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INTRODUCÇÃO

Âs funcções economicas do commercio se exercitão,
dandl) valor ás mercadorias e servindo de interrnedia7'io
entre os productores e os consumidores; é li agente
- poderoso - para a civilisação de um p vo, e nas
paginas historicas das nações o papel que tem repre8entado o commercio sempre foi o da solução do
grande problema social a - riqueza.
De envolta com as mercadorias transporta usos, costumes, modos e ic1éas dos differentes povos da terra,
estimulando e inspirando viagens remotas de exploração quasi fabulosa; com seu genio cosmopolita,
approximando as distancias, tem lutado constante em
prol dos mais legitimos e importante' intere ses; - um
povo de commerciantes é um povo laborioso e abastado, - e o commercio é para as nações o que p6de
ser a imprensa para as letras.
Foi con 'iderando-o devidamente que o Governo o
dotou com uma legislação especial, consideravelmente
modifica.da por di:fferentes leis que por seu interesse
têm sido decretadas, creando-se um Ministerio tambem
especial, que se esforça em desenvolvê-lo e desembaraçar

x

INTRon CÇ'ÃO

das pêas naturaes que o acanhão e entorpecem em um
paiz novo, que não se p6de distinguir e recommendar
ainda por sua industria.
O Coclígo do CommB?'cio é um livro de todos; deve,
pois, apresentar competentemente as alterações que tem
sofl'l'ido e as reformas por que tem passado: col1ige-se
e aufere-se a utilidade summa de; á primell.'a vista,
ter- se distincto o que vigora, do que caduca. Por isso
me dei ao trabalho de ir annotanc1o o . Codigo de meu
uso, confl'ontando-o mesmo com a legislação analoga
de alguns d.i:fferentes Codigos estrangeiros, e hoje
talvez por fatalidade me resolvo a consentir que corrão
impressas essas notas, apezar de o n~o ter feito por
vaidade, tanto mais quanto ellas não têm attingido a
perfeição que se deve esperar, e nem ao menos a
correcção que lhe daria, se não se me precipitasse o
tempo.

S. Orlando.

COM~IERCIA

COI)IGO

DO

IN:PERIO

DO ERAZIL

PAUTE PRIlIEIR.I\.

no COMMEllCro EM GERAL.
(Lei

II.

556 de 2:) de JunIlO de 1 50.)

TITULO l.
DOS

CmE\lE:[\CI.\t\TI~S.

C\PITULO 1.

Das

qualid(~des

necessa?'ias pfl.m

sei'

commel'ciante.

Arl. Lo Podem cl1mmerciar no Brazil (1):
1. Todas as pessoas (2) que, lia cO:lformidade das leis deste
(1) Arl. 484

Nota. - O Cad. não define o que seja cúmmercioj no art. 19 do lleg.
n. 737 de 1850, porém, r1eclara-se o que constitue mercancia.
1\ Consto Pol. do Imperio, art. 179, iSiS\ 24 e 25, proclamou a liberdade
de inclustria com a 'restricção de não olJeueler os costumes publicos, a seguranca ou a saude do cidadãos .
..:. i\ Porl. de 22 de Fevereiro de i838 declarou o commercio livre a
qualquer estrangeiro, como a qualquer cidadão: já a Cart. Reg. de 28 de
Janeiro de 1808 havia franqueado o commercio a todas as nações.
- Os commerciantes são sujeitos ao imposto de indusu'ja e profissões.
E'te imposto compõe-se de taxas fixas e proporcionaes. Aquellas têm por
base n natureza e classe das industrias e profissões, bem como a importancia
commercial das praças em qlte mrem exercidas, e quanto aos estabelecimentos industdacs, tambem o numero ele operario e outros meios de producção i estas o valor locativo Elo predio, ou local que servir para o
exercicio da industria ou profissão.
A importancia da quota proporcional uunca poderá ser menos de l.O:tI>
no municipio da Côrte e de 6:t1> nas provincias.
As taxas fixas são cobradas na rórma da tabellas A, B e C, e as proporcionae segundo a tabella D: Decr. n. 5690 de 1874. - Vide a indicação
das tabeJlas.
- 'l'ambem erão sujeitos ao impo to pessoal, l'eCenh'mente abolido: Decrs.
n. 4052de1867,en. 5586 de i 874 i Lein. 2t.iíOde1875,art. 12.
(2) Nota. - Co:nprehende nacionaes e estrangeiros, homens e mulheres:
Cit. Port. de 22 de Fevereiro de 1838.
C.C
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Impe'rio, se acharem na livre administração de suas pessoas
e bens (3), e não fôrem expressamente prohibidas neste Codigo ;
n. Os menores legitimamenle (4) emanei pados;
lH. Os filtlOs·familias que tivefL'ill mais de dezoito annos de
iuade, caiU autorização dos pais (5), provada por cscriplura
publica (6).
.
O filho (7) maiol' de vinte e um anuas, que rãr asso iado ao
commercio do pai, e o que com sua approl'ação, provada por
escripto, levantar algum esla\Jllecimenlo commercial, será reputado emancipado (8) e maior para todos os I fieilOs legae
nas negoc:ações mercantis.
IV. As mulheres casadas maiores de dezJilo annos, com autorização de seus maridos para poderem commerciar em seu
proprio nome, provada por escriptura publica. As que se
acharem separadas ela cohabilação dos maridos por sentença
de divorcio perpetno não preci ão da sna autoriz::Ição.
(3) Nola. - Os maiorr.s ou sui'juds: os loucos de lodo o gencro, prodigos declarados por sentença, não o podem: Ord. L. 4, Til. 103; Lei de 3
de Novembro de 1830, .ar!. li; Heg. n. 83ú de 1851, cap. 5, secç. 1.'
{;oneorclallcia. - Cods. COIllI1lS. arts.: Porl. 2 e iil; Uesp. 3;
Wun. 5; I:Iung. 1; \lus. 10 a 13 e D. Sil:. L
(4) Nota. - An. 26 ; nego II. 737 d 1850, arl. 3, Si 1.
- São os casados ele 18 annos com autorização do juiz de orphilos - Ord.
L. 1, Til 8~, S) 27 : os que tiverem obtido supplelllento de idade - Ord.
Liv. 1, Tit. 3, Si 7; Til. 8ll, S)!lI 27 e 28; L. 3, Til. 42, prin. : Lei ele '12
ue Setel11hro de 1828, ar!. 2,!lI li, e Iv. de 2~ de Julho dr. 17'13.
- li menoridade termina aos '.1: nes. de 31 de Outubro de 1831; os expostos, porém, aos 20 annos: AlI'. de I de Janeiro de 1775, S) 8.
C::onclll·dancia. -Cods. COnlms. arls.: Por!. 15 n. i, 16 II. 1, e 17 ;
FI'. 2: Wllrt. 5; Sard. 2; Greg. 2; D. Sic. 6; f:Iung, '2 n. 1; Prus. 476
e 477. - Os cinco primeiro exige!!. especial autorização.
(5) Nota. - É emancipação voluntaria.
(6) Art. 26; Reg. 737 cit., art. 140.
C::olleo~dallci". -Cods. Üumm . ans.: I:'orl. b, 15, 16 e 17 ; Hung. ~
n. 1, e l:Jesp. 6, -Os dons ultimos exigem 20 mlllos.
(7) Nota. - fntre as pal~''1'as - filho - c - n:aior - se deve entender familia - .
(8) Nota. - A. exigencia de prova por escripto não tem razãu de ser. • Fôra estatuil' direito no1'O (Dr. Annibal, Obs. a esta nola) pretender-se qne
o filho maior de H annos fir.asse por tal emancipado, e, em consequencia,
independa do consentimcnto paterno para commerciar. D - Não é estaluir
direito novo; a lei de 31 de OUtllbl'o de 1ll31, rel'ogando a legislação cm
contrario, dispõe: (/ Aos 21 annos termina ii menoridade c se é habilitado
para todos os aclos da vida civil. • -Souz., Dir. Cil'., !li 91, tratando dos
modos de dissolver o poder paterno, diz tel'lninantemcnte-qne tal poder se
dissolve no caso de ter o filho completado a idade de 21 annos.-O Visconde
de cayní, Dir. Merc., I. 5, cap. 22, diz: • O filho-r~milias qne publicamenle
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Os menores, os filho -familias e as mulheres casadas devem
inscrever os titulos ela sua habilitação civil, afltes de principiarem
a co·mmerciar. no registro do commercio do respectivo dislricto(9).
AI't. 2. São prohibidos de commerciar (iO) :
u

nel{ocia é por direito e es.tylos do comm~rcio ha.vido por maior; e consequentemente póde fazer socIedades mercantis, e obngar-se por ellas.• -Nem !la
razão para nos adslIingir"mos ás Felippinas com laivos do qufl'ital'io romano,
que considerava o filho uma cousa, .se attender-se que a LeI de 31. de Outubro de 1831 teve por fonte o art. lIll8 do CoeI. Nap. , - que a dita lei
investio o que atlinge 21 annos da capacidade civil para todos pS actos da
vida,-que ficções e subtilezas não devem prevalecn ante a realidade dos
fac·os. O contrario até é lançar a sisania no eio da família: _. o pai parasitando o I lho, direito sem obrigação correlativa! Sim, porque quem porleria imp~dir o filho maior de 21 allnos de entregar-se ou abraçar umd profissão
decente e luc'rativa 1 - O pai. - A esle diria aquelle, afrouxando os laços de
respeito natural, com os pésno limial': - Deixo sua casa l-E eis esborOilrlo lal
poder paterno. Sómente por um deploruvel eq'JiI'oco, pois, consagrou o legislador tal exigencia, acompanhando o que aCl'editão que ha IiIho-familia
maiel' ele 21 annos, e que a Lei de 1831. não revogou o direito antigo, banidu
da legislacão estrangeira, mais adiantada, e mesmo de P"OI' ugal, Cod, Civ.,
art. 31 L,:"-'A epocha da maioridade é as ignada, sem distincção de sexo, ao
21 anDOS completos. O maior fica habilitado para dispô r livremeDle da sua
pessoa e beDs.- Entretanto, a par da exigencia da approvação pro'·ada por
escriplo, do nosso art., vemoS uma mulher casada, apenas maior de 18 annos,
podendo cOllllnerciar, obrigando, bypothecando e alheando o seu dote I
(;ollCoFtlltl.lcia, -Cods. Comms, art ,: Port. i4' Wurt. 5 e Pl'IIS. 478:
Quando o maior, sem opposição e com sciencia palprna, levanta um e tabelecimento mercantil, presume-se, por este mesmo facto, sahido do patrio poder.
(9) Arls. 10, SI 2, 26 e egs" e 874,
6; Heg, n. 737, art, 620, ~ 6.
C::on~ortlaucia.-Cods. Comms, arts.: Port. 24; FI', 2 ll.. 2 e 4; Wurt.
5 e 6: D. Sic. 6 e segs. ; Greg. 2 ns, 2 e li; Sarei. 2 ll'. 2 e á; Be p. li ;
Hun~. 2 ns. 1, 8 e 9; Pros, á76, lI77 e 495; Vai. 2, 4 e G,
- Na Dinamarca as mulheres e vinvas, mesmo maiores, se conserváo sob
tUlella e se não podem obrigar em comentimento de eus tntores.
- Na fnglaterra e Estados-Unidos exige-se o con entimelllo marital, que é
dispen ado quaudo O marido é expatriado, coudemnado a banimento o a deportação.
(lO) Nota. -Collvenlencias 'ociaes de ordem superior levArão o legislador
a prohibir o commercio a certos funccionario publicos: no art. ]0 lÔI'ão
incapazes declarado capazes i aqui o inverso.
As « Observações l) a esta nota assegurão que não f,)i ella razoa vel. Oea-se
eITectivamente o equivoco de inverter-se meu pensamento, e, agora ratificando-o,
olfcl'eço as consideraçõe feitas por T. de Freitas, Consolo das Leis, art. 3l13.
not L-Antigamente região a Ord. \, li ts. i5 e 16 ; Decr. de 18 de Abril de
i 7~0 I evogando a Res, de 26 de ovemblo de i 709, que permiltio commerciar
ao governadores das conq.uistas j Lei de 29 de Ago to de 1720 e Alv. de 27 de
Março de 17:H, O primeiro elrmento dos contrato é a capacidade das partI'·
conlratantes,-e a regra do art. 129 n. i do Cod. do Comm. é applical'el em
materia cOlllmercial e em materia civi\'-O art. 313 acima indita a incapaCidade de certas pI' soas para contratar em certos ca os, istn é quando cummerciaI'em. Taes incapacidades pertencem ao Cod, do Comm. (pois quP. exclue nesta
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I. Os presiden tes (11) e os commandan tes de arma das provincias (12), os magistrados vitalicios, os juizes muolcipaes e
2' edição as do art. 1lt9 do Cod. do Uomm. sobre o mutuo e fiança, que achar!e-hão agora nas nots. aos arts.lt77 e 776), e apenas são indicadas na legislação
civil como excepção da capacidade geral para contratar. As pessoas designadas
no art: 148 do Cod. Crim. e 2° do Cod. de Comm têm, em geral, capacidade para
contratos, mas não a têm para serem commerciantes, Oíl para fazerem conu-ato
cómmerciaes que não sejão os do art. 3" do Cod. do Uomm. Os arts. 2 e 3 do Cod.
do Comm. repetem com addição o que está no art. ~48 do Cod. Cdm., e sua
redacção tem occasionado e póde occasionar uma falsa intelJjgencia. O an. 148
do Cod. Crim. prohibio commerciar ás pessoas que de igna, isto é, declarou
a incapacidade dessas pessoas - para fazer contratos commerciaes ,-para exerceI'
actos do c011tmercio. Esta prohibição envolve a de serem commerciantes, porque pessoas que não podem exerceI' actos de commercio, está claro que não
podem fazer exercicio habitual desses actos. Ser c.ommerciante não é exercer
accidentalmente actos de commercio, mas exerce-lo habitualmente, fazer
de taes actos modo de vida ou profi são. Ao contrario, a prohibição de ser
commerciante não induz á de exercer aceidentalmente acto de commercio.
Ora, o fim priücipaldo art. 2" do Cod. do Comm. foi declarar as incapacidade
pal'a a profissão de commerciante, mas amalgamou estas incapacidades especiaes com as do art. 148 do Cod. Crim., relativos ao exercicio accidental de
actos de commercio. O art. '1.0 do Cod .. do Comlll. quiz dizer-podem se" commerciantes no Hra~il, e no ar!. 2° 1/ ao podem ser c01nmercíantes. Devêra-se
ter reservado para o an. 3° as incapacidádes para exercer actos de commercio em
accôrdo com o art. '1.48 do Cod. Cl'Ím. Acto de commercio é tojo aquelle que
se faz para lucrar,-por mero espirito da especulClção, e ninguem dirá que taes
actos não possão ser accidentalmente exercidos pelas pessoas designada no
art. 2" do Cod. do Comm. Actos de commercio são os mesmos actos da \'itla civil;
contratos commerciaes são em muitos casos os proprios contratos do rlireito
civil, só com a differença de serem feitos no intuito de lur.rar. Rsse art. 2° do
Cod. do Com. falseou o al'I. 148 do Çod. Crim., porque slIpprimio
as palavras-em quaesquer wffeitos que não sejão 7JI'ocllbcçijes de seuS 7J1'0prios bens. E por que falseou? Porque seu fi ID era outro, porque seu fim foi
designai' quaes as pessoas incapazes de ser commcrcíantes,-de exercer a profissão babjtnal do commercio. A respeito dos incapazes do art. 1°, ns. 2·, 3° e 4°, o
pensamento era inverso ao do ar!. 2.° Ali são pessoas incapazes que declarou
capazes de ser commerciantes ; aqui são pessoas capazes que declarou i ncapazes de ser commerciantes. Quanto ao exercicio accidental de actos de commercio. nada se tinha a declarar no art. i O , ns. 2", 30 e 4", pela simp\e razüo de
que não é capaz para exerce-los quem não tem capacidade para os actos da
vida civil em geral.
(ii) Já decretavão esta prohibição a Lei de 29 de Agoslo de 1729 e Alv. de 5
de Janeiro de 'l.757. - u Commerciarem directamente o presidentes, commandantes de armas das provincias, os magistrados vitalícios, os parocho e lodos
os oOiciaes de fazenda dentro do districto em que exercem suas funcções, em
quaesquer e[eitos que não ejão producções de seus proprio bens, penas: de suspensão do emprego por um a tres annos e de multa c01'l'espondente fi metade
do tempo: Cod. Crim., art. 148, 1° memb.
(Jollcordallcla.-Cods. Comm. arts.: WlIrt. 8 n. 2, e I]~sp. 8 n. 3.
rt 2) Idem.
(Jollcordallcla. - Cod. Comm. das D. Sic., art. 15.
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os de orphãos ('13). e officiaes de fazenda (.f4), dentro dos
districtos em que exercerem as suas funccões (15);
ll. Os officiaes militares de primeira linha e de mar e terra (16),
salvo se fôrem reformados, e os dos corpos policiaes ;
m. As corporações de mão- morta (O), os clerigos (18) e
os regulares (19);
(13) Idem. A Ord. L. 4 T. 15 prescreve que os corregeelores das c()marcas e
outros ofliciaes temporaes não comprem bens de raiz, nem fação outros contractos nos logares onde são ofliciaes.-O que se ampliou aos magistrados vitalcios pela lei de 10 de Janeiro de 1678.-A virtude faz sua nobreza, seu IliStresua recompensa, B. Paty, Dir. Comm. Mar., 1. 1, p. 81.-5e devem contentar
com isto tão sómente; pois o governo deste paiz quer magistratura pobre,
ignorante, dependpnte e politica, appzar da farça eleitoral de incompatibilidades;
-nem para o magistrado ha estimulo algum oflicial, ainda que eile se recom·
mende á benemerencia puhlica por sell labor, honestidade e ilJustra .ão:
haja vista que o que tem vantajo os accessos sempre é pU1·tidario.
Voneoll·(I.lllCilt. -Cods. Comms. aris.: 1:'0r1. 28 n. 3; Hesp. 8 11. 3;
Wurl. 8 n. 2 'e D. Sic. i5.
(111) Rota.- O Reg. II. 26117 de 1860. art. 15, Si 4 e 5, declara - que os
emprcgallos de alfandegas e mesas de l'endas não podem commerciar, me mfl
por pessoas de suas ramilias que lhes sejão sujeitas; podem, porém, ser accionistas ele sociedades anonymas e socios commalltlitarios em soci.edades em commandita.
- O A~. n. 217 de 1840 declaroll que os collectores não estão comprehendidos na dasse de olliciaes de fazenda. -Tambem decretárão esta prohibição os
Hegs. de 10 e 27 de Setembl o de '1476, cap. 55 Si i, e 1668, cap. 63, e Alv. de
20 de Junho de ! 707.
(15) Cod. Crim., ar1. 148.
Vo"col·(loncia. - Cods. Cúmms. arts.: Porto 2l! n. 4, e Besp. 8 D. 4.
('16) [dem. ricão derogadas as leis que proh ibem o us') de qualquer
industria util e 1I0nesta aos olIj.cia('s do exercito e do corpos de artilharia de
marinha e armada desembarcadns: Lei n. 37 de 1834. art. a.-A profissão
militar é dos grandes homens, que com honra de sua patria deixlÍrão eterna
memoria; Decr. de 13 de i\1aio de i789.
(;oDlco.·.llUl1'i ... -Coris. Comms. al'ts.: Hung. 2 n. ;1, Wun.8 n.2.
(17) Oecl'.n. 1225cle1864;n. IIlt53 de !l870; Consol. dsLeis,an. 69.
NoteL. -O Av. n. 435 de 1860 declaron queo fornecimento de medicamentos
pela Santa Casa da i\lisericordia de P'll·to-!\ legre á eDrermaria militar era um
acto de commercio, segundo o art. 19, 1 do Heg. n. 737, embora não fizes e
de t.al mercancia profissão habitual, a que e refere o art. li do God. COUlIll., pois
que esta condição não é essencial para a prohibicáo dp.crelada.
Vunco.·dancia. -Cor!s. Comms. arts'-: Porl. 2811. 1; Be.p. 8 D. i;
Wurl. 8 D. 1, e Hung. 2 n. 'l..
(18) A Ord. L. ó. T. '16 prohibe aos clerigos de ordens sacras ou beneficiados
comprar para revender, inlrOmeltendo- e em actos de mercadejar.-Nemo
militeLns Deo implicet se negutiis sec'Ularibus-negotialorem rem clericum
quasi quandem pI estem ruge.
V.Ulcol·.lancio.-Cods. Comms. arts.; Port. 28 n. 2; Hesp. 8 n. 2;
Wurt. 8 n. f, e Bung. 2 n. 1.
(19) Nota. -Idem- e n. 17. -Pl'oprielas Regularibus omnino pl'oftibetur:
CODC. Trid., Sess. 25, cap. 2. o
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IV. Os fallidos, emquanlo não fMem legalmente rebabilitados (20).
Arl. 3.° Na probibição de artigo antecedente não se compretende a faculdade de dar dinheiro a juro ali a premio, comtanto que as pessoas nelle menciolladas não fação do exel', icio
desLa facnldade profissão h:ibiLllal de commercio; nem a de
lCo"co.·dRllcia. -Cods. COlllms. arls.: Porto 28 n. '2; nesp. 8 n. 1;
Wurt. 8 n. 1, c Ilung. 2. n. 2.
(20) Arts. 36 n. 4, 68, 82li, 893 e segs. i Decrs. n. 806, e n. 858 ele 1850,
art. 2 II. lJ; A\v. de 13 de ovembro de 17!i6, p Ord. L. 5, Til. 66.
Conco.·.. ;...cla.-Cods Comms. arls : Porto ~9 n. 2; FI'. 614 i Hr.sp.
9 n. 2 i Wurt. 9 n. 3, e l:Jung. 2 n. 5.
Notn.- Os nossos COIlSU\rS não poderáõ exercer o com Illcrcio cm seus di trictos. Exccptuão-sc osde potencia de pcquena imporlancia CCllnmel da) com
o Imperio, uma vez que renunciem aos ordenados e se não cncontrem Ilclles
pessoas igualmenLe habilitadas, que não scjão negociantes: DeCl'. n. 4968 de
1872, art. 1.1.-EsLa5 incompaLibilidar\ps ou pl'ohibi~õcs são, em geral, adoptadas: em França até os advogados nãu podem ser COll1merCiaDles.
Que"'tão. - Os actos co11t11tITcines ]J7'aticados pelos p7'ohibi los de com71lP.rci(l7' SÜ.O nultos ?-Uns enteJldcm que os ncLos praticados '11l conLrllrio á
lei prohibitiva são nullos, e se fandão no Alv. de 15 de Setembro de 1696 ;
outros que a prohib.ição prevenida prlo Cod. Crim. imporia nullidade, variando ou divergindo apenas quanto a seus effeiLos: Riviere, Cod. de COl11m.
pag.21 i Toullier., Tom. 7, n. 12~ i M. linie7'. Truilé de DroiL Comm., Tom. t,
n. 206 i Dellama7Te ét te7Joitvin, Trnilé du Conl. de Commis., Tum. 1, n, 6t ;
outros que, em geral, são válidos: Braval'd, Mnn. de Oroit COIl1Ill .• pago 23;
finalmente outros que taes acLos são válidos: lI18.ssé, Drult Comm. Tom. 3,
n. 32 i Gouget et lI1ergc?', Oice. de OroiL Comm. verbs. act de C;om., !'l. 176, et
Commerçalll, n. 19; B. Locré, Esprit dI> Cod. de Comm. arls., 332 e 1J46 ;
Rog1'On, Cod. Comm., art.:I.; Dicc. de Corom., eL avigal. verbs, act de COI1l11l.
O Cod., prescrevendo a nulJidade elos contrlllos, art. 129, muncionol! os celebrados mtre pessoas il1capa:us para contralar; mas a incapacidade não se
póde confundir com a prohibiç(io ; - os 'que recahirem sobre objectos prohibit/os por lei, ou cujo fim fôr offensivo da sã m07'al e bons costumes; mas
esta é a incapacidade objectiva e generica ; - os que fôrem com;encidos de
fraude, dolo ou simutaçü.o; mas esta nullidade é generica lambem i - os
que {ôrcm contraltid08p01' com11lcrciante quc vic?' a {allir, dentro de 40
dias anteriores á declaração da quebra, esta tam bem não tem applicação á
questão, até porque o commerciante, neste la\.so de tempo, nenhuma prohibição tinha contra si, além de que o fallido, emquanto não rchabilitado, é um
verdadeiro interdicto por sua incapacidade legal, como os regulares. não silllplesmente prohibido de commerciar, mas incapaz disso. O Cod. , prohibindo
coml1lerciar aos corretores c agentes de leilões, arts. 59 SI 1, e fi9, fohnina nll\lidade aos seus actos de coromprcio: do mesmo modo nos arts. 220, '265, 268,
302, 351.,363, lJ68, 656,677, 7'27,827 e 8:28 fez acompanhar a nullidade
á infracção da lei. O Reg. n. 737 de 1850, art. 682, dispõe que a nullidade do
contrato só póde ser pronunciada-quando aleiexpressamenLe declara-quando
fôr preterida alguma solemnidade substancial para a existencia do cOlltral~ e
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-ser accionisla em qualquer companhia mercantil, um:>. vez que não
tomem parte na gerencia administrativa da mesma companhLl (21 l·
...\rt 4..• Ninguem é reputado çommerciante para eIJeilo de
fim da lei. Ora, nem a lei expressamente declarou a nullirlarle dos aclos
commerciaes dos simplesmente prohibidos ele cOlllmerciar, do nos o art•. nem
tão pouco p de especial applicação, mas COlllpl·ehen.il'a de todos os contratos feitos peles que porlem com mel'cia 1', a 2" p;lrte do referido art. 682. em
e diga quI' esta inlelligencia qualifica de inutil a prohiúiçiío decrftada. dfsde
que os actos commerciaes dos sim pie. mente prohibido são VjgOlO~OS: alguns
son'rcm a ~i1ncção penal do art. 1liB do Cod. Crim., nol. 1.1; lodos se ha, eráõ com
a impossibiliclade da 1/Iatricula. privação das prerogaLivas qne confere, emquanlo qne ficão snjeilos ás leis especiaes do commercio.
QUt'I!!lão. - O {alUdo 7Jóde, cm vista dr.t lei, celcbmr c 71tNI.:O de sociedade, n/io sr. lendo 1'(/wúililado nos lermos dos arls. 893 e 8!J7, rmbom tmhãn
{dia concorriata com seus ci'edores? -O Trib. do Comm. da l3ahia sn Il'nlon a
negativa, fundado no an. 2,§ li do Cod. do Comm., porque a cnncordata é apenas
nma conces>ão dos credores para o fallielo liquidar a sua ca~a, lilllilando-se as
tran~acçõ~s perlencentes ti liquidação, ces~ando todas as intcl'(lic\,õrs legaes do
fallido com a sua rel.abililação (art. 897), porqne a concordara anllga não
pa sara de nma 1lI0raloria, e hoje n~o importa a mesma con,a, visto como
depende da declaraç~o da fnllencia, nem tem o elTeito das ant igas indncias
credilorias; e, em la~s circUJ:cstancias, não púde rl'habiJitar o fallic]o, romo
oulr'ora acomecia. =--0 Pr~s. do Trib. do Cllmm. da Côrte sllstpnla esta opinião,
'em vista dos al'ls. 2 Si li, e 897 do ('od. do Co:nm., não podendo commerciar o
fallidr, senão depois de rehabilitarlo na fórma do art. 893, por ser este o unico
lIl~io dc obter rehabililação. -Vid. ReI. do Min. da Jnst. de til, 3 e nols. 12,7,
133B e 1liH.
(21) O Av. de 5 rle Janeiro de 1.757 declarou qne aos minislro~ do conselho
e aos que Sl'rl'fm nas Relações, on nos governos mililares, 0\1 civis do reinos,
provincias e conqnislas, 011 em qualquer logar de jn Liça ou fazenda real, 0\1
p03tO mililar, é permiuirlo commcrciar por meio de companllias ue commerciQ
-<,stabelec'das.
- Cod. Pen., arl. 1li8, 2° memb.-Será, porém, permiLliuo a lodos os men'cionados dar dinheiro a juros e ler parle por meio de acções nos bancos e companhias publicas, \lma vez qne não exerção nellas funcçôes de àirer.tor, admiflistrador 0\1 agenle, debaixo de qualquer titnlo qne seja.
- Lei n. '\ 083 de '1860, ai I. 2, Si 23; Decr. II. 2692 de 1860, ar!. 9.
:Sola. -O necr. n. 26li7 de 1860, art. 1.59, Si li e 5, prohibc aos empregados
de alfandegas e mesas de rend~s, sob pena de demi 50, além das O\ltras em
que possão incorrer na (órma da legislaç~o em, igúr commerciar em grosso,
ou a retalho, clandestinamente ou ás claras, pllr si 0\1 por pessoa de sua
.familia q\le lhe ~eja snjeila, e ter parte 0\1 interes e em qualquel' negocio
commercial, 0\1 empregar-se em objectos de profiss~o mercanlil; ler parle
-cm sociedades commerciaes, excepto como accioni la nas companhias, 011
sociedades anon)'mas,o\l socio comm3ndilario em commandila.
- Esta di posição, salvo o caso de demissão, deve ter applicação aos 7Jl'QJlibidos do arl. 2.
- Os prohibidos não estão isenlos da jl1l'isdic.ção comlllercial: Reg .n. 737,
<lrls. 19 e 20.
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bituaI: art. 9 (22).
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faça da mercancia profissão ha-

('22) Arts. 7, 296 e 484; Reg. n. 737, arfs. 15, 17 e 18; Heg. n. 738,
arls. 1.5,17 e 94, e [{ego n. '1597, ~rt. 2.·
iVola. - Já antigamenle era prescripta a matricula pelo AIv. dr. .lG de
Dezembro de 1757, §§ 14 e 15, e os nacionaes que forma vão a praça de
Lisboa erão obrigados â mesma: Carla de Lei de 30 de Agosto de 1770,
§§ i i e 15.
- Os commerciantes não matriculados gozão do privilegio do fóro commercial para as causas oriuudas de dividas de conlrato mercantil: Av.
n. 16 de 1852.
- Quaudo uma firn a social é matricu'ad<l, só a sociedade collectivamenle.
e I!ão os .ocios delia individualmente, goza das prerogativas de negociantes
matriculados; mas nas sociedades, sendo a firma social composta de nomrs
de commerciantes matriculados, goza esta da me 'mas prerogalivas que as
firma sociaes matriculadas; porque uma firma, assim composla, é perfeitamente igual ás que, depois de formadas, são especialmeute matriculada :
Av. n. 'lú8 de 1.854; Ass. n. 1 de 7 de Junbo de 1856, e n. l~ ele 6 de
Julho de 1857.
- O Trib. do Comm. da CÓlte, em ses..,ão de 14 de Abril de 1873, resolren,
em consequencia ele petições de partes, não con idC'rar matriculada qualqner
firma de suciedade cOll1lllanditaria, quando óloenle fóssem matriculados o
socios solidarios respollsaleis, por ser preci o que o commanditario ou COI11mandilarios lambem o sejão, não se dando impedimenlo legal para COI1lmerdar; e se, lendo-o, e portanlo não podendo ser matriculados taes
COl11manclilarios, a firma, para gozar dos favores que o Cod. do Comlll.
liberaliza, eh ye ser malriculada: H I. do Min. da Just. de 1873, - Vide
arl. 312 e confrontai com esta deliberação.
- Nos 2:2 anuos decorridos da installação tio Trib. do Comm. da Corte têm-se
malriculado por este Trib. 1,436 commerciantes brazileiros, 1,652 estran·
geiros e lJ6'l firmas commerciaes. - Cotejados esles algarismos com o subido
numero de indÍlidufls que se dedicão á profissão mercalllil, comprehende- e
que ainda são mal apreciados os favores concedidos pelo Cod. do Comm. aos
commerciantes matriculados; e não é isso de estranhar, considerando o que
é verdadeiramenle o nosso corpo elo commercio, e quando, como bem diz
'1m commenlador do nosso Cod. do Coml11., ~s P"Pl'ogalivas do commerciante
'lIatriculado lêm anelado aos boléos: HeI. do Cons, Pl'es. cio mesmo
frib. em 187ll.- Víde not. ú8.
-Os diplomas ele matricula pagão 60$ de sello, Decr. n. ú505 de l870,
art. 13, § 10, e EOS de emolumenlOs, DecI·. 11. 4356 (le 1869, Tabel. § '2ú.
- O Decr. n. '2682 ele 1875 regulou o direito que tem o fabricante e o
negociante de marcar os productos de sua manufactura e de sen commercio.
COllcorclancla. - Cotls. Comm . arls.: Porto ú, 11 e l'2 j Prus.476
e [177; llesp. 1., 22e 30; Wurt. 1, 2,3 e 4.-Estesdollsullimosimpoem
multa por falta da matricula, elllfluanlo o FI'. e Holl. não prescl'ev(;1ll 'sla
jnscl'ipção.

CODlGO COMM'ERC1AL

9

Art. 5.° A petição da matricula deverá conter:
L O nome, idade, naturalidade e domicilio do supplicante'
e, sendo sociedade, os nomes indiyiduaes que a' compoem e
a firma adoptada: Arts. 302, 3H e 325 (23).
lI. O lagar ou domicilio do e tal eleclmeo Lo (24).
Os menores, os filhos-familias e as mulheres ca adas deveráõ
juntar os titulas da sua capacidade civil: ArL. 1°, n .2°,3° c 4.°
Art. 6.° OTribunal, achando que o supplícante tem capacidade legal para poder commerciar e goza de credito publico
ordenará a matricula, a qual será logo communicada a todo'
o TI' bunaes do Commercio e publicada por editaes, e pelo'
jormles onde os houver, pxpedindo-se ao me mo supplicante
acampe ten te ti tulo (25).
Ar/. 7.° Os negociantes que se acharem matriculados na
Junla do Commercio ficão obrigado a regi Lrar o cOillpetente titulo nu Tribunal do eu domicilie, dentro de quaLro
m('ze tia sua in_tallação, podendo o me.mo Tribunal prorogal'
este pl'azo a favor do commercialltes que r~sidirem em
lagares distantes: Art. 3l (26).
Ar!. 8.° Totla a alleração que o commerciante ou sociedade
vier a fazer nas círcnm.lancias declarada na sm maLricula
(23) l\rls . .I1 e 8; Heg. n. 7:'8, ar!. 18 n. l' nego n. 15.7, ar!. (lo, Si I,
e Ass. n. 1 de 7 de Junho de i!l56.
Nvla.-l'ias petições e representações que se dirigem aos Trib . de COIllIl1.
se dará o tratamento de - Meritissimo Trib. de Comm.: Gil. Reg. n. 738.
ar!. 17.
.
(2~) Nota. -Além destes requisitos apontados no artigo se d verá d clarar
o genero de cornmercio - seu exercicio; se por grosso ou a relalllo: CiL
Heg. n. 738, all. 15.
(Jollcol·.llIucin.-Cod" Comms. arts.: Porto 6 n . 3 e 8; Hesp. i3 e
14; Wurt. 32.
.}., ota. - Deve nolar-se que nem fJ Cad, nem lteg. posterior, conferio
recur o do indeferimento da petição de matricula.
Para ser matriculada uma firma ocial, não é preci o, bem qne rór", para
desejar, mostrar-se registrado o contrato de sociedade (arf. 5; neg. '.'18,
art. 15): Decis. do Trib. do Cornm. da Côrte.
(25) Art. 40; Reg. n. 738, arts.15 e 1.8, §§ 5 c 6, e Reg. n. 1597. ar!. 11.
Nota.- E la justificação é de sutnma facilidade e e~pedição: Iimitão-se os
pretendentes ájuntada de dous ou tres ai testados de negociautes matriculado.
(Jolleol·tll\lleh•. - Cod. Comm. Port., arfo 7.
(26) Til. un., art. 1.; Reg. n. 738, am. 18 n. 1, í2, 89,90, 94 e 97'
Reg. n. 1!j97, arts. a, 4, 11. e scgs.
Ncla.- A JllnLa foi um tribunal creado pelo Alv. de 23 de Agosto de 1808·
- Supprimido ou exliucLo pelo art. 30 do cito Tit. IIn.
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será levada, dentro d.o lFazo marcado no artigo antecedente,
ao conhecimento do Tt'lbunal resp~ctivo, o qual a mandará
ave,rb;lf na mesma matricula, e proceder ás 00mmunicações
e publit.:ações determinailas no arl. 6° (27).
ArL. 9.° O exercicio effectivo de commercio para todos os
eff itos Iegae presume-se começar desde a data da publicação
da matricula ('iS).
('l.7) Al'ls. 296, 301, 307 e 3'16; Decr. b75 de 10 de Janeiro de 1849,
arls 7 elO; nego n. 738, arls. 56 c 58, n. 1 e 85 n. 1; Lei n. 10 3 de 1860,
art.:.lo, §4°j Decr. n.27!1 de 18GO, arl.18.
Nota. - Á 15 de Junho de 1874, a firma commercial Adamson Hoivie & C..
malriculada no Trib. do Comm. de Pernamluco, reqnereu que s fizessem
nol ar na sua matricula, uo sentido de licarem fazrnllo parle de1la dllus commerdilnles não malr'iculados, Horalius James Cannan e William ~lunn Nebsler,
declarando-se que eleixaviio de ser associarlos James Pend!'r Logan c Guilherme
Tleid. A secretaria (la Tribunal informou qu" a 18 de Abril de '1853, a mesma
firma, por petição identica, alcançiÍl'a do Tribunal, que então funcciunava, que
se annolasse em sua malricula não só o faliecimenlfl do sacio Guilherme
1I0ivie, que não figl1l'ava nella como socio, como tambem a entrada em seu
Jogar de Gui1hennr Reid, que não era commerciante matriculado; que semeIhunte no la não devêra ler sido feita sem rcclamacão do amcial-maior de então;
porquanlo, constando da malricula registrada a' 5 de Jnnho de 185'1 que a
indicada firma era composta de Oliviel' (;ourley t\damson e de .lamrs Pender
Logan, niío se devêra ter annolddo o fallecimento dc um socio qne não fazia
,pal'le da firma em qneslão i e qne, a ser obrigatOl'ia a annotação do nome ele
um novo socio admílLido, leria I) Tribunal sempre de manda-Ia efTectuar,
embora o novo sacio não esLivrsse habilitado nos lermos dos arts. 5 e 6 <lo
'Cod. do CorÍlm. E accresccnlou a secretaria que. embora o art. 8 do Cad. cit.
determine que toda a alleração que a socirdade vier a fazcr nas circum~tancias
declaradas na slIa matricula, seja levada dentro do prazo de qualro meze~ ao
conhccimentn elo Tril1l1r.al respectivo, que a mandará averbar na matricula,
com tudo a admÍ-são de nm novo socio e de que deva-se fazer averbação, por
força do cil. art., pois, a ser <:lIa admitlida, o Tribunal nada leria que vêr
com a capacidade desse assoc.iado, o qual viria a ser admitlido em uma
lllat~icula sem provar, ou provando apcnas por formalidade, os requisitos
exigidos nos ans. 5 e li cils. O Tribunal indeferio essa pretenção, declarando
que não linha obrigação dc cingir-se á opinião do Tribunal que funccionára
em 1853, mórmente dando-se a circnmstancia de se não ter enlão levado
ao conhecimento elo Tribunal que Guilherme Doivie não figt1l'ára como socio
na matricula feiLa cm 1.851. HeI. do Min. da Jusl. de 1875.
Uoncol',I"lulin. - Cods. Comms. arts.: Port. g; Wurl. 21. e 23.O ullimo impõe multa pela infracção.
(28) Arts. 4, 5, 307 e 329. Reg. n. 737, arts. 17 e 18; Decr. n. 27H de 1860,
al'ls. 12 e segs.
U'HlcoI'tlanclR. -Cods. Comms. arls.: Porto 1.0; I-Tesp. 17.
- A certidão negativa de se não haver pago o imposlo de ind~lslria e
profissão, como commerciante, é prova de que se não exerce essa profissão.Decis. de agg. da fieI. da Côrte n. 3588 de 25 de Novembro de 1873 ;
DiL, t. 2, p. '181.
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C-\.PITULO II.
Das ob1'igações commwns a todos os commenianles.

AI'L. 10. Todos os commercian tes ão obrigados (29):
uniforme de contabilidade (l
l';;cripturação, e a ter os livros para essu fim neca sario (30);
U. A fazer regi traI' no registro do commercio tod.s o
documenLos, cujo regi. Lro fôr l:'xpres amente exigido por este
Cod igo, den tI'O de qui oze dias uteis da data dos me-mos
documentos (art. 3i), f:(' maior ou menor prazo se não acbar
marcado neste Codigo (3'1);
!lI. A conservar em boa guarda toda a c~criptl1r ção,
correspondencias e mais papeis pel'teocente ao gyro do seu
commercio, emquanto não pl'escrevPfem (32) a acções que
lhes pns ão ser relativas: Titulo XVIII (33) :
IV. A formar aonualmente um balanço geral do eu ctil'o
c passivo, o qual deverá comprebender todos os bens de
raiz, moveis e semovenLes, mercadoria.s, dinheil'os, papeis de
creclito e oulra qualquer e.p~cie de yalore., e bem a jm
T. A seguir uma ordem

(29) Nola.- As dispo içõe~ de te titulo e cap. 2° obrigão a todos os COO1merciantes, matriculados ou não: Av. n. 16l> de 185:5; Ass. n.4 de 6 de
.1111110 de 1857.
(30) ArlS. H e segs., 18, 1.9, 20, 23, 801 n. 1 e 802 n. 6' nego n.737,
arts. 138 e segs.
()oneoll·"nllelo.-Cods, Comms. arls.: Porl. 218 e 232; lIesp. 32;
FI'. 8 e scgs.; lluDg. 1.06; nl1S. 1.853; Greg. 8 e seg . ; Sard. 1.7 e segs. ;
D. Sic. 16.e segs. ; VaI. 7 e segs,
No'a. - Já os Alvs. de 1.3 de ovembro de 1.756, SI 14, e de 16 de Dezembro de 1í57, ~~ ~4 e 15, impunbão esta obrigação, que, aliás, lodo o
llOmem de melhodo e ordem em lia vida ob erva.
(31) Arls. ~ n. 4, 7, '17, 31,40, 74, 87, 159, '165, 301, 460,468,
472, 491, 568, 633, 874 Si Gn, e 884 n. 2 ; Tit. un. 11; Reg. n. 7?t7,
an. 69:5; Reg. 11. 738, ar! . 56, 6!l, 67, 69 e 1.00; Decr. n. 930 de 10 de
Alarço de 1852, arl. 2; Reg. n. 1597, al'ls. 6° ~ 4, !l.2 ~ 3, 1.5 SISI !l. e
2, e 1.7.
()oneo.·.. onellt. -Cods. Comms. arts.: Pon. '108; Uesp. 22 e 30, e
Wurl. 1.2, 1.3 e 23. - Os dous ultimos impoem multa pela illrracção.
(32) Arts. 441 a 456.
(33) " ola. - Houve equivoco na impressão; deve ser-XYll-em vez deXVIII.

()oneordolleIR. -Cous. Comms. arls.: Hesp. 55; Porto 2~3; Holl. 9, e
Wurl. 1l1...L30 annos; FI'. 1.1; D. Sic. 1.8 e 20; Greg. 1.1; Sard. '10 e
VaI. U-1.0 annos.
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todas as dividas e obrigações passivas; e erá datado e
assignado pelo commerciante a quem perlencer (34).
Art. H. Os livros qne os commerciantes ão obrigados a
ter indisp13nsavelmente, na, conformidade do artigo anlecedente,
são o D1'a1'io e o Copiador de cartas (35).
Art. .. 2. No Diario é o commerciante obrigado a lançar com
individuação e clareza lodas as suas operações de commercio,
letl as e oulros quaeEquer papeis de credHo que passar,
acei lar, afiançar ou endossar, e em geral tudo quan to receber
e despender de sua ou alhei:J. conta, eja por que titulo róI';
endo ~ufficient que as parcella de despeza dome~tica e
h ncem englobadas n:\. data em que fÔl'em extrahic1as da caixa.
O commerciantes de retalho deveráõ lançar diariamenle no
Diario a Eomma lolal das uas vendas a dinheiro, e em a sento
feparado a omma talaI das \' ndas fiada no me mo dia.
No mesmo Diario se lançará lambem} em re umo, o balanço
geral (art. 10, n. 4,), devendo aqueJJe con ter toda as verba
deste, apresentando caun. uma verba a somlJJa total cl:1s
respectivas parcellas; e <:erá a,signado na mesma dala do
balanço geral.
(34) A1t. 12,800 u. 4, 80l n. 9,802 u. 0,805, 8t7 e 867.
Concfu·dallcio. - Cods. COD1Jl1 •• arts.: FI'. 9; Holl. 8; lIesp. 36 e
37 j D. ic. 17 ; Greg. 9; Sarei. i8' VaI. 10 e fius. (Heg. de 14 de
Julho de 1834, al'I. 10.)
- Os Cods. Porto 228, Hesp. 3~ e \Vnrt. 37 exigem o balanço apenas
de tres em lres annos, dos negocianles a relalho.
( 35) Arts. 80211. 6 j Reg. n. 738, arts. 18 n. j, e 56.
Couco.l·dancia. -Os Cods. Conlms. Jrls. : Prrl. ~! n e ~'20, FI'. 8 (' O,
WlIrt. 3li, 36c39,.HolI. 6,7c8, O.Sic. 16c17, Greg. 8 e 9, Sard.
17 e 18 e VaI. 7 e 8, exigem oDiaria, Copir dor de cartas e o de Balanços.
- Os Cods. Hesp. 3'2, 56 a 61, e (Jung. 100 ns. 2 e 3 o Diario, BaInnços c o Grande-livro ou de ConLns correnles, exigindo aqnelle mais
o Copiador.
- Na Russia o'numero varia conforme uma da lres classes a qne perlence olJegocianle: os de 1." classe, \J; os de 2·, 5; e os de 3", 3.
Nota. -A disposiçãO desle artigo refere-se, sem excepção, a lodos os COIllmercianles, malriculados on não; e sua falta imporlava a qualilicação da
quebra como fraudulenla, não obstanle a ullima parle do arl. 15 do Re~.
n. 73!l: Decis. do Inst. dos Advs. da cone, em conL de 22 de Jnlho de
1858. - Vide arls. 67; 50,71, 88 n. 1,502, õ03c 50ú do Cod., e 3 do
Decr. n. 2962 de 1860.
- Ainda, como em nossa l' edição, reputamos p.ouco equitativo que peq uenos negocianles eslejão sob a disposição desle arligo; em vista da
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No Copiador o commerciante é obrigado a lançar o registro
de todas as cartas mis iva que expedir, com as contas,
facturas, ou instrucções que a acompanbarem (36).
1rt. til. Os dous livro sobrediLos devem ser encadernados,
disposição final do art. 15 do nego II. 738, {ld instar do que dispõe o AI'.
n. 192 de i7 de Julho de i855: hoje lemos em nosso favor o parccer do
Exm. cOllselheiro presidente do Trib. do Comm. da Côrte.
- Os livros que os commerciantes são obrigados a ter pagão de ?'ubrica
1lO rs. : Decr. n. 4505 de 1870, art. 1.1, § 2.
- De emolumentos, termo de abertllra e encerramento 2$000: Decr.
n. 4356 de 1869, Tabel. § 105.
- De rubrica, quando nos conservatorio , 40 rs.: Decr. til. n. 4356. Tabel.
Si 1. 06.
- Uma firma social requerendo a transferencia de UIU copiador de
cartas e que pertEllcêra a uma firma extincta, sob iuformação da 'ecretaria
qlle um dos socios que compuuhão aquelIa firma fôra rehabililado P. não solicilára a respectiva carta, preterindo-st: os direitos da Fazenda, foi indeferida:
HeI. do Preso do Trib. do Comm. de Pernambuco, pago i7 no ReI. do Un. da
Just. de i875.
( 36) Arts. 13, i4 esegs., i22 SI 5, 801 n. i, e 802 n. 6.
VOllcolI·.lallcia. -Cods. Comms. arts.: Port. 2i9, 220, 22l e 229 ;
8 e!J; HolI. 6, 7 e 8 j Hesp. 33, 3ll e 35; ElLlDg.106 ns. '1,3,4 e
5 j Wl1I·t. 3t1, 39 e 60; D. Sic. i6 e 17; Sard. i7 e 18; VaI. 7 e 8 i Greg.
8 e 9, e Rus. (Reg. de i836 cit., arts. i ns.. i e segs., iO, H e i2. )
- Os Cods. Fr., Greg., Sard. VaI. e das D. Sic. prescrevem que o lauçamento das despezas domesticas seja feito por me7.: nossa doutrina é a do
Cod. Hesp.
- O Cod. Hung. declara basUlIlle o lançamellto das vendas a dinheiro
uma vez por semana: a doutrina do nosso Codigo foi cxtralJida do Cod. Port.
Nota. - Por consulta do Trib. do Comm. da Côrte de 3 de Fevereiro de
i851. se decidio : i 0, que a disposição deste artigo, na parte que obriga os
co~mercialltes a lança:'cm no Copiador o registro das contas, factnras
ou IDstrucções que acompauharem as cartas missivas, exige que o registro
se ~aça por extenso, mas que é licito aos commerciantes dividir o livro
CopIador em dous tomos, destinando o iO para o registro das cartas, e
o 2° para o registro das contas e facturas que acompanharem as mesmas
cartas, com tanto, porém, que ambos os tomos se achem igualmente revcstidos das formalidades determinadas ncste artigo, e sejão escripturados pela
fórma prescripta no art. 16 i ~o, que se consultasse a opinião dos Tribs. da
Bahia e Pernambuco, e com as respostas, que se recebessem, se representasse ao governo, pelo ministerio dajustiça, a necessidade de se declarar
este artigo pela fónna sobredita' 3°, que se consultasse ao mesmo tempo
ao Instituto dos Advogados. Tambem por consulta do Trib. do Comm. de
Pernambuco ao da Bahia, de i8 do Março do mesmo anno, se resolveu pedi!'
ao governo a eliminação das palavras contas e facturas do ultimo. periodo deste artigo, ficando tudo o mais como e tá ; com cuja resolução se conformou o Trib. da Rahia. Nada publicou-se ulteriormente.
- Em sessão de 27 de Janeiro do lDesmo anno, do Trib. do Comm. da
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numerad02, 'ellados (3i), e rubricado em todas as suas folhas
por um dos membros do Tribunal d Commercio respectivo
a quem couber p Ir di 'Lribuição, com lerreos de abertura e
encerl'amenl, ubscriptos pelo ecrelario do mesmo Tribunal
e asjgnados pelo presidente.
Na provincias onde não houver Tribunal do Commercio,
as refel ida formalidades serão preenchidas pela Relação do
districto, a, na falta dt'sLa, pela primeira au~oridade judiciaria
da com:lrca do comicilio cIo commercianLe e pelo eu di tribuidor e escrivão, e o commerciante não preferir ant R
manual' O" eus livro ao Tribunal do Commercio . .\ disposição
deste artigo Ó começará a obrigar de de o dia (38) Cjue o:
Tribunaes do Commercio} cada um no seu r~ pectivo dUricto,
designarem (39).
Curte, se decidia que o systema ou Ulethodo de escripturação por partidas
dobradas não.é incompativd com a I isposição deste artigo e do H; eomtanto qne em ambos os casos se satisfaça o principio de que a escripluração mercantil deve apresentar diariamente o estado activo e passho do
commerciantes.
( 37) Nota. - O sello e rubrica com emolumentos é uma forte imposição, que conviria acabar: em Fral~ça não se dá isto.
("38) Nota. - O Trib. do Comm. da Cõrle, por Ordem de 7 de Jaueiro
de i85!, fixou o dia 1 de Julho do mesmo anno ;
-,O da Bahia o dia 1 de Jaueiro de 1852, por Ordem de 6 de Novembro
de 185i ;
- O do Maranhão o ê:3 1 de Ago to de 1851.

- Quanto ao de Pernambuco, não nos foi possiveL verilicar.
- O legislador ronteutoJ\I-se com estas formalidades e com as dos arls. 10
0'0 4. e 1"./. Entretanto parece-nos qoe se fez ponco para oppõr barreira il
quanto negociante mal iilleucionadrJ apparece: a determinação do tempo
em que se deveria proceder aos balanços; o - vi lo - de alguma anlorid.ade, logo depois do seu lançamento e a~sigoatul'a ; a imposiçãO de multas
pela infracção; e finalmente o avel'bamento no registro do comm~l'cio, com
e pecial menção dos livro, folbas. elc., dillicultarião a lastimavel especulaFiio de alguns que com fallencias e arranjão.
- Tambem e queceu fixar tempo para guarda ou (ol1servação dos livro',
cuja ulilidade é paJpavel. - Os Cods, Comms. arts.: Holl. 9; Porto 223 e
WUI'I. ltl, lixão 30 annos,. o FI'. j i - 10 annos.
(39) Arts. iO, 12,14 e egso, 501,502, 503 e bOlt, 801 n. 1, R02 n. 6;
!leg. n. 738, arts. 1.8 n. 1, 31 n. 5, 35 n. '2, ::l8 n. 6, 77, 95 e 1.46
n. 2 ; Porto de 9 de Abril e 2 de Maio; Decrs. ns. 58 e 86lt de i851 ; Decr.
n. 930 de 1852,. Decr. n. 1597, artso 3, H, 12 SI 2, t3, 32 e 30, e Ordem
n. 167 de 185b; Avo no '246 e Decr. no '2692 de 1860, arts.:3 e lt·
o Notao - Não e deve concedo I' licenças a negociantes para continuarem a
sua eSCripll'ração em livro qlle lenhão j í sel'virlo para a de oU1Ioas I1rmas:
Av. n. lt de 1866.
- As unica autoridades competente para a rnbl'ka dos livros dos
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Art. flt. A escriptutação dos mesn:üs li\TOS será fe:ta em
fórm3. mel' ,anL"!, e seguida pela ordem clJronologica de dia, mez
e a.nno, ,:em íntervallo em branco neru inLrelinlJas, borradnras,
raspaduras ou emenda (40).
Art. i 5. Qualquer dos dou mencionados livros, que fôr
achado com algum do' vicias especificados no artigo anLecedente, .não merecerá fé alguma nos .lagareS viciadus a [a\"or
do commercí Inte a quem pert ncer, Ilem no ~eu todo, quando
lhe fallarem as fOl'malidades pre cripLas no arL. i3, ou os seus
vicios fÔl'em LanLo~, 011 de Lal natureza, que o tornem indigno
de mer ceI' fé (111).
Art. W. 08 me mo livro, para serem admiLLidos em juizu,
deveráõ acl\al'-se e cripLo no idioma do paiz ; .se, por serem
de nei{ocianLe eSll'angeiros, e tiverem em diversa língua, serão
pl'imeiro Lraduzido na parLe relativa á que Lão, por inLerprete
juramenLado, que deverá er nomeado a aprazimehto de amba'
as parLe, não o havenelo publico; ficando a estas o direiLo de
l'onLe. tal' a Iraducção ele meno exacta (42).
COllllllrrdanle e agenles auxiliares do cOIlllllercio ~ão os Tribunaes do C Jlllmercio e ConsErl'alorias : Heg. n. 738, arl. 30, § 5' Decrs. n. 930 de 1852:
n. 1597 de 1.855 aI'LS, 9 e 12;
Y. n. 36J de 1868. Vid. noto 206.
C::ouc.u'llallci".-Cod. COIllIll , al'Ls.: FI'. 10 e ii: Flnng. 106 n. 1 :
Holl. 40; Sard. 20; Gl'eg. i i ; VaI. 10, e D. Sic. 19.
- Com excepção elo Cod. lIesp. , lodos o mais sujeilão o Diario e o Ib'l'O
de Balanço ao - \ i lO - annuci\ por autoridade.
No/a. - Antes do lançamenlo da eSCriplll1'ação deve proceder-se á formalidades prescriplas do ello, rubrica, aberlul'a e encerramenlo: Decr.
n. 4505 de i870, al:l. 18 § 2. - Vide noto i1l75.
(1I0 ) Al'l. 10 e segs. 801 n. 1 e 80211. 6 . nego n. 737, arls. 1115 e 1116.
Nota. - A e criplUl'ação póc1e ser feila pOI' pl·eposto. - Vide not. 37.
C::onCOto.lllnei". -Cods. GumlDs. arls.: Porto 218 e 230 j Fr. 10;
Holl. 6; Hesp. 21 n. '2; fluug. 106 n.. 2 e 7 . Yal. 9; Sard. 19; Gre .
10; Wurt. /JO, e l\u . (Heg. cil., 7. )
(41.) l\rts. 10 ns. 1 e 2,12, UI, lLJ, 20,23,2/" 25,40.50, 71,88 n. 1,
501 a 504, 544,801 l1.i e 802 n. 6; nego n. '737, arts. 145 e 146, e Decl'.
n. 858 de 1.850, arl. 28.
(;oIlCOl".I'llleilt. -Cods. COUlm . arls.: Fr. 1.3; POll. 224 e 945; Wurl.
56 ; Grrg. 13; ard. 24; Vai. 12; D. Sic. 26; Prus. 505, 606 e 607
Iiesp. (14, que impõe uma muHa nesle caso de 10 a 2,0000 reales.
(42) Ans. 62 e 1?5; Re. de i3 de Agosto de 1781; Reg. n. 737, an·.
1.47, 1.48, 149,150, 1Si, 501, 502 (~503; Reg. 11. 738. arls. 18 n.2, 77
e 93; I{eg. n. 863, ans.H a 14 . Decl'. n. 915 e ns. 1000 e 1002 de 1852 .
Heg. n. 1. 597. ans. 12 Si . 3 e 13; Decl'. 11. ,1956 de 1857; Ord de 20 d
Agosto de 1859 e Decr. n. 31.72 de 1863.
C::ollccu·daulcia. - cods. COlllm. al'ls.: POrL. 248 e Hesp. 54. -Este
Cad. impõe uma mulla de 1,000 a 6,000 reales, no caso de infracção.
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Art. n. fenhuma autoridade, juizo ou tribunal, debaixo de
pretexto algum, por mais e pecio o que . eja, pMe praticar
ou ordenar alguma diligencia para examinar se o commerciante arruma ou não devidamente seu livros de escripLuração
mercantil, ou nenes tem commetlido algum vicio (4.3).
Art 18. A exhibiç,ão judicial dos livros de e cripLuração
commercial por inteiro, ou de balanços geraes de qualquer
casa de commercio. só pó'le er ordenada a favor dos interes ado em que tões de succe são, communbão ou sociedade,
admini tração ou gestão mercantil por conla de outrem, c em
ca. o de quebra (44).
(li3) Mts. 13,1.8, 19, 20, 50, 71,90, 119 e 295 e segs.; RelS n. 737,
an. 211, 35l e segs. ; Reg. u. 738, arts. 18 D. 7,77 e 9H; Reg. n. 806
de 1.851, art. 10 n. 1.; Regs. n. 1507, arts.12 SlSIli, e 13; Lei n. 1083 de 1860,
arts. i Sl7 ns. 3 e li, 'l SI 7, e 23 i Oecrs. n. 2li90. art. 7; n. 2647, art. 270
e seg~. ; n. 2679, art. i i n. 2692, arls. 1, li, 5 () 8; n. 271l de 1860, art. 51 i
n 1733, art. 9; Avs. n. ó98 e n. 609 de 1861.
«-'(Hlcou·.JanciR. - Cods. Coml11s. arls.: Porl. 231 e IJesp. L19.
Nota. - A Jel;islação supra mostra a modificação qu~ sofTre o princípio do
segredo dos li Vl'OS.
- O Av. n. 520 de 1860 declarou que não compelia ás estações fiscac o
exame dos Ih ros commerciaes, e Ião ómente impôr a multa, quando o
livros fôrem apresentados em juizo sem o pagamento do respectivo sello.
Ques1ão. - Póde alguma au'ol':dadc, jU'i Oll tribullal co Ilmel'cial,
civil, cl'iminal ou policial ea:igil' <L F.1 hibir;ão por inteiro ou a communiC((CÜO dos livros do commercio em viriude do ari. J 7 do Cod.
00111111.
D':úz, ?-O Institulo dos Advogados da Cort<!, em sessão de:3 de Abril de 1862,
.
decidio por unanimidade negativamenle.
(áá) Arls. 17, 19, ~O, 71,90,290 e 826 i Til. uno 17; Reg. n. 737,
arts. 21.1, 351,352,353, 35lJ, 355, 356, 357, e 669,
3; Reg. n. 7.'l8,
arts. 1.8n.7,77e 93jl\el;.n. 1597,arts.2lJeill.
Concol·dancla. -Cods. Comms. arls. : Port. 225; Holl. 11; FI'. 'Iá ;
WUl't. LI2 ; Belg. 7, T. 2° Liv. 1. 0 • D. ic. 21 . Greg. fá; Sard. 2;) i VaI.
1.3 e Ilesp. 50.
- Apenas os d~us primeiros contêm doutrina idpntica; os demais, a
'loalJer, o ultimo, snpprimio a palaHa - communhão ~ e os ontros - administração ou gestão por conta de ou.trem.
Nola. - O herdeiro e a mulher casada, tendo o direito de conhecer qnal
o pstado da casa do finado, podem requerer a exhibição dos lilTos no juizo
commercial, embora o inventario e partilhas pertenção a outro juizo: Decis.
de ;gg. do Pres. do Trib. do COIllIll. da Côrte de 3 de Ferereiro de 1857.Dá- e aggraro da sentença de exhibição requerida, como preparatcnio de acção,
no caso deste artigo: Decis. idem.
- Exequenle por divida individual de' socio da firma commel'cial não
póde pretender a exhibição e exame por inteiro dos livros da dila firma.
- E, mediante acção de exhibição, só no caso de acllllr-se o executado em
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Arl. 19. Todavia o juiz ou Tribunal do Commercio que
-conbecer de uma causa poderá a requerimento da parte, ou
me mo ex-oflicio, ordenar, na pendencia da lide, que os livros
d qualquer ou de amba o litigantes sejão examinados na
presenca. do cOJJmercianle a quem pertencerem e debaixo de
suas vista, ou na de pessoa por elle nomeada, para delles se
averiguar e extrabir o tocante á questão.
Se o livros se acbarem em diver o di tricto, o exame será
feito pelo juiz de direito do commercio respectivo na fórma
sobredita; com declaracão, porém, de que em nenhum caso os
rereridos livros poderáõ ser tran portados para róra do domicilio do commerciante a quem pertencerem, ainda que elle
ni so convenha (M».
Art. 20. Se algum commerciante recusar apresentar os eus
lirro quando judicialmen le lhe rÔl' ordenado nos casos do
art. 18, será compeli ido á ~ua apresen tacão deb3 ixo .de prisão,
e no ca~os d") art. 19 sera deferido juramento snpplelorio
á outra pirle.
qnalquer das bypotbeses particnlarisadas e definidas no arl.18 do Cod. Comm.
ao qual s~ refere o art. 35l do nego 11. 737 de 1850: Decis. de agg. n. 7
da Uel. da Côrte de 5 ele Dezembro de 1873.
- Constilue nullidade o não ter o juiz procedido a exame nos termos deste
artigo, já tendo sido decretado cx-o/ficio e tendo sido requerido pela pJrte, pois
que é lima diligencia conduccente ao bOm e acertado julgamento do feilo :
Rev. 11. 5161 de 2!l de Agosto de 1854; Acc. Rev. da ReI. do l\laranhão de 13
de Fevereiro de 1855, confirmando os Accs. recorridos da ReI. da Côrte. Jnr. Comm., pago 9.
-Os Trib. do Comm., em caso algum, 110 contencioso, podem ordenar:
Lei n. 236'2 de 1873, art. 1, 6.
Queslào. - Póde alguma autoridade, jui r ou tribunal c(·mnercial,
civil, criminal ou polici ,l etcigil' o exame diJS livros nos casos deste
an. i 8? mas só em {avul' dos intel',ssatios aILi designados?
- O fnslituto dos Advogados da Côrte, em sessão de 3 de Abril de 1862,
decidio pp.la a/firmativa por unanimidade.
( 65) Arts. 17, i8, 20, 23, 50, 71, 90, 290' Reg, n. 737, arts. 2t1 e
357; Reg. D. 738, arts. 18 n. 7, 77, 93, e .Reg. n. 1597, art. 61.
Coucol'dallc1a. - Cods. Comms. arts.: Porto 226; FI'. 15 c 16;
Boll. 12; fJesp. H2 e 113 ; Wurt. 63 e lJll; VaI. 16 e 15 ; Sard, 26 ; Greg.
15 e 16 e D. Sic. 22.
~'~e8(íio. - Em vista do art. 19 1Jóde na1Jendencia da lide ter lagar li,
ex/nb!ção pa1'cial ou apl'esentaplio do livros? Ai11da em juizo civil, da
fazenda, de defuntos e ausentes? Mesmo e:v-officio?
- O Instituto dos Advogados da Côrte, CID sessão de 3 de Abril de 1862,
<Iecidio pela ajJi1-mativa por ~manimidade quanto ás duas primeiras questões, e por maioria quanto iI ultima.- Vide Ord. L. 30, Til. 20, §§, 22
4l 23 i Ass. de 23 de Novembro de 1769 j IJ. 10, § ultimo, Dig. de edend. i
~ ~
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Se a questão fôr entre commerciantes, dar-se-ha plena fé dos
livros do commerciante a favor de quem se ordenar a exhibição~
se fórem apresentados em fÓl'ma regulaI': ArLs. 13 e U (46).
CAPITULO III.

Das prerogativas dos commerciantes.

Art. 21.' As procurações bastantes dos commercianLes, ou
sejão feitas pela sua propria mão, ou por elIe sómente assignadas, têm a me, ma validade que se fôssern feitas por
tabelliães publicos (47).
Art. 22. Os escriptos (48) de obrigações relativa a transacções
Cod. Civ. FI'. arLs. 1.32Ó e 1330 ; Alv. de 17 de Junho de 1809, § 1·, e
Porto de 1 de Março de 1811, art. 1.0
- Não cabe aggravo do despacho que permitte ou recusa a apreseuLação
ou communicação de livros ua pendencia ria lide, pois que não imporia sentença na acção compeLente para a exbibição: Der.is. de agg. da ReI. da Côrte
de 18 de i"evereiro de 1875. -Di?'eito, t. 6, pág. 604,
(46) Art. 1 e segs., 71, 544 e 80i n. 1; Reg. n. 737, art. i41 S; 'l, 166
e segs., 21.1,357, e 669 S; 6.
{)oucol·daucia. -Cods. Comms.arls.: Porto 227; Gre~. 17; FI'. 16 e 1.7;
Holl. 13; Wurt. 45; O. Sic. 2il; Sard. 27; VaI. 16, e Hesp. 45 e 46.
-Accrescenta uma mulla de 10 a 30,000 reales.
(47) Arts. 6, 22,309,82- e 898; Tit. un.,14 e. 15; Reg. n. 737, arts. 3
S; 1, 140 S; 1, 321 e 343 S; 3; Reg. n. 1597, art. 2; Inst. de 30 de
Março de 184D, art. 7 S; 7, e Av. n. 125 de 10 de Maio de 1852; Ass.
n. 6 de 23 de Novembro de 1769, e Carta de Lei de·3 O de Agosto de
1770.
qne!õ!1õo. -Estas Pl'ocul'ações só têm eileito no commel'cio, Oll tambem
nos actos civis?
Apezar da respeitavel opinião do disLincLo Dr. Trindade, Pl'OC. Extraj.,
noto 223, nos parece que o Ass. cito de 1769, a legislação reCerida e os
Cactos da vida praLica têm tanLa Corça que não se póde deixar de conceder ambos os elfeitos a estes instrumentos.
(48) Nota. -Não sabemos onde está aqui uma prerogativa elo negociante matriculado, pois que taes escriptos, embora assignados por simples negociantes, têm a mesma fé, seja qual fór o seu valor,
Quando no civel isso se dá pela praxe do fóro, com maior força de razão
no commercio: mas nada admira; ·as prerogativas têm andado em boléos.
Ora é o Codlgo, ora o Reg. n. 737, ora o Reg. n. 1597 que as assigna.
- Todo e qualquer commerciante, porque é isso uma prerogativa commum e geral aos commerciantes (Cod. do Comm., arLs. 22 e 426, e Reg. 11. 737,
arls. 141 § 2 e 247 S; 4), não eslá inhibido de aceitar escriptos equivalentes
a letras de lerra: Acc. da Rei. da Córte de 15 de Maio de 1.871. ll.ev. Jur.
de 1.871, pago 38'1.
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mercantis, para as quaes se não exi' a por este Codigo prova
de escriptura publica, sendo assignados por commerciante, terãO'
inteira fé contra quem os Uver assignado, seja qual fór o seu
valor: Art. 4-'2.6 (4-9).
Art, 23. Os dous livros mencionados no art. ti, que se
acharem com as formalidades prescriptas no art. t3, sem vicio
nem defeito, escripturados na fórma determinada no éfrt. i4,
e em perfeita harmonia uns com os outros, fazem prova plena:L Contra as pessoas que delles fórem proprietarios. originariamente ou por succe são (50) ;
(49) ·Arts. 4, 21, 3ú9, 544, 825 e 898; Til uno arts. 1.4 e 1.5;
Reg. 737, al'ts. 3 SI 1,138 SI 2, l41 SIS1 2 e ~, 183, 247 SI 4, 261, 321 e
343 SI 3; Reg. n. 1597, art. '2 j Ord. L. 3, Tit. 59, SI 1.3 j Ass. n. 6
de 1.3 de Novembro de 1.769, e Lei de 20 de Junho de 1. 774, SI 42.
COllcol.'(lancia. -Cods. Comms. al'ts.: Port. 245 e 246, e He'sp.236.
(50) Arts. 20, 1.22 n. 5, 432, nots.; Reg. n. 737, arts. 1.38·~ 2, 1.41
§ 3, 144 e l52 SI 5.
CJoncordancta. -Cods.. Comms. al'ts.: Porto 949; Hes~. 42 j Wurt. 46;
Civ. Fr. 133o, e Holl. 1.91.9 SI 3.
Nota. - A disposição deste numero l. não está subordinada ao artigo;
dá-se justamente o contrario, pois que, qualldo regulares os livros, e que Ila
prova em favor dos commerciantes que delles fOrem proprietarios. sendo
contra os me mos, provão elles ainda viciados.
- O Dr. Annibãl, « Obs. a. esta not.,» discorda da intelHgencia que démos
á disposição do nosso artigo.- Analysando o texto do art. 15. diz: • Se pelo
art. i 5 não se pMe dizer que os li nos viciados fazem prova contra as pessoas
que delles fôrem proprietarios, menos em face do art. 23, que claramente dispõe
o contrario, sendo que o n. l. o está tão subordinado e essencialmente ligado á
sua disposição como os dous seguintes numeros j o que é obvio e acha·se
corroborado pelo R~g. n. 737 de 25 de Novembro de 1850, art. 1.41, n. a.
(onde não se faz limitação e distiucção alguma), o qual assim dispõe: CunstiLuem
prova plena relativa os livros commerciaes nos casos e pela f6rma regulada.
nos arts. 20, 23 e 544 do Cod.•
Não posso aceitaI' tal opinião: a Cons. das leis civis, art. 369 (4) diz:Posto que a disposição n. 1. do art. 23 do Cod. do Comm. pareça subordinada
ás palavras do corpo desse art., quando exige que os livros commerciaes se
achem com as formalidades prescriptas no art. 1~, sem vicio nem defeito, etc. iestará em erro (vid.) quem snppozer que em esses requisiLos taes livros não
fazem prova contra os commerciantes que os escripturárão ou mandárão
escripturar, e seus successores. É regra invariavel que todo instrumento
particular faz prova contra quem o escreveu ou mandou escre'·er. e por Isso
diz o Reg. n. 737, art. 1.44: • Em todo caso os actos e factos referidos, narrados ou enunciados, fazem prova plena contra aquelle que os referp., narra ou
enuncia. II A exactidão do que fica dito confirma-se com a boa doutrina de
Per. e Sz. ~ 2111 e nots. 469 e 470.• Exige-se que os livros dos commerciantes
tenhão as formalidades do art. 13 do Cod. do Comm., estejão curiaes, sem
vicios nem defeitos, P. mercantilmente escripturados, s6 para o caso ele provar-
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II. Contra commerciantes com quem os proprietarios, por si
ou por seu,s antecessores, tiverem ou bouverem tido transacções
mercantis, se os assentos respectivos se referirem a documentos
existentes que mostrem a natureza das mesmas transacções, e o
proprietarios provarem tambem por documentos que não fôrão
em favor delles; e precisamente porque dá-se aqui uma excepção da regra,
de que os instrumentos particulares não provão a Lavor de quem os escreveu.
Esta excepção motivou a exigencia das mencionadas garantias. I)
De facto seria um exemplo precioso dar fé a um escripto particular, porque
cada um poderia por uma nota escripta, por si proprio, constituir devedores.
-Exemplwm pernicioswm est, ut ei scriptu1'a cl'edatu1', qua unusquisque
sibi aiJRwtatione p"oplia debitorem constituit. : Lei 7, Cod. '1e Pro,bat.
Este principio, que qualifica Delam. et Poitv., t. 1, n.173, de tutelar, foi dero- .
gado em favor do commercio, e a gravidade e importancia de uma tal excepção"
exigião categoricamente algumas formalidades, como as prescriptas nos
arts. ia e 1,4, para garantia dos interesses que são afTectados com tal excepção:
e. pois, o requisito de uma escripLUração regular para prova contra 3°' e em
favor do commerciante, seu dono, comprebende-se perfeitamente i mas para
provar contra si não lJa mister de tal regularidade- o ultimo memb. do
art. 114, do Reg. n. 737 é positivo, bem como o do art. 20 do Cod., pois que
nenhuma fé merecendo a escripturação, quando em fórma irregular, a exhibição dos livros não apreveilando áqueIJe em fovor de qnem é ordenada,
por tal motivo, não lhe póde deixar de ser contraria; e ahi temos nos casos
de fallencia a irregularidade da escripturação podendo ser punida, art. 801
n. 1°, e até qualificando seu possuidor como fraudulento, nas hypotheses do
art. 802 n. 6.
Assim, como 'dizer-se que de estatuir. o Codigo a regularidade da escriptufi ção para prova em favor de seu proprietario não é de concluir-se que
viciada produza e[eito contrario? É mesmo pela hermeneutica que a contl'ario
sensu tem aqui a lei sua applicação, por não ter sido observada, guardando-se
a regularidade prescripta.-Delam. et I oitv. , n. 72, diz: • Os livros que não são
collformes com as prescripções da lei não provão em favor daquelle a quem
pertencem, mas cont1'a sÓmente. li Alauzet, t. 1, n. 10tl, diz: • Os livros de
commercio não podem ser oppostos a adversario cujos livros são regulares i
mas este, em todos os casos, póde requerer sua exbibição, fazendo prova
contra sen dono.• Revier p , pago 52, diz. « Os livros que não são regularmente
escripturados (tenus) não podem fazer Ll! em juizo em proveito de seus donos,
salva a latitude da apreciação deixada aos tribunaes; podem, porém, ser
invocados contra os mesmos.•
Nota.- Os livros commerciaes só fazem prova plena contra o commel'ciante
a quem pertencem, e sómente meia prova contra terceiros: Acc. <.Ia Ilel. da
Côrte de 20 de Agosto de 187·Z. - Interposta a revista, foi esta denegada por
decisão n. 8483 de 20 de Maie de 1874. -Gaz. Jur., t. 4., pago 17.
- Conta não escripta, nem assignada por devedor commerciante, serve entretanto para prova da divida, se se verificar que está conforme e combina com
a escripturação deste no seu livro Diario: Accs. da ReI. da"Côrte de 21 de
Novembro de 1872 e de 3 de Fevereiro de 1873. - Dir., t. 3, pago 174.ride noto 186.
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omissos em dar em tempo compFltente os avisos necessarios,
e que a parte contraria os recebeu (51);
lU. Contra pessoas não commerciantes, se os assentos fôrem
comprovados por algúm documento que só por si não possa
fazer prova plena. (52).
Art. 24. Fica entendido que os referidos livros não podem
produzir prova alguma naquelles caso em que este Codigo
exige que elIa só pos a fazer-se por instrumento publico ou
particular (53).
Art. 25. IIlide·se a fé dos mesmos livros nos casos com·
prehendil10s no n. 2 do art. ~3. por documento sem vicio,
por onde se mostre que os assentos contestados são falsos ou
menos exactos ; e quanto aos casos comprebendidos na disposição do n. 3 GO me mo artigo, por qualquer genero de prova
admittida em commercio (54). .
CAPITULO IV.
Disposições gBraes.

Art. 26. Os menores e os filbos-familias commerciantes podem obrigar, hypothecar e albear válidamente os seus bens de
(51) Arts. 20, 1.22 n. 5, 432 e not.; Reg. n. 737, art 1.41., S; 3; Re~.
n. 738, art. 1.1.i.
Nota. - Os homens de commercio têm a honra de valerem suas escripturações em juizo pela nobreza que lhes dá a Lei de 30 de Agosto de 1. 770, § 4,
e Resol. de 4 de Abril de 1.81.8.
tJollt.'orCIAJlcla. -Cods. Comms. arts.: FI'. 1.2; Hung. 1.6, 17 e, 18 ;
Tit. 1.6; Holl. 1.0; Hesp. 53; Wl1rl. 47; Prus. 562 a 569; Por\. 948;
Greg. 12; Sard. fi8 e Valo H.
(52) Arts. 20, 122 n. 5, e 432; Reg. n. 737, art. Ht1, Si 3.
f:'oncordllllclo. - Cods. Comms. arts.: Porto 952; Hung. 16,1.7 e 18 ;
T. 1.6 j Wl1rt. 50; Prus. 572 a 576, e Sard. 25; Civ. FI'. 13 e 29, e Holl.
fl)1.9.'

. (53) Arts. 1. n. 4, 27, 74,1.24, 140, 257, 265,271,281.,295,300,360,
566,633 e 666; Reg. n. 737, arts. 1.38 a 1.41,1.52,182 e 183\; Ord. L. 3,
Ti\. 59, pr. i'f/. fino j Ass. de 5 de Dezembro de 1770.
tJollcoI'dollt!io. - Cod. Comm. Por\. , arl. 958.
Nota. - Em França, uma jurisprudencia constante tem decidido que a
prova testemunhal é admissivel em toda a materia e processo commercial :
Cod. Comm., art. 109, Si 7.
(54) Ar\. 122; Reg. n. 737, Tit. 2, Cap. 12.
tJo·llcordllllclo. -Cods. Comms. arts.: Porto 950 e 951, e Hesp. 53.
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raiz, sem que possão allegar o beneficio de restituição contra
estes actos ou outras quaesquer obrigações comme~'ciaes que
contrabirem.
Em caso de duvida, todas as obrigações por elies contrahidas
presumem-se commerciaes (51:».
Art. 27. A mulher casada commerciante não póde obrigar,
hypothecar ou alhear os bens proprios do marido adquiridos
antes do casamento, se os respectivos titulos houverem sido
lançados no registro do commercio dentro de quinze dias depois
do mesmo casamento (art. 3t), nem os.de raiz que pertencerem
em commum a ambos os conjuges, sem autorização especial do
marido, provada por escriptura publica inscripta no dito registro (56).
(55) Arts. 1 n. 2 e 3, 353 e 91.1; Reg. n. 737, arts. 17, 673, 675 e 679.
- Ord. L. 1, Til. 88, Si 28.
CJoIlCOI·dallcia. - Cods. Comms. arts.: FI'. 6; Hesp. 4 ns. 4 e 6 j
Porto i7 e 25 j Greg. 6; VaI. 5 e Sard. !lo
Nota. - Es'tão em. vigor as disposições dos arts. 26 e 27 do Cod. Comm.,
sobre a capacidade dos menores e mulheres casadas com commerciantes para
hypotbcarem os immoveis: Lei n. 1237 de 1864, art. 2, § 5 j Reg. n. 3453
de 1865, art. 125.
- Contratos de orphão casado, que não obteve licença para seu casamento,
é nuUo : Acc. do Trib. do Comm. do Maranhão de 12 de Fevereiro de 1872.
- Gaz. Jur., I. 2, pago 433.
(56l Arts. 1. n. 4,268, e 87lJ Si 6; Reg. n. 737, arts. 512 Si 5,620 Si 6; Reg.
n. 738, arts. 58 Si 2,72 e 89; Reg. n. 1597, arts.12 §3, 13 e 15; Lei n.1237
cit., e l\eg. cito n. 35lJ3. - Vide noto 338. o
CJollcordancia. - Cods. Comms. arts.: Fr. 7 ; Hesp. 5 e 7; Port. 25
e 26; Wurt. 6 j Hung. 9 ; Greg. 7 j D. Sic. 11 j VaI. 6 e Sard. 9.
Nota-Tambem é sensivel a imperfeição deste artigo. Sua primeira hypothese
suppõe que a mulher já era commerciante ao tempo do casamento, e por isso lhe
dá o direito de obrigar, bypothp.car e alienar os bens prop"ios do marido, seOi
respectivos titulos não hou verem sido lançados no registro do commercio. Qual
o motivo, na hypothese qlle previo, de distinguir os bens proprios do marido
antes do casamento? Não póde o marido adqllirir bens proprios depois do casamento, ou o regimen seja de separação, ou mesmo de communhão, quando lhe
são doados ou deixados com a clausula de se não cemmunicarem com a mulher?
Mais notavel é que a respeito dos immoveis communs esse ar!. 27 do codigo
exigisse autorização especial do marido para sua mulher commerciante poder
obriga-los, hypolheca-Ios ou alhea-Ios; entretanto que o mesmo não exige quanto
aos bens proprios do marido, adquiridos antes do casamento I ComI) se póde
justificar que a mulber commerciante careça de autorização do marido para alienar bens que lhe pertencem em commum, e de tal autorização não careça para
alienar bens da propriedade exclusiva do marido?- O que resulta desse art. 27
do Cod. do Comm. é que, sendo meeiros os conj uges, e não se tratando d~ bens de
raiz, a mulher commerciante obriga ao pagamento de suas dividas todos !ls bens
moveis do casal. - Quid, se houver concursos entre os creditos contrahidos
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Poder'á, porém, obrigar, hypotbecar e albear validamente os
bens dotaes (57), os paraphernaes, os adquiridos no seu commercio, e todos os direitos e acções em que tiver communbão,
sem que em nenhum caso possa allegar beneficio algum de
direiLo (58).
Art. 28. A autorização para commerciar, dada pelo marido
á mulher, pMe ser revogada por sentença ou escriptul'a publica'
mas a revogação só sortirá etreito relativamente a terceiro depois
.que fór inscripta no registro do commercio e tiver sido publicada
por editaes e nos periodicos do logar. e communicada por cartas
pelo marido e os eontrabidos por sua mulher commerciante? Não póde haver separação dé ma sas, os credores estão em igual pé, porque da sujeição dos bens
do casal ao pagamento das dividas eontrahid IS pela mulher commerciante, resulta
necessariamente a obrigação do marido por essas dividas, e então no marido e
na mulher ha um só devedor commum. Quem se obriga, obriga o que é seu.
Quem fica com sellS bens obrigados, sem haver bypotlleca, é pessoalmente
obrigado.-CollS. das Leis, art. 124, nota.
Questão. - Na falta da inscripção, sel·á válida a alheação dos bens de 1'aiz
communs pela mulher? - Se, em virtude do art. 693 do Reg. n. 737, a falta
do registro da escriptura de hypotheea, que era exigido pelo ar!. 265 do Cad.
(da mesma fórma que o faz o art. 27 quanto á de que se trata), não a annullava
(Oeer. n. 1289 de 1853), é inque lionavcl que a mencionada eseriptura de autorização nada so/Ti'e em sua validade e consequente elfeito por não haver sido
registrada' devendo observar-sc que, não scndo o registro substancial á autorização, e sim um meio de dar-lhe mais publicidade em bencficio dlJS interessados, jámais a estes pMe prejudicar sua preterição: Aponl. sobre o Reg.
Pub\. do Comm., pago 18.
(õ7) ()9IlCOI·dRucIR. - Cods. Comms. arts.: Porto 24; llesp. 5.- Os
Cods. Wurt. 6, Fr. 7, D. Sic. ii, VaI. 6 e Greg. 7 seguem doutrina dilIerente.
(58) UellcorclBIl(.'jA. - Cods. Comms. arts.: Porl. 18 e 24 ; Besp. 5,
488 a 490 ; FI'. 5; Greg. 5 ; D. Sic. 9; Sard. 7; VaI. 6.
- Em caso de duvida, presumem-se eommerciaes os actos praticados:
Porto 19 e Pl'us. Ú80 a 690.
N~tO;' - Por nosso direito cil'iI já a mulher commerciaute não gozava do
beneüclo do Senatus-Consulto Velleiano: Ass. n. 5 de 2 de Dezembro
de 179!1..
.- São inalienaveis os bens dotaes, e por isso DUUOS os contratos sobre elles
feilos. A mulher commerciante, para poder obriga-los, deve ter autorização de
seu marido para o eommerciaote, e fazer da mercancia profissão habitual:
Revs. ns. 85i4 e 8579 de 8 de Agosto e 6 dc ovembro de 1874, e Ace. Rev.
da ReI. de Porto-Alegre de 10 de Dezembro de 1876. - Gaz. Jur., t. 5,
pago 17 ; t. 6, pago 6 11 e B4. - Vide t. 3, pago 333.
- ~ .mulher que contrahe com seu marido, na eODStancia do m2trimonio,
uma .dinda avultada por cscriptura publica, entrcgando e abandonando, por
falleclmento do seu marido, todos os seus bens ao credor, c bavendo po-teriormcnte adquirido bens em consequencia de um legado que lhe. foi deixado em
testamento, não está obrigada a pagar por estes bens a divida que ficára em
llarte por solver: !lev. n. 8501 de 6 de Junho de 1874.-Gaz. Jur., t.4, pago 220.
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a lodas as pessoas com qnem a mulher tiver a esse lempo>
transacções commerciaes (59).
Art. 29. A mulber commerciante, casaudo, presume-se autorizada pelo marido, ernquanto este não manifestar o contrario por
circular dirigida a todas as pessoas com quem ella a esse tempo
tiver tran acções commerciaes, inseripta no registro do commereio respectivo e publicada por editaes e nos periodicos do
Jogar (60).
Ar!. 30. Todos os actos do commercio praticados por estrangeiros residentes no Brazil serão regulados e decididos pelas
disposições do pr sente Codigo (61).
Art. 3t. Os prazos marcados nos arls. i On. 2, e 27, começaráõ
a contar-se, para as pessoas que residirem róra do lagar onde
se achar estabelecido o registro do commercio, do dia seguinte
ao da chegada do segundo correio, paquete ou navio que
houver sahido do districto do domicilio das mesmas pessoas depois da data dos documentos que deverem ser registrados (62).

TITULO II.
DAS PRAÇAS DO

CO~IMERCIO.

Â rt. 32. Praça do Commercio é não só o local, mas taml)em a reunião dos commercianles, ca píLães e mestres de na·
Vi05, corretores e mais pessoas empregadas no commercio.
Este local e reunião estão sujeitos á policia e inspecção das
autoridades ·competentes.
(59) Arts. i n. ú, 10 n. 2, e 32; Heg. n. 738, arts. 58 § 2, 72 e89;
Heg. n. 1597, arts. 12 SI 3 a 15.
{lollco.·.laIlCIl". -Cods. Comm . arts.: Sard. 10; Port. 27; D. Sic. 10.
No/a. - Constitue obrigação expressa do marido para sua mulher poder
litigar o facto daquelle assignar procllração desta: - Accs. da Rei. ela Côrte de
27 de Outubro e 1.2 de Dezembro de 1873.-Gaz. Jlll·., lo Ú, pag. 378.
(60) Art. 1.57n.4,-ref. aot.
{louco.·dancla. - Cods. Comllls. arls.: Prus. 494 e Porto 21.
- A munler commerciante que meramente auxilia o marido no seu commercio não é reputada commerciante, ainda que casada por carta de ametade :
Cito Cod. ,art. 23; FI'. 5 j l:Jesp. 7.
(61) Reg. n. 737, arts. 3 § 2, Ú, 14 § 3, 60,62, 63 e 64.
{loncordancia.-Cods. 000 ms. arts.: ['ort. 33; Uesp. 20, e Cod. Nap.14.
l\'ola.- Os Tribunaes de Commercio não têm jurisdicção obre o estrangeiro que não tem domicilio no Imperio por contrato ajustado em paiz
estrangeiro, mas não exequil'el no Imperio por não ser feito com13razileiros:
Decis. ele agg. do Preso do Tl'ib. do Comm. da COrte.
(62) MIs. 568 e 874 § 6, noto ; Heg. n. 7'67; art. 693.
o
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o regulamento das Praças do Commercio marcará tudo quanto
respeilar á policia interna das mesmas praças e mais objectos
a ellas concernentes (63).
Art. 33. O resultado das negociações que se operarem na
praça determinará o curso do cambio e o preço-corrente das
mercadorias, seguros, fretes, transportes de terra e agua,
fundos publicas, nacionaes ou estrangeiros, e de outros quaesquer papeis de credito, cujo curso possa ser annotado (64).
Art. 34.. Os commerciaotes de qualquer praça poderáõ eleger de entre si uma commissão que represente o corpo do
commercio da mesma praça (65).
TITULO lIL
DOS AGENTES AUXILIARES DO COMMERClO ••

CAPIT LO I.
Disposições geraes.

Art. 35. São considerados agentes auxiliares do commercio,
63) Ars. de 11 de Dezembro de 1848; de 29 de Janeiro (avulsos: sobre
alviçareiros); Decrs. n. 637, art. 147 j n.648 de 1849, arts. 9, 27,53.59,60,
6t a 71 ; n. 738, art. 135 de i850 ; 11. 801, art. i 7 j 11. 863 de 1851. j 11. 1103,
an. 2, e n. 1115 de 1853 ; Reg. int. da unta de Corretores de 26 de Abril ;
n. 2733 de 1861, arts. \) e 17.
(;OIlCOl·tl8Ilciu. -Cods. Comms. arts.: FI'. 71; Holl. 59 e 61 ; Porto 97
e 99 ; D. <:ic. 68 ; GreI;. 71 j Sard. 71 ; vaI. 68 e Belg. Liv. 1, Tit. 4, art. l.
Nota. - O Cecr. n. G!J8 de 1849, art. 71, dispõe-que os regulamentos internos das praças de r;ommercio das provincias e as modificações que se deverem
praticar nos da Côrte não poderáõ ser ~xecutados sem approvação do
governo imperial.
- Apenas da legislação consta o regulamento da Praça do Commercio da
Côrte, approvado pela rort. de 9 (Ie Setembro de 1834, e o da de PortoAlegre por Av. n. 75 de1858.
Os Decrs. ns. 3823, 4042 e 4059 ue 1867, approvão os Estatutos das
Associações Comm rciaes do Rio de Janeiro, Ceará e lIIaceió.
(64) Ans. 154,169,176,20'1,291, e outros; Reg. n. 737,arts. 218,219
e 220, e Reg. n. 738, arts. 11, 12 e 26: se remellem aos usos das - praças.
t.:olleol'tlRlleiu.- Cods. Comms. arts.: l?r. 72 e 73; Boll. 60 ; Port. 98;
D. Sic. 67 e 68; Greg. 72 e 73 ; Vai. 61l e 70, e Sard. 72 e 73.
Nola. - Sobre usos commerciaes temos os Ass. n. 17 de 17 de Agosto
de 1857 com relação á Praça da Côrte, e n. 18 de 18 de Dezembro d
1865 sobre a de Porto-Alegre; a colleção dos estylos e usos da praça da Bahia
declarados por ve.rdadeiros pelo respectivo tribunal fm sessão de 2 de
Outubro de 1856; a de Pernambuco e Maranhão de 19 de Janeiro e 22 de
Junho de 1857.
(65) VoneordRJlcio. - Cod. Comm. Hung. art., 1, T. 19.
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sujeitos ás leis commerciaes com relação ás operações que
nessa qualidade lhes respeitão:
1. Os corretores (66) ;
II. Os agentes de leilões (67);
III. Os feitores, guarda-livros e caixeiros (68);
IV. Os trapicheiros e os administradores de armazens de
deposito (69);
V. Os commissarios de transportes (70).
CAPITULO II.
Dos co?"retores (7 i).

Art. 36. Pára ser corretor requer-se ter mais de vinte e
(66) Nota. - Apenas os Cods. Porl. e Besp. dão esta denominação de agentes
auxiliares do commercio. - Vid. nota 1.13.
(67) Vid. nots. 71 e 72.
(68) Vid. nots. 1'20 e 121.(69) Vid. noto i 39.
(70) Vid. noto 152. - Os Interpretes tambem são agentes auxiliares do
commercio: Decr. u. 1597 de 1855, art. 12, ~ 6.
(71) Nota. -São de antiga data os corretores: Alvs. de 22 de Novembro de
16!l4, de 2@ de Outubro de' 1688, de 28 de Outubro de 1718 e 19 de
Abril de 1.728.
- São sujeitos ao imposto de industria e profissão, conforme o quadro inCra.
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- O corretor qne accumular o serviço de dous ou de Lodos os ramos de
corretagem pagará uma taxa fixa eqlü valenLe á somma aas taxas determinadas
para cada uma denas.
- Os que exercerem o olicio em logar onde não houver Praça de Commereio pa~aráõ metade da taxa lha: Decr. cito n. 5690, Tabel. B. , adv. 2.
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cinco annos de idade, e ser domiCilIado no logar por mais
de um anno (72).
- Sobre o tempo e modo de sua cobrança, vide o cil.
arts. 27 e segs.
- Os agentes de corretor pagão:
Rio de Janeiro
'"
.
..
Bahia
,
Pernambuco
'"
.
Maranhão
.
Pará.•..•............•............... ,.
S. Pedro.•....•..................•....
Nas de mais provincias
.

Decr. n.

5690.

3008000
} 151000

78 5 00
Decr. cil. n. 5690, Taúel. B.
- Pagão mais de carta (sello) 20$000: Decr. n. 4505, de 1.870. art.
13, Si 14.
- E de emolumentos 60$000: Decr. n. 4356 d" 1869, Tabel. Si 26.
Suas JU71tf/.S. -Com o tim de snperinteElder os corretores no exercicio
de suas func ões e de fi caUsar que ;lIguem sem titulo legal se arrogue as
mesmas funcções, crearão-se Juntas.
Côrte. -Funcciona com cinco corretores; tres da classe de fundos publicos
e dous das demais; eleita annualmen te pelos corretores de todas as classes e
lJOr maioria absoluta de votos presentes: Dec. n. 806 de 1.851, art. 34; Reg.
interno de 26 de Abril de 1.856.
Bahia. -Idem: Decr. n. 807 de 1851.
Pel·namÚuco. -Decr. n. 808 de 185'1: tem tres membros apenas, a saber:
presidente, secretario e tbesollreiro, todos de nomeação do Tribunal do Commercio.
Mm·anhão. -Deu. n. 952 de 1852.
« O omcio de corretor é pessoal c não póde ser substituido; pena de nullidade dos actos de corretagem que fõrem praticados pelo substituto. Todavia
será permitlido aos corretores, no caso unico de molesLia adquirida depois
de sua nomeação, exercer as funcções de seu omcio por "ia de pessoa
por elIes nomeada e approvada pelo Tribunal do Commercio, que reuna as
condições uecessarias para poder ser corretor, prescriptas nos arts. 37 e 39
do Cod. COlDm. ; ficando o corretor soUdariamente re ponsavel por todos os actos
que essa pessoa pos a praticar, -como se por elle proprio praticados fôssemo ) l Cito Decr. n. 806, art. !.O.; Av. de 10 de Outubro de 1868.
- Esta doutrina é opposta á do Cod. Port., e conforme com a dos Cods.
Hesp. , Wurt. e Prus.
- Em França e muitos outros paizes são até nOlDeados pelos chefes do Estado. - Vide nots. 77,86, 96,97,100, 101, 1.06 e 119•
. Nota.-A Caixa da Amortização tem nm corretor, que, como' seus tres
ajudantes, é nomeado pelo governo imperial, sobre proposta da Junta:
Decr. n 5454 de 1873, art. 3, n. 2.
- O corretor vence: ordenado-3: 2008000 - gratilicação-1 : 6008000.
)l
-2:000~000•
-I :2008000.
- Os tres ajudantes:
- Tab. annexa ao cil. Decr.
(72) Arts. 876, Si 3 ; Decr. n. 806, art. 1; Decr. n. 858 de 185!., art. 1.Vide noto 12&.
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Art. 37. Não podem ser corretores:
I. Os que não podem ser commerciantes (73) ;
II. As mulheres (74);
m. Os corretores uma vez destituídos (75) ;
IV. Os fallidos não rehabilitados, e os rehabilitados quando
a quebra homer sido qualificada .como comprehendida na
di posição dos arts. 800 D. 2 e 80i n. i (76).
Art. 38. Todo o corretor é obrigado a matricular-se no
Tribunal do Commercio de seu domicilio; e antes de entrar no
exercicio do seu oflicio prestará juramento de bem cumprir os
seus deveres perante o presideute, podendo ser admiLtidos a
jurar por procurador os corretores das praças distantes do
Jogar onde o Tribunal residir; pena de uma multa correspondente a dez por cenlo da fianç.a que houver prestado, e de
que a sua gestão só produzira o effeito de mandato (77).
()ollcordancia. -Cods. Comms. arls.: Porl. 108 e 116; Hesp. 75,
76 ~ 2, e 87; [Jung. 3 Tit. 19; Wurt. 103, e Prus. 1315 e 1332.
Nota. - 'os Estados-Unidos a profissão de corretor é livre.
(73) Arts. 2, 36 e 68; Decl'. n. 806, art. 1; Decr. n. 858, arts. 1 e 2, e
Reg. lnt. cit., art. 10
3.-Vide nots. 20 e 21q:;oncordancia. - Cods, Comms. arts.: ParI. 109; I:Iesp. 76 n. 3;
Hong. Tit. 11:1-1.
.
(74) Decr. n. 806, <frl. 1; Decl'. n. 858, art. 2 n. 2, e Reg. int. ci!.,
art. 10 n. 3.
()ollcoI·dancla. - Cods. C~mms. arts.: Porto 102 i Hesp. 63.
(75) Mls. 5i,52, 56 e 59; Decl'. n. 806, arts. 1, 8, 9, ~2, 26 e 38 ; Decr.
n. 858, arl. 2, n. 3; Reg. int. cit ,3rt. 10, n. 3; Const, paI. do lmp., art. 7.
e Av. de 14 de Janeiro de 1859.
(76) Arts. 2 n. 4, 39,68, 893 a 897; Decr. n. 80G, 31'1. 1 ; Dcc['. n. 858,
art. 2, n. 4; Reg. int. cit., art. 10, n. 3.
- Tambem não podem ser os estrangeiros, art. 39: Decr. n. 3058 de i863,
art. 3J.
eonco ('danei". -Cods. Comms. arts': Porto 109 n. 4; Fr. 83 ; I-Jesp.
76 0.4; Prus. 1316; Greg. 83; Sard. 86; O. Sic. 86 e Vai. 80.
Nota.-Nenhum dos Codigos faz menção dos que se achão nas condiçõf.s
desta ultima parte do artigo.
(77) Arts. 4, 5,6 e 68; Til. un., al·t. 29; Reg. n. 738, arts. i8 n. 1, 3l
n. 6, 51 n.l, 77, e 85 n. 1; Reg. n. 806, arts. 1, 24 e 29; Decr. n. 358,
art. li; Reg. int. cit., art. 10 n 3; Reg. n. :1597, arts. 6 §§ :1 e 6, 8 § 3, e
Cod. Crim.,al'l. :137.
(JOII«.'ordaocla.-Cods. Comms. al'ts.: Porto 110; Holl.62 e 63; Wurt.
89 ; [Jung. Tit. 19-5, 6 e:14; Prus. :1311.
Nola.-É IIi lo que as ppnas dos al'ts. 138 e 140 do Cad. Crim. não
têm apprcação. Os corre(Qres são sujeitos ás multas, que garantel1l suas
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Ârt. 39. Âpetição para matricula deve declarar a ?aluralidade
e domicilio do impetrante, o genero de commerclO para que
respectivas fianças para o bom desempenho de suas funcções, como para
indemnização das partes.
Multas de valor determinado.
De iOO$OOO a l :ooogOOO. -Lei n. l083 cit., art. 7; Decr. n. 2733 cit.,
arls. 9, U, i5 e i7.
De 5008000 a 1.: 0005000. -Decr. n. 806 cit., art. 38.
De i:0008000 a 5:000S000.-Decr. n. 2i33cit., art. lO.
Valores cOITespondentes ás fianças.
De 5 '/o ..-God., art. 53.
De 5 % a iO %o-Decr. n. 806 cit., art. 31.
De iO %o-God., arts. 38 e lt6.
De i/4 %, -Cod., arts. 5i, i' part. , e 63.
De 1/2 %.-Cod., arls. 50, 2' part., 51,2' part., 56 e 63, com referencia ao
mesmo art. 51,2' parto
Por inteiro.
De toda a fiança.-Cod.. arts. 51, ult. pal·t., 52, 57 e 63, com referencia ao
mesmo art. 5i; Decr. n. 806 cit., arls. 26 e lt6 ; Decr. n. 2713 de 1.860,
art. 30, S)1..
Do dôbro.
Do preço da cousa comprada.-Cod., art. 59, n. 3.
'obre transacções de acções e apolices, dando-se cont7'ave'1lção ao Reg. do
sello, letra, escripto ou nota promisso7'ia passada no Impel'io, etc.

De 5 % do valoro-Decr. n. .'1505 de 1870, art. 46.
De 40 "Io-Decr. cito n.2713, arts. 29 e 117.
Imposição das multas.-São competentes para mnltar os corretores: o Tribunal do Comme7'cio, com recurso para o conselho de estado no elfeito devolutivo sómente: Reg. n. 7;:18, art.i8, n.6; Reg. n 806,arl'.16; Reg. n.l597, arts.
5,7 e 8, n. 3; Decr. n. 2733 cit" art. 18 ;-oJS conservadores do commercio,
com recurso para oo Tribunal do Commercio do di tricto respectivo: Reg.
n. 738, art.1.8, S)6; DecI'o n. 806, art. 1.6 ; ReI\'. n. 1.597, art. i2, S)§ 5 e 13;
Decr. n. 2733 cit., ar!. 1.8i-os chefes das estações fiscaes competentes: DecI'o
n. 2713, ar!. 1.l.8; Decr. n. 4505 de 17 de Abril de 1870, art. lt8.
Seu processo. -A' imposição das multas referidas procelc-ie: 1°, oillcialmente; 2', sobre denuncia da Junta dos C01'l'etores; 3°, sobre petição de
partes: tem a marcba dos arts. 18 a 21 do Decr. n. 806.
Execuç40. -As sentenças que condemnarem os corretores á multa serão
executadas pelo Jl1izo Commercial do domicilio do executado, e sobre eUas não
se admittiráõ outros embargos que os de terceiro: Decr. n. 806, art. 22; Av.
n. lt92 de 1.865.
-E' desnecessario observar que o processo de q:Jc nos temos occupado é
administrativo.
-No art. 68 faremos notar a doutrina do Av. n. 492 de i865 <ícerca do
processo de execução sobre as multas e para ahi nos remettemos.
-ÁS multas impostas em virtude do Decr. n. 2733, cit., serão cobradas
executivamente, pelo mesmo modo empregado para com a odividas activas da
fazenda publica, art. i8.
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requer habilitar-se, e a praça onde pretende servir de corretor, e - ser instruída com os seguintes documentos originaes (78) :
- As multas impostas por infracções de leis e regulamentos do sello são
cobradas executivamente, procedeudo-se de conformidade com o art. 33 do
Decr. n. 2486 de 1.85l}, e n. 4505 do de 1.870, art. 60.
Destino das multas.-As decretadas em virtude do Cod. e Decr. n. 806, sem
applicu{:ão especial, entrão para a caixa dos emolumentos dos respectivos
Tribunaes do Commercio, e, deduzidas as desprzas do expedi,'nte de suas
secretarias, são remettidas ás alfandegas, por constituírem receita publica -geral:
Tit. un., art. 29; Decr. n. 806, art. 48.
-As decretadas em conformidade da Lei n. 1083 e Decr. n_ 2733 serão applicadas, metade em beneficio do monte de soccorro do logar mais proximo,
ou, na sua falta, de qualquer outro estabelecimento pio, e a outra metade
será dividida entre os empregados ou pessoas que promoverem a sua imposição ou derem noticia da inh'acção: Airts. 6 da Lei, e i8 do Decr. cito
As decretadas em virtude dos regulamen tos do sello são renda ou receita do
Estado; mas, quando impostas por denuncia, pertence ao denunciante metade
das mesmas: Decr. n. 4505, art. 62.
1S{o processo. - As Relações e juizes commerciaes podem impôr multas,
quando julgarem de causas de perdas e damnos: llecr. n. 806, art. 1.6; Decr.
n. 2342 de 1.873, art. i, § 4.-Neste caso, a execução das mesmas e seus
recursos estão prescriptos pelas leis do processo commercial. - Vide nots. 7:1.,
86, 96, iOO, 1.01, 1.06 e 1.09.
-O Dr. Annibal, « Obs. I) a esta nota, diz que a execução das sentenças
em que fôrem os corretores condemnados processa-se no jlli~o commercial do
domicilio dos executados, e em seu apoio cita ó Av. n. 4!l2 de 1865, lambem
por mim citado: procede a observação, e assim se pratica. Diz mais que,
dizendo-se qne as multas decretadas no Cod. e Reg. n. 806 entrão para a caixa
dos emolumelllos dos Tribunaes do Commercio e logo depois que a provenientes da infracção do Reg. do selJo são applicadas ii bem do Estado, e constituem ramo de receita publica, art. 9 n. 9 da Lei n.71.9 de 1.850, art. 10,
n.42 da Lei n. 1245 de 1865, e art. 34, n. 72 daJ..ei 11. 1507 de 1.867, não quiz
dizer o contrario; o que, porém, agora afirmo é que não é por estas disposições
que ellas constituem renda puhlica quando deixão de ter umil. applicação
especial, pois que anteriormente já constituião ramo de receita geral: o Cod.
data de 1850, e a Lei n. 555 de 1.850, ar!. 9, n. 34, já assim o dispunha; portanto não foi de 1853 que começárão eHas a ter esse destino. - Diz, finalmente,
que nas causas de perdas e damnos, intentadas contra corretores, nos casos
a que se refere o an. 1.6 do Reg. LI. 806, são competentes para multa-los os
juizes do commercio, com appellação para os respectivos tribunaes (hoje para
as Relações), como se deprehende do mesmo decreto e dos arts. 1ã, SI 2'do Reg.
737 de 1.850,19, 24 e 32 (este ultimo revogado) do de n. 1.597 de 1855. -Foi
o que eu disse lambem, e tanto todas estas citações subentendi qlle de proposito não repeti a disposição do cito Reg. n. 806, que se referio ás Relações;
substitui por Tribunaes do Commercio, pela sua elevação a tribunaes de 2"
illstancia, no dominio do ultimo Decr. cit. n. 1597.
(78) Arts. Q, 5, 36, 68; Reg. n. 738, arts. 15 e i8, ns. 1. e 6, 58 ns. 1. e 8 ;
Decr. n. 806, apts. i e10; Op.cr. n. 858, arts. 3,4e7 i Reg. n. 1597, arts.
6 §SI 1 e 6, 7 e 8 SI 3.
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I. Certidão de idade (79);
II. Titulo de residencia, por onde mostre que se acha domiciliado ha mais de um anno na praça em que pretende ser
corretor (8o.~ ;
m. Attestado de haver praticado o commercio sobre si, ou
em alguma ca a de commercio de grosso trato, na qualidade
de sacio gerente, ou pelo menos de guarda-livros ou primeiro
agente, ou de algum corretor, com bom desempenho e credito.
Passados cinco annos, a contar da data da publicação do
presente Codigo, nenhum estrangeiro não naturalizado poderá
exercer o officio de corretor, ainda que anteriormente tenha
sido nomeado e se ache servindo (81).
Art. 40. Mostrando-se o impetrante nas circumstancias de
poder ser corretor, o Tribunal o admittirá a prestar fiança
idonea; e, apresentando certidão autbentica de a ter prestado,
lhe mandará passar patente. de corretor, procedendo-se aos
mais termo dispostos no art. 6° para matricula dos commerdantes (82).
Art. 4.1. A fiança será prestada fia cartorio do escri vão do
juiz do commercio do domicilio do c@rretor (83).
Os Tribunaes do Commercio, logo que fàrem installados,
fixaráõ o quantitativo elas fianças que devem prestar os corretores, com relação ao gyl'O das transacções commerciaes das
(79) Arls. 5, 36, 68; Reg. n. 738, art. 15; Decr. n. 806, arts. 1 e 10, e
Decr. n.858, art. 4.
()ollco .. dallcla.-Cods. Comms. arts.: Hesp. 75 e Porto 108.
(80) Art. 5; Reg. n. 738, art. i5; Decr, n. 806, arls. 1 e 10; Decr.
n. 858, art. 4.

()oneol·dallcla. -Cods. Comms. arts.: Porto 108; Hesp. 75; Bung.
.

Til. 19-3.

(81) Decr. n. 806, arts. 1 e 10 ; Decr. n. 858, art. 4.

()oll'cordallcla.-Cods. Comms. arts.: Porto 108 e Besp. 75.

Nota. -No fim de cinco annos, contados de 11 de 1arço de 1863, sómente
os alumno do Instituto Commercial podpráõ ser nomeados corretores: Decr.
n. 3058 de 1863, art. 31. -Vide nots. 76 e 120.
(8:!) Art. 68; Reg. n. 738, arts. 15 e 18; Decr. n. 806, art.
n. 858, arts. 4 e 7.
(83) Decr. n. 806, art. 3..

1; Oec.
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respectivas praças; podenuo alterar o sep valor por uma
nova fixação, sempre que o julgarem convenienle (84).
(8~)

Reg. n. 738, art. 18, n. ó; Reg. n. 858, arts. II e 7.
FIXAÇÃO DE FIANÇAS.

Pmçl1s.
RIO DE JANEIRO:

Oor'retores .
De fundos publicos.
De navios •
De mercadorias.

10:0005000
8: 000$000
10: 0008000

Os que accumularem diversos ramos de corretagem são obrigados a pres·
tal' separadamente a fiança correspondente a cada um dos ramos de corretagem que exercerem: Decr. n. 806, arts. 2,3 e Ó.
BAHIA :

COI'retores.
6:000$000

De fundos publicos.
De navios.
De mercadorias.

1l:000~000

ó:OOOSOOO

Decr. n. 807 de 27 de, JulllO de 1851, arts. 1 e 2.
PERN,UIBUCO:

CorretOl'es.
São todos geraes.
Decr. n. 808 de 28 de Julho de 1851, arls. 1 e 3.

10: 000$000

MARANHÃO:

Corretores.
São todos geraes
Decr. n. 052 de 2 de Abril de 1852, arls. 1 e 2.

5:0008000

PARÁ:

Can'etol'es.
São todos geraes.
Decr. n. 1956 de 'l2 de Agosto de 1857.

5008000

CURÁ:

Corretores.
São todos geraes.
Decr. n. 6lt8 de 18119, arts. 6 e 7.

5008000

ALAGôAS:

COI-retores.
São todos geraes.
Decr. u. M 27 de 1868.

5008000
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Art. 42. Na falta de fiança, será o habilitante admittido a
a. sua importancia em dinheiro ou apolices da divida
publica, pelo valor real que estas tiverem ao tempo do deposito.
Se no jogar onde deva prestar-se a fiança não houver gyro
de apolices da divida publica, poderá effectuar-se o deposito
na praça mais proxima onde ellas gyrarem (85 ).

de:'o~ita!'

SERGIPE:

COI'Tetl)T e~ .

De fundos publicas
De navios. . .
D.e mercadorias .

5008000
5001)000
500S000

Decr. n. 5549 de 1874.

Nota.-A. disposição do nos o artigo é terminante conferindo aos. Trib.
do COUlm. a competencia para a (ixação do quantum das fianças :-Mas o
poder executivo, esse enorme polvo, que revoga leis, logo depois julgou-se
autorizado a fazêl-o, como pelos citados Decrs. - E a magistratura, que
cumpre reagir, pre ta-se conclolentemenle a dar execução a essa praga de
avisos exorbitantes.
RIO

GRANDE

no

SUL;

::ião lodos geraes.
Cil. Decr. n. 648.

2:000 '000

ConcI/U,.la.lciR. - Cods. Gomms. arts. : PorL. 11.0 e Hep. 77 a 81
Nota. - Esle mesmo D~cr., no art. 41, di~põe que a fiança dos demais
correlores de cidades marítimas será de 5008000.
( 85 ) DCCl·. n. 858, arts. 8 e 9.
Nota. - Em lagar de fiança, será o impelrante admillido a depositar no
thesouro publico a impOl·tancia delta em dinheiro ou apolices da divida pu_
hlica pelo valor real que estas tiverem ao tempo do deposito; das apolices
receberá na caixa da amortização os dividendos de juros, e do dinheiro o
juro annual que o mesmo thesouro publico marcar, pago semestralmente
É livre ao proprierario das apolices sub tituir o deposito pela respectiva
quantia cm dinheiro, ou mesmo pela fiança, sempre que o julgar convenient .
'o caso de deposito de apoUces da divida publica. o secretario do Tribunal dO.Commercio requererá â junta administrativa da caixa da amorlizaçã ,
que ordene que se faça nos livros competentes os devidos assentamentos ou
averbações, para que as apolices depositadas não possão ser transferidas emquanto subsistir o clepo ito; Decr. n. 806, arts, 5 e 6. - Vide noto 102.
O Tribunal do Commercio da Côrte, pilra evitar abusos, deliberou, em se. são de 12 de Maio de 1872, que as fiiluças 6 podessem ser prestadas, ou em
dinheiro, ou em apolic~s da divida publica, e marcOu prazo para que a~
anterioqnente. prestadas se converlessem nestas condições, - ASGim c
observa.
c. c.
3
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Art.43. AfiançiJ, será conservada effectivamente por inteiro,
e por ella serão pagas as multas em que o corretor in·
correr, e as indemnizações a que fôr obrigado, se as não
,atisfizer immediatamente que j1el1as fôr condemnado ; ficando
suspenso emquanto a fiança não fôr preencbida (86).
Art. 44. No caso de morte, fallencia ou ausencia de alguns
dos fiadores, ou de se terem desonerado da fiança por [órma
legal (art. 262), cessará o officio de corretor emquanto não
prestar novos fiadores (87).
Art. 45. O corretor pMe intervir em todas as convénçõe.s,
tramacções e operações mercantis; sendo todavia entendido
que é permiLtido a todos os commercianles, e mesmo aos que
o não fôrem, tralar immediatamente pOI' ~i, seus agentes e
(86) Arts. 40, lt1 e 42 ; Decr. n. 806, art. 7; Decr. n. 858, art. 10.
- Os corretores são suspensos:
De 3 a 6 mezes: Cad., al'ts. 51 e 63.
Por 6 me%es: Decr. n. 806, ar!. 31.
Por tempo indeterminado: Cad., arl. 59 li. 3, e Decr. n. 806, art. 9;
Reg. int. da junta, art. 25, Decr. n. 5690 de 1874. art. 38.
Emquanto a fiança não rôr preenchida: (;od. art. 43, e Decr. n. 806,
art. 7.
Emquanto não prestti.o novos fiadores: Cad. art. 44, e Decr. n. 806,
al't. 8.
Áutol'idacles qUi! decl'ellio a suspens,io. - Vide noto (la arL. 77.
Os Tribunaes do Commercio, e onde não os houver, os juizes cOlTImercíaes,
suspenderáõ do exercício aos corretores que deixarem de pagar I) imposto
de industria e prollssãlJ. Decr. cíl. n. 5690, art. 38.
Seu pl'ocesso: [demo
Execução. - As sentenças de suspensão serão mandadas inLimar pelo
Trib. do Comm. por via de um dos olficiaes de j nsLiça do mesmo tribunal:
Decl'. n. 806, art. 22; Decr. n. 1597, art. 56.
_ Quando suspensos pelos consel'\'adores do commercio serão intiniados
pelos continuas ou correios dos alfandegas: Decl'. n. 2647 de 1860,
ar!. 155, SI 1 ; Decr. n. ll327 de 1869, arl. 1.
N. B. - Não nos ·occupamos da suspensão em virtude da pronuncia em
materia criminal,
Ro )JTOCesso. - As Relações e juizes commerciaes podem lambem suspendeI' aos corretores quando conhecem de causas de perdas e damnos:
Decr. 11. 806, art. 16.
Os recursos (' execução são regulados pelo Reg. n. 737; Beg. n. 1597,
arts. 19, 24 e 32. - Vide nots. 71,77,96,97,98,101, 1.06e H9, e Decr.
n. 2342 de 1873, SI~ 4 e 6.
Procedem as Obs. de DI'. i\nnibal : - lnlimào-se as suspensões administrativas quando decretadas pelos Tribs. do Comm., por um df/s officiaes
de justiça ao serviço de seu expediente i quando pelos conservadores, por
um dos correios ou continuas; e accrescenta: quando pelos juizes do commercio, por um de seus escrivães ou officiaes de justiça.
(8i) Art. 203; Decr. n. 806, arts. 8 e 11. a 1.5 ; Decr. n. 858, arts. 11 1'.12.
Notc~.
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caixeil'os as suas negociações e as de seus r.ommilleutes, e até
inculcar e promoveI' para outrem vendedores e compradores,
com tanlo qlle a intervenção seja gratuita (88).
(88) Decr. n. 806, arls. 2 e 29.
(:nll(·ol'd,ureia. - Cods, C0111111s. arls.: POl't. 103 e i06; llesp. 65 a
68' FI'. 76; Wurl. 90; Sard. 77' D. fico 71; Greg. 76' VaI. 73; nu~.
1868 C Pru, t.3U5.
.
Nota. - As tramacções e transrerencia de acções de· companhias e
ocieuades auonymas, e dos titulos de divida publica e de qllaesquer outros que
admiltão rOlação, só poderáõ tn logar por intermedio dos respeclivos cor1'elo1'es, soh p<'na de Ilullidade; além das que rõrem applicaveís a laes actos
em \ irtude do' r<'speclivo regulamelllos' sal vo as disposições dos Iratados
em vlgor: Lei n,1083 de J860, art. 2, Si 2[1" Decr. n. 27:13 ele 1861., ar15.1, 2

e 3.

.

A p1'ohibição dos empl'estimos comme7'ciacs e descontos,
Ctl·t.l do Oec1'. n. 2733 cit., não serem feitos, senão 1'01' C07Tetol'CS de
fllndos publicas, C07ltlJl'ehende as opemçãcs clo.~ estabelecimentos bancm'io.l·
apl'l'ovaclos lJelo pode7' executivo? - Comprehende, exceptuando os casos de
ser a operação negociada com o in!el'e sado: Av. n. 76 de 186!.
Quclô'tiio. ~ Na . 1'1'aça,< anele não houve7' C07Tet01'eS, se 1'1'ocedc1'Cí
ás tmnsacções e tl'ansfe1'cncias rle titulo,. de fundos publicas e dc clcçues
de companhias observando o art. 45 do Coe!. e 29 do Decr. n. 806?
-O Decr. n. 1731 de 1860 revogando o art. 2 § 24 da l.ein. '1083,
estabeleceu a dispo. ição do Cod .
- O presidente da junta de correlores da Côrte, l1el. rio Min. da Jnst.
de 187lt, lamenta que, . endo a corporaçiio dos COITelOl'es onerada rle grande responsahilidade, nenhuma clas e de agentes anxilíares seja mai depl'oteg-ida á vista dos abusos que completamenle nullilicão o inluito dói lei
em garantir seus direitos. Diz elle: c L'e todos os abusos, aquelle que mai
directamente olrende os direitos Ilos corretores é a inte1'vençiio in(lebita'
de cêl'tos individuos nas operações da praça, nsurpando a~sim o ten ivamente as runcções e até o titulo de correlor, P. prat:cando todos os
actos que a lei attribue aos agentes legaes . não lendo o corretore outro
meio de cohil.>il' es e abu o senão promover contra os intrusos, pelo
meios compeleole , a app.licação das penas decretarias no art .2l do 'frgi2'
mento l~. l\06. ~las como haver as provas para. o proce ~o? ". "Iuando econseguIs e colher es~as provas qnem querel'l<\ _ encarrr.:;:ur_se dI) papel
d~gradante ~I~ denunCiante, qU~1ll1o os que OCCll\~aO 'dS mais eleradas po 'içoe~ _na pohllca e no Comn~erclO, os bancos r.i:lClonae. e e trangeiros, não'
hesllao em empregar esses mtrusos p:u"a, por sen intermedio realisarem
operações de toda qualidade? Dahi a impunidade e o incremen;o dial'io qne
!~m eS5a phl1lang.e numerosa comlllnmmnnte chamada :.al1.gões, seita que
Ja conla ~m seu seio cerc~ de 80 alu>pt?s_de toda~ as nacionalidadrs, uma grande porçao dos quaes nao leudo po l\a" d Iilllda na ociedade. Esla clas e
póde bem chamar'-sc o 7'efu.iJium 7JeccaloI'1I11t. pois nella tem Iigl11'ado
c~nspicuamenle o negociaute rallido e não rehabililado, o caixeiro que não
pode enco~ltral' empr<'go, o criado de s<'rvir despedirlo, e alé o policial que
obteve baIxa I Todos e~ses, por uma lh'scuidosa e lamentareI complaceocia
da directoria dil associação commercial, obtêm ingre so no recinto da eraç~
Q"(!litiio. -
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Art. 46. NenllUOl corretor pôde dar certidão enão do que
constar do seu protocol1o e com refereücia a ~!!f3 (art. 52); e
sómenle poderá attestar o que via ou ouvia relativamente aôs negocias do seu oflicio por despacho de autoridade competente'
. pena de uma multa correspondente a dez por cento da fiança
prestada (89~.
Art. . 4í. O corretor é obrigadp a fazer assento exacto e methodico de todas as operações em que intervier, tomando nota ele
;;a2': :;~1~ :lOen&.s fór concluida, C~ um caderno manual paginado (90).
Art. 48. Os referiãos é.l5S2::t9<:; serão numerados s"guidamente
pela ordem em que as transacções fôrem celebradas, e deveráõ
designar o nome da, pessoas que nellas intervierem, as qualido connnercio, mediante lima prestação de 211g000 annualmente. A estes
individuos dirigem-se as redac ões das folhas desIa capital a pedir informações, que Ibes são fornecidas - segundo o intere se. de ·te Otl daqnelle
zangão, flue muitas vezes não e cinge á verdade, e rlahi a notoria e
proverbial incorrecção dos boletins diarios dess<ls folhas .• - Propõe elle a
creação de uma bolsa Otl p: aça especial, estabelecendo-se um pCll'k, l'ing ou annel,
cuja entrada uuicamente se permilla 'ao corretores, e onde se realizem
todas as operações de fundos publicos, durante duas horas (liariamente, proclamando estes, em voz alia, os preços das transacções que. [I medida
de sua realização, apontados em uma pedra para esse fim dispo ·ta em logar
conveniente. possa o publico a todo o momento consultar, considerando-se
nullas as operações realizadas fóra desse recinto. - E propõe mais o estabelecimento do Si 24 do art. 2 da Lei n. 1083.
-- O Dr. Anuiba], obs. a esta nota diz - que foi restaurado o art. li5 do
Cod. pela Lei n. 1. 731.
- 1.869, tornou-se vo!lmlaria a iUlen'enção do corretor naquellas transacções, e que portan to desapparece a 2· questão da 2· edição. Cumpre
notar que. se tivesse atleudido á nol. 1.5 á Lei [j. 1.0&3, pag. 768, não teria
razão para observar cousa alguma, não tendo sitio mais possivel, impressa
a rolha, alterar a paginação; e isto vê-se da pl'opria data desse Decr. n.
17:31 de 5 de Outubro de 1.869, quando nosso trabalho eSlava quasi couc1uido.
_ A visita ou enll'ada na nHandcga será perniiLtida aos corretores independente de licença: Decl'. 11. 2647 de 1.860, art. 198,
3.
(89) 4::oJlCOI·dancia,-Cods. COIllIDS. art,: Port. i33; l:Iesp, jOi;
FI'. 79; Holl. 63;Wurt. 90; D. Sic. 74jGreg. 79; Sard. 81j Vai. 76.
liota.- As certidões independem de despacho, não havendo segredo e
sendo passadas verbo ad VU'blJ1n; Cod. do Eroc. Crirn. art. :15, § 2; Av.
:no 447 de 1865,
(90) Arls. lO n. 1, :12 e li9.
(Joncol·dal1.eia.-,Cods. Comms. arts: POI't. 11.9;' FI'. 84; 11011. 66; VaI.
81; Sard. 87; Greg. 84; D. Sic.7Y; llesp. 91; Wurl. 94' Hung. T. 19-7;
Prus. 1.359 e Rus. 1.901. e 1.90ft.
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dades, quanliu&Jt; e pf2ÇO dos ,:ffeitos que fizerem o objecto da
negociação, os prazos e condições dos pagamentos, e todas e
quaesauer circumstancias OCCl1rrentes que possão servir para
fu turos esclarec imen tos (9 i) .
Art. 49. Nos as entos de negociações de letras de cambio
deverá o corretor notar as datas, termos e vencimentus, as praças onde e sobre que· fõrem sacadas, os nomes do sacador,
endossadores e pagador, e as estipulaçõe relativas ao cambio,
se algumas se fizerem (art. 385) (92).
Nos negocios de seguros é obrigado a designar o nomes dos
seguradores e do segurado (art. 667, n. 1), o objecto do seguro,
seu valor segundo a. convenção, lagar da carga e descarga, o
nome, nação e matricula do navio e o .eu porte, e o nome do
capitão ou mestre (93).
Art. nO. Os assentos do caderno manual deveráõ ser lançadus
diariamente em um protocolJo POI" cópia liLLeral, por extenso e
sem emendas nem interposições, guardada a mesma numeração
do manual (9 tl).
(91) Artf. 14, 51 e 52.
()OIU!OI·tlallchl. -Cods. Comms. arts: POrL. 11.9 e 1.20' Hall. 66;
lJesp. 91 e 92; Fr. 84; Greg. 8lt; D. Sic. 79; Sal' I. 87 ; VaI. 81 ; Wut'l.
9fl ; Hung. Tit. 19 ns. 1, 3 e 5; Prus. 1359 a 1862 ; Rus. 1901.
(92) Ans. 51 e 52.
()olleordftlleill. -CoeIs. COlllms. arls: ParI. 121; Fr. 84 ; Wun. 9lt ;
Uung. Til. 19-7 m. 1. e 3 ; Prlls. 1359 a 1362; Bus. 190 l; Holl. 66;
Sard. 87; Vai. 81; D. Sic. 79; Grl'g. 8lt.
_\o/a.-O qne aceitar, negociar ou pagar letra de cambio ou da tena,
scripto á ordem, cheque ou nota promissoria, antes de pago O ello em
tempo ou revalidação, quando devida, erá sujeito á lllulla de 5 % do valor
da letra, escripto ou nota, e do dobro na rp.incidencia. Se o negociador da
letra, escripto ou nota, fôl' corretor, e houver procedido de má fé, erá na
reincillencia destituido do omcio: DeCl'. n. 4505 de 1870, art. 46.
(93) Arts. 51 e 52.
()oneo...tlnllchl.-Cods. Comm. arts: Porto 122 i lIesp. 9i1; FI'. 8i1.;
Wurt. 9lt; Hung. Tit. 19-7 us. 1. e 3; Prus. 1359 a 1302; Greg. 8lt;
Sard. 81; VaI. lli; D. Sic, 79; 80lL 66; Hus. 1901.
i:>,Tofa.-A verba do sello (ks titulos lavrados no livros de notas, no das
repartições publicas e nos de transferencias de acções de companhia, e
lançará em lima not.a circumstanciada, assignada por algum dos interes ·ados,
ou pelo labell.ião, empregado ou corretor, mencionando-se no acto que só ;'1
vista desta nota se podcl"ií lançar, o seu numero, quanlia e data do sello:
[)ecr. II lI505, an. :;9.
(94) Art. 1i1.
()oucortlaneill.-Cods. Comms. arts: Port. 119 e 123; Hu. t86G;
Hesp. 95.
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o proLocollo lerá as formalidades exigidas para 03 livr05 dos·
commerciantes no art. I3; sob pep de não terem fé os assenlos
que pelle se lançarem, e de uma multa correspondente á melada dêi fiança prestada (95).
O referido proLocol10 será exhibivel em juizo, a requerimento
de qualquer interessado, para os exame' necessarios, e me mo
oificialrnente por ordem dos juizes e Trib. do omm. (arts. '19
e 20) (96).
ArL 501. O C)ITcLor cujos livros fôrem achados sem as
regularidades e formalidades especificadas no art. 50, ou com
f:llLa ele declaração de algumas das i nel ividua(:,ões mencionadas
nos arls. 118 e 49, será obrigadu a indemn'zar a' parles do::;
prejuizos que dabi lhes resultarem, multado na quantia cor(95) Arts. 20,23 e 38; Heg. n. 737, arts. 1ó1 S> 3, i1l5 c 1ll6.
VOllcordalleia. -Cods. Comms. arts: Port. 119 e 1:!o; Uesp. 95;
Hung. Til. 19-7 n. 1; FI'. 811; Holl. 66; Wurl. 911; VaI. 81; D. Sic. 79i
Prus. i350; Sarcl. 87; Greg. 811; Hus. i866 a 1900.
Nota. -ÀJém do livro manual e do protocollo, são os corretores obrigauos a
ter um livro de taliio, aberto, rubricado, numerado e encerrado pelo chefe
da estação fiscal do distrkto encal'l'egado <la arrecadação do impo~to do sello:
Decr. n. 2490 de 1859, art. 5 pr.; Decr. n. 2713 dto , al'I. 00; Decr. n. 2733
cil. ,art. 12; Decr. n. 43:>1l cil., art. 66.
- Esta tlispo~ição não foi reproduzida pelo vigente nego do sello: Dccl'.
n. 11505 ciL
-Este livro deve scr recolbido no lim de cada semestre á estação tlscal do
r1istricto, ainda que não esteja lindo, caso em que scrá uevolvido ao mesmo
corretor: Decr. n. 2!l90 Cil., art. 6; Decr. n. 2713 cit., art. 31' Av. n. 428 de 1 50.
Os livros que são obri~ados a ter pagão de sello fixo, cada folba.
S040
DeCl'. n. 4505 ue 1870, art. 13, S> 2.
Pagão mais de enwlwnentos: rubrica.
nOlto
Do termos de abertura e encerramenlo.
28000
Decl'. n. 11356 de 1869, §S> 105 e 106.
e96) A exbibit;ão do protocollo elos corrNorc (art. 59, Cod. ),
dos livros dos agentes dp, leilão eart. 71, Cod.) e de quarsquer officiaes
publicos, Re fará indel)Cndcntelllcnte de acção, a requerimento oa parte interessada, e por de 'pachJ do juiz, que procederá contra os officiaes que recusarem, como desobedieutes, e mandando-os prender (arts. 18, i!J e 20, Cod.)
- Aclministrativamente, porém, pouem os 'frib. do Comln., as junta,
os conscrvadores do cGmmercio e as repartiçõe li caeS : Hrg. n. 738, ar!. 18,
S> 6; Dccl'. n. 806. ar!. 111 U. i; Decr. n. 85!! de 1850. art. 28 ; Decl'.
n.1597, art. i3, Si 5; Dccl'. 11. 21190 de 1860, arts. 6 e 7; Decr. Il. 2713, art .
30 e 31; Decl'. 11. 273a de 1861, al·t. 12; Decr. n.4354, art. 66.
Vo IIcortln Jle i a. -Coeis. Comms. ans. : lloll. 67; Vlrul't. 95' Prus.
i364 e 1365; Ilung. Til. 19.
-O vigente Reg. do sello não I'eproduzio a. disposição quanto ás repartições fiscaes.
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respondente 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 offioio.
No oaso, porém, de se provar que obrou por dolo ou fraude.
além da indemnização das partes, perderá toda a fiança, e ficai';:
sujeito a. acção criminal que possa competir (97).
- o processo por desobediencia e prisão dos correlores que recusarem
exhibir seus protocollos, tem logar, ou seja a exhibição ordenada em virtude
de requerimento de parte, ou ea:,..officio, ou pejos juizes commerciaes, Oll
pelos presidentes dos Trib. do Comm., aos quaes compete, em um e outro
caso, proceder nos termos do art, 357 do Heg. n. 737 contra o corretor
desobedientc: r\ v. n. 61 de 1873.
(97) Arls. 56,57,63' Dccl'. n. 806, arts. 16 e 26; Decr. n. 858, art. 29;
Decr. n.2713, art. 30, § 1: Decr. n. lI354 cit., art. 66.- Vide nots. 77,
86, 96, 100,101 e 106.
()ollcol·.IAII~ia. - Cods. ComlJ1s. arts.: POl'I. 138; Wurl. 101; Fr.
87; HolI. 71; Besp. 10'l; Hung. Til. 19 - 10 c 17 ; Prus. 1371 11
1373; Rus. 1885; Sard. 93; D. Sic. 8l1; Grcg. 87; VaI. 84.
Nota.- São sujeitos á acção criminal nos casos cios arts. 56 e 63; Decr.
n. 737, art. 357; Decr. n. 806, arts. 16, 211 e 26; Deel'. n. 2713, art. 30;
§ 1 ; Dccl'. n. 4:l54, art. 66; Decl'. lI505, art. 43, § 5.
- Os corretores considerar-se-hão compliccs de quebra fraudulenta q!Jando
intel'l'ierem em qualquer operação mercantil de fali ido depois de declarada
a quebra; c suas quebras se presumem sempre fraudulentas: arts. 80a
§ 5, e 804.
- Os corretores podem ser demittidos: Arts. 51 a 53, 55 a 58, 59
ns. 1 e 63 ; Decr. n. 806, art. 16; Decr. n. 1597 art. 6
6, e 8 § 3 i Decl'.
n. 4505, art. M.
- AulO?'idades comJletenles pa?-a demissão:
dministralivamente, O
Trihs. do Comm. por si ou sob proposta cios c.]uservadores do commercio: Reg.
u. 738, arl. 18, n. 6; Decl'. n. 81)6, art. 16; Decr. n. 1597, art. 8 § 3, e
1~ § l ' - contenciosamente, os jnizes do commercio uas causasdepel'da
e damnos: Decr. n. 806, art. l.6.
- Processo Administratil'O Decr. n. 806, arts, l. 7 e seg ,; contencioso.
cH. Decl'. "1'1. 16, acção ordinaria, visto que não podem ser demitlido
acl nutum.
- Recu?·so. - Para o conselho de cstado c com elTeilo devolutivo sómenle:
Reg. n. 738, art. 18u. 6; Dccr. li. 806, art. 16 i Decr. n. 1597, art. 8, 3,
Uo processu adminisl7·alivo.
- Execução. - 'ão admillcl1l embargos as scntença administrativas que
condemnarcm á desliluicão: Decr. n. 806, art. 22. - Nas acções intentadas por pCl'das e damnos, Decr. li. 80fi, art. 16 i?l fine, dão-se todos os recursos do contencioso, segundo a quant.ia ou ralor da causa.
- O Dr. Anuibal, obs., pcn~a que, em vista do disposto no Decr. n. 1597.
art. 6, §§ 6 c 7. e ,\v. n, lIól. de l.865, se deve considcrar como exclusivamente pertencente á jurisdic<:ão açllllinislrativa dos Tribs. do Comm. 11
dernis ão dos corretores, e que foi alterada a disposição do art. 16 do cil.
DecI'. n. 806, quanlo á compeleucia conferida ao conlencioso. ~ Não é. dr
concluir da competencia administrativa, ahi prevista c regu.l~díl, ~arª ex,
c]l1são da do contencioso; ao menos devcI'ia ser expresso.
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Art. rJ2. Os livros dos corretores que se acharem sem VICIO
Dem defeito, e regularmente escriptmados na fórma determinada nos arts. 48, 49 e nO. terão ie publIca (98).
Ás certidões extrahidas dos mesmos livros com referencia á
folha em que se acharem escriptnradas, sendo pel.os mesmos
corretores subscriptas e assignadas, lerão força de instrumento
publico para prova dos contratos respectivos (arl. 46), nos
casos em que por este codigo se não exigir escriptura publica
ou outro genero de prova especial (99).
O corretor que passar certidão contra o que constar dos seus
livros, incorrerá nas penas do crime de [aI idade, perderá a
Jiança por in teiro, e será destituido (100).
Art. 53. Os corretores ão obrigados a assistir á l ntrega
das oousas vendidas por sua interven ão, ~e alguma das partes
(98) Arts. 1.3, 14, 23 e 70; nego n. 737, art. 140,. l ' Decr. n. 806,
28 n. 5, e 46 . Decl'. n. 858, arl. 31.
(JoucoI·dallcia. - Cods. Comm. al'ts.: Porto 105; Besp. 64,. • ardo
'9 ,. ",,"urt. 89.
Nota. -Já os Alvs. de 22 de Novembro de 18G~ e de 28 de Ou'ttlbl'O
(Ie 1718, e Av. de:l.9 de ~laio de 1719 davão fé judicial aos protocollos aos
corretores..
- Os livros dos corretores. têm fé publica. c, pois, a certidão que delles
;e extrahe, não se provando falsidade, embora o corretor se torne cul~ado
por operações de r.ommercio feitas para si: Hevs. ns. 7675 de 31 de
\gosto de 1870 c n. 8489 de /j de Julho de 1874.- GCt».Jw·., t. 4, pago 178"ide nol. 121.
(99) Arts. 24 e 70; nego n. 737, arts. 140 . 1, e {54' Decr. n. 896,
ar!. li7; nego n. 858, art. 46.
~rts.

(Jollcordallcia. -

Cods. Comms. arts,: Porto 134; Hesp. 108.

(iOO) Art.46.

(Jollcol,(laucia. -

Cods. Comms. arts.:

Porto 1.35; Be$p. 1.09.

Nota, - Fabricar qualquer escriptura, papel ou assignalura falsa, em
'1ue não tivel: convindo a pessoa a que se attribuir, ou de qne ella ficar em
Illella ignorancia ;
Fazer em uma escripll1l'a 011 pare1 verdadeiro alguma alteração, da qual
re ulte a de seu sentido'
Sl!pprimir (JUalquer escriptura ou papel verdadeiro'
Osar de escriptura ou papel ralso cn falsificado, como se fôsse verdadeiro,
silbendo que o não é ;
. Concorrer para a falsidade, ou como testemunha ou por qualquer outro
1I10do:

Penas - de prisão com trabalho por 2 mezes a 4 annos, e de multa de
5 a 20 % do damno causado, ou que se poderia causal': Cod. Crim. , art. 167.
- Sé da falsidade resultar outro crime a que esteja imposta pena maior,
ncHa lambem incorrerá o réo: Cito Cod., art. 1.68.
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o eXigIr; sob pena de uma. muHa correspondente a cinc<.; por
cento da fiança. e de responderem por perdas e damnos (i Ui).
Art. 54·. Os corretares são igualmente obrigados, em negociação de letras ou de oull'OS quaesquer papeis de credito
endossaveis, ou apolices da divida publica, a have-lo do cedente e a entrega-los ao tomador, bem como a entregar o
preço (i02).
Árt. ()5. Ainda que em geral os corretores não respondão
nem possão consti tuir-se respon~a . . eis pela solvabil idade dos
contrabentes, serão comtudo garantes nas referida' negociaçõe
da entrega material do titLllo ao tomador e do valor ao cedente,
e responsaveis pela veracidade da nlLima firma ele todos e
quaesquer papeis de credito por via delles negociados, e pela
identidade das pessoas que inlerYierem nos conlratos celebrados
por sua intervenção (103).
(10 L ) Decr. D. 806, art. 16: - É caso de perda do officio.
Voncol·tlRucia. - Coeis. COlllms. ans. : Porto ii7; fJúll. 69' lJesp.
88 ;, Wurt. 100.
)),Tota. - Os corretores são sujeilos á indemnização dos prejuizos que
cansiio.
- Cod., arts. 51 l' e ult. parls., 55 a 58 e 63 com leC. ao 1° de le art . ;
Decr. n. 806, arl. 16; Reg. iut., arL. 29' Deér. n. 2733, arts. 2 e 1.l.
eu pI'ocesso e execl~ção. - Sómente pelo meios ordinarios poderá ter
lagar a coudemnação; é vislo que, nesle ca o nunca e dará o proce o
adminislrati\'O: L~p.g. n. 737, arts. 6, 7, 10 e 11' DecI'. n. 806, art.
16; Reg. int. art' 29, e Reg. n.1597, arls. 19, 24 e 32. - Vide nots.
71,77, 86, 96, 97, 1.00, 116 e 119 .
. (102) Arls. 297, 35[t e segs., 425, 426,427, 587, 635 e 675: 'obre apolIces daclivida publica, Lei de i5 de Novembro de 1827; Decr. n. 116 de 1842;
Decr. n. 619 de i850 j Lei n. 1352 de 1865, arts. 5 e 7. e Avs. n'. 28 e 29
de 1866.
VOllcol·dallcla. - Cod. Comm. Porl. a!'l. 118.
Not(~'.-O correlor da caixa de Amorlização e seus ajudantes, além da
resP?Dsabilidade geral que cabe a lodos os empregados pelo seus aClos, serlio
particularmente responsaveis pela validade das Iran fcrencias que fizerem,
devendo pagar por seus beus qualquer prejuizo de 3.· Esla responsabilidade,
porém, 'durará sómenle 10 anilaS, contados do dia da lransCerencia: Decr.
n. 5ú54 de 1.1173, arr. 9.
(i03) Uecr. n. 806, art. i6; Reg. int., art. 29.- É caso de perda do omei(l.
COllcordancia.-Cods. Comm . arts.: ParI. ii 1 e 112; Uesp. 82 e 83;
Hall. 70; Wurt. 99 j FI'. 86; Sard. 92; D. Sic. 81; Greg. 86' VaI. 83.
ota.- As lrausacções de companhias, quando o vendedor não lem titulo
destas, o qne faz com que ellas não sejão reaes e legilimas, não dá direito á
acção judicial: Deci.. de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrle.
Decr. n. 806, al't. 16.-É CáSO de perda do omcio.
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Art. õ6. É ueve!' dos corretores guardar inteil'O segredo rras
negociações de que e encarregaram; e se da revelação resultar
pl'ejuizo. serão obrigados á sua iodem nização, e até condemnados
á perda do officio e da metade da fiança prestada, provando- e
dolo ou fraude (W4).
.
Art. ;)7. O corretor que no exercicio elo seu ollició usar ue
fraude, ou empregar c~ \·illa.ão Oll engano, será punido com
as penas do art. ól (W;i).
. rt. õS. Os corretam;, ultimada a Iransacção de que lenhão
sid encarregados, serão obrig;\l.ltls a dar a (ada uma das partes
con:rahente' cópia Iiel úo assenlo da mesma transacção, por
ell,'s a~sigoada, dentro do prazo de quarenta e oito horas
utl is, o mais lardar; pena de perderem direito qul.l tiverem
I

°

( 104) ()o Ileo 1'41RllciR. - Cods. COlllms. arts.: Porto 115; Besp. 86;
PrllS. 1349,
.Nota. - lIavendo o Trib. (lo Comm. da Côrte recommendado o fiel e
€xacto cumprimento do art. 41 Si 6 do Decr. n. 806 á junta de corretores,
I(lell isso Jogar a lllle varias commerciautes importaélores e exportadorr.s e
alguns corretores de navios e mercadorias representa sem ao govel'no im'perial: o AI'. n. 193 de 18D3 declarou cnlão que « o Trib. do Comm. não
fez mais do que executar o preceito da lei, e que a publicidade dacla aos factos
ou transacções, dr.poi~ de consummatlas, nada tem com o segredo que 05 corretores, scm duvida, devem guardar' emquanto ellas não são delinitivamenle
realizadas. : Reg. int. cit., ar!. 26; Decr. n. 2735 ciL., art. i3.
Ainda não terminou, porém, a questão do ar!. 41 Si 6 do Occr. n. 806
cit., pois que ainda o conselbeiro presidente do Tribunal do Commercio da
Côrte, em scu relatorio dl' 1867, consultando uma com missão e com o voto
do desembal'!;ador fiscal, é de parecer que, em vez das cotações do cambio, fundos publicos, descontos, fretes, mcrcadorias, metaes precioso, etc.,
serem feitas diariamente, sejão semanalmente, pelo obslaculo que allegão os
correlores para o cumprimento desse dever, o segreclo que dos mesmos é
€xigido pelas partes contratantes, que, receiando prejuizos, oppõe-se á public:dade das referidas colacões.
Finalmente o Decr. il. 4245 de 1868 alterou o arl.41 Si 6.-Vide nol. 14
fio Decr. n. 80G.
(105) Decr. n. 806, an. 16; Decr. n. 2354 de 1869, art. 66.
- É caso de perda do omcio: Deu. n. 806, arl. 16.
()ollcorclallcla. - Cods. Comms. arts.: 1'01'1. H3 e 114; LJesp. 5;
Hnng. Til. 19 -7 n. 6.
No/a.-O art. 66 do Decr. n. 435~ de 1869 (cuja disposição não foi reproduzida no vigente Reg. do sello) dispõe qne-quando as transacções se rcalizarem
por intel'venção de conetor, os lermo> úas transfercncias só podeníõ lanar-se
á vista de cópias dos assentos das transacções, á qne se refere o arl. 58 do Cod.
do Comm., extrahidos de nm li vro de talão rubricado pelo chcfe da estação fiscal.
As repartições liscaes poderáõ exigir os livros dos corretores para conferirem
~om clles os.de talão e para outros fins; procedendo-se, no caso d recusa, na
e.onfJrmidade do Cod. eOmIn. e respectivos regulamentos.
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adquirido á sua commissão e de indemnizarem as parles de
lodo o prejuízo que dessa faILa lhes resultar (tü6).
Arl. f'9. É prohibido aos corretores:
1. Toda a especie de negociação e trafico directo ou indirecto, debaixo de seu ou albeio nome; contrahir sociedade de
qualquer denominação ou classe que seja, e' ter parle ou
quinhão em naYios ou n1 sua carga; pena de perdimento do
officio e de nullidade do contrato (107);
(106) Arls. 45, 52 e 6~: Occr. n. 806, art. 16, 23, il2 e 33' Decr.
2733 cit., arts. 7 e "-4 j Dec.r. 11. llil54 cit., art. 66.
«Jolic<I I·""nela. -Cods. Comms. arts.: Porto i25 e 126' Ilesp. !)7 e
g8; !Jung. Tit. 1.9-7 n. 6; I'rus. 1364.
},Tota. - Elfectuada q Ilalquer transacção, os corretores trocaráõ em aclo
con ecutho a nota do contraIo, que conterá todos os reqnisitos e formalidades
exigidas pelo Cod. COIllI11. e pelo arl. 30 do Heg. n. 2713 de 1860: DecI'. cito
lI. 2733, art. 12.
Pel'da de cOI'J'etagem. - Os corretores, C0l110 \imos, no exél'cicio de sua
l'uncções podem er multados, noto 77, suspensos, not. 86, slJjeitos a p"ísã?,
noto \)6, demitl'idos, not. 97, sujeitos á ?'ehJJonsabiliclade criminal, not. 1.00,
obrigados á reparação de lJerdas c clamlUJs, not. 40 L, e Lambem perdem a
commissào de sua agencia ou trabalho co no nos casos deste artigo e naquelh's do art i i do Decr. n. 2733 cito , <quando serl'Íl'em de inLermediarios
na venda de dil'idendos de acçõe e o vendedor não mostl'ar que é legitimo
proprietario dos tilulos a que corresponderem os lucros futuros que fizerem
o O!JjccLo das tran"acções. »
Ques.à a. - A ZJerda da corretagem det;e ?'Cstringir-se aos ca.sos C/1Jonlados, OIL amplic,r-se aos em que ao corretor se deva fazeI' applicação de alguma
p~na? - A commi são devida ao corretor é uma remuneração concedida por
leI por seu Lraba.lho, regulado pela mesma; é visto que o çorretor, violando
suas disposições, <Í que aliá, cO.no na hypotbese, se Lem jlll1tado uma pena,
não deverá gozar da mesma rl'muneração. Feri'. Uorg. Dicc. de Gomm, 'l:erb.
corretagem, ciLando Jodo, commercialisLa italiano, diz: <•.• porque seria
absurdo fazer ganhar ao corretor naquillo por que devia de ser l:ondemnado••
- VicZe not . 71,77,86, \)6, 97, 100,101 e H9.
- O Dr. Annibal, obs., diverge de nossa ojlinião, mas não adduzio
argumento que destrua o principio: < emo au.cZitur tU?']Jitudinem suam
«llegans. • Mantemos nossa opinião.
11.

(107 ) Al'ts. 2, 3, 60, 61 e G8; I\eg. 11. 737, arts. 68'.! e segs. ; Decl'.
n. 858, ar!. il2 n. 1 ; lleg. int. da Junt. de Correto ,art. "- O D. 1.
ConcoI'daneill. - Ceds, Comllls. al'lS.: Port.127 ; Hesp. 99; FI'. 85
e 87; Sard. 9i e 93 i D. Sic. 81; Greg. 85 e 87; HolI, 65; VaI. 82 e
8~ ,. Wurt. 91.; Ilung. cito 12; nus. 1881; Pros. 1322 a 1328.
Nola. - É lIullo o conLrato de emprestimo a rjsc~ em que figllra um cornLol' como dador do dinheiro, e portanto nullo é O seguro que basca-se
em Lal conLralO: He\'. n. 8188 de 6 de Novembro de 1872, - Dh'/. 3,
}Jag. 163.
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lI. Encarregar-se de cobranças ou pagamentos por conta
alheia; pena de perdimento dl)l)[fi~i0 ; ~08);
LI I. Adquirir para si, ou oara pessoa de sua familia, cousa,
cuja venda lhes for incumbida, ou a algum outro corretor,
ainda mesmo que seja a pretexto do seu consumo particular;
pena de suspen~ão ou perdimento do officio, a arbitrio do
tribunal, segundo a gravidade do negocio, e de uma multa
corresp(lndente ao dobro do preço da cousa' comprada (109 l.
Art. 60. Na disposição do artigo antecedente não e comprehende a acquisição de apolices da divida publica, nem a
de acções de sociedades anonymas; das quaes, todavia, não
poderiõ ~er directores, administradores ou gerente:>, debaixo
dequalquertiluloCjue spja (110).
Art. 6-1. Toda a fiança dada por corret-or em contrato on
negociação mercantil feita por sua intervenção, será nulla ( i 1 i ).
Art. 62. Aos corretores de navios fica permittido traduzir
os manifestos e documentos que os mestres de ernbarcaçõe~
estrangeiras tiverem de apresentar para despacbo nas alCalldegas do Imperio ('1 t 2).
(108) Arls. 2, 3, 60,61 e 68; D~cr. n. 858, art. 32 n. 2.
(;O lleOI'.t "lIeia. - Cods. Comms. arls. : Port. 128; FI'. 85 e 87 i
..ard. \H e 93; D. Sic. 81; VaI. tl2 c ·84; Greg, 85 e 87' BolI. 65:
Wurt. 91; n ullg. cito H.
Nota. - Poderáõ agenciar l1ef,ocios por conta de ontrem nas alfandega
e mesas de rendas - os corretores de navios, legitimamente prol isionado ,
no que ror rela ti vo ao deselIJbaraço e despacho das embarcações e ás
funcções marcadas pelo art. 28, §§ 4 e 5 do Reg. n. 806 de 1851: Decr.
n. 2647 de 1860, art. 6l18, § 1. o

2,3, 1)0, 61 e 68; Decr. n. 858, art. 43 n. 3.
{;oIlCOrtIBUeia. - Cods. Comms. arts. : PorL. 132 ; lJesp.10G; Prlls.
!3:14 a 1328; 1:1011. 65; Wurt. 9'1 ; (Jung. cit. 11 e '12.
( 110) Arls. 3 e 68 ; Decr. n. 858, art. 33.
e 'li 1) Arts. 55, 5D n. '1, 68 e ~5(j; Decr. n. 858, art. 34.
(;OIlCOI·tlRIlCiu. Cods. Comms. arts.; Porto '129 ; 1:1.011. 102; FI'.
86 e 87; Sard. 92 e 93; D. Sic. 81; VaI. 8~ e 84; Greg. 86 e 87;
Holl. 85 e Wurt. 99.
e 112) Arts. !ti e 125; Decr. n. 806, art. 28 n. 5.
Nota. - Os interpretes servem cumulativamente com os corretores de
navios, sempre que as partes os preferil em: Av. n. 277 de 1856.
- Nos logares onde não houver interpretes ou corretores de navios,
podem os capitães das embarcações fazer traduzir os O1anifc.tos por qncm
lhes parecer, ou prlos consules: Av. n. 209 de 1859.
- Dentlo de Ires dias, depois da entrada do na vio, o respecLl vo capitão
(109) Arts.
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mestre apresentará a9 inspector ou ao administrador ('uas traducções,
ou cópias fieis do manifesto em vulgar. conforme o modelo que lhe fôr
ministrado.
- As traducções serão feitas pe.los corretores de navios, na fórma do
art. 62 do Cod. E:omm., e na sua falta por traductores. ou interor~t~~ !lOmeados n~lo I'.ompetc~te T~:!. do Co,mm., nó' fórma da 1" parte do
arfo 1.LJ8 'no Reg. n. 737 de 25 de Novembro de i850: e na ausencia,
ou impedim~nto de uns e outros, por interprete nomeado pelo inspectol"
da alfandega ou administradol' da mesa de rendas: Deci". n. 2467 de
J 860, art. 372.
- O Av. n. 19 de 1.864 confirma esta disposição.

Oll

AVISO N. 77 DE 1.864
Datndo 7:nst1'ucções lJa1'a a execução- do art. 70, SlSi 1.. e 2° do Decr.
no 3217 de 31. de Dezembro de 1863.
1" Secção: Ministerio dos negociosda fazenda. - Rio de Janeiro, em
22 de Março d
18GLJ. - José Perlro Dias de Carvalho, 'presiclente do
tribunal do Ihesouro nacional, transmilte aos 51'S. inspectores das tbesourarias de fazenda, para a devida intelligencia e execução, as instrucções
desta data, constantes do exemplar incluso, para a execução do art. 70,
§§ 1.0 e 2" do Decr. n. 3217 de 3i de Dezembro de 1863. - José
Ped1'o Dias de Gal'valho.
Insl,'1"1wções a CJ.l!e se 1'eje1'e C! OiT(~ul'!I' n. 15 de..~ta data.
1.' 12ecção. - Ministerio dos negocios da fazenda. - Rio de Janeiro, em
22 de Març0!le 1864. - José Pedro Dias de Carvalho, presidente do tribunal do tbesouro nacional, ordena que, na execução do art. 70, §§ 1° c 2"
do Decr._n. a2i7 de 31. de Dezembro de 1.8/33, se observe'n nas alfandegas
do Imperio as s~guintes instrucções:
An. i.· Logo que o nal'io der entrarIa na <lJrandega. e o eu capitão Oll
consignatario apresentar os manifestos respectil'os, será uma ua vias uos mesmos entregue ao correto I', ou interprete de que trata o art. 372 par"grapbo
lInico do Reg. de 1.9 de Setembro de 1860, o qual dentro do prazo
marcado nesse artigo, que empre. erá de tres dias utei depois da entrada
do navio, apresentará a trad ucção do manifesto, pela maneira que se segue.
Art. 2. üs corretores, ou interpret'·s verteráõ para a lingua nacional todas
a declarações contidas nos manifesLos, escrevendo por extenso as quantidades
e qualidades das mercadorias, e transcrevenClo ao mesmo tempo as marca e
contramarcas dos "olúmes, sua qllantidacle e qualidade, e o nome dos individuos a quem vierem consignados, ou, quando á ordem, com e3sa mesma
declaração.
Art. 3." Todos os volumes nU1U(~rados serão descriptos separadamente, segundo seu Ilumero e ordem nllmerica dos mesmos i os que vierem sem
numero, mas com marea e~peciaes, serão igualmente descriptos cada um
de per si ; os que vierem com o mesmo conteüdo, ou a granel, e que lião costumão ser despachados por uma s6 \'ez, serão descriptos integralment·, e se
seguirM em branco tantas linhas quantas forem bastante para facilitar o
lançamento dos despachos da sabida ao lado direilo da folha, sendo cancellados os claros do lado esquerdo.
Art. 4. 0 Toda a esrripturação dos corretores, ou interpretes será feita nl>
lado esquerdo da folha, ficando o lado direito para o lançamento no despacho e sahida dos volumes.
0
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Art. 5. o Os m~n~e tos.. que .trouxerem en~ linguagem yulgar o navios prode .POI tu"al, dl~pe.nsao a traducçao" com tanto que os respectivos
capltae: façao a Lranscl'lpçao com as formalidades prescriplas nos al'liO'os
antecedentes, sendo por clles' assigua<)a, 'e confirmada a exactidão da cópia,
pelo cerrelm'.
" Art. 6. 0 As alfandegas forneceráõ o papel necesserio, que sení paULada, e
ll~cado segun~o. o modelo annexo,
enLregando-se aos corretores ~ iuterpI ete~ ou C~p,lLaeS tanLas folhas quantas' fõrem lndispen anis para a Iraducçao ou COpia.
Art. 7.· EnLregues as traducções ou cópias ás alfandegas, se farão nellas
todas as !10la do, estylo, e egundo o modelo acima I eferido, pelo empregado
.
a quem forem entregues para ess limo
Art. 8: Estas traducções ou cópias por ext<'nso sei ão l1un'eradas com o
m,esmo numero ~o manifesto original, que deve ficai' archivado depois de
feita a ronfereuc la, A numel'acto
del'erá ser s<'O'nida
" L":
~ e POl.
"
, sem lU
CllUpÇdO
exercicios.
.

ced~l~trs

An. ? o O <'mp.~:egado q.ne l.lIJ~erar as Lraducções Oll cópia, e as notar
no ma~!fesIO, fal.'\ uma 11Iscnpçao summaria, em livro especial, da qnal
cOll~Lal.l o numel o .d~ ordem, a dala da annotat;ão, a indicação do n(lme do
navIO e do scu capllao, da nacionalidade e proccdencia e da sua chcO'ada
em lasLro ou carregado.
' "
ArL:, , ~ O.· Cada uma elas folhas das traducções on cópias será DI"
e rubllcada pelo mesmo mpregado que fizer a numerarão do mi" " _.tlefaúao.
Art 11 \ t' d . ..
.
••I1,eslo.
..
!
__ , 1,
I!I lIcçoes Ou COpiaS organizadas na fórmfl
• -.
formartlô ca(Í<'rl1os <,spedae , e conteráõ na primeir- ~ - dos .art,s. 2_ e D
in~cripção summaria, pr€scriptas no aJ't. 9·, ':atê~t' olha as mdlcaçue da
\"
ot!lItcs a ~ada·um dos
manifestos traduzidos on conia los.
I

Al't. t 2. E!lt<'s liaodilos, 011 c<Ípias éOÓlplíl,',as de cad.\ manifesto, s<'rão

~\assificados segundo a ordem dos nun\cr~s da inscripção, rellnides e con-

Sl'rvados com cuidado, e encad('.l'l1adÔ, Em Hnos á proporção que o numero
'delles possa formar um voltl\ne 'leg'.11ar e que facilite o lançamento (las
entrada~ e sahi(las dos d(spacb'ls e das observaçõ<,s do costume.
Art. 13. Cada nl11 de t s lil'ros, depois de encadernarIa, será noyamente
num<'rado e rubricado pelo inspector da alfandega, ou por seu ajudante,
declarando· se na p~imeira folhil o numero de manifestos qlle contém, bem
como o total das folhas de cada volume, devendo ne ta occasião examinar i se
Corão cla si ficados e reunidos na conformidade dos artigos antecedentes.
Att. 1il. Para faciliLar o exame dos livros. terão elles no dorso, depois de
encadernados, o exercício a que pertencem os manifestos reunidos nos
mesmos, e o total dos numeros da inscripção, além da numeração dos
tomos.
Art. 11.'5. Os correlores e inLNpreLes qne infringircm as presentes instTurções,
na parte qne lhes toca, serão punidos com as penas marcadas nos regulamentos
fiscaes e no Cad. do Comm.
Art. 16. As presentes instrucções são applicaveis sómente aos navio estrangéiros, 011 nacíonaes que, vindo de portos estrangeiros, conduzirem merca(laTias estrangeiras que tenhão de ser depositadas ollllespachadrLs nas alfandegas; devemlo-se guanlar a respl:iLo dos manifestos das embarcaçõe s de
cabotagem as regras adoptatlas na alfandega da Côrte, qne prescind m do
regi tro dos mesmos, como era pratica, nos consulados, - José pedro lJif(S de
Carvalho.
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Estas traduccões. bem como as aue rôrem feitas DOI' interoreles
nomeaaos peios 1"rios. ão \:omm., terão r6 pUDuca; salvo
ás partes interessadas o direito de impuguar a sua falta de
exactidão (1 i 3 ).
ArL. 63 Aos corretores de navios, que nas 11 adlJcções de que
tra.ta o artigo antecedente commeLterem erro ou falsidade de que
reslllLe damno ás partes, são applicaveis as disposições do
art. 5i (i U. ).
ArL. 61.. Os Tribs. do Comm., dentro llos p~jmeiros
seis. mezes da sua installação, orga nizaráõ uma tabella dos
(l'13) Heg. n. 738, arl. 18n. 2; Decr. n.·863,art. 1,10 n.4, 1.2 e
14 ; Decr. n. 1597, arl. 12, Si 6.
VOllcoa·(lallcIR. - CoeIs. Comms. arLS.: Porl. 1432 a 1435; Fr. O;
Sard. 82; VaI. 77; D. Sic. 78; Greg. 80; Hesp. 729.
llota. -Os interpretes tambem são agentes auxiliares do comml'rcio:
Heg. n. 1597, art. 1.2, Si 6.
- Como os commerciantes, estão sujeitos ao imposto de industrias e profissões: Decr. u. 5690 de 1874, art. L
- Pagão: na COIte 258, fóra da cidade 1.2$ ; em Niteroby 15~, fóra 'l08 j
nas capitaes de Minas-Geraes, S. Paulo, S. Pedro do Sul, Pará e Maranhão, 12$,
fóra 10$ ; na outras capitaes ele pro vincias 'log fóra o mesmo: Tab. A
do Cil, Decr. .
- Prestão juramento ante os presidentes elos Tribs. elo COlnm: Reg.
n. 738,arl. 3l n. 6.
- Pagão de seUo de titulo.. . . . •
10800 0
Decr. n. 4505, arl. i3, Si 14.
60g000
- ilJais de emolumentos. . . . . . .
(Decr. n. 4356 de 1869, Tab. Si 26.)
Vide nots. H5 e 118.
-O omcio de interprete é pessoal e não póde ser substituido : por molestia
adquirila depois da nomeação, poderil, porém, POl' via de pessoa de sua
couliallça, e approvada pelo Trib. do Comm., exercer o ameio, responsabilisando-se por todos oa seus actos, como se fôrão proprios: Decr.
n. 863 cil., arl. 4.
- Para ser interprete on seu substituto é mister não só o conhecimento
pratico das linguas e3trangeiras, como reunir as qualidades exigidas para ser
commerciante; nao podem sê-lo as mulheres e os que houverem sido
de tiluidos por senlença: Cil. Decr. art: 5.
- A petição para a nomeação deve satisfazer as condições prescriptas no
art. 6 do cil. Decr. n. 863.
- Suas funcçócs : -i\.rts. 10 a 20 do Decr. lJ. 863.
- São inaqmissiveis no juizo commercial quaesqller l'.5criptos CQmmercides
de obrigações conu'ahidas no terri~orio brazileiro :[lle não fôrem exarados no
idioma .do Imperio; salvo sendo estrangeiros todos os conlrahentes, e neste
caso deveráõ ser apresentados competentemente traduzidos, em lingua nacional (art. 125, CoeI. ): Reg. n. 7;37, ar!. 147.
(114) Decr. li. 806, art. 16; Decr. u. 863, art. 19.
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emolumento3 que aos corretores e interpretes compelem pelas
certiJões que passarem ( ii5).
Túda a corretagem, não havendo estipulação em contrario,
será paga repartidamente por ambas as partes (i 1.6).
Art. 65. Vagando algum officio de corretor, o escrivão do juizo
do commercio procederá immediatamenfe á arrecadação de todos
(115) Arts. 62, 154 e 186; Reg. n. 737, arts. 236 Si 3, e 308 § 3; Reg.
n. 738, art. i8, n. 5; nego n. i597, art. 4 ; Decr. n. 2713, art. 16.
Nota.- Os emolumentos dos corretores são regulados:
Praça do Rio de Janeiro. -Decr. n. 806, art. 30; Decr. n. 2800 e Decr.
n. 28:,(' d~ 1851. - Vide a respectiva tabeJla do Decr. n. 806, e Decr. n. 2733
.
de 1860, art. 16 j
P?'aça da Bahia.- Decr. n. 807 e Decr. n. 865 de'i85i;
Praça de Pernambuco.- Decr. n. 808 de 1851 ;
P?'aça do Mamnhão. - Decr. U. 952 de i852 ;
P?'aça do Pal·á. - Decr. n. 1!l56 de 1857.
Ou,f;ras praças. - Os regulamentos das praças sédes dos Tribunaes do
Commercio : - por exemplo, os emolumentos dos corretores do Ceará são
aquelles da praça de Pernambuco.
- O presidente da junta ele corretores da praça do Rio de Janeiro (Rel. do
ministro da justiça de lb65) faz vêr a necessidade de ser alterada a tabelJa
que lhes marcou a com missão. por ser prejudicial, principalmente aos corretores de mercadorias, 'lue se occupão com os generos chamados de estiva;
e de serem augmenladas as certidões de di[erentes titulos e de despachos
anteriores a dons lTIezes das datas dos requerimentos, como meio de melhorar
a unica fonte de renda de que dispõe a junta, e que não basta para as
despezas de seu expediente.- Vide nota ao art. 876, Si 3.
- Tem a junta de corretores da Côrte reclamado serem equiparados seus
emolumentos aos da praça de S. Luiz: nada se tem resolvido por parte do
governo!
Interpretes .
- Seus emolumentos são regulados:
P?'aça do Rio de Janeiro. - Decr. n. 2923 de 1862 :
Praça da Bahia. - Decr. n. 2923, combinado COm o Decr. n. 3i72
de 1863;
P?'aça ele Pernambuco.-Decr. n. 863, cito art. 26, mandado observar pelo
Decl'. ~. 1002 de i852 ;
P1'C,ça do Ma?·anhão.- Decr. n. 863 cil., art. 26, combinado com o Decr.
n. 1000 de 1852 ;
Pl'aça do Pa?·á.- Decr. n. 863 cil., art. 26, combinado com o Decr.
n. i002 cit., e Decr. n. 1956 de i857 ;
Outras pl'aças.-Se devem reger pelos das sédes dos respectivos Tribunaes
do Commercio. - Vide nota 11!>.
(l.16) Reg. n. 737, arts. 236
(Joueordan~I

Si 3, e 308 Si 3.

... - Coc1s. Comms. arts.: Porto
104; IJung. Til. 19-16.
C.

c.

1~6;

Hesp. 110; Wnrt.
ú.
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os livros e papeis pertencentes ao officio que vagar, e, inveo
tariados elles, dará parte ao Tribunal do Commercio, para este
lhes dar o destino que convier ( i 17 l·
Art. 66. Omesmo 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 eu
estado (i i8).
Art. 67. O governo, precedendo consulta dos respectivos
Tribunaes do Commercio, marcará o numero de corretores tiue
deverá haver em cada uma das praças de commercio do Bra 4il,
e lhes dará regimento proprio j e bem assim aos agentes de
leilão: com tanto que por este regimentos se não altere disposição alguma das comprehendidas no presen te cad igo (ii 9).
( 1.1.7) Decr. n. 806, arls. 12, 13,14 e 15; Decr. n. 858, art.:l.2; Decr.
n. 863, arts. 8 e 9.
.

Voncor.lancia. - Cods. Comms. arls.: Porto 124; Hesp. 96;
Prus. 1375.
Nota. -o Trib. do Comm. da Côrte, em 26 de Março de 1874, deliberou
não conceder exoneração a conetores sem que preceda o recolhimento de
seus livros á respectiva secretaria.
- A nenhum corretor é permittido abandonar o exercieio de seu omeio
sem communicar préviamente ao Tribunal do Commereio a sua resolução, e
fazer immediatamente entrega de todos os livros e mais papeis pertencentes ao
seu oJIicio ao secretario da junta de corretores, que os I'emellerá, sem demora,
ao secretario do Tribunal do Commel'cio: Decr. n. 806, art. J L
(118) Decr. n. 806, arts. 12 e 13.
(:1.:1.9) Reg. n. 738, art. 18, n. 3; Reg. n. 1597, art. 4.
Voncordancla. - Cods. Comms. arts.: Port 107; Hesp. 70.

Nota.- NUMERO DO CORRETORES.
(Vide nots. 71,77,86, 96, 97, 100,101 e :1.06.)
Praça do Rio de Janei1'o 73, -20 de fundos publicos: Decr. n. 806 ciL. T
art. 2 ; Decr. n. 1571l de :1.855; Decl'. n. l. 798 de 1856, e Decr. n. 4218 de 1868.
-13 de navios: Decr. n. 806 cit., ar!. 2, e uecr. cit., n. 421.8.-35 de mercadorias: Decr. n. 806 cil., art. 2; Decr. n. 1573 cit.; Decr. n. 1791>
cit.; Decr. n. 2482 de l.859, e Decr. n. 4272 de 1868.
. Pl'aça da Bahia 18. -·6 de fundos publicos: Decr. n. 807 de :1.851; Decr.
n. 3179 de 1863. - 6 de navios: Idem. - 6 de mercadorias: Idem.
Pmça de Pernamquco 8 --São geraes: Decr. n. 808 de 1851; Decr_
n. 1989 de 1857.
Praça do Ma1'anhão 3.-São geraes: Decr. ·n. 952 de 1852.
Praça do Pa1'á 3. - São geraes: Decr. n. :1.956 de 1857.
Praça do Ceará 2.- São geraes: Decr. n. 2454 de 1859.
Praça de Maceíó 5.'- São geraes: Decl'. n. 4427 de 1869~
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CAPITULO III
Dos agentes de leilões.

Art. 68. Para ser agente de leilõeg requerem-se as mesmas
qualidades e habilitações que para ser corretor.
P7'aça de Aracajú. ( ergipe) 6. endo 2 de navios, 2.de fundos publicos
e 2 de merr.adorias Decr. n. 5549 de 1874.
~ Â junta de corretores da Cõrte, em seu relato rio de 1872 (ReI. do
Minislerio da Justiça de 1873) reclamou conu'a os zal<gões, intrusos, sem litulo,
que lanlo prejudicão a sua elas e. c o lrihunal foi de opiuião que, lornando-se
il1lmitado sen numero, e obviaria o mal; Ao respeclivo preoidente pareceu li
conlrario: o mal está no di po lo uo art. 43 do Cod.. que dá inconle tave!
ensancha para tal abuso. - 1'ide not. 88.
Ou!ras prccças. - Não Consla que o governo imperial lenha marcado o
numero de correlores de oulras pl'aças.
REGUIENTO DO

r.OJ1RETORE.

Praça do Rin de Janeiro. - Decr. n. 806 já cil.
P7'aça da Bahia. - Decr. n. 807 ciL, mandando ob ervar o Der.r. ant.
com algumas altrraçõcs.

Praça de Pernambuco. -Decr. n. 806 cil., idem.
Praça do Mamnhão.- Decr. n. 952 cil., idem.
P/'aça do Pará.- Decr. 11. 1\156 cil., mandaúdo observar o Cil.

Decr.
n. 952 com algumas alterações em referencia ao cito Decr. n. 806.
OlCt1'as praças devem reger-se pelos das sédes dos respectivos Tribunae
do Commerrio.
REGlItIEl'TO DOS INTERPRETE.

r7'elça d Rio de JaneÍl·o. - Decr. n. 863 de 1!{51.
['I'aça da Bahia. - Decr. n. 915 de 1852, que mandou ob ervar o cil.
Decr. n. 8ü3 r.om uma alteração.
P7'aça ele Pernambaco. - OecL n. 1002 de 1852, que mandou observar o
cil. Decr. n. 863.
Praça elo _llai·anhão. - Decr. n. i 000 da mesma dala, que mandou
observar o cit. Decr. n. 863 com algumas alterações.
P?'aça elo Pará. - Decr. n. 1956 de 1857, que mandou observaI' o cil.
Decr. n. 1.002. com referencia ao lambem cito Decl'. n. 863.
Outl'as praças se devem l'egular pelos das séde dos respectivo Tribunaes do Commercio.
- O Av. de 21 de raio de 1870 declarou que o Decr. n. 863 é amplialivo
a todas as pra~as de cOlllmercio.

ele numero.
Praça do Rio ele Janeiro. -

Não excederá de - 3 - para cada lingua,
podendo cada um servir para di ver as.
as demais praças sujeitas á jurisclicção de seus respectivos lribunaes do
Commercio .poder.se-ha nomear - 1 - on mai (nunca mais de - 3 - ),
conforme a lmporlancia do logar e inleresse do commercio: Decr. cil.,
u. 863, al'I. 3.
- Para cada uma das Iinguas ingleza, franceza, italiana e hespanhola,
haverá - 4: Decr. n. 2547 de 1860.
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Aos agentes de leilões são applicaveis as disposições dos
arls. 37, 59, 60 e 6{ (art. 801~) ({ ~O).
Art. 69. Os agentes de leilões, quando exercerem o seu offieio
Praça da Bahia. - Decr. n. 915 cil., COIU referencia ao cil. Decr. n. 863.
Praça de Pernambuco. - Decr. n. 1002 ciL. , com referencia ao cil. Decr.
n. 863.
P1'a'}C1 do J{arcm7léio. - Decr. n. 1000 cil. com referencia ao ci!. Dec·.
n. 8f3; po:lendo no'Uear-se -1 - p~ra cada praça de fóra.
i:1·u.ça do Pará. - DeCl'. n. i\l56 cir., com referencia ao cito Decr.
11. ~6:.s.

Outl'as p7·aças.- Observar-se-ha o regimento dos das sé~es dos respectivos
Tribunaes do Commercio.
- São sujeitos a multas, suspensão, destituição, indemnização e pI'ocesso
criminal.
- A multas, quaudo provar-se dolo ou falsidade nas lraducções que
fizerem, e quando e recusarem aos exames e diligencias jucliciaes ou adIO inistrativas. - Em processo administrativo: Decr. n. 806, art. 18; Decr.
n. 863, arts. 19, 20 e 25. Para sua imposição são competentes os Triblluaes
do Commelcio e os G!lDservadores: Decr. cit. n. 863, arts. 19 e 23; D~cr.
n. ,1597, arts. 8 Sl 3, 12 Sl 5, e i3.
A suspensão, em ditos casos. Processo administrativo, cO'rnpetentes os
Tribunaes do ComlI1ercio e Conservadores: Decr. n. 863, art, 11l, 20 e 2i '
Dec:'. n. 1597, arts. cits, Tambem os juizes do commercio, quando dei·
xarem de pagar o irllposto de industria e profissão: Decr. u. 113li6 de 1869,
art. 35 j Decr. n. 5690 de 187li, art. 38, Tambem os juizes cl'iminaes :
Dee,r. n. 863, arts, 18,19 e 2i.
A dcstilltição, cm ditos casos. Processo administrativo, competentes os
Trlbunaes do Commercio: Decr. u. 863, arls. 18, t9 e 21; Decr, n. 1597,
art. 8, § 3. Tambem os juizes criminaes: Decr. n. 863, art. 21.. Os Conservadpres podem propõr: Decr. n. 1597, art. 12, § 6.
- A indemnização do damno, por acção e juizo competeute: Decr.
n. 863, art. 19.
-.É. lJ1'occsso cl'iminal, nos casos de dolo, falsidade, aLI desobecliencia:
Decr, n. 863, arts. 19, 20 e 21- Recwrsos. - No pL'Ocesso administrativo - dos Tribunaes do Commercio
para o conselho de estado, em IUll só efIcito : Decl'. n. 1597, an. 8, ult.
memb., que alterou os arls. 22 e 23 do Dec\'. n. 863; dos Conservadores
para aquelles: Decr. n, 1597, art. 12, Sl 5; nos processos criminaes e
commel'ciaes os communs 0\1 os dos respectivos processos.
-Os Decrs, 05. li 346 de 1869, art, 35, e 5690 de 187li, art. 38, não derão
recurso algum das sllspeusÕr.s decretadas pelos tribunaes e juizes do commerda. - Vicle notas 86, 96, 97, 100, 101.,106 e 112.
AGENTES DE LEILÕES.

- Dos agentes de !"ilões nos occuparemos e ID a nota seguinte, como logar
mais apropriado.
( 120) Nota. - Os agentes de leilões são sujeitos ao imposto de industria
e profissões, e pagão:
Rio de Janeiro. . . .
li008000
Bahia e Pernambuco. .
2008000
Nas de mais provincia .
100$000
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den [1'0 das suas proprias casas de leilão e fóra dellas, não se
acllaodo presente o dono dos effeilos que houverem de ser venNos logares em que não houverem praças, metade, Tab. B do Decr.
n. 5690 de 1874.
- Ainda pagão de sello dos titulos. •
208 000
Decr. n. lI505 de 1870, art. ~3, Si H•.
- Pagão mais de emolumentos. .
608 0 00
Decr. n. 4056 de 1869, Tab. Si 26.
- São da nomeação dos Tribs. do Comm. : Decr. n. 858, art. 4' Dccr.
n.1597, art. 6, '1; e, pois os juizes municipaes não têm competencia para
taes nomeações: Av. n. 85 de 1856.
- São requisitos para a nomeação, idade de 25 annos completos, domicilio por mais de um anno para onde impeu'ão a nomeação, ser brazileiro,
alumno do Institnto Commercial: Decr. n. 858, arts. 1 e 3; Decr. n, 3058
de 1863, art. 31. Esta ultima condição não tem sido praticada por inexequibilidade do proprio decreto.
- P~estão jU1'amento ante os presidentes dos Tribunaes do Comm ucio:
Decr. n. 738, art. :l1, n. 6.
.
- Não podem ser leiloeiros: os que não podem ser commerciante , as
mulheres, os corretores e aquelles que uma vez já tiverem sido destituidos ; os fallielos não l'ebabilitados, os rehabilitados de quebra cllllJOSa,
quando por (l perdas avultadas em jogos, ou especulação de aposta ou de
agiotagem», ou f1'audulenta, quando por • despezas ou peráas ficticias,
ou falta de justificação do emprego de todas as receitas)): Cad., art. 3;
Decr. n. 858, art. 2.
- Corno não são empregados publicos, não se lhes póde applicar as
decisões sobre incompatibilidaelcs dos funccionarios publicos. Assim, podcm
exercer suas funcções conjunctamcntc com as de 'vereador da camara:
Av. n. 111 de 1.868.
- Não podem exercer as funcções fóra dos logares para onde fórão
nomeados; lJelib. do Trib, do Comm. da COne em 1!173; Rei. da
JUbt. de 1874.
- Seu numero ainda continua indeterminaelo: Decr. n. 858, art. 5.
'eu o.tficio é pcssoal e não póde ser desligado; todavia, nos casos de
Dlok~~a temporaria, o podeL'ãõ exercer por um preposto, que deverá ter
requ2Sttos para sua llomeação, com titulo de nomeação approvado pelo Tribunal do Commercio e registrado na respectiva secrctaria do tribunal:
Decr. n. 858, art. 14.
- Fiança. -Devem prestar fiemça para requererem o omcio: sua importancia é muito vária, porque dos tribuuaes depende o quantum j só pódc
consistir em dinheiro ou apolices, depositados no thesouro ou thesourarias de
fazenda: DeCL'. n. 858, arts. 7,1l e12jDecr. n. 1001 de 1852, e Delib.
elo Trib. do ComID. da Cõrte de 12 de Maio de 1872, tomada para
COl'tar abusos, Subsiste a fiauça por seis mezes depois que o leiloeiro deixar
seu officio, e de feita a devida participação, que será publicada, não se podendo
proceder ao levantamento deHa havendo reclamação contra o mesn.o:
.cECI'. n. 858, art. H.
- r os' districtos dos tdbunaes em que não se observar essa prevideute
deliberação como nos outros, presta-se a fiança ante o jlÚ1:O municipal e do
commercio, e poderá ser substiluida nos termos dos arts. 7 e 8 do cil. Dccr.
n. 858.

51

CODiG

COMMERCIAi:.

didos, são reputados verdadeiros consignatarios, sujeitos ás
disposições do Titulo VIU - DA co:umsSAO nfERCANTlL - , arts.
----------------------- ----

- o Sr.

Desembargador Araripe, Dir. , 1. il, p. 1, entende qne (( a fiança
dos agentes de leilão destina-se ao pagamento simplesmente de mrrltas
impostas como penas disciplinares, e é levado a assim pensar porqne não
enxerga lei commercial que especifique a obrigação de ámpHa-la á indemnização dos preju.izos cansados por esses a~entes auxiliares do commei·cio. Parece-nos que em nenhum fundamento se apoia a opinião do illustre
magiSll'ado, pois que na referencia que faz o art. 69 do Cod. Com'll. ás
dispo~ições do Tit. VIU, a indemnização está plenamente garanlida,- o preposto é sempre l'esponsa \'cl <iO mandante, quando exorbita; e seu Regim.,
ill'tS. 10 e 15, n. 2, não oITeJ'ece duvida: a fiança não garante só o
pagamento das multa, e nem póde er levantada emquanto Ilouver pendente
reclamação contra o leiloeiro.
- São. ujeitos a ~'1L~pen ão: Cod.• art. 59 ; Reg. n. 858, arts.l0, 12, 13,
23, 29, il2 e 36' DeCl'. n. ú3lJ6 ele 1869, art. 35; Decr. n. 5690 de 187lJ,
art. iS8. Administrativamente são competentes os Tribs. do Cpmm.,
DecI·. n. 858, art. 15; Decr. n. 1597,.art. 8, § o; os Conservadore : Decr.
n. 1597, art. 12, § 5; os juizes do commel'cio: Decr. n. 5690, art. 38.
Recursos, dos 1. 0 ' pJrcl o conselho de estado, sem ell'eito snspen i\'o: Decr.
n. 1597, al't. 8, ult. memb. ; dos 2" para aquelles: Deur. n. 1597, art.12,
Si 5; dos uliimos, os dts. Oe<:rs. n. ú3lJ6 e 5691) não cogitárão elo recnrso ;
tem applicação o que dissemos quanto aos corretores' contenciosamente,
a acção ordinaria: Uecr. n. 858, art. i5; sómente os juizes do comlllcrcio
podem decretar a suspensão, cum os recursos do proce. o commercial.
-São ujeitos a mll7.fas: administrativamentc, Cod., arts. 38. 51 e 59 ;
DecI·. n. 858, arts. 6,12. 19,29 e 36; Decr. n. 3486 de 11l65.-São competentes para impô-las o Tribs. do Comll!.: Reg. n. 738, art. ~ 8, n. 6;
Decr. n. 858, art. 1.5; os Conservadores: Decl'. n. 1.5~17. al·L. 1.2
5.
Recur8o.·, dos i para o conselho de estaclo: Decr. n. 1.5Y7, arl. 8, n. 3.
sem eITeito .~L8'Pen8Ívo" destes para aquelles, cit. Decr., art. 1'2 •. ' 5;
contenciosametlte. os juizes commerciaes: Decr. n. !S58, art. 15 CQm os
recursos do ptOcesso comml'l'cial.
-São sujeitos ti indemnização, como já o dissemos e nestes ultimos termos.
- São sujeitos a perdas de commis.sões: Cod. , art. 7'1.; Decl'. n. 858,
art. 26, nota 106: competencia, a dos juizes do commercio.
- São sujeitos a processo criminal: Cod .• art. 51; Decr. n. 85', al't. 29.
- Suas quebras sempre se presumem fmudulentas: Cod.• arl. 80lJ ; Decr.
n. 8ó8, art. 35.
- O processo admimslrativo é como o dus corretores: Decr. n. 858,
arts. 16 e 17.
O

'

SEU REGUlENTO.

J-'mça do Rio ele Janei.ro. - Decr. n. 858 cito
Pl'aça da Bu 1tia. - Decr. n. !:l15 cit., mandando observar com uma
aI teração o cit. Decr. n. 858.
Praça de Pemarnbuco. - Decl·. 11. 939 de 1852, mandando observar o
cit. Decr. n. 858.
Pmça elo Mal'anhão. - Decr. n. 1001 de 1852, mandando oosel'var
o mesmo Decr. n. 858.
Pl'aça do Pal·&'. - Decl·. n. 1956 de 1857, mandandu obscnar o cito
Decr. U. 858.
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-167, 168,169,170,171,172,173,177, 181, 182, 18õ, 186,
!87, 188 e 18tl (121).
Ouflras pmças se regem pelos das sédes de seus respectivos Tribunaes de
cCommercio.
Seu numero ainda continúa indeterminado, infelizmente.
COMMISSÕES.
Ria de Janei7'o.-Decr. n. 858 cil., art. 24; Decr. n. 1325 de i854.
Bahia. -Decr. cit. n. 9l.5.
Pemambuco.-Decr. cito n. 858, art. 24 j Decr. n. 939 ciL
.i1!a7·anhão. - Decr. n. 858 cit., a~t. 24; Decr. n. 1.00l. cit.
Pará. - Decr. cit. n. 858. art. 2li ~ Decr. n. 1956 cito
Vide nols. 77, 86, 96, 97, 100, 1.01, e 106.
- Compete-lhes acção summa7'ia para pagamento de suas commissões:
Reg. n. 737, art. 236, !ii 3.
- O presidenle do Trib. do Comm. da Côrte, por omcio de 7 de Fevereiro de 1.865, pedio ao governo imperial, entre outras, as seguintes
providencias:
A imposição 'de uma multa de 50S000 a 2008000 sobre aqueJles que illegalmente substituem aos agentes de leilões, por não terem sido préviamente
habilitados com o respectivo tilulo de nomeação, approvado pelo Trib. do
Comm. e registrado na secretaria do mesmo tribunal;
A creação de uma junta para fiscalisar os actos dos leiloeiros e fazê-los
chegar ao conhecimento do tribunal.
0.'\ v. n. 299 de 1865 declarou que não era neccssaria nova decretação
de pena pela infracção do art. 14 do Decr. n. 858, quando o art. 6 do dI.
Decr. sujeita os infractores ás penas do art. 1.37 do Cod. Pen., e a uma
multa correspondente ao duplo do valor das com missões recebidas; que
tão pouco não se fazia mister a creação de uma junta, porque. além dos
commiltentcs, ahi estão, quer as cOlllmissões das praças, quer a junta de
conetores, para exercer a fiscalisação reclamada.
Esta classe de agentes auxiliares do commercio, feitas as devidas excepções,
estão de continuo a commeller abusos, a despeito das providencias que se
tomão; e parece que com razão dizia um dos meus antecessores: c Elles se
co/Usid6rão jóra das 'Vistas e alcance do tribunal .• - (ReI. do Preso do Trib.
do Comm. da Côrte de 1873.)
- Em virtude de taes abusus, l'epresentárão dous ex,prcsidentes des e tribunal sobre a necessidade de uma junta, como a dos corretores, para os
agentes de leilões; e em consequencia dessas representações baixou o Av.
n. 299 de 1865, declarando não ser nece saria tal junta, porque, para 6scalisar os leiloeiros, além dos committcntes, ahi eSlavão, quer a commissão da
praça, quer a junta dos corretores. - Nem esta, nem aq\olella disso jámais
se oceu párão.
- 'o ReI. de 1874 es e magistrado enteurleu que, tornando- e inexequivel
o art. 31 do Decr. n. ::;058 de 1863, e não crendo em taesjunta-s. e tendo
como indispensavcl uma medida, apontava a de applicar-se aos agentes de
leilões a disposição do art. 1 do Decr. n. 1056 de 1.552, isto é, a nomeação
-de 3 em 3 annos.
- O cargo de agente de leilões é incompativel com o de secretario da
<camara : Av. de 10 de Maio de 1!l76.
(12i) D~cr. n. 858, arts. 18,20,21,22 I) 23.
Nota.-O Decr. n. 2465 de l.859 declarou que c os agentes de leilõls não
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Art. 70. Os agentes de leilões ficão sendo exclusivamentecompetentes para a venda de fazendas e outros quaesquer effeitos,
que por este codigo so manlla fazer judicialmente ou em hasta
publica, e ne.sses casos têm fé de oillciaes publicas.
Esta disposição não comprehende as arrematações judiciaes
por execução de sentença (122).
e,tão inbibidos de vender em ülllloec1a bens de raiz ou outros elfeitos nã,
lommerciacs.•
- Mas disso não se póde conclnir para a a"usiva pratica, seguida no juizo
de orphãos de PorLO-Alegre Ce que fiz acabar), de mandar-se vend r em leilão,
e, I) qne mais é, anfedndo-se com o porteiro do j II izo e escrivão o
respectivos emolumento.
- O Decr. n. 3486 de 1.865 prohibio (xercerem á noitp. quaes1uel' ~ tos
do eu oillcio, ampliando o art. 36 do Decr. n. 858 cit., soh as penas do
a: iigo referido, segund1 o qual, tarnbem é prohibido exercer qnaesquer actos
do seu omcio nos domingos.
- Com a maior ingenuidade, o illuslre presidente do Trib. do Comm. da
Côrte, HeI. de 1.874, estigmafsou a pratica de leilões á noite, e I'eqni siton do
cl~efe de polida sdarecimentos e darIos precisos para inslaural' o rcspectiv
processo, o fi no não teve logar, porque não se dignou aQ:uelle fwncciona1"ío de
p1'cnta1" inf07'mações. Os cegos vião os leilões ii noite á rua do Ou vidor; e
poi; não bavia mióter de lal dependencia•
. As penas em que incorrem são: pela 1.' vez, a suspens:i I POI' tres m ezes e
multa de i"/o da flança; e na reincidencia, perdimeuto do omclo e de
toda a fiança.
- Os agl'ntes de leilões não são CUII mercidDtes para que possão conferir o
c racter de commerciaes ás obrigações qt.e contrallirem, desde que ollas não
são atlinentes ao· exercicio ce suas funcções como agentes auxiliai es do
cOlJ1mercio: Decis. de Agg. da ReJ. da Côrte de 12 de Ag slo de 1.873, Di7'eito,
t.1,pag,13Ú.
-- Os continuos e correios das alfandegas tambem podem desempenhar
as fuucções de agentes de leilões: Decr. n. 2647, arl. 155, ~ 7; em falta
de uns e outros, servirá o porteiro: À v. n. 274 de 1. 867.
- Declarou-se an presidente da provincia do l\laranhão que não é necessaTia a presença do escrivão nas vendas, em leilão mercantil, de bens, e[eitos
e mercadorias pertencentes a massas fallidas: À v. de 27 de Agosto de 1875.
- Segundo os arts. 70 e 1.8 do Reg. n. 858 e outras disposições, as vendas
em hasta publica, salvo os casos de arrematação judicial por execução de sentença, pertencem exclusivamente aos agentes de leilão, éujas fu ncçõesrelativamente ás dos corretore~ se distinguem pela fórma e não pejo objecto
da operações: e, pois, não ha funda menLO legat para serew os leiloeiros pri·
vados da faculdade de vender quae;quer artigos 011 valores consistenles em
fllndos p.ublicos, acções e titulos sujeitosá cotação, sempre que as jlartes qui..
zerem dispensar o concurso dos corretores e as garantias do Cod., arts. 52 e
seguintes: Av. de 7 de Dezembro de 1.875.
(122) Art. 862; Reg. n. 737, arts. 287 e 1l58; Decr. n. 858 cit., arts. 18,
1.9, 20, 21,22, 23 e 31 •
.l!0ta.-f! J:-v. n, 39 de 1862 declarou ,<Iue sejão mantidos os agentes de
leIloes no direIto de venderem os bens, fazendas e outros Cffeitos, pertencenle
ás massas falJidas.
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Art. 7L Em cada agencia ou casa de leilão haverá indispensavelmente tres livros: o Dia?'io da entmda, no qual se
lançarã,õ por ordem chronologica, em interpolações; nem
emendas ou raspaduras, as fazendas e effeitos que se receberem;
indicando-se as qualidades, volumes 0'1 peças, suas marcas e
signaes, as pessoas de quem se recebêrão, e por conta de quem
hão ce ser vendidas: outro, oDiaria eta sahida, no qual, e
fará menção, dia a dia, uas vendas, por conta e ordem de
quem, e a quem, preço e condições do pagamento, e as mais
clarezas que pareção necessarias : terceiro, finalmente, o livro de
Contas cO?'?'entes entre a agencia e caàa um dos seus commitlentes.
Aos referidos Livros são applicaveis as disposições dos arts.
13 e 15; e serão exbibiveis em juizo como os dos corretores
(art. 50) (123).
Art. 72. Effectuado o leilão, o agente entregará ao commiLLenllJ,
dentro de tres dias, uma conta, por elle assignada, das fazendas
arrematadas, com as onvenientes declarações; e dentro de oito
dias immedialamente sf'guintes ao do leilão, realizará o pagamento
do liquido apurado e vencido.
Havendo mora por parle do éJ.genle de leilão, poderá o commillente requerer, no juizo competente, a decretação da pena
de I'lrisão contra elle até effectivo pagamento; e neste caso
perderá o mesmo agente a .ua commissão (t24).
- Os agentes de leilõe' poderáõ servir nos leilões da alfandega ou me as
de rendas, e, neste caso, cobraráõ a commissão unicamente do arrematant~,
e ~erão responsaveis pelo preço da venda: Decr. n. 26117 de i860, an. 311l.
- os logares onde não houver agentes de leilões, a praça será feita pelo por·
teiro d juizo, como nas arrematações judiciae.s bJara execução de sentença:
Av. n. 85 de 1856.
(123) Arts. 18,19 e 20; Reg. n. 737, art. 357; Reg. n. 738, art. 18, n. 7 ;
Decr. n. 858 cit., a t. 28 i fie:. n. 1597, arts. Il e 5.
Nota. -O agente de leilões, cujos livros fõrem achados Sllm as regularidades e formalidades especificada.s neste artigo, incorrel'íÍ nas penas do art. 51
do Cod. Comm.: Decl'. n. 858, art. 2D.
- As contas dadas pelos agentes de Icilõe; aOJ commitlentes devem concordar com os seus livros e os seus assentos; e no caso de não concordarem,
poderá ter logar a acção criminal de furlo: Coei., 3rt. 85 j Decr. n. 858, art. 30
- Pdgão [10 réis os livros de sello (i/vo, antes de rubricados pela autoridade competente e de começar nelles ~ escripluraC"1) pan que dcvão servir.
- . e excederem a~ folhas de 33 cenlimelros de comprimento e 22 de
largo. o dObro: Decr. n. 4505 de 1870, art. 11, Si 2.
:- De emolumentos.-'fermos de a!Jerlnra e encerramento 28000, e rubnca' nas C'oltservawl'icts 40 réis: Decr. n. 1l35u de i869, SiSl 105 e 106.
(t21l) Oecr. n. 858 cit., art. 26.
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Arl. 73. Os agentes de leilão em nenhum caso poderáõ ven~er
fiado ou a prazos, sem autorização por escriplo do commlttenle ('125).
r..APITULO IV
Dos feilores, gucwda-livros e

ca~xetros.

Arl. ':' 'L Todos os Fei Iore~, pU(11'(]a-livros, caixeiros e antros
quaesquer preposto":' das caS::l~ ele commercio, antes de entrarem
no seu l'xercicio, devem receber ele seus patrões ou preponenles
Nota.-Ilavelldo o cOlI'elheiro presidente do Triu. do Comm. da Côrte,
em 7 dI' Feverdro de :1865, s' licitado p ovidencias ao go\'el'l1o i 11pedal no sentido de -<lU - « conlo II edida indispensavel contra aquelles que
não vão receuer os objectos (u arrematárão, ou, arrepend dos ~em justo
motivo, recu âo rreebê-los, se proceda a novo leilão das IlIercaelorias por
con'a e risco do adjuelicatario, t es dias depoi, que rOl' Lt mado para receber,
sendo obrigado p21a dillerença, ou fique ao albiLrio elo agente ele Idlões
rescindir a \'ellda quan lo o arrematantr não fôr conhecido ou não o!Terecer
garantia, entendendo-se que ~dopta esse meio se, denl' o de 24110ras depois de findo o pruro estipulado para o adjlldicatario lomal' conta das faz ndas, não o intimar judicialmente para e 'se fim » ; de!:larOIl-lhe o governo
que. os arts. 7'2, e 73 do Cod. Comm. jú dete"n inlÍrão quanto cabia ao
le islador d tel'minar para os assumptos de in eresse individual. J)
No 1,0 fixa-:e o pl'al.O de oito dias para o a~e 1e de leilõe' elTcctuar o pagamento do Iiqu'do apurado,
o').· 1l1'0111be-se a e,tes agentls vender fiaJ" ou aprazo, sem autorizaçio
por e,;criptv elo comnliltwte.
Segundo a Idr.t da lei e mente do 1 gis~ador, estas vendas d 'V~111 ser feitas
ã ista; e sóment' por excrpção po(l ln ser feil as a prazo.
Uma vez, pois, que est~ excepçãu se I ão dê, a vwda póde ser rescindida:
Av. n. 299 de 1.865.
-' O processo é nUla sinl pi s not~ficação', que independe de c' nciliação
,o feu caracter administra'iv: da se tençl julg1nrlo a nnlificação c
decrel' "0 a pr!. ão não se clã appcllaçâo, mas aggravo: Oeeis. do Agg.
da Rrl. do Côrte de 27 de Fevereiro de i874, Dil'eito t. 5, pag 229.
(125) Decr. n. 853, art. 25: Av. n. 299 cito
Nota. -Os a~en:rs de Irilões, não poderãõ receur.r em suas ca'as eITeit03
, 19un I'ara serem v nelidos se não fOrem acompanhados por carta luissha ou
guia assignada pelo commiuente, que os especifique, devendo declarar nella
as ordens ou instrucções que julgar convenienle dar-lhes, e fixar, querendo,
o minimo dos preços por que os ditos objectos deveráõ ser vendidos; pena de
multa da quinta parle da fiança prestada, que será duplicada JIIa reincidencia;
e provando-se dolo, serão demitlidos, E quando fóra das proprias casas, são
ourigados, sempre que se achtJm presentes os donos dos e!Teilos, a cumprir
as ordens Vel'uaes que estes julgarem conveniente dar-lhes: Decr. n. 858,
arts. 19 e 2i.
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uma nomeação por escriplo, que farão inscrever no Tribunal do
Commercio (arl. !O, n. 2) ; pena de ficarem privados dos favores
por este codigo concedidos aos da ua e1asse (i2ü).
(l2Gl Arts. 865 e 876. Si 3; Reg. n. 737, arts. 29 e 236, §~ 2 e 3.
(;(Ulcol!·cl:lIlCiQ.-Cods. Comms.arts;Port.162·lJesp. 174jRus. 435;
Wurt. 61.
Nota.- São sujeitos os guarda-livros ao imposto de industria e profissão,
taxado na razão da importancia dos Jogares em que são exercidas: ))ecr.
D. 5690 de 1874, Tab. A, 3' ela se.

UlInicipio da Côrte.
Cidade.
Fóra da cidade

258000
1 280 0 0

Rio de Janeiro, Bahia e Pemambuco.
Cidade ca pital. •
Fóra da capital .

158000
108 000

Minas-Geraes, S. Pal l lo, S. Ped7'o do Sul, Pa'rá e Jj{amnhão.
Cidade capital .
12S000
Fóra da capital.
108000
As de mais provincias.
Cidade capital. .
1córa da capital.

108000
108000

- Os caixeiros despachantes pagão de emolumentos 1008000: Decr. n. 4356
de 1869, Tab.. § 23.
- Os guarda-Unos e caixeiros despachantes pagão de sello por seus titulos 58000; Decr. n. 4505 de 1870, art. 13, ~ {4.
- Os comm~rciante não matriculados tambem podem ter no logar de
sua residencia caixeiros despachantes, desde que, morigerados, não e tejão
comprchencUdos nas excepções mencionadas nos art;. 649 n. 3, e G50 do Decr.
n. 2047 de 1BGo: ,'. v. n. 65 de 1870.- O titulo de caixeiro despachante é da
C?mpetencia dos inspectores da' alfandegas, precedendo as eguintes formalidades; i O , requerimento do patrão pedindo para prestar a competente
fiança, juntada dr. folha corrida e nomeação de caixeiro, passada I~OS termos
do art. 74 do Cod. ; 2°, as ignatura da fiança, a qual de ignará os negocios
especiaes de que fica o afiançado pela casa responsavel autorizado. - A fiança
é prestada aute o inspector; Decr. ciL., art. 654.
- E.sa fiança não exclue a autorização do dono da mercadoria para o
despacho uesta á proporção que as necessidades de seu cOUlmercio o exi"lrcm :
Ordem 11. 14 de 1861, § 9.
- Procuração não é meio leg·,1 de constituir caixeiro despachante; Ordem
n. 257 de ·l850.
- O que despachar ou ag-enciar negocios alheio á casa que o afiançára, ou
que para iIludir as dispo ições do regulamento, se apresentar mllnido de
conhecimentos de carga que lhe tenha sido transferida, verificada ua mil.
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ArL. 75. Os preponenles são responsaveis pelos actos dos
lei lares, guarda-livros, caixeiros e outros quaesquer prepostos,
praticados dentro das ~uas casas de commercio, que fôrem
fé pagará pela primeira vez, a multa da quantia equivalente á metade dos
direitos d~ patente de despachante; pela segunela, o dôbro; pela lerceh·a. o
triplCl, e assim progressiramenle, podendo ser-Ille veclada a entrada na lepartição e logares sujeitos iI fiscalisílçiio: Dec]', cit., art. fi59 e 660.
- O titulo de despachante póde ser cassado pelo insper.tor, prohibindo-se a
quem o tem a entrada na repartição e suas depeudencias, temporaria ou definitivamente. Quanto ao rccurso, Ordem 11. 254 de 187!.
- Os guarda-lhros dos estabelecimentos sobre penh01'es são obrigados a
entregar, para serem examinados, os livros, documentos e ralores, a prestar
informações, e a franquear tudo o que fõr necessario para a sna fi calisação:
Drcr. n. '16!l2 de 1860, art. 8.
- Os prepostos de casas de commercio. ainda qne não tenhão noalea(ão
escripta e in[cripla nos tribunaes, podem demandar OE seus salarios no
juizo rommel'cial, o que não é protecção, no sentido do art. 15 do Reg.
n. 737, visto a jllrisdicção neste caso nascer do acto e da pessoa do preposto,
cil. Reg., art. 1.0, porqne a causa, segundo esle art. 7!J, deriva de obrigações
sujeitas ao codigo, e são agpntes auxilim:es do commercio, e, como taes, commerciantes em relação ás operações que na sua qualidade lhes respeitão,
arts. ! e 35: Ass. n. 7 de 6 de JulLJo de 1.857.
- Cedendo a terceiro seus salarios vencidos, transmitte tambem o direito
de accionar o devedor no fõro cOIDmercial: Acc. da (lei. da COrte de 26
de Fevereiro de 1.851; :.vlafra, t. i, pago 46.
- Tratando-se da responsabilidade de um caixeiro que não está habilitado nos termos do art. 74, é competente o fóro commercial, segundo o elisposto no art. 1.6 do Reg. n. 737: Acc. da ReI. da Côrte n. 5912 de 27 de
l\larço de 1.855; Mafl'a, t. !, pago 43.

Aeção-que têem relativa ao ajuste, despedida e pagamento de salarios,
é Blt1nma1'1'a: Reg. n. 737 j art. 236, § 2 e 3.
- Agente de companhia ele vapores, que compra em interei>se e 'Vantagem desta, não se constitue de"edor pessoal: Rel's. n.6405 de 3 de Janeiro
de 1851., e n. 661.7 de Setembro de 1.85l&, e Acc. ?'cviso?' do Rei. de Pernambuco de i2 de Dezembro de i855; Jurisp. Comm., pago 11.
- Agente de companhia é pessoa competente para pagar o que seu antecessor comprou em heneficio desta: Rev. n. !l584 de 3 ele Agosto de 1852,
e Acc. ?'svisor da l~el. de Pernambuco de 22 de Ahril de 1853 i Jurisp.
Comm., pago 13.
-Os caixeiros das casas commerciacs, nacionaes ou estrangeiras, cujos donos
se achem matriculados em algum dos Tribunaes do Commercio, poderáõ ser
dispensados do serviço activo da guarda nacional (art. !5, § 5 da Lei
n. 602 de 1.9 de Setembro de 1850 ; DeCl'. n. 722 de 25 de Outubro do mesmo
anno, arts. 25 Si 5, 27 e 28), observando-se para a concessão das dispensas
pe~o conselho da qualiticação ou de revista a~ seguintes regl'as:-qne o caixeu'o 011 guarda-lIvros s6 é reconhecido como ta1 se tiver recebido e feiro
inscrever em algum dos Tribunaes do Commercio sua nomeação por esc?'ipto
de seu patrão ou preponente, e que será dispensado -um- caixeiro da
casa de commercio que tiver ou se persumir ter capital até 20 :OOO\ItJooo,
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re:at.i\'os ao gyro commercial das mesmas casas, ainda que se
não achem autorizados por escripto (127).
(2uanuo, porém, taes actos fôrem praticados fóra das referidas
casas, ~ó obl'igaráõ aos preponentes acban.do-se os referidos
agentes autoriz:l.dos pela fórma determinada no art. 74:.
Art. 76.- Sempre que algum commcrciante encarregar a um
feitor, caixeiro ou outro qualquer preposto, do recebimento de
fazl'ndas compradas, ou que por qualquer outro titulo devão entrar
em seu poder, e o feitor, caixeiro ou preposto, as receber sem
objecção ou proteslo, a entrega será tiua por boa, sem ser admitlida ao preponPonte reclamação alguma; salvo as que podem ter
Jog Ir nos casos preveniLlos nos arts. 2.. 1, 6i6 e 6i8 (128).
Arl.. 77. Os assentos lançados nos livros de qnalquer casa de
commercio por guarda-livros ou caixeiro encarregados da
-dous- da que tiver mais de 20 até 60:0008000, -tres- da que tiver capilai maior ele 60: 00$000, sendo mister o duplo nas cillndes do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Maranhão; que póde ser desiguado o que deva
ser de pr eferencia dispensado, quando o não possão ser todos, competindo
esta designação ao dono da casa, socio ou gerente, se ella pertencer a uma
sociedade, prefe.rindo o mais velho em falia da sobrediLa designação.
- Os guarda-livros, para o fim d.e serem dispen ados, serão considerados
como caixeiros: Decr. cit., art. 29.
- O Alv. de 22 de Fevereiro de 17611, 22, dispensava do recrutamento
os caixeiros e feiLores dos commerciautcs que, sem excesso e sem dolo,
vil'ião com elles e os ajudavão em seu negocio.
- A nova lei do recrutamento, n. 2556 (lI'. 18711, art. 1, SI 3, n. 6, dispensa do serviço em tempo de paz, se a dispensa não prejudicar o contingente que a parochia tiver de dar no respectivo auno, um caixeiro de cada
casa decommercio que tiver ou se presumir (Iue tem 10:0008000, ou mais:
no seu Reg. n. 5881 ele 1875, art. 5, Si '6, repete-se essa i~enção condicional
em tempo de paz.
(127) Al'ls. 145 c 181; Ass. u. 7 de 6 ele JUlllO de 1857.
UOIlCOrtIRllcia. -Cods. Comms. arts.: Porto 1.1I3; Resp. 175; Wurt.68.

No/a. - Nas questões 1'1'. pectivas a estabelecimeutos commerciaes ou fabricas administradas por feiLores ou prepostos poderáõ ser cbamados á conciliação pelos actos (rue como taes tiverem praticado: Reg. n. 737, art. 29.
Que .ão .-0 dono de urna casa comme7'cia/ que incumbi7' a um caixeiro a compra ou venda dos gene1"os de seu comrne7'cio, tendo-o despedido sem pCbrticipação fiO commel'c'io em gel'al, nem annullciado, é 7'espons avel pelo que o mesmo caixeÍ1'o compl'lLr p,Jslel'io1'1nenle á sahida, não provando sciencia ne8/e facto, Seu vendedor?
O Acc. n. 56li9 ela ReI. da Côrte, de 4 de Agosto de 1855, elecidio pela
aID.rmatlI'a.

(128) Uoneol·d ..... eilA.-Cods. COlUlm. arts : Resp. i911; Porto 161 ;
Hung. T. i6-51,' Prus. 5lI6 a 553; Hus. 455.-Cod. Nap. 1384.
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escripturação e contabilidade, produziráõ os mesmos e1feitos cornose fôssem escriptundos pelos proprios preponentes (t29). f . \li
Art. 78. Os agentes de commercio sobredilos 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
eBes acção criminal no caso de malversação (130).
Art. 79. Os accidentes imprevistos e inculpados, que impe
direm aos prepostos ou exerci cio de suas funcções, não
interromperáõ o vencimento do seu salario, com tanto que a
inQabiJitação não exceda a tres mezes continuas (131).
Art. 80. Se no serviço do preponente acontecer aos prepostos
algum damno extraorc1inario, o preponente será obrigado a
indemniza-lo, a juizo de arbitradores (132).
Art. 81. Não se achan 'n accordado o prazo do aj uste celebrado
enlre o preponente eos seus prepostos) qualquer dos contrahentes
poderá dá-lo por acabado, avisando ao ontro da Slla resolução
com um mez de anLicipação.
Os agentes despedidos terão direito ao salario correspondente
a esse mez; mas o preponente não 'erá obrigado a conserva-los
no seu serviço (t33).
Art. 82. Havendo um termo estipulado, nenhuma das partes
poderá de ligar-se da convenção arbitrariamente; pena de er
obrigada a indemnizar a ontra dos prejuízos que por este farJto
lhe resulLem, ajuízo de arbitradores (134).
Art. 83. Julgar-se-ba arbilrariaa inobservancia.da convenção
por parle dos p'eposto , sempre q'~e se não fundar em injuria
J

(129) Art. 10, n. 4.
(:Ollctu·.lancla. -Cocls. Comms. arts.: Hesp. 193; Porto 160.
(130) Art.

~62.

·f::ollcol'dallcio. - Cods.

Comms. arls.: Port. 167; Hrsp. 200;
Bus. 450 a fl54.
(13i) An. 75; Reg. n. 737, arl.14, SI 2 j A .11.7 de 6 de Julho de 1857 .
.Concol·tlllIlCill. - Cocls. Comms. ilrtS.: Uesp. 201; Port. 168;
Wurl.85.
(132) Ass. cil. n. 7; Reg. !l. 737, an. 189.
f::ollcol'dancla. - Cods. Comms. arls. : Porto 169; IIesp. 202.
( 133) Cito Ass. n. 7.
f::ollcorclaneio. - Cods. Comms. arls. : Port. i69; f1esp. 196.
(134) Reg. n. 737, art. 189.
()oncol'tlallcla. - Cocls. Comms. arts. : Porto i 64; f1esp. 197.
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feita pelo preponente á seguridade, honra ou interesses seu
ou de sua família ('135).
Art. 84.. Com respeito aos preponentes, serão causas suJficientes
para despedir os prepostos, sem embargo de ajuste por tempo certo:
1. As cau as referitlas no art. precedente;
II. Incapacidade para desempenhar os deveres e obrigações a
que se sujeitárão ;
m. Todo o acto de fraude ou abu o de confiança;
IV. Negociação por conta propria ou alheia, sem permissão do
preponente (I 36).
ArL. 81>. Os preposto não podem delegar em outrem, sem
autorização por escripto dos preponenles, ql1aeEqller ordens ou
encargos que delles tenhão recebido j pena de responderem
directamente pelos actos dos substitutos e pelas obrigações por
elles contrahidas (137).
Arl. 86. São applicaveis aos feitores a disposições do Tit. VI
DO lIlANDATO lIlERCANTIL -,arts. 145, f4.8, 150} f5i, 160,
i61 e 162.

CAPITULO V
Dos tl'apicheil'os e administl'aclm'es de armazens de (leposito.

Arl. 87. 03 trapicheiros e os administrador s de armazens de
Jepo ito são obrigados a assignar no Tribunal do Commercio, ou
perante o juiz de direito do commercio nos lagares distantes da
residencia do mesmo tribunal, termo de fieis depositarias dos
generos que receberem, e á vista delle se lhes passará tilulo
competente, que será lançado no registro do commercio (i 38).
Ernquanto não tiverem preenchido esta formalidade, não
terão direito para haver das parles aluguel algum por generos que
receberem, nem podel'áõ aler-se das disposições deste codigo(135) Concorclallcla. - Cods. ComlTI . arts.: Porto 1.65; Hesp. 1.98.
( 136) COllcol'dallcia. - Cods. Comms. arts. : Porl. 1.66; Hesp.
1.99; Wurt. 84.
( 1.37) (Jollcol'clancia. - Gods. Comms. al'ls.: Porto 1.62; Hesp.1.95.
Nota. - O mandatario não pMe subrogar, se o mandato não contém
clausula expre sa que autori:&e a delegaçil.o: Art. 1.46.
( 1.a8) Al'ts. 1.0 n. 2, 35 n. !J; nego n. 737 arts. 22 e 280 ; Reg. n. 738>
arls. !8 D. 1, ót n. 2, 58 D. 1; Reg. n. :1ó97, arts. 6 Si 1, 8 Si 4, e 1.2 Si 7.
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na parle em que são favoraveis aos trapicbeitos e aos administradores de armazens de deposito (1.39).
Art. 88. Os trapicheiros e os administradores de armazens de
deposito são obrigados:
L A ter um livro authenticado com as formalidades exigidas
no 3rt. 13, e escripturado sem espaços em branco, entrelinhas,
raspaduras, borradttras ou emendas;
II. A lançar no mesmo livro, numeradamenl.e e pela ordem
chronologica de dia, mez e anno, todos os effeitos qlle. receberem;
especificando com toda a clareza e individuação as qualidades e
quantidades dos mesmos e[eitos, e os nomes da pessoas que
os remeLterem, e a quem, com as marcas e numero qlle tiverem,
annotando competentemente a stia sahida (140);
Nota. -

Os trapicheiros são sujeitos ao imposto sobre industrias e pro-

fissões.
Rio de Janeiro (cidade) ...•.•.••..••.•••
4008000
Cidades capitaes de Pernambuco e Bahia..•.
2508000
Idem do Par<í, Marauhão e S. Pedro.•..•
1.5 08000
Nas capitaes das demais provincias..••...•
808000
~os outros Jogares..•..•.•••..••..•.••••
liOgouo
- Decr. n. 5696 de 1874, Tab. B.
- Pagão de sello dos tilnloâ.•......•••.••
208000
- Decr. n. 4505 de j 870, art. 13, SI 14..
- De emolumentos
.
608000
- DeCl'. n. 4356 de 1869, Tctb. SI 26.
- O Dr. Annibal, « ObseHações " diz que os trapicheiros não prestão
juramento. Assim é.
- Pelos termos de fieis depositarios pagão de emolumento por linha... liO rs.
- Decr. n. 4356 cit., SISI 100 e 1.04.
- Os trapicheiros e administradores de armazens de deposito são de nomeação dos Tribunaes de Commercio: Decr. n. 738. art. 1.8, n. 1.; Porto de
26 de Fevereiro de 1.851., e Decr. n. 1.597. arts. 4, 6 SI 1, e 7.
- Compete-lhes acção summaria para embolso de suas commissões :
Reg. n. 737, art. 263, SI 5.
- A vista da doutrina de5te art. (87 l, não póde o Tribnnal do Commercio
syndicar da moralidade e capacidade dos administradores de trapicbes
e armazens de deposito para dar-lbes ou negar-lhes a patente; f não são, pgis,
obrigados a solicitar titulos dos Tribunaes de Commercio: Av. n. !J.27
de 1857.
( i 39) Quando faltão ao disposto na primeira parte deste artigo, incorrem
na pena desta segunda parte, cumprindo que, quando não satisfação áquella
disposição no tempo marcado, a autoridade fiscal assim o faça constar
<Í. competente autoridade commercial: Av. n. 346 de 1858.
( 140) Arts. 10 ns. 1 e 3, 13 e 14.
Nota. - Os livros de que trata o art. 13 cit., não tlispensão o~ ex:igido&
-
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m. A passar recibos competentes, declarando nelles as qualidades, quantidades, numeras e marcas; fazendo pesar, medir
ou contar, no acto do recebimento, aquelles generos que (ôrem
susceptíveis de ser pesados, medidos ou contados;
IV. A ter em boa guarda os generos que receberem, e a
vigiar e cuidar que se não deteriorem, nem se vasem, ~eudo
liquidas; fazendo para esse fim, por conta de quem pertencer,
as mesmas diligencias e despezas que farião se seus proprios
fóssem (lH);
V. A mostrar ao, compradores, por ordem dos donos, as
fazendas e generos arrecadados;
VI. A respo'lder por todos os riscos do acto da carga e descarga dos generos que receberem.
Art. 89. Os administradores dos trapiches alfandegados remetteraõ, até ao dia i~ dos mezes de Janeiro e Julho de cada
anno, ao Trilmoal do Commercio respectivo, um balanço de todos
o generos que no semestre antecedente tiverem entrado e sabido dos seus trapicbes ou armazens, e dos que nelles ficarem
exi tindo: cada vez que fôrem omissos no cumprimento desta
obrigação, serão multados pelo mesmo tribunal na quantia de
100~OOO a 200~OOO (U2).
pejos regulamentos das alfandegas e consulados para a escripturação dos
~rapicl1es alfandegados: Av. n. i67 de 1855.
- Seus livros pagão e de 1'ubrica ( seJlo)
40rs.
- Decl'. n. 4505 de 1870, art. 13, Si 2.
- Termos de encerramento e allerlura (emolumentos). • . . • • •
2S000
- Rubrica. - Quando nas conservatorias ......••... , . .. •
40 rs.
-Decr. n. 4356 de 1869, Tab. §Si 105 e 106.
( 16 I ) Arts. 94 e 97.
(162)' Art. 10, n. 4; Porto de 26 de Fevereiro de 1851DECRETO _. 862 DE 185!.

JJ!arca o processo para imposição das ntuZtas de que tTatão os
al'ts. 89 e 90 do Codigo Commercial.
Art. 1.0 Os Trillunaes do Commercio, quando tiverem de proceder contra
os adminhtTadores dos trapiches allandegados, nos casos dos llrlS. 89 e 90
do Cod.. Comm., mandaráõ autuar pejo oOlcial-maior da secretaria a certidão negativa da remessa dos llalanços dos generos nos prazos marcados no
primeiro dos ditos artigos, ou a inspecção e exame que tiverem (eito nos
livros dos trapicheiros. e do qual se deprehender que os llalanços remettidos
são inexactos; e continuados os aulos com visla ao desemllargador fiscal, este
.reduzirá a artigos a maleria da accusação.
Art. 2.° Orrerecidos e recellidos os artigos por despacho do triliunal,

c. c.

5
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Art. 90. Os Tribunaes do Commercio poderáõ otllcialmen te
mandar inspeccionar os livros dos trapicbeiros e os trapiches,
para certificarem-s~ da ex.actidão ~os ditc:.s balanços, sempre que
julgarem convelllente. Se pela Inspe~ç.ao e ex.ame ~e achar q~e
os balanços são menos exactos, presunm-se-ha que houve extra VIQ
de dil'eitos ; e ao trapicheiro cujo fôr o balanço, se imporá a multa
do duplo do valor dos direito Cl,ue deveráõ pagar os genero
que se presumirem exlraviados ; applicando-se melade do sen

°

mandará este que o trapiclleiro accnsado responda no termo de cinco dias, concedêndo mais até dez dias improrogaveis, se elle pedir esLe novo prazo,
para provar sua defesa.
Ar!. 3. o Se dentro de cinco dias o accl1sado nada responder) será o
processo julgado na primeira sessão do tribunal egl1ndo a prova dos autos
e perante o desembargad.or fiscal. ~e, porém, produzir defesa e pedir dilação
para a prova, findo o prazo co~~edid~ para esta, e com prova ou sem ella,
poderá o tribunal ordenar as dJhgencJas e exames que "mda entender pre·
cisos, nOlificando o· accnsado para a elles assistir, querendo.; deprecando da
alfandega, por omcio do secretario, os esclarecimentos que fôrem a bem do
processo pelo que respeita á liscalisação della nos termos do seu regulamento.
Art Ú. o Satisfeitas estas diligenci3s, haverá o accusado visla dos autos,
para allegar em cinco dias, se antes lher' juntado procuração, e depois e
em todo o caso o desembargador fiscal i e o feilO será julgado pelo tribunal
no primeiro dia de sessão que o presidente designar.
Art. 5." Nestes processos servirá de escrivão o ollicial-maior da secretaria
do tribuual: as testemunhas, se as houver, serão inquiridas pecante o presidente, pelo desembargador li cal, e pelo aCCllsado ou seu advogado, e em
dias consecutivos, dentro da dilação probatoria; a defesa e allegações serão
escriptas; os termos para allegar principiaráõ a correr de "de o dia em que
os "autos fôrem continuados ás partes, e os da prova, da data da intimacITo
do despacltCt, a qual, semprc que fôr preciso, scril feita pelo porteiro'do
tribunal.
Ar!. 6. 0 Da decisão que mu\lar no caso do art. 89 do Ood., ou da que multar não excedendo de 200$000, no caso do art. 90, não haverá recur.o
algum (Cod. Comm., art. 2G, titulo unico).
Art 7." Da decisão qlle multar em mais de 2006000, no caso do art. ~O,
Ilaverá recurso para o conselho dc estado, no eifeito devolutivo sómente
se fôr interposto dentro em cinco dias, contados do d" publicação da decisão,
e tando presente o accusado, 011 do da intimação que lhe foi feita pelo porteiro, não estando preseute á publicação.
Art. 8: No caso de recurso interposto dentro do prazo fatal designado no
ai tigo antecedente, subiráõ os autos originaes, ficando traslado authentico na
secretaria do tribunal.
Art. 9. 0 As decisões serão executadas no juÍ'lo municipal do domicilio do
executado, e onde houver mais que um, pelo que o tl'ibunal para es e fim
designar. Por elle seriÍ liquidado, se fôr iIliquillo ou não tiver sido <lvaliado
para o recurso, o valor dos direitos que de"eráõ pagar os generos que e
presumirem extraviados.
Art. 10. Esta liquidação, assim como a avaliação para o recurso (quando,
sendo interposto, houver duvida se cabe na alçada marcada no árt. 6"), se-
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producto á fazenda nacional, e a outra melaue ao cofre d
Tributlal do Commercio ('14.3).
Arl. 91. Os trapicheiros e os administradores de armazens de
deposito são responsaveis ás partes pela prompla e fiel enlrega
far,i duplicando-se sómrlJle o valor dos mesmos direitos em virtude de cs
c1arecimelltos para esse tim pedidos e subministrados pela estação encal'regada de arrecada-los (Cod Comm., art. 90; Reg. q, 737, art. 735 ). Euzebio de Quei7'oz Coutinho Mattoso Ca7lla7·u.
Nota. - Os trapicIJe são on não alfandegados. Estes deuominão-se i11t 7postOS, c são pct7,ticulares ou publicos. Os particulares ão estabelecido'
com licenca do ministro da fazenda, e adll1ini u'aelos, mantidos e cnsteados
por conla 'de 'eus dono : ,ão depositos de mercadorias sujeitas a direilos
de consumo, sob a jurisdicção dos inspectores de alfandegas, que prol'isoriamente podem cassar a autorização, ou multar seus administradores dI'
conformidade com o regulamento das alfandegas.
- Decr. n. 2647 de 1.860, arts 126 SI últ, 2.17 ~ 2, 283 e 284.
- É pessoal a conces ão de taes depositos; e, pois, não póde ser lI'ansferida 'enl autorização daquelle mini.tro, cessando esta nos ca os deau encia, fuga, fallenr,ia, pronuncia por crime contra a propriedade, e po,'
qualquel' circlJmslancia que por ventura pril'e seus donos da administração ele suas. pe soas e bens: Decr, cit., art. 'H 8.
- Se os trapiches forenl depo ito de generos nacionaes livres de qllae quer di7'eifos, ou estl'3ngeiro já despachado Rara consumo, illdependem
de titulo ou autorização da autoridade !iscai: Uecr. n. 4510 de 1870.
an, 28' AI'. n. 32 de 1871.
- Os embargos, arrestos e penbora judiciaes, e quaesquer exam('s na
mercadorias depositadas, terão. logar, observadas as regras dos arts. ~09 e
274 do Decr. n. 2G47 cil., e 27 do Decl', n. 451 U.
- Os entrepostos publico são mantidos pelo Estado: Decr. n. 2647
cil., arl. 217, Si 1.
- A coucessão de elllreposto pa7·ticular eleve ser precedid I de certa condições exaradas no arl. 2'19, o que a ca7·ta de concc. são deve mencionar:
Art. 220 do Decr. n. 2647.
- A e colha de lodo o pI' soai, inelusive ii do admini trador que não
é o prJprio concessionario, depende de aulorização !iscaI: Decr. n. 2647,
art. 223. - Vide seu cap. 4,"
- A concessão de entreposto parlicular e de trapiche alfandegado paga
de emolumentos 20$001l : Decr. n. 4'356, Tab. Si 68.
(i43) .\rts. iO n. 4, e 17; Heg. n. 737, art. 357; Jleg.ll. 738, arts. i!l
ll. 8, e 5l n. 3; Porl. cito de 1851; Decr. til. n. 8G2, arls. 1, 6, 7
e 1.0 ; nego n. 1597. arls. 8 Si 4, 12 Si§ 5, 6, 7, e 13; A.V. cit. n. ll27
de 1857.
- Nota. - E la impo ição de multas e inspecção não se dere entender
a respeilo de trapicbes nã.o alfandegados: é isto de concluir da depcndencia deste artigo do antececlenle; do Decr. n. 738, arl. 18 n. 8, cou~
ferindo aos Tribunaes do Commercio a allribuição de inspeccionar os trapiches alfandegados, seus livros, e impôr multas: do art. 1. do Decr. n. 862
de 1851, e do art. 8, Si 4 do Decr. n. 1597, que sempre fazem mencão de
u'apiches alfandegados.
•
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de todos os elTeitos que tiverem recebido, constantes de seus
recibos j peua de serem presos sempre que a não elIectuarem
dentro de vinte e quatro boras depois que judicialmente fôrem
requeridos (i44).
Art. 92. É licito, lanto ao vendedor como ao comprador l!e
generos existentes nos trapiches ou armazens de deposito, exigir
dos trapicheiros ou administradores que repesem e contem os
mesmos elfeitos no ;lcto da sanida, sem que sejão obrigados a
pagar quantia alguma a titulo de despeza de repeso ou contagem.
Todas as despezas que se fizerem a litulo de safamenLo,
serão porconla dos me mos trapiclleiros ou administradores.
Art. 93. O" Lrapicheiros e os adminisLradores de armazens de
deposito respundem pelos furtos acontecidos dentro dos se us
trapiches ou armaZeBSj salvo sendo commettidos por força
maior, a qual deverá provar-se, com citação dos interessados ou
dos seus consignatarios. logo depois do acontecimento (l Mi).
Arl. 9~. São igualmenLe responsaveis ás partes pelas malversações e omissões de seus feitores, caixeiros ou outros quaesquer
agentes} e bem assim pelos prejuízos que lhes resultarem da sua
falta de diligencia no cumprimento do que dispõe o art. 88,

n. 4. (146).
Art. 95. Em todos os caws em que fôrem obrigados a pagar
ás partes falta de effeitos ou outros quaesquer prejuizos, a avaliação será feita por arbitradores (i 47)".
Art. 96. Os trapicheiros e os administradores de armazens de
deposito têm direito de exigir o aluguel que fôr estipulado ou
admiltido por uso na falta de estipulação, podendo não dar
sahida aos eITeitos emquanto não fôrem pagos j porém se houver
( 1.tJl!) Arts. 281 e 284; Reg. n.

737, art. 280.

Nota. - Contra os actuaes, e não contra os que o fôrão, compete a acção
de deposito por generos recolhidos nos respectivos armazens; porquanto,
devendo essas adlllinislraçõ~s ser consideradas como um officio, como pessoa
moral, não podem deixar de ser responsaveis os que aClualmenlp. servem.
'Dar-se-hia injustiça e iuiqllidade se se determinasse que a J esponsabilidade
continuaria a pesar sobre aquelle que já não se acha á testa do estabecimeulo: Decis. em Conr. do Inst. dos Advs. da Côrte de 1 de Outubro
de 1857.

( 145) At't. 96.
(146) Ar/. 96.
(1.47) Reg. n. 727, ar/. 189.
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a requerer o oeposno ao alUgUl'l'J lH.8}.
Art. 97. Os mesmos traplcbeiros e os administradore. de
armazens de deposito têm bypotbeca tacila nos eífeitos ex.istentes
nos seus trapicbes ou armazens ao tempo da quebra do commerciante proprietario dos mesmos elIeilos, para serem pagos do'
C;[0

(148) Arts. 88 e 90 ; Heg. n. 737, art. 236,

3.

Nota. - Manda Sua Magestade o Imperador, pela secretaria de estado
dos negocios da justiça, declarar ao Tribunal do C'Jmmereio da provincia da
Bahia, em resposta ao seu omcio de 16 de Janeiro do anno corrente, que
o art. 96 do God. Comm. reconheceu nos trapicheiros e administradores de
armazens de deposiloS o direito de exigir o aluguel que fôr estipulado.
e só na falta de estipulação manda recorrer ao admillido. por uso. E declara, portanto, que os lrapicheiros têm, como outros quaesquer proprietarios,
a faculdade de pedir o aluguel que mais lhes convier, uma vez que o fação
de modo que o dono elos generos, recolhendo-os ao trapiche, tenba conhecimento desse ped.ido, e manifeste, por con equencia, haver-se submettido
ao preço estipulado. Sómente a respeilo dos trapiches alfandegados a estipulação do preço seria iIlusoria, por não Ilaver da parle dos donos dos
generos o direito de escolher outro qualquer deposito; mas centra os
abusos dess(';~ trap cheiros o remedio está no an. 1\:)5 do Reg. de 30 de
Maio de 1836, que não admille nos trapiches e armazens alfmdegados
alteração nos preços estabelecidos sem consentimento cio tri unal do \heouro e das t!tesourarias nas provindas. Nem esta disposição se pôde
considerar revogada pelo art. 96 do Cod. do Comm.• que, admillindo a
lilJerdade da estipulação nos trapiches em geral, não podia sem absurdo
comprellender os alfandegados, os quaes, em ludo o que se refere a eita
qualidade,. não podem deixar de dirigir-se por principios especiaes.
Quanto aos meios coercitivos de qu~ pôde lançar mão o tribunal contra
os abusos e infracções, o ·Cod. Comm. em alguns casos o autorizou
expressamente, como a respeito dos trapichelros se vê no art. 89. f'óra
desses casos, os lribunaes devem recorrer, contra os que lhes desobe·
decerem no exercicio de suas attribuiçõe , ao mesmo procedimento a que
recorrem todas as autorida es, juizEs e tribunaes do Imperio, em identicas
ci~cl1mstancias. salvas clemais ás parles interes adas a
acções civeis ou
crimes que lhes competirem contra esses in[ractores da ordens do
tribunaes.
Finalmente quanto á j urisclicção dos Tribuuaes do Commercio com relação
aos trapiches, e para evitar couOictos com as estações fiscae • devem os
lribunaes limitar-se á inspecção e imposição de multas nos casos declarados nos arls. 89 e 90 do Cod., e a pas ar o Utulo dos trapicheiros
e administradores de armazen . e depo ilos que tiverem ati feito ao di .
post? _no art. 87, e isto independente oe intervenção qu~lquer das repartlçoes fiscaes, que entretanto continuão a ser as uuicas competentes
para. alfandeg.ar os que julgar convenienle. E para que. haja inteira coher,encla . ~as cU posições relathas á escripturação, n sta data olicílO ao
Sr. minIstro da fazenda a expeoição de instrucções que harmonizem com
o ar!. 88 do God. Comm. o neg. de 29 de Janeiro de 1839 e as
ordem posteriores relativas á escripturação fiscal. - (Port. de 26 de ..l.bril
de H51.)
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alugueis e despeza feitas com a sua conservação (art. <:8, n. 4),
com preferencia a outro qualquer credor (149).
Art. 98. As disposições do Titulo XIV-DO D,POSITO MERCANTIL
- são applicaveis aos trapicheiros e aos adminisüadores de
armazen de deposilo (HW).
CAPIT LO VI
Dos cond'l.bcto1'es de generos, e cOl/lmissaTios de l?·allspol'les.

Ar!. 99. Os barqueiros, lropeiros e qnaesqller outros concluctores de generos, ou commissarios, que do seu tran porte se
en(;arregarem mediante uma commissão, frele ou aluguel, devem
eflecluar a sua entrega fielmente no tempo fl no lagar cio ajuste;
e empregar toela a diligenci;l e meios praticados pelas pessoas
exactas no cumprimento de sens deveres em casos semelbantes,
para que os mesmos generos se não deteriorem, fazendo para
esse 11m, por conta de quem pertencer, as clespeza nece sarias ;
e são responsaveis ás partes pelas perdas e damnos Qll13, por
malversação ou omissão sua, ou dos seus feitores, caixei\'os ou
outros quaesquer agentes. resultarem (151).
(169)

An.

877, ~ 1.

Nota. - O trapicheiro matriculado tem hypotheca c retenção

IlQ generos
depositados em seu trapiche para cobrar seu aluguel, mesmo de qualquer
arrematante judicial ou extrajudicial, ainda qne por lei ou regulameutos
Iiscaes a arrematação seja Iil'l'e de direitos e despezas para o arrernatallte,
porque, neste caso, fica com (Ureito reversivo para ir depois ha\'er judicial
ou administradvameute a importancia do alugllel que adiantou: Decis. de
Agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte, Rev. Jm·. de 1869, pago 229.
fIypotheca tacita. - Não ha outras hypothecas senão as que a Lei n. 1237
de 24 de Setembro de 186li estabelece, art. lO: ~eg. u. 3li5i: de 18G5,
art. 110, §SI 1 e 2.
- Continuão em vigor a prcferencias estabelecidas pela legislação actual,
tanto a respeito dos bens moveis. semoventes e immoveis não hypothecados,
como a respeito do preço dos immoveis não hypotlJecados, depoi de pagas
as dividas hypotlJecarias : Lei cil. n. 1237, art. 5, SI 2.
- Tambem sub istem. posto que ,em o uome de hypotbeca, a obrigações
reaes que a Ca vor de certos creditos o Cod. Comm. e tabelecc sobre os
navios e mercadorias: Reg. n. 3453 cil., art. H2.

(150) Art. 91; Heg. n. 737, arl. 280.
(151) Arts. 35 n. 5, 10is, l.i6 e 468.
COllcorcl,,"cio. -ClJds. Comrns. arts: .Port. 1~6 e 202; Sesp. 209;
Fr. 97,98e99; [Iol\. 87,88 e 89; [Iuug. T. 20-6,7e8' WUl't. 106 e
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ArL. 100. Tanto o carregador como o conductor devem ex.igir-se mutuamente uma cautela ou recibo, por duas ou mais
vias, se fôrem ped idas, o qual deverá conter (t 52) :
L 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 lagar onde deva fazer-se a entrega (H>3);
II. Designação dos eIIei los, e sua qualidade generica, peso ou
numeros dos volumes, e as marcas ou outros signae externos
destes (t54-);
UI. O frete ou aluguel do transporte (Hi5);
IV. O prazo dentro do qual deve efJectuar-se a entrega ({56);
V. Tudo o mais que tiver entrado em ajuste (157) .
. Arl. 1Ot. A responsabilidade do conductor ou commissariode transportes começa a correr desde o momento em que recebe
as fazendas, e só expira depois de effeetuada a entrega (158).
Art. 102. Durante o transporte, corre por conta do dono o
111.; Prus. 2lJ53, 21159 e 2lJ60; D. Sic. 96,97 e98 j Gre~. 97,98 e 99 j
Sard. 107,108 e 109: VaI. 9lJ, 95 e 96.
Nota. - Cabe acção .1vmma1·ia pelos factos que derivnrem da conducção e transporte ou deposito de mercadorias: Reg. n. í37, art. 236,
~ 5; e executiva ao fretes e alugueis de transporte por agua ou por terra:
cit. art. 308 ~ 2.
(152) Arl. 707 ; Reg. n. 137, art. 309, ~ 2.
COllcoI'dRllcia. - Cods. Comllls. arls.: Port. 17lJ; Hesp. 2M;
FI'. 101 e i02; Greg. 1.0 L e 102; Iloll. 90; Wurl. 107 e 308 j [lung. cit., 3;
Sard. 1.09 e 1.10 j VaI. 98 e 99; D. Sic. 101..
(153) Coneor.laneh•. - Cods. COIJlJl1S. arts.: Port. 17lJ ns. 1, 2,
3 e 5; Hesp. 20lJ, ns. 1., 2,3 e 5 ; FI'. 1.02; llung. cit.; 3; Sard. UO j
VaI. 99; D. Sic. 1.01 i Wurt. 107 e 1.08 j HolI. 90 ns. 2 e 3.
(15lJ) (JoJlcoI',loncia. - Cods. COJl1lDs. ans.: Porl. 1.7lJ, n. 6 j
Hesp. 20lJ, n. 6iVr. 102jAoI1.90,n. 1; Greg.102; Hung.cil.,3j Sard.
HOi VaI. 99; D. Sic. 101.
(1.55) Concor.lancia. - Cods. Comms. arts.: Port. 1.7lJ, n. 7;
Hesp. 20lJ, n. 7; FI'. 102; 11011. 90 n. lJ i Wurt. 107 e 108; Greg. 1.02
Huug. cil., 3 : Sard. i i O; VaI. 99; D. Sic. 101(156) (JOJleoI'.lllIlCill. - Cods. Comm. al'ls.: Porto 1.7~, n. 8;
Besp. 20!f, n. 8; FI'. 102; Wurt. i07 e i08; Bung. cit., 3.. Sard. BO;
VaI. 99 i Greg. 102 j D. Sic. 1.01.
(157) ConeordRllcia. - Cods. Comms.
lJung. cit., 3; Wurf. 107 e 1.08.
(158) Ass. n. 16 de 9 de Julho de 1857.

al'ls.: PorL. 17lJ, n. 1.0 j

UoneoJ'dancia. - Cods. Comms. arLs.: Porto 187

Wllrt.

H2.

j

IJesp. 2t7;
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risco que as fazenuas soffrerem proveniente de vicio proprio'
força maior ou caso fortuito.
A prova de qualquer dos referidos sinistros incumbe ao conductor ou commissario de transportes (159).
Arl. i03. As perdas ou avarias acontecidas ás fazendas durante o transpor(e, não provindo de algumas das causas designadas no artigo precedente, correm. por conta do conductor ou
commissario de transportes (HiO).
Art. 104·, Se, todavia, se provar que para a perda ou avaria
dos generos interveio negligencia ou culpa do conductor ou
commissario de trar.sportes, por tel' deixado de empregar as
precauções e diligencias praticadas em circumstancias identicas
por pessoas diligentes (arl. 99), será este obrigado á sua indemnização, ainda mesmo que tenha provindo de caso fortuito,
ou da pl'opria natureza da cousa carregada (161).
Art. 105. Em nenhum caso o conductor ou commissario de
transportes é responsavel senão pelos effeilos que constarem da
cautela ou recibo que tiver assignado, sem qlle seja admissivel
ao carregador a prova de que entregou maior quantidade dos
effeiLos mencionados na cautela ou recibo, ou que entre os designados se continhão outros de maior valor (162).
Art. 106. Quando as avarias produzirem sómente diminuiç.ão
no valor dos generos, o conductor ou commissario de transportes só ser.i obrigado a compôr a ímportancia do prejuizo (163).
Art. 107. O pagamento dos generos que o conductor ou com·
missario de transportes deixar de entregar, e a indemnização
dos prejuizos que causar, serão liquidados por arbi tradores, á
vista elas cautelas ou recibos (art. 100) (164).
(159) Ar!. 11 O.
CJoncol·.lancIR. - Cods. Comms. arts.: Porto 178; lJesp.
FI'.iOO ; Greg.100; Hung. T. 20-7; Wl1lt. 11.1; D. Sic. 99; Sard.
VaI. 97.
(160) CJontlOr.lallcia. - Cods. Comms. arts:. P01:t. 1 2; fIesp.
FI'. 98; Greg. 98; Hall. 88; Sard. 108; VaI. 95; D. Sic. 97.
(161.) CJo •• tlo ...lancift.-Cods.· Comms. arts. : Porto 183; fIesp.
FI'. 103; Hall. 91; Wurt. 11.1; Sard. 1!1.1; VaI. 100; D. Sic.
Greg. 103.

208;
1.08 ;
21.2;
213;
102 ~

(162) «::olltlOJ'd&Ulcla. -Cods. Comms. arts.: Porto 180; Hesp. 205;
FI'. 101; Sard. 109; D. Sic. 100; Val. 98; Greg. 101.
(163) (iollcol·dollcia.- Cods. Comms. arls.: Porto 186; Resp. 216.
(164) CJoncol·dallcia.-Cods. Comms. arts.: Porto 179; Hesp. 210~
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Art. iOS. As bestas, carros, barcos, apparelbos, e todos os
mais instrumentos principaes e acces orios dos transportes, são
hypotbeca tacHa em favor do carregador, para pagamento dos
effeitos entregues ao conductor ou commissario de transportes
(165).
Art. to9. Não terá logar reclamação alguma por diminuição
ou avaria dos generas transportados" depois de se' ter passa lo
recibo da sua entrega sem declaração de diminuição ou ava·
ria (166).
Art: 1 to. Havendo, entre o carregador e o conductor Oll
commissarios de transportes, ajuste expresso sobre o calilinho
por once deva fazer·se o transporte, o conduclor ou commissario não poderá variar delle; pena de responder por todas
as perdas e damnos, ainda mesmo que sejão provenientes de
algumas das causas mencionadas no art. WZ; salvo e o
caminbo ajustado estiver intransitavel, ou offerecer ri~(;Qs
maiores (167),
Art. 11 1. Tendo-se estipulado prazo eerto para a entrega
clDs genêros, se o conductor ou commissario de~ran portes o
exceder por facto <:eu, ficará responsavel pela indemnização
dos damnos que dabi result<>rem na baixa do preço, e pela di·
minuição que o genero vier a soffrer na quantidade se a carga
fôr de liquidas, a juizo de arbitradores (168).
Art. 112. Não bavendo na cautela ou ·recibo prazo estipulado para a entrega dos generos, o conductor, sendo trapeiro,
tem obrigação de os carregar na primeira viagem que llzer,
e sendo commissario de transportes, é obrigado a expedi-los
pela ordem do seu recebimento. sem dar preferencia aos que
fôrem mai modernos; pena de responderem por perdas e
damnos (169).
(165) Art. 877, SI 9,
C::ollcoJ.·.laut"ia,- Cods. Comms. arts.: Porl. 179; IJesp. 21.1(166) Arls. 110, M1.; Reg. n. 737;úrt. 309, SI 2.
l:ollcoI·.lallcia. - Cods. Comms. arls.: Port. 177; Hesp. 207'
Wl1rt. 11 Oe 11.5; FI'. 105; Bol!. 93; Greg. J 05 ; D. Sic. 104; Sard. 1111;
VaI. 1.02.
~~ 67) (lo ucoI·.lancia. -Cods. Comms. art . : Port. 195; Ue p. 225 ;
Wl1rt. 122.
(Hj8) Coucordallcla. -Cods. Comms. arts. : Porto 196 ; Hesp. 226 ;
FI'. 104; Iloll. 92; Greg. 1.04; Sard. 11.2; D. Sic. 1.03' VaI. 101'
Wnrt. i20.
(169) l:oneon-dallcia. -Cods. Comms. arls. : Porto 1. 97 . Hesp: 227;
V\'urt. 1.21.
'
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Arl. 1i 3. Variando. o carregador a consignação dos effeitos,
o confluctor ou commissario de transportes é obrigado a'cumprir
a sua ordem, recebendo-a antes de feita a entrega no lagar
do destino (170).
Se, porém, a variação do destino da carga exigir variação
dr. caminho, ou que o conductor ou commi$sario de transportes passe do primeiro 10g:1r destinado, este tem direito a
entrar em novo ajnste de' fn'le ou aluguel, e, não se accor~
dando, i") será obrigado ã effectuar a eD trega no logar designado na eautela ou reciho (O I).
Arl. 1 I~.. O contluctol' ou r,ommissario de transportes não
tem aceito para investigar o direito por que os generos pertencem ao carregador ou consignatario; e, logo que se lhe
apresenl J titulo ba?tante para os receber, deverá entrega.los,
sem Ibo ser admitLic1a opposição alguma; pena de respDnder
por todos os prejuizos e riscos que resulLarem da mora, e de
proceder-se contra elle como deposi tario (ãrl. 281,,) (t 72).
Art.. i i 5. Os condLlctoras e os commissarios de [ran portes
são responsaveis pelos damnos que resultarem de omissão sua
ou de seus prepostos no cumprimento das rormalidades das
leis on regulamentos fiscaes em lodo o cnrso da viagem e
na entrada no logar do destino, ainda que tenl\ão ordem do
carregador para obrarem em conlravenção das mesmas leis ou
regulamentos (173).
A1'1. 116. Os conduclores ou commi sarios de transportes
de géneros por terra ou agua têm direito a ser pagos,
no acto da entrega, do frete ou aluguel ajustado: passadas
vinte e quatro boras, não sendo pagos, nem bavenr~o reclamação contra elles (art. 109), poderáõ requerer sequestro e venda
judicial dos generos transporLlldos, em quantidade que seja
sulliciente para cobrir o preço do frete e despezas, se algumas
tiverem supprido para que os generos se não deteriorassem
(arl. D9) (174).
(170)

()OIlCO ...lalleia.

-Cods. Comrns. arls. : (>orl. 193; Besp. 223;
.. ciQ.-Cods. Comms. al'ls.: Porl. i9~; Besp. 224;
Wnrt. 117; Holl. 55L
(172) nego n. 7'037, arl. 280.
Concorllallcla.-Cods. Comms. arls. : Porl. 1.91; IJesp. 221.(1.73) Arls. 142, 168 e 1.69.
COllcol'Ilaucla. - Cods. Comms. arls.: Porto 190 j He p. 220, dou·
trina conlraria.
'(174) (Jollcarclancla.-Co:ls. Comms. arls.: Porl. 200; Besp.230.
~ (~71)CoJlcol'lla
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Art. H 7. Os geoeros carregados são bypolheca laci la do
frele e despezas; mas esta deixa de existir logo que os generos conduzidos passão do poder do proprietario ou consignalario para o domínio de terceiro (-175).
Art. 1i8. As di posições deste capitulo são applicaveis aos
donos, administradores e arraes de barcas, lancbas, saveiro ,
falúas, canôa e outros quaesquer barcos de semelhante nalureza,
empregados no transporle dos generos comrnerciaes (176).

TITULO IV
DOS

BA)lQUEIRO

Art. 119. São considerados banqueiros os commerciantes
que têm por profissão habitual uo seu COIDmerc.io as operações
cbamadas de banco (177).
ArL. 120. As operações de banco serão decididas e julgadas
pelas regras geraes dos contratos eSlabelecidos oeste codigo,
que fôrem applicaveis segundo a nalureza de cada uma das
lransacções que se operarem (178).
(175) An. 877, S)7.-Vicle nota 1lJg.
(::Ollcol'llallcla.- Cods. Comms. arts.: Porto 198 e 199; Ue p. 2~8,
"'urt. 123.
(176) (JolI~ol'(lallcla.- Cods. Comms. arts.: PorL 202 ; rJesp. 232
e 233; FI'. 107; Greg. 107' ardo 11; n. Sic. 106; Vai. 10lJ ; Holl. 96;
Wurt. 129.
(177) Art. 875; Tit. un. , arls. 18 e 19 ; [leg. n. 737, art. 19, § 2.
fJollco.·.lallci\,. - Cod. COlllm. Port. art. &7: presnme culposa a
quebra dos banqueiros-91.
11 ota. - Sobre operações de bancos: DeCl'. n. 2711 de 1860, ar.!, 1, Si 3.
- São sujeitos ao imposto de industria e profissão:
'I: 000$000
IUo de Janeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . .
fiOO$OOO
Bahia e Pernambuco.. . . . . . . . . . . . . • .
000$000
i\laranhão, Pará, S. Paulo e S. Pedro. . . . . • . .
200'000
Em qualquer outra provincia. . . . . . . . • . . .
- Além deste imposto fixo, mais o taxado nl proporção do valor locativo
dos predios occupados na razão de.. . . . . . . • . .
20 °1.
-Decr. n. 5690 de lts7lJ, Tabs. B e D.
(i 78) Til. un., al'ts. 18 e i ; Reg. II. 7J7, art. 19, S; 2.
(JolI.col·tlall.tlla. - Cod. Comm. Porto arts. 88, 119 e 90.
- Nota. - Aqui trata-se tle banqueil'os, e não de bancos como sociedades
anonymas ou companhias.

.

TITULO V
DO

CO TRATO

E OBRIGAÇÕES MERCANTIS.

Art. 121.. As regras e disposições do direito civil para o
contratos em geral são applicaveis aos conlratos commerciaes,
com as modificações e ~estricções estabelecidas neste codigo (t 79).
((79) Arts. 1.28,291, 30B e ú28; lIeg. u, 737, art. 682.
C::oJleoI·danelu. - Cods. Comms. arts.: Porto 1. e 2úú' nou. 1.
Wurt. 1.; IJesp. 23ú.

j

Nota.- Todo o tribuual ou juiz, em causas commerc.iaes, todo arbitro ou
perito, é obrigado a fazer applicação da legislílção commercial aos casos occurrentes: Reg. n. 737, art. 1.
- As disposições do codigo, subsidjariamente os usos commerciaes e as leis
civis, constituem a legislação commercial: nego n. 757, art. 2.
- As leis e usos commerciae dos paizes' estrangeiro regulão - as questões sobre o estado e idade dos e~t1'angeiros residentes no Imperio, quanto á
capacidade para contratar, uma vez que não sejão negociante rnat/'ic~tladosj
- a fórma dos contratos ajustados em paizes estrangeiros, salvos os casos
exceptuados no mesmo codigo e os exequiveis no Imperio, sendo celebrados
por Brazileiro, nos logares em que houver consul brazileiro : Reg. 11. 737,
art. 3.
- As lcis do Imperio regulão os co tratos commerciaes ajustados cm paiz
estrangeiro, mas exequiveis no Imperio, e presumem-se contrahjcJas conforme
II legislação do paiz as dividas entre Br3zileiros 110 estrangeiro: nego n. 737,
3rt. Ú e r,.
Qt1e~.ão.- o direito comrnercial é urna excepçiío Oli '/1 odificaçao do
dereito ci'vil? - Sim, por unanimidade.
Que~tão. - A interp?'etação do dÚ'eito comrnercial, como direito excepcional, é ?'estrictiva? - Sim, por unanimidade.
- A interpretação do mesmo direito commercial, naquillo em que não é excepção do direito civil, tambem é restrictiva? - Não, nnanimemente.
Questão. - O di?'eito civil é o prirnei?'o subsidio elo di'reito comrnercial
em geml? - Sim; unanimemente.
- Os usos commerciaes do Imperio preferem como direito subsidiario á
legislação civil em alguns casos? - Sim, unanimemente.
- O uso commerciaes e legislação e trangeira tambem ~ão em alguns
ca~os subsidio do nosso direito comm:'rcial? - Sim, unanimemente.
Qnestão.- O nosso cli?'eito c07nme?'cial, positiw e consuetudina?'io, a1lte/'io)' ao Cocl'igo do Cornrne?'cio, deve ser ainda consicle?'aelo corno um de
seus subsidios?- Sim. unanimemente.- (Decis. em Conf. do Jnst. dos Advs,
em 21. de Setembro de 1.865, Rev. JU1'. de 1.870, pago 207.)
Questiio.- A mulher nomeada cU?'adora de seu rna?'ido demente pMe
celebrct1' por elle contrctto ele sociedade, att ?'e.forrna?· o ante?im' com clausulas
novas?-A Rev. n. 61.70 de 7 de .Junho de 1862 decirlio negativamente.
Viele esta Rev. e o (cc. ?'eviso?' do Trib. do Comm. do Maranhão de 18 de
Feverei~o do mesmo anno, Jm'. Comm., pago 163.
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Art. H~. Os contratos commerciaes podem provar-se:
l. Por escripturas publicas (180) ;
n. Por escriptos particulares (181.) ;
III. Pelas notas dos corretores, e por certidões extrahidas dos
seus prolocollos (182);
IV. Por correspondencia epistolar (183);
V. Pelos livros dos commerciantes (184);
VI. Por testemunhas (1.85).
Art. 1. 23. A prova de testemunhas, fóra dos casos expressamente declarados neste codigo, só é admissivel em juizo comrnercial no contratos cujo valor não exceder a quatrocentos
mil réis.
Em transacções de maior quantia, a prova testemunhal f<Ómente será admittida corno subsidiaria de outras provas por
escripto (186).
( 180) Arts. 30á e 325 o Reg. !l. 737, arts. 138 Si 1 1.39 e 1.40 Si 1.
f::ouco ...dancia. -Cods. Comms. arts.: Porto ~45, no 1; Hesp. 235;
Belg. T. 6, al't. uno
(\81) Arts. 30!! e 325; Reg. n. 737 arts. 138 Si 2, 139, 1.4L Si i e 2.
Uoncortlancia.-Cods. Comms. al'ts.: Port. 2lt5, no 3; fIe p. 235
Belg. cito
(182) Arts. 52, 304 e il25 ; Reg. n. 737, arts. 1.38 Si 1., e 1~0 Si 1..
UOlleol'dancia.-Cods. Comms. arts.: Port. 245, no 2; Hesp 235;
Belg. cito
(1.83) Arts. 1.27, 14o, 190, 2611, 304, 305 n. 7, e 325 ; Reg. n. 737, arts. 1.38
.
()oncordallcia.-Cods. Comms. arts; Porto 2lt5, n. 4; Hesp. 235;
Belgo cito
(i84) Arts. 20, 22, 23, 304 e 325; Reg. n. 737, ans. 1.38 Si 2, 1.4'l Si 3,
e 1.52 § 5.
{;oucol·tllulcla. -Cods. Comms. arts.: Port. 245, n. 4 ; Besp. 235;
Belg. cit.
(185) Arts. '140, 190, 304 e 325; Reg. n. 737, arts. 138 Si 7 e 1.52 Si 5.
Uoucol·tlaui'la. - Codso Comms. arts.: Porto 245; EIesp. 235;
Belg. cito
(1.86) Art. HO ; nego n. 737, arts. t82 e 183.
UOllcol·tloucla.-Codso Comms. arts.: Porto 247; EIesp. 237; Fr.1.09;
Gre~. i09; O. Sic o 108 ; Sard. 1.1.8; VaI. 113.
Nota. -Parece ao conselbeiro presidente do Trib. do Comm. da Côrte, ReI.
do Minist. da Justiça de 1.865, que deve ser elevada a 1.: 200g000 a quantia
de 400$000 nas cidades capitaes das provincias.
- A escripturação mercantil do autor não se reputa p1'oua escrípta á

Si 2, oe '152 Si 3.
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Arl. i24. Aquelles conlratos para os quaes nesLe codigo
~e

estabelecem fórmas e solemnidades parLiculares, não pro·
duziráõ acção em juizo commercial se as mesmas fórmas e
solemnidades não tiverem sido observadas (i87).
ArL i 25. São inadmissiveis nos juizos do commercio quaesquer escripLos commerciaes de obrigações contrabidas em ter·
ritorio brazileíro que não fôrem exarados no idíoma do Imperio ;
salvo sendo estrangeiros todos os contrabentes, e neste caso
deveráõ ser apresentados competen!emenle lraduzidos na lingua
nacional (i88).
Art. 126. Os con tra tos mercan tis são obrigatorios, lanto
que as parte se accordão obre o objecto da convenção, e
os reduzem a escripto, nos casos em que esta prova é necessarja (IE9).
ArL. 127. Os con Lratos traLados por correspondencia epistolar
repulão-se concluídos e obrigatorios desde que o que receber
a proposição expede carta de re~posta aceitando o contraLo
proposto, sem condição nem I'eserva: alé este ponto é livre
retractar a proposta; salvo se o que a fez se houver com·
prornettido a esperar resposta, e a não dispôr do objecto do
contrato senão depois de rejeitada a sua proposição, ou alé
que decorra o prazo deLerminado.
Se él aceitação fM cond icional, Lornar-se-ha obrigatoria desLle
que o primeiro proponenLe avisa~' que e conforma com a
condição (1 O).

que e possa jlllltar a prova subsidial'ia de te temunbas para provar a divida excedente a liOOSOOO, quando ella não se refere a documentos: App,
n.' 3200 da HeI. da Côrte de (\ de Julho de :1873, Di1'., I. 3, pago :115.
- Embora seja muito superior o pedido a lJOOHOOO em acção commercial,
pôde ser provado por qualquer genero de prova, quaudo é elle resultante
de uma serie de transacções, cada urna das quaes de valor inferior á laxa
d, art. 123 do CoeI. Comll1: Rev. n. 8311 2 de 23 de Agosto de :1873,
G. J'l.L1'., t. 1, pago 269.
(187) !\rts. 23, 2lJ, 257, 271, 281, 300, G38 e 666; Reg. n. 727,
ans. 159 e 690.
(Joucol'dancia. -Cad. Comms. ans.: Porto 2lJG; lIesp. 236.
(188) Art. :16; Heg. n. 737, arls. :147 a '51; Decr. n. 803 de :17 de
1'Iovcmbro de :1851, art. :1:l..
(JOIlCOl·cIIUICill. -Cods. Comms. al'ls.: Porto 2lJ8; lJesp. '139.
(189) Arts. ilJO, 190,157,17:1,281,300,603 e 666.
(Joncol·daRcia. -Cods. Comms. ans.: Porto 250; Ue p. 261.
(:190) Arts. 122 ~ lJ, e llJ!.
(Joucol'claReia. -Cods. Comms. al'ls.: Porto 25'2; '-Jesp. 243.

CODIGO COMMERCIAL

'i9

ArL. i28. Havendo no contrato pena convencional, se um
dos contrabentes se arrepender, a parte prejudicada Ó poderá
exigi l' a pena (art. 218) (191).
Art. 129. São nuHos todos os contratos commerciaes (192):
1. Que fôl'em celebrados entre pessoas inhabeis para contratai' (193) ;
H. Que recahirem sobre objectos prohibidos pela lei, ou
cujo uso ou fim fór manifestamente otTensil'o da sã moral
e bons costumes ('194) ,
IH. Que não designarem a causa certa de que deriva a
obrigação (195);
IV. Que fôrem convencidos ue fraude, dolo ou simulação

(art. 828) (196);
(1lJ I) (JoncOI·.lalleia. -Cocfs. Comm. arls.: Porto 254 ; llcsp. 225.
(192) Arls. 80,265, 288, 302 SI 7, 361 ~ 3, 3f13, 406, ll68, 656, 677,8'27
e 828; nego n. 737, arts. 682, 683,684 e segs.
(193) Arts. 1,2.59 Sl1, e 61; Reg. n. 737, art. 686, SI 1.
Comm. arts.: Port. 30; lIcsp. 10, se a
incapncidade não fór noloria, o eontrahentc que a occultar fica obrigado, mas
não obriga a esse outro conlrahellle.
"trota. - Lelr" aceita por menor de 21 anllos é nulla: Acc. da Rcl. d"
Curte de 2D de I"everciro e 2'2 de Abril de 1872, Dir.; t. 3, pago f72.
- Presume -se simulada e feita cm fraude de crcdores a compra rle bcn
rcalizada por qucm não está na livre administração de scus bens e vile de
uma si III pIes lllcllsalilláde: App. U. 8 da ReI. do Maranhão de 1'2 de 'etcmbro de 1.872, DiI·., t. 3, pago '120.
Nollos são os contratos cclcbrados pelos dementcs antcs da scntcnça da
interdicção: Acc. da HeI. da Córte de 3 dc Março dc 1876, Di1-, t, j O.
pago 330.
( 1.94 ) Mts. 287,677 SI 2, e 686 j Consto Pol. ar\. 179, SI 24 ; Ileg. n. 737,
art. 6811, SI 1..
UOllcoI,.lancln. - Cods. COll1ll1s. arts.: Porto 255; Hcsp, 246.
Nola. - A origem criminal de Ictras não se prova por conjeUuras e
presumpçõcs, que não bastão para annullal' títulos tão serios, garantidos pelo
Cod. Coml11.: I\ev. n. 6300 de 29 de Abril de 1.803, Ju·r. Gomrn .., pago BlI.
{;!)lH~ol'dl\ .. eia.-Cod~.

( i 95) Ar ts. 1. 92 e 35~ ; Heg.

n. 737, arls. 684 SI J, e 686 SI 5.
UOllcol',hnlcla. - Cods. COmIl15. ans. : Porto 253 e 798 ; Uesp. 2lil•.
(190) Arts. 220,322, li35 e 667 3' Reg. n. 737, ar!. 685.
UOllcol,.laneia, - Coeis. Comms. arls.: Porto l.:l36; FI'. l144; LIesp.
1. 041- j 11011. 773, 775 c 7761; D. ic. ú36; Grcg. llúf!; Sard. 478; VaI. 192.
Q!le~tão, - As On/,s. li/}. 3 tit. 3LJ SI 1, e li/}. 4 tifo 71 sao alJplicaveM 7/0 commercio li - A !te 1'. n. 6581 dc 14 de Dezcrubro de 1864 decidio
afirmativamente. - Vide esta Hev. c Acc. ?'evisol' do Trib. do ComlTI, de Pcrnambuco de 10 de Julho de 1865 no Jl/?'. Comm., pago 115.
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V. Sendo contrahidos por commercianLe que vier a fallir
dentro de quarenta dias anteriores á declaração da quebra
(art. 827) (i97).
Art. i3D. As palavras dos contratos e convenções mercantis
Questão. - Da simulaçào sempre resulta pl'ejuizo de terceiro? - A Rev.
n. 68:17 de 21 de Março de :1866 decidio pela affirmati va, J IG?'. Gomm. pago :143,
Nota, - Destrõe a presumpção de simulação da cobrança de letras o
facto) dellas serem reformas de outras, e corrobora isso a falta de escripturação da casa commercial, tendo-se concedido prazo para a sua apresentacão, e bem assim o desapparecimento de caderno de lançamento de
letras' aceitas e outras obrigações: Ace. do Trib. do Comm. da Bahia
de 20 de Dezembro de :1860, contra a doutrina da Rev. n. 5900 de :10
de Outubro do mesmo anno, JU1·. Gomm., pago :16.
- NuJlidade de endosso sem il prova de fraude, em fallencias, não está
antorizada pelo art. :129, S; á do Cod, Comm., remissivo ao art. 828,
explicado pelo Ass. n, 8 de 6 de Julbo de :1857: Hev. n. 7i97 de 'lá
de 1arço de 1868. e Acc. revisor de 22 de Julho de 1869, G. Jur., t. i,
pago 1.96.
- Contrato convencido de dolo, fraude ou simulação, não dá ao credor em falleucia privilegio a\gllll1 a respeito da classificação e graduação
do seu credito j é cbyrographario: Rev. n. 7á15 de 5 de :\'1aio ds i869,
. G. Jwr., t. i, pag, 228.
- É letra simulada e sein vigor a que não representa transacção real.
ou é aceita por ignorancia, iusania ou prodigalidade: App. n. 3199 da
ReI. da Côrte de 8 de Maio de de i871, G. Jw', t. 2, pago 429.
- Simulação de contrato resulta da venda feita, em fl'aude de terceiro. a qqem está ainda sob tutela, embora casado: llev. n. 8á40 de 11.
de Março de 187á, G. JZt7·., t. 3, pag, 67.
- a simulação e a fraude podem provar-se por iudicios e conjecturas,
porque encobertamente são praticados esses actos de má fé: llev. n. 8893
de i4 de Junho de 1876, G. Jw'., t. :12, pago 698.
(197) Reg. n. 737, art. 684, S; L
f:lOllcorllaneia. - Cods. Comms. arts.: Porto :!.i37; FI'. 4ú5;
Greg. áá5; D. Sic. á37: Sard, á73 j Vai. :193.
Questão, - Este pa7'a,qraplto é nstrictivo aos casos do art. 827. ou se
deve entender na generalidade de seus termos, cornpreltendendo todos os contmtos feitos pelo fallido ? - O conselheiro presidente do Sup. Trib. de Just.,
em seu ReI. ao ministro, da justiça de 186', declarou serem contradictorias
as decisões dos tribunaes: hoje, porém, parece que aquelle superior
tribunal tem dado uma intelligencia invariavel, de fórma que não se poderá,
ou não se deverá mais entrar em duvida.
• O S; 5 do art. :126 deve sempre combinar-se com o S; 2 do art. 827,
sem o que a ultima disposição ficaria sem applícação pela generalidade da
primeira, e seria este o menor dos absllrdos II: Rev. n. 6689 de 30 de
Agosto de :1865.
A Rev. n. 6750 de :10 de Setembro do dito anno decidio a questão do
mesmo modo.
< A referencia feita neste artigo ao art. 827 deixa claramente vêr que a
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evem inteira nente entenller-se segundo o costume e uso reeeLidl) no commel'cio, e pelo mesmo modo e sentido por
que qs negociantes se coslumão explicar, poslo que entendidas
de outra sorte possão sigo i ficar cousa diversa (Hl8).
disposição de um deve ser entendida prla disposição do outro, qne os contratos fel idos de nullidade de pleno direito, só pelo faclo de serem feitos quarenta dias anteriores á época legal da fallenda, são unicamente as hyp'l'
thecas e pagamentos anticipados, de que reza o art. 827, e ainda assim
essa annullação é sÓUlente concedida a benelicio da massa.
.
• Além disto, a se dar ao al'l. 1'29, SI 5, tomado isoladamente, differente
intelligt'ncia, seria inutil a disposição do art. n. 827: todos os contratos,
{Iuer de boa fé, quer fraudulentos, quer uteis á massa, Quer prrjudiciaes
a ella, serião nullos de pleno direito, independente ele prova, P. finalmente
seda inntil a disposição do art. 165 do Reg. n. 7J7 de 25 de 'uvembro
de 1850, bastando o arrolamento de todos os contratos feitos nos ditos quarenla dias, os quaes por tal motivo ficarião nul)os de pleno direito,:
fiel'. n. 6860 de 9 de Maio de 1866. - As I\evs. ns. 6861 da mesma data
e 6839 de 20 de Junho d) me·mo anno, 7080 de 20 de Maio 'de ~ 867, e
as de ns. 7031, 7077, 7119, 71115 e 7t46, de 2 de Março, 1° de Junho,
14 rle lq;osto, 19 de Ol1tubro e 16 de .ovembro do mesmo anno, con'sagrão a mesma jurisprudencia.- JU7·. Com11l., pags. 30 a 350.

Nota. - Contra l'sta doutrina escrevl'U o muito lahorioso e iIlustrado
desembarltador Araripe um artigo succule til: do confronto do ar!. i29,
SI 5 com o art. 827 conclue que cada um drlles previne uma ol'dero de
factos mui diversos, aquelle providenciando sobre contratos mercantis, e
este sobre actos commerciaes da vida civil, e que se a lei é inju la, uem
por isso se ilIuda sua observancia, puis só ao legislador cabe revoga-Ia ou
modilica-Ia.
- Ejus est tolle7'e qui faca legf1m, Dir., t. 3, pago 537.
- Tambem o Dr. J. J. Oliveira Fonseca, na me ma Bev., pago 540, publil'on um e tenso e bem elab1)rado artigo, sustentando que - a IIU Lidade
eSlahelechla para os contratos crlebraclos nos quarenla dias anteriores á dc"Cr. talião ela fallencia cGmprllhende todos os contratos commel·ci~es. - Vide
not. 1~98.
- Constitue má f~ a escriptura de bypotheca constituida por um de'Vedar já demandado e em é·tado de fallencia: Rev. n. 45119 de ,23 de
Abril de 1852, Jttl'. Comm., pago 15.
- A dispo~ição deste art. 129, Si 5, deve ser entendida de accordo com
o art. 827 do Co:l. Comm.: Rev. n. 8764 de 9 de Outubro de 187 ,
Dil'., t. 9, pago 66.
- Do mesmo modo drcidio o Acc. ?"eviso7' da ReI. da C0rte de 28 de
Março de i876, Dü·., t. ~ O, pag 623.

( 198) URIl,cor~l"uela. - Cods. Comms. arts: Porto 256; Besp. 247
Cod. Nap. H6:l; OIV. Holl. 1386.
Nota. -bi. contractibus ?'ei vel'itas potius quàm sCl'iptu7'a, perspici;
C. C.

G

j

8,2

CODIGO COMMEROIAL

Art. 131. Sendo neces,al'Ío interpretar as dausuJas cio
contrato, a interpretação, além das regras sobreditas, será regulada obre as seguintes bases:
1. A intelligencia simples e adequada, que fôr mais conforme
á boa fé e ao verdadeiro espirito e natureza do contrato,
deverá sempre prevalecer á rigorosa e restricta significação
das palavras (H}9) ;
.
n. As clausulas duvidosas serão entendidas pelas que o
não fôrem e que as partes tiverem admiltido j e as antecedentes e subsequentes, que estiverem em harmonia, explicaráõ
as ambiguas (~OO);
III. O facto dos contrahentes posterior ao cQntrato, que tiver
relação com o objecto principal, será a melhor explicação da.
vontade que as partes tiverão no acto da celebração do mesmo
contraIo (20f) ;
IV. O uso e pratica geralmente observada no commercio
nos casos da mesma natureza, e especialmente o costume do
lagar onde o contrat9 deva ter execução, prevalecerá a qualquer intelligencia em contrario que se pretenda dar ás palavras (202) ;
V, Nos casos duvidosos que não possão resolver- e segundo
as bases esta.beleeidas, decidir-se-ha em favor do devedor t20J).
( 199) Art. 673, SI 3.
Notct. - Plus valel'c quocl agitul' quàm qltod concipit!w.
- In conventionibus conf.rahentiwm voluntas pntius quàm vel'ba 8pertal'i placuit.
VOIlC!orclallcla. -Cods. Comms. arts. : Porto 257 e 258 ; Hesp. 2113
e 249 j Cod. Nap. 1156 j Civ. lIoll. 1379.
( 200) Art. 673, SI 2.
Vçllcordanclo.- Coels. Comms. al'ts. : Port. 258 n. 1: i Hesp. 249;
Cod. Nap. H6i j Civ~ OoH. 1386.
( 201) VOllcorclallcla. - Cods. Comms. arts.: Port. 258 n. 2;
Hesp. 249; Cod. Nap. 1161 j Civ. 0011. 1384.
(202) AI t, 673 ~ 3; Reg. n. 7'67, arts. 25 e 26.
VOl1cor.lallcia.-Cods. Comms. alts.: POrto 258 n. 3, r 359;
lIesp. 249 e 250 j Cod. Nap. U59; Civ. 8011. 1382.
Nota.-Optirna leg'tm intel']Jl'eS consuetttdo.
(203) COllco.... ancia.-Cods. Comms. ai Is. : Porto 261; Flesp. 252;
Cod. Nap. 1162; Civ. Holl. 1385.
Nota.-Quando na constituição da divida, o credor convem em que o
devedor amortize pelo modo que lhe seja ma 's commodo, tem e,te d'reilo de
efTecluar o pagamento por preslações á sua vontade: Rev. 1'. 8317 de 28
de Maio de 1873, G. Jur., t. i, pago 187.
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Art. 132. Se para designar a moeda, peso ou medida, se
ar no contrato de termos genericos que convenhão a valores ou qtíantidades diversas, entender-se-ha feita a obrigação
na moeda, peso ou medida em uso nos contratos de igual
natureza (204).
Art. 1. 33. Omittindo-se na redacção do contrato clausulas
necessarias á sua execução, deverá presumir-se que as partes
se sujeitárão ao que é de uso e pratica em taes casos entre os
commerciantes no lagar da execução do contrato (205 ).
Art. 'i3/i, Todo o documento de contrato commercial em
que houver raspadura ou emenda substancial não resalvada
pelos contrahentes com assignatura da resalva, não produzirá
effeito algum em juizo; salvo mostrando-se que o vicio fôra de
proposito feito peJa parte interessada em que o contrato não
valha (206).
Art. 1.35. Em todas as obrigações mercantis com prazo
certo não se conta o dia da data do contrato, mas o ímmediato seguinte; conta-se, porém, o dia da expiração (~O prazo
ou vencimento (207).
Art. 1.36. Nas obrigações com prazo certo não é admissivel
petição alguma judicial para a sua ex.ecução antes do dia do
vencimen to, salvo nos casos em que este codigo allera o
vencimento da estipulação, ou permitte acção de remedios
preventivos (208).

fi

(204) Arts. 195 e 354 Si 3; Reg. n. 737, arl. ~; Reg. n. 7}:8, arts. 25

e 26.
COllcortlaucla.-Cods. Comms. arts. : Porl. 263; Besp. 254.

(205) Reg. n. 738, arls. 25 e 26.
ConcordRllcia.- Cods. Comms. arls.: Porl. 259; Besp. ,50;.
Nap. li60; Boll. i383.
.
Notc~. -In cont1'actibus tacite veniunt et c~cquresunt mOl'es et cOl/suetuditles.
(206) Arts. 14, '15, 23 e 52; Reg. n. 737, arts. 145 e 146.
COllcordallcta.-Cods. Comm.• arts.: Porto 249; Besp. 260.
Nota:. -Não ?bstante a veracidade de uma letra, verificando-se que hou \e
accresclm~ relatIVO ~o pagamento dos premios, escripto depois do seu aceite,
emcora nao :enha SIdo em logar substancial e uspeito, tende, por força do
arl.. 15, a nao fazer fé ; e por isso essa estipulação de juros deixa de produzir
effeIlo. e faz com que se deva contar sómente os juros legaes: Acc. revisor
do Trib, d') Comm. do Hecife de 17 de Agosto de 1863 conn'a a doutrina da
Rev. n, 6173 de 2 de Julho de 1862, J1l1'. Comm., pago 18.
(207) Arts. 219, 356 e 35·.

COllcordallefa. -Cods. COlllms. arts.: Por I. 266
(208) Arls. 219 e 358; Reg. ~. 737, arl. 381.

j

Hesp. 257.
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Art. 137. Toda obrigação mercantil que não tiver prazo
certo, estipulado pela partes ou marcarlo neste cot.!igo, será
exequivel dez dias del30is da sua data (209 ).
Art. 138. 05 effeitos da mora no cumprimento das obrigações commerciaes, não havendo estipulação no contrato, começão a correr desde o dia em que o credor, depois do
vencimento, exige judicialmente o seu pagamento (2iO).
Art. la9. As questões de facto sobre a existencia de fraude,
dolo, simulação ou omissão culpavel na formaçã.o dos contralos commerl'iaes, ou na sua execução, serão determinadas
por arbitradures (211).

TITULO VI
DO MANDATO MERCANTIL.

.Art. H·O. Dá-se mandato mercantil quando um commerciante
confia a outrem a gestão ele um ou mais negocias mertanlís,
obrando o mandatarJO e obrigando,se em nome do comrnit~
tente.
O mandato requer instrumento publico ou particular, em
(Jolleol'.IItIlCi".- Cods. Comms. arts.: Porto 267; Uesp. 258;
Nap. U86; Sard. 12i7; Pra •. 23~.
Nota.-Idem autem qv.od in diem stipulamu1' statim quidem debetUJI', 8ed
peti priusquam dies ve'l1el'it non potest.
- Dies adjectus eificit ne ph1Jienti die debeatm·. É o aphorislUo francez:
Qui rr terme, ne doit rien.

(209) Art. 219; Decl'. n. 858 de 1851, ;,rt. 6.
tJollcol·clanela. -Cods. COlllms. arls. : Port. 2&9; Ocs . 2 O.
- No 'a. - A di posição do art. 137 não com rrebende as Irlras, lIl·rn ~.
obrigações cOlllmerciaes a ellas equiparadas: Rev. n. 7994 Je 6 de Março
de 187:2. -Rev. Jur. de 18í3. pago 250.- Vide noto ao art. 261 do Reg. n. í 37,
e Dir., t. 5, pago 261.
- A disposição do nosso art é menos fxigenteque a do direito commum:
h~ omnibus obligationibus in quibus dies nan ponitttr, pn:esenlf die debetu1'.
(210) Al'ls.248 e 453

at. 27.

Si 2 ; Reg. n. 737, arts. 38 e 39; Decr. n. 858 cit.'

f:)ollcol'cIRoeiR. -Cods. Comms. arts. : Porto 270; Hesp. 261,

(2H) Art. 162; Reg. n. 737, arts. 189 e seós.
fJollcol'dancIR,-Cod. Comm. Porto art. 802.
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cuja classe entrão as cartas missivas; comtudo poderá provar-se
por te. temunbas nos casos em que é admissivel este genero
de prova (art. 123) (2t2).
Art. UL Completa-se o mandato pela aceitação do manda·
tario; e a aceitação pMe ser expr 'ssa ou tacita: o principio
da execução prdva a aceitação para todo o mandato (213).
Art. H2. Aceito o mandato, o mandataria é obrigado a
cumpri-lo, segundo as ordens e in trucções do commitlente;
j3mpregando na sua execução a mesma diligencia que qualquer
commercian le activo e probo cosLnma empregar na gerencia
dos seus proprios negocios (2t 4 ).
(212) Reg. n. 737, arts. 1M, 161, i82 e 183.
COlleBI·d""eia. - Cad,. Comms. arts.: Porto 762, 764 e 772;
Hesp. 117; Cad. Nap. 198!! e 1985.
Nota. -Mandato mercantil requer instrumento publico ou particular, em
cuja c asse entrão as cartas missivas: Rcv. n. 7432 de 24 de Julho
de 1869.
- O mandalo para seI' mercantil depende de ser "committente commerciante, embora possa ser mercantil o contrato feito p~lo mandatario com
terceiro. Não sondo o commiltt'nte commerciante, o mandato é civil: Acc.
da ReI. da CÔrle de 29 de Setembro de 1857, Rev. dos T,.ibs. n. 5i.
- Mandato não se presume, e requel' instrn mento, maxime se o seu valor
excede á taxa da lei: Rev. n. 7752 de 1. ele Abril de 1871, e Acc. ?'evisor da
Rel. da Bahia de iii de Dezembro ele 1871, Di?'., l. 3, pago 49.
- Mandato mercantil prova-se por carias missivas, por instrumento
publico ou particular: Rev. n. 8428 de 11 de Fevereiro de 1874. G. JU?'.,
t. 2., pag. 382.
- M,mdato nUo se presume: Acc. da Rel. de Minas de iO de Novembro
de 1876, Di?'. , I. 6, pago 70.
- Pl'ócuração apresen lada em publica-fórma sem as solemnidades exigidas
no art. 153 do Reg. n. 737 de i850 não prova o mandato: Ace. da Rd. de
Millas de 25 de Junho de 1875, Dú·., t. 10, pago 271.
(213) COucol'dRncia.- Cods. Comms. arts.: Port. 764; flesp. 117;
Cad. ap. i985.
.
Nota. - Quem recebe mandato para entregar dinheiros a terceiro não
COUlral1e com elle vinculo algum qne lhe ath'ibua razão legitima para
pedir a I'ntrega dos dilOS dinheiros: Acc. da ReI. da Côrte de 27 de
Maio de Ul7a. Di?'., 1.3, pago 84.
( 214) Arts. 1.15, 153, 1.68 e 180.
COIl(!Url'Rlleln. -Ccds. Comms. arts.: Porto 763; flesp. {'l3,126
e 142; Cad. Nap. 1991.
Nota. - Resulta vinculo juridico entre o mandante e o mandatario sempre
que tiver comêço de execllção o insU'umento do mandato: Rev. n. 8450 de 1
de AgORtO de 1874, G. JU7·., t. 4, pago 271.
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Art. U3. Não' livre ao mandataria. aceito o mandato, abrir
mão delle j salvo e sobrevier causa j llstificada que o impossibilite de continuar na sua execução (215).
Art. u,4,. Se o mandataria, depois de acei to o mandato,
VIer a ter conhecimento de que o committente se acha em
circum'tancias que ene ignorava ao tempo em que o aceitou,
podet'á, deixar de exequir o mandato, fazendo prompto aviso ao
mesmo commitlente.
PMe igualmente o mandalario deixar de exequir o mandato,
quando a execução depender de supprimento de fundos,
emquauto não receber do commiLlente os necessario j e até
suspender a execução já principiada, se as somma recebida
não fôrem sufficientcs (216 l·
Art. 145. O mandato geral abrange todos os actos de gerencia connexos e consequentes, segundo se entende e pratica
pelos commerciantes em casos semelhantes, no lagar da execução; mas na generalidade dos poderes não se comprehendem
os de albear, hypotbecar, assignar fianç~s, transacções ou compromissos de credores, entrar em companhias ou sociedades,
n ,m os de outros quaesquer actos para os quaes se exigem
neste codigo poderes especiaes (2i 7) .
Art. 146. O mandataria não póde subrogar, se o mandalo
não contém clausula .expressa que autorize a delegação (218 l.

- o conductor de dinheiro para entregar a terceiro, só é obrigado á
restituição provando-se dulo e fraude; sem isso, O· remellente não tem
acção contra o condl1ctor: Rev. n. 8785 de 1 de Dezem bro de 1875,
G. JUII'" t. ia, pago 197.
- Esta doutrina está em opposição ao Acc. da uot. ant.
(215) Arts. 187 e 183.
CJoIICOrtlall'c'a. - Cods. Comms. arts.: Porto 805; Hesp. 126;
Cod. Nap. i 991 e 2007.
(216) Art. 157, Si 3.
VoncoJ'tlallcio. - Cods, Comms. arts. : Porto 775 e 816 ; IJesp. 126;
Nap. 2003 e 2007.
( 2i7) Arts. 75 e 842; Disp. Provo de 2:1 de tíovembro de 1832,
art. 26.
VOIICOJ'tlllJlcla. - Cods. Comms. arts.: Porto 765, 766, 783 e 799;
Cod. Nap. i987 e 1989.
Nota. - Tem inteira applícação no cível.
- Mandato geral não confere ao mandatario poderes para abrir credito
em bancos: Acc. da ReI. da Côrte de 4 de Novembro de 1873, Di.,..,
t. 3, pag. 302.
( 218) Art. 176.
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ArL. 14.7. Ouando no mesmo mandato se estabelece mais de
um mandatal;o, entende-se que são todos constiluidos para
obrar na falta, e depois dos outros, pela ordem d' nomeação; salvo 'declarando-se expressamente no mandato que
devem obrar solidaria e conjunctamente: neste ullimo caso,
ainda que todos não aceitem, a maioria dos que aceitarem
poder~l exequir o mandato (2i 9 l.
Ar!. 14·8. Se o mandatario fór constituido por diversas pessoas para um negocio commum, cada Ullla dellas ser a solidariamente obrigada pGr todos os efIeitos do mandato (220).
Ar!. i49. O commillente é responsavel por todos os actos
praticados pelo mandataria dentro dos limites do mandato, ou
este óbre em seu proprio nom~, ou em nome do committente (22i l.
Arl. HlO. Sempre que o mandataria contratar ex pressamen te
em nome do commitlenle, será este o unico responsavel;
ficará, porém, o mandataria pessoalmente obrigado se obrar no
seu proprio nome, ainda que o negocio sej:l de conta do
commil.tente (222 l.
VOIIC'tJrtlallela. -

Cods.

Comms. arts. : 1:Jesp.

136; Porto 06

j

Nap. 1994.
Q~el!l.ão. - o procurad01' substabelecido na procuração com poderes
gel'aes pwra substabelecer, póde por sua pal·te substabelecer? São validos
os actos praticados 1J01' este segundo substabelecido, dent7'0 dos limites dos
poderes conferidos no mandato? O procurador que tem lJoderes pa?'a
transigú' e liquidaI' sem limitação alguma, lJóde fazer abatimento aos
devedores ele seus constit~tintes? - Um acórdão do Trib. do COlllln. da

'Côrte, em lima causa de Pelotas, Rio-Grande do Sul, entre partes M.
Scblassemaon e Dreyrus Ainé & C., decidio pela negativa. - Chl-on. elo
Foro n. 3.
- Procurador não póde substabelecer poderes que lhe fOrão conferidos,
<lfim de obter quitação, cU! seu proveito, do mandante: Hev. 11. 7458
de 30 de Junho de 1859, G. Jw·., t. t, pago 242.
- Procurador não se exime da responsabilidade pelo substabelecimeuto
fei~o a outrem: Acc. da ReI. da Côrte de i 9 de Dezembro de 1.87~,
D~l·., t. 2, pago 199.
(219) UOlleol·.lallcia.- Cods. Comms. arts.: ParI. 785 i Nap. 1995.
( 220) Voneol'dallela .-Cods. Comms. al'ts.: Port.,786 j Nap. 2002.
: 221) Arts. 75 e 116.
VOlleor.lalleja. ......:.Cod·. Comms. arts.; POl'ts. 773,778 e 79'2; Nap.1998.
- Nota. - O commillente é l'esponsa\'el para com terceiro pelos acto
do _mandatario, sem embargo da falta ou abuso de'te, contra quem tem
acçao: Rev. n. 8294 de 27 de Agosto de 1873, G. JU1'., l. 1, pago 285.
( 222) Arts. 75 e 116,
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Art. HH. Havendo contestação entre um terceiro e o mandatario que com p,lIe contratou em nome do commiLlente, o
mandatarioficará livre de toda a re~ponsabilidade apresentando
o mandato ou ratificação daquelle por cúnta de quem contratou (2~3).
Ar!. 152. Se o mandatario, tendo fondo:; ou credito aberto
do commiltente, comprar, em nome delle manJat rio, algum
objecto qUfl devêra comprar para o commillente por ter sido
individualmente designado no mandato, terá este acção para
o u,br igil r á entrega da cousa comprada (2~4).
Ârt. 153. O commercianle, que th'er na sua mão fundos
disponiveis do commiltcnle não póde recusllf- e ao cumprimento das soas ordens relativamenle ao emprego ou disposição
dos mesmos fundos; pena de responder por perdas e damnosqoe dessa falLa resultarem (2z5).
Art. 15fr.. O commiltente é obrigado a pagar ao mandataria
todas as despezas e clesernbofsos que este lizer Da execução do
mandato. e os sala rios ou commi sões qoe fôrem devid.ls pOI'
ajusle expresso, 00 por uso e pratica mercantil do logar onde secumprir o mandato, na falta de aju te (22G).
.
(Jollco ...lauela. - Cods. Comms. arts. : Porto 778 j 8esp. 118;
Nap.1998.
- Nota. - Os lucros e perdas fão por conta do commillente: Rev.
n. 8428 de 11 de Fevereiro de us74, G. Jur., t. 2, pago 382.
(223) Ar!. 166.
Concordallcla. - Cad. Comm. 1'01'1. art. 779.
(22~) (Jollcordullda. - Cod. Comm. Porto arts. 776 e 777.
(225) Art. 1.42.
C::ollc.. rdancto. -Cods. Comms. aÍ'ls.: Porl. 804 e 805 ; Hesp. 126.
(226) Arts. 163, 176,20\ e 291; Reg. n. 737, arts. 2i8, 219 e 220 j
Reg. n. 73~, arts. ii, 22 e 26.
(Jollc...·.. allciu. - Cods. Comms. arls.: Por I. 770,789 e 794;
Hesp. 137 j WlIrt, i~3; l'/ap, 1986.
Nota, - Tem jus á indemnização, na conformidade d ste artigo. o mandatario que não procedeu com f1aude, dolo ou malícia, de que proviesse damno
e perdas ao cummilll'nle. Não se considera taxatho. mas bases de um calculo
approximado o preço orçado de lima encommenda cujo custo fõr soperior,
se as instrucções dadas não fOrem bem especificadas: R{·v. n. 6i59 de 13 de
Julho de 186lJ, e Acc. revisO!' do Trib. do Comm, do Maranhão de 8 de
Fevereiro de 1866, Jw', Comm., pag, 57.
- Commissão, quando não estipulada, não é devida ao que não é propriamente mandatario : !{ev. n. 8428 de 11 de Fevereiro de !'874. Di"., t. 3,
pago 317.
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Art. i55. O commiltente e o mandataria são obrigados a
pagar juros um ao oulro reciprocamente; o primeiro pelos
dlObeiros que o mandatario haja adiantado para cumprimento
das ~u IS ordens, e o segundo pela mora que possa ter na entrega
dos fuodos que pertencerem ao commiUente ('t27).
Art. 153. O mandataria tem L!ireito para reter, do objecto
da operação que lbe foi commellida, quanto baste para pagamento de tuJo quanto \lJe fôr devido em consequencia do
mandato ('i28).
Art. 1~7. O mandato acaba:
I. Pela revogação do commi Llente (229);
II. Quando o mandataria demitle de si o mandato (230);
ILI. Ptda morte natural ou Civil, inhabilitação para con ratar,
e fallimeolo, quer do commitll'nte, quer do mandalario ('i3i);
- v-ide os Ass. ns. 27 de 17 de Agos·o de 1857 sobre os usos c/)mmerciaes da praça do Rio de Janeiro e províncias do respectivo districto.
28 de l!l de Dezembro de ~ 866 sobre pratic'l e usos commerciaes da pI aça
da ciebde do LHo-Grande cio 5tll, Collecçãu de eslylos e usos· commerciaes tia praça da I:lahia de 2 de Olllllbro de 1856. Co\lecção dos u os commerciaes da praça de Pernambuco de 19 de Janeiro de i857, Collecção de uso
e estylus commerciaes da praça do Maranhão de 22 de Junho de 1857.
(227) UOlleol·claILein. -Cods. Comms. arts.: Port. 29[1, 295 e 787 .
Hesp. 141; Nap. 1996 e 2001.
Nota. - O~ juros legaes, em falta de convenção e por virtude de condemnação, são ele ti "lo ao anno: Lei de 24 de Outubro de 1832.
(228) Reg. n. 737, arl. 622.
UouetH·.ilutcla. - Cods. Comms. arts.: Port. 774; Hesp. 138;
Nap. i9~.9.
(229) nego n. 737, al'l. 706, SI 1.
(JOJl(!UI·dtuleia. - Cods. Comms. arls.: Porto 819; Hesp. 143;
Nap 2004.
Notc~. -A revogação é expressa ou tacila: e ha revogação tacita se o mandante nomear novo mandatario para o mesmo negocio, ainda que esta cldUsula se não expre~se no novo mandato, como no caso do art. 158.
• Ha casos em que o mandalo é ilTe\'ogavel, ou porque a~im se tenha
co~\'eDl:ionado, P eUl geral quauclo por condição de um contrato bilateral, ou
IDeIO de cumprir uma obrigação contratada .•
• 1\os ca os em que o mandalo é il'l"evo~avel lambem é irrrnuncialel II :
CoruiOlid. das leis civis, art. 473, SISI 2 e a, nots.
(230) Reg. n. 737, art. 706, SI 2.
UUIt(!OI·tllluch,.- Cod. Comm. arts.: Porto 818 e 822; Nap. 2003.
('l3I) Reg. n. 737, ar!. 706, SI 3.
UOlu·ot·tlancla. Nap. 2003.

Cods. Comms. al"ls.: Porto 8i8 e 822; Hesp.1.44;
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IV. Pelo casamento da mulher commerciaute que deu ou
recebeu o mandato, quando o marido negar a sua autorização
pela [árrna determinada no art. ~9 (232).
Art. i 58. Anomeação de novo mandataria é sempre derogatoria do mandato anterior, ainda que esta clausula se não expl'es e
no novo mandato (233).
Art. Hj9. O instrumento do mandato geral e o da sua revogação deveráõ ser registrados no Tribunal do Commcrcio do
domicilio do mandante e mandataria, ou no cartorio do escrivão
do juizn commercial, nos lagares distantes da residencia do
tribunal (234).
A falla de regi tro estabelece a presumpção d.a validade dos
actos praticados pelo mandataria (lef:liLuido.
Arl. 160. A morte do cO:11miltente, ou a ua incapar.idade
civil, não prejudica a validaue dos actos praticados pell) manda~
tario até que recebl a noticia, nem tão pouco aos aclos successivos que fôrem consequencia dos primeiros, necessarios
para o adimplemento do mandato (':235).
Arl. 1(H. Morrendo o malldalario, seus llflrdeiro , Sllccessares ou representantes legaes são obrigados a participa-lo ao
commitlente, e, até receberem novas ordens, devem zelar os
interes es deste, e concluir os actos da gestão começados pelo
Questão. -A i?limizade capital, Cod. do Eroo. C1'Ím. m·t. 75, § 6, faz
julga?' extincto o mandato? -Pela affirmativa, Dr. Trind., Prac. extraj.,
§ 1.0 u. 4. nola 23.
P32) C:;olleol,.ttlllcia.- Coc1s. COlllms. arts.: Porl. 818; lJesp. 144;
Ci\'o Boll. 1850.
Nota.- O mandato acaba pelo casamento da mulher que den ou recebeu
procuração, seja ou não commel'ciante, pOl'que o marido é o administrador
de sua pessoa e bens, como chefe de familia.
É desnecessario dizer que finda o mandato pela conclusão do nl'gocio ou
vencimento do tempo convencionado.
(133) lIerogaçfio lacita.
C:;'Hleol·cllllleia. -Cods. Comlns. arl .; Port, 819 c 821' Nap. 2004
e 2006.
(23!t) Arls. 10 n. 2, e 31.; Reg. n. 737, ar!. 693 i Reg. n. 738, art. 58
n. 3 i Reg. n. 15\17, ar\. J2, S)3.
c:;o .. ec..·.. aneIR.- Cod. Comm. Porto arts. 2H n. 3. e 2iG.
Nota.- A falta do registro não annulla o contrato.
(235) Arl. 157, § 3.
C:;oneol,.lalleia. -Cods. Comms. a IS.: Porto 823 e 824; Ue p. 145 i
ap. 2008 e 2009.
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finad O mandataria, se da mora poder vir damno ao commiltente (236).
Art. 162. O mandataria responde ao committente por todas
as perdas e damnos que no cumprimento do mandato lhe
tausar, quer procedão de fraude, dolo ou malícia, quer ainda
mesmo os que possão aLtribuir-se sómente a omissão ou
negl igencia culpavel (arl. 139) (237).
Art. 163. Quando um commercíanle 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 fár ratificado, toma o caracter de mandato mercantil, e entende·se feito no lagar do gestor (238).
Art. 1.64-. As disposições do Titulo VIl - DA. COMMISSÃO lIfERCANTIL - , arls. 1.67,168, t 69, no, 175, 180, 181, 182, 183,
t84, {85, 187 e 188, são :1 pplicaveis ao mandato mercantil.

TITULO Vll
DA COM lISSÃO MERCANTIL.

Art. 165. A commissão mercantil é o contrato do mandato
(236) {)oueo.·.. RIlCIR.- Cods. Comms. arts.: Porto 825; Wurl. 150 .
Nap. 2010; HolI. 1l:l50 a 1856.
Nota. - Mandatario não póde dizer-se credor do mandante por uma
cscriptura de bypoth<.ca, cujo pagamento consta de uma conta corrente
assignada pelo mesmo mandalario.
- Morto o mandante, o mandatario não póde ser admiltido em juizo a
demandar cousa alguma contra os interessados daquelle sem que primeiro
preste a estes as coutas de sua administração ou serencia: Rev. n. 8i81
,ie 30 de Outubro de 1872, e Acc. ?'eviS07' da ReI. da Babia de 14 de Junho
úe 1873, Di?'., t. 1, pago 103.
(237) Art. 78; Reg. n. 737, art. 705.- Vide nota n. 1366.
{)ollcfllrctRllcl". -Cods. Comms. arts.: Porto 763 e 813; ap. 1992.
Nota. -O juizo do civel é competente para conhecer da acção de indemnização de damno occasionado por fraude na gercncia de mandato de com missão,
e á satisfação do dono pMe ser intentada independentemente de condemnaçtío do delinquente em juizo criminal: Rev. n. 8894 de 16 de Junho de
1876., Dir., t. :\0, pago 521.
(238) Arts. 154 e 169.
{)oncol·dl·ulcia. -Cod. Comm. Porto art. 782.
Nota.·-Ralificação de mandato é um facto que depende de prova: Rev.
n. 7752 de 10 de Abril de 1871, e Acc. ?'evisOl' da Rei. da Bahia de 14 de
Dezembro de 1871, Dil·., t. 3, pago 49.
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relativo a negocios mercantis, quando pelo menos o commissario
é commerciante, sem que nesta gt'stão seja necess:!.rio declarar
ou mencionar o nome dó commillente (239).
Art. 166. O commis~ario, contralando em seu proprio nome,
ou no nome da sua firma ou razão social, fica directamen te
obrigado ás pessoas c(lm quem contratar, sem que estas tenhão
acção contra o commiltente, nem este contra ellas; salvo se o
commissario fizer cessão dos seus dirLilos a fayor de uma da.
parles (240).
Art. 167. Competem ao commitlente todas as excepções que
pMe oppõr o commissario j mas lião poderá allegal' a incapacidade desLe, ainda quando se prove, para annullar os efieilOs da
obrigação contrabida pelo mesmo commissario (2/d).
Arl. lGS. O commissario que aceitar o mandato expressa ou
tacitamente, é obrigado a cumpri-lo na fórma das ordens e instrucções do commillenle ; na falta de. tas, e na impossibilidade
de as receber em Lempo opporluuo, ou occorrendo succe. so
imprevislo, poderá exequir o mandalo, obrando corno faria em
negocio proprio e conformando-se com o eso do cOllJmercio em
casos semelhan tes (242).
(2:1!i) Ar!. i40.
()un~9,·dn.... ill. - Cods. Comms. arts.: Porto 768, 771 e 788 : fioU.
76; Wurt. 131. e 1.32; VI'. 91; Greg. 91.. Sard. 97; \ ai. 88; D. Sic. 87.
Sola. -É requisito essencial da commissão mercantil ser relaliva a negocios
mercantis, e que o commissario obre em conta propria: ReI'. n. 8379 de 27
de fctembro de 1.872, G. JU1'., t. 1., pago 315.
- Dá-se sempre que alguem consigna generos a uma casa commerciat
para serem vendidos na praça: Decis. de Ilgg. do presidente do Trib. do
Comm. da Côrte de 11. e 28 de NOI'l'mbl'o de 1.873, G. JUl·., t. 1, pago 396.
- Os emprezarios de escriplorios de com missões são sujl'itos ao impllsto de
industria e profissão, segundo a Tüb. A, classe a', e Tab. 11, classe ~': Decr.
n. 5690 de 1.874.
(240) Arls. 1.49 e 1.50.
()ollcoI·dallei ... -Cods. Comins. arts.: Porto 43; llrsp. 1.1.8 e 11.9;
Holl. 78 e 79 j Wnrt. 1.3a e 1.34.
Note!. -o com missa rio lem obrigação qe pagar a ordem qne do committente recebeu e responder consentindo: Ace. do Trib. do Comm. da Côrte de
7 de Março de 1.870, G. Jw·., t. 2, pag. 209.
(241.) Arts. 69, 1.68, 169, 170, 171, 1.72, 173, 177, 1.8i, i82, 185 a 1.89.
()oJlclu·t1allch•. -Cod. Comm. Porto art. 793.
(242) Arts. 69, 142, 1.67, 169, 170, 1.71,1.72,1.73, 1.77, 1.81.,1.82 e 1.85
a 189.
()olleortlancln.-Cods. Comms. arls.: Porto 800 e 801l ; Resp. 1.28;
Wurt. 141..
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Art. 469. O commissario que se afastar das instrucções recebidas, ou na execução elo mandato não satisfizer ao que é de
estylo e uso do comwercio, responderá por perdas e dalllnos ao
commiLtente.
Será, po'rém, justificavel o excesso da commissão :
L Quando resu!Lar vantagem ao commitLente;
II. Não admiLLindo demfJra a operação comm ttida, ou podendo resultar damno da sua expedicão, !lma vez que o commis5ario tenha obrado segnndo o costume geralmente praticado
no commercio ;
1lI. Podendo presumir-se em boa fé que o commissario não
teve intenção de exceder o limites da commissão;
.
1V. Nos c.asos do art. i 63 ('243).
Art. 170. O commissario é respolls"vel pela boa guarda e
conservacão dos effeitos de seus comOliLLentes, quer lhe tenhão
sido consignado~, quer os tenha elle comprado, ou os recebesse
como em deposito, ou para os remeLLer para ontro logar; salvo
caso furtuiLo ou de força maior, ou se a deterioração provier de
vicio inherente á natureza da cousa (24.4).
ArL. i7 i. O commissario é obriga'lo a fazer avi o ao commitlente, na. primeira occasião opportuna que se lhe offerecer,
de qualquer damno qne su1frerem os e1feiLos deste, eXistentes
em seu poder, e a verificar em fórma legal a verdadeira ol'Ígem
de onde proveio o damno (2t, f».
ArL. i 72. Iglaes diligencias deve praticar o commi sario
todas as vezes que, ao receber os effeitus consignados, notar
. No{a.-O commillente é parte legitima para demandar pela impol'tancia do
tItulo qne lhe é cedido pelo cOllllTli,sario: lIev, n. 8731. de 4 de Setembro de
i875, Dir., t. 8, pago 384. e Acc. ?'eviso?' da ReI. da Côrte de 1.7 de Março
de 1876, Di?'., t. i O, pag. 1.1 O.
(243) Arts. 69, H5,142, 167, 168,1.70, 1.71, 172, 1.73, 177, 1.81,1.82 e
1.85 a '189; Reg. n. 737, art. 218; Decr. n, 858, art. 15, n. 2 j Ass. n. ! 7
de i 7 de Agosto de 1.857.
(;OIl(·ordanciR.-Gods, Comms. al'ts.: Porto 807' Hesp. 127 i29
1.30 (' 135.
1
"
(244) Arls. 63 69, 167, 168,1.69, 1.71, 172, 173, 177, 1.81, 182 ê {85
a 1,,!:l; Decr. n. 858 cit., al't. 15, n. 2.
(JOucurIlRllcia.- Cods. ComJrlS. arts.: Porto 68 e 69; Hesp. 1.46
e 147.
.
. (245) Arts.69, 1.67 a 169, n3, 1.77, 1.8i, 182 e 185 a 188; Decr, n.858
arts i5 n. 2, e 20 n. 3,
UOllcol'(lllncia, - Cods. Comms. arts.: Porto 70; Hesp. 748.
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a avaria, diminuição ou eslado diverso daquelle que constar
dos conhecimentos, factUl'a ou avisos de remessa; se fôr omisso,
o committente lerá acção para exigir delle que responda pelos
effeilos nos termos precisos em que os conhecimentos, cautelas,
facluras ou cartas de remessa os designarem, sem que ao commissario possa admitlir-se outra defesa que não seja a p1'Ova de
ter praticado as diligencias sobreditas (2((.6).
Art. i 73. Acon tecendo nos eITeitas consignado alteração que
torne urgente a sua. venda para salvar a plrle po'sivel do seu
valor, o commissario procederá á venda elos effeitos c1amni·
ficados em basta publica, em beneficio e por con la de quem
pertencer (24í).
Art. 174. O commissario encarregado de fazer expedir uma
carregação de mercadoria em porto ou logar differente, por via
de commissario que elle haja de nomear, não responde pelos
actos deste, provando que lbe transmiltio fielmente as ordens
do commiltente, e que gozava de credito entre os commercíantes (248).
Art. i7~. O commissario não responde pela insolvencia das
pessoas com quem contratar em execução da commissão. se ao
tempo do conlrato erão reputadas idoneas j salvo no casos do
arI. -179, ou obrando com culpa ou dolo (249).
Art. i 7.6. O cammissario presume-se autorizado para conceder
os prazos que fôrem do uso da praça, sempre que não tiver
ordem'em contrario do commíltenle (250).
(246) Arts.69, 1.67 a 171.,173,1.77,181,182 e 185 a 188 j DeCl'. n. 858
.
(JoneoI'daueia. - Cods. Comms. arts.: Porto 71' Hesp. 149 e
150; Wurt. 153.
(247) Arts. 69,167' a 172, 177,181,182 e 185 a 189 j Decr. n. 1:\58 cit.,
art. i5, n. 2.
(JoucoI'clftJlcia. - Cods. Comllls. art.: Porto 72; Hesp. 1.51 j
Wurt. 154.
Nota. - Vide Rev. n. 4560 de 18 de 1aneiro de 1852, J1J7'., Comm.,
pago 58.
(2ú8) (JoneoI'daIlClft. - Cods, Comms. al'ts.: Porto 8i5; Wurt. 142;
Hesp. 136; Nap. 19\)4.
(249) (Jollcorclallcia. - Cods. Comms. art.: Porto 53 e 814;
Hesp. 155; Wurt. 157.
(250) Art. 146, 154 e 163; Ass. n. 17 de 17 de Agosto de 1857.
(Jollcol'clllncia. -Cods. Comms. arts.: Porto 52; Hesp. :1.54; [·Jung.
T. 16-;;7.
ciL, arts. 15 n. 2, e 20 D. 3.
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Art. i n. O commissario que tiver vendido a pagamento
deve declal'ar no aviso e conta que remetter ao committente
o nome e domicilio dos compradores, e os prazos estipulados:
deixando de fazer esta declaração explicita, presume-se que a
venda foi effectuada a dinheiro de contado, e não será admittida
ao commissario prova em contrario (2~H).
Art. 178. Vencidos os pagamentos das mercadorias ou effeitos vendidos a prazo, o commissario é obrigado a procurar e
fazer effectiva a sua cobrança; e se nesta se portar com omissão
ou negligencia culpave}, responderá ao commiLLente por perdas e
damnos supervenientes l~52).
Art. 179. A commissão dei crede,'e constitue o commissario
garante solidario ao committente da solvabilidade e pontualidade
daquelles com quem tratar por conta deste, sem que possa ser
ouvido com reclama(?ão alguma.
Se o del- crecler'e não houver sido ajustado por escripto, o
todavia o committente o tiver aceitado ou consentido, mas impugnar o quantitativo, será este regulado pelo estylo da praça
onde residir o commissario, e, na falta ele estylo, por arbitradores (253).
Art. 180. O commissario que distrahir do destino ordenado
os fundos do seu committente, responderá 'pelos juros a datal'
do dia em que recebeu os Illesmos fundos, e pelos prejuízos
resultantes do não cumprimento das ordens; sem prejuizo das
acções criminaes a que possa dar logar o dolo ou fraude (254.).
Art. i8t. O commissario é responsavel pela perda ou extravio de fundos de terceiro em dinlleir08, metaes preciosos ou
(2M.) Arls. 69, 167 a 1.73, 1.81, 182 e 1.85 a 1.89; Decl'. n. 858 cit.,
arls. 1.5 n. 2, e 'lO 11. 4.
()OIlC!ol·tlallcio. - Cods. Comms. arts.: Porto 5á; Wurt. 158.
(252) ()olleordallt"la. - Cods. Comms. arts. : Port. 55; Flesp. 159.
(253) Art. 1.75.
()oncoJ.'dallcla. - Cod·. Comms. arts.: Porl. 75 e 855; Hung.
T. 16-38.
(254) Art. 1112.
UOllcortlaJlC!ia. - Cods. Comms. arls.: Porto 59 j Hesp. 1[;1..
Nota. - O juizo do civel é competente para conhecer da acção de iudemnização de damno occasionado por fraude na gerencia do mandato de
commissão.
A satisfação do damno póde ser pedida independentemente de condemnação do delinquente em juizo criminal: Rev. n. 88!!4 de 16 de Junho
de :1.876, Dir., t. 10, pago 521..
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brilhantes existentes em seu pnder, ainda mesmo que o damno
prov,nba ele caso fortuito ou forç:L maior, se não provar qne na
sua guarda empregou a diligenci que em caS0S semelbantes
empre5ão os commercianles acautelados (255).
ArL. i 8~. Os riscos occurrentes na devolução da fundos do
poder do commissario para a má) do·commillenlp., cllrrem pOI'
conta deste, salvo se aquelle se desviar das ordens e inst~ucções
recebid:ls, ou dos meios usarlos no logar da remessa, se
nen hum IS houver recebid) (256).
ArL. 183. O comrn:ssario que fizer uma neaociaç o a preço
e condicões mais onerosas do que as correnles, ao tempo da
transacçã', na praça onde ella se operou, responderá pelo prejuizo, sem que o releve o haver feito igl:laes negociaçõe por
conla propria (257).
Art. i 8 ,~. O commissario que receber ordem. para fazer
algum sf'guro, sera responsaveJ pelos prejuizos que resulLarem
se o não effectuar, lendo na sua mão fundos sufficientes do
commilLenle para satisfazer o premio (258).
ArL. 18~. O commillenle é obrigado a salisfazer á vista,
sal\'o convenção em contrario, a imporLancia de todas as despezas
e desembolsos feilos no desempenho da commissão, COlO os
juros pell tempo que mediar entre o desembolso e o eITeclivo
pagamento, e as commissões que fôrem devidas (259).
A~ conlas dadas pelo commissario ao c:.lmmiLLenLe devem concordar com os seus livros e a sentas mercantis, e, no caso
de não concordarem, poderá t 'r logar a acção criminal de
furlo (i60).
(255) A!'ls. 69, 167 a 173, 177, 18~ e 185 a 1ll9; Decl'. n. 858 cito,
al'ts. i5 n. 2, e 20 n. 5.
c::onco .... anciR. - Gods. C"mms. arls.: Port. 60; IJcsp. 13l - não
contém a ultima pr.rte deste arligo, mas salva - estipulaçãu cm conlral'.O.
(256) Arls. 69, 167, 173, 177, 181 e i85 a 189; Decr. n. 858 cit.,
al'ts. 15 n. 2, e 20 n 5. .
() IHU!O l,.lancha. Cods. Comms. arls.: Porto 61 ; IJesp. 130.
(257) (;,u'eol'''RIlCiR. - Cods. COllllDS. al"ls.: Porlo 62; Hesp. i32.
(258) c:: .. ncn.·dRlleia. - Chds. Comms. arls.: IIesp, 168; Wun. ~ 38;
Porl. 8u, 85 e 86. - Este codigo prescreve ao commissario o dever doseguro - independenle de ordem expressa.
.
(259) COIlCO .... RIlC!ia - Cods. Comms. arls.: Port. u6j IJesp. 138.
(230) Arls. 69, 157 a 173, 177,181,182 e i86 a 189; Decr. n. ll58 cit.,
art. 2u, n. 6.
(;onco.·.. anclll. - Cods. Comms. arls.: Porto 48; Hesp. 140.
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Art. 186. Todo o commissario tem direito para exigir do
·commiltente uma commissão pelo seu trabalho, a qual, quando
não tiver sido expressamente convencionada, será reJulada pelo
uso commercial do logar onde se tiver executado o mandato
(art. iM) (261).
Art. 187. A commissão deve-se por inteiro, tendo-se concluido a operação ou mandato; no caso de morte ou despedida
do commissario, é devida unicamente a quota correspondente
aos actos pOl' este praticados (z62).
Art. 188. Quando, porém, o commillente retirar o mandato
antes de concluido, sem causa justificada, procedida de culpa
do commissario, nunca poderá pagar-se menos de meia commisslo, ainda que esta não seja a que exactamente corresponda
aos traball10s praticados (263).
Art. 189. No caso de fallencia do commiltenle, tem o commissaria hypotheca e precedeocia privilegiflda nos clJeitos do
me5mo commiLLente, para indemnização e embol'o de todas as
despezas. adiantamentos que tiver feito, commissõ3s ven.cidas
e juros. respectivos, emquanto os mesmos effeitos se acharem
á sua disposição em seus armazens. ílas esta.ções publicas ou
em qualquer outro lagar, on mesmo achando-se em caminho
para o poder do fallido, e provar a remessa p 11' conhe;;imentos ou cautelas competentes de data anterior á declaração da
quebra (art. 806) (264).
AI't. i9ü. As disposições do Tilulo Vl-DO MAl'\DATO IERCANTIL
-são applicaveis á commissão mercantil (265).
(261) Arts. 69. 1 ~5, 167 a 173, 177, 181. 182, 18;), 187 a 189; Decr.
n. 858 cit., ar!. 20 n. 6; Ass. n. 17 de 17 de Agosto de '1857.
Cuncu.·dallc;a. -Cods. Comm3. arts.: Porl. 789; LIcsp. 137'
WllI'l. 143; Uung T. 16 -4'2, 43; Nap. 1986.
('.l62) I\rts. 09, 15!J, 155, 167 a 17-3, 177,181, 182, 185,186 a 189.

Concol.·tlanc1lt. - Cods. C1mms. arls.: Port. 819;

ap. 2UOú.

(263) Arls. 6!l, 167 a 173, 177, 181, 182, 185 a 189.

(Junco.·tlancl". - Idem.
( 6ú) Arts. 6 Q , 167 a 17il. i7~, 181, 182, 185 a U9, 877 ~ 9.
(Joneordallcla.-Cuds. COOlms. arls.: Púrl. ú9j Holl. 80 ; Wurl. 166;
Besp. 169 e no; Bclg. h. 1. 3 e ú; D. Sil:. 89; Greg. 93; 1"1'. \l3; Sard.
102; VaI 90.
(265) CouC!ordllllcla. -Cods. Comms. arls. : Porto 817
C. c.

j

Uesp. 173.
7
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TITULO VHI
DA COMPRA E VENDA MERCANTiL.

Art. ~9f. O contrato de compra e venda mercantil é perfeito e acabado logo que o comprador e o vendedor e accordão
na cousa, no preço e nas condições (266) j e desde es c momento nenhuma das partes pMe arrepender-se sem con eu timento da outra, ainda que a cousa se não ache entregue .nem o
preço pago. Fica entendido que nas vendas condicionaes (267 )
não se reputa o contrélto perfeito senão depois de verificada a
condição (art. 127 l.
É unicamente considerada mercantil a compra e venda de
effeitos moveis ou semoventes, parfL os revender por grosso ou
a retalho, na mesma especie ou manufacturados, ou para alugar
o sen uso, comprehendendo ·se na dasse dos primeiros a moeda
melallica e o papel-moeda, litulus de CunJos publicos~ acções
(266) 01'11. L. li, Tit. 2, pr.
Nota, - É obrigado a perdas e damnos quem recusa, contra o estipulado,
assignar titulos d~scolltaveis, passados por compra e venda: Acc. da ReI. da
Côrte de 13 de Julho de f873.-G. Jur., 1.3, pag.219.

(267) Ord. L. ú, Tit. 8, § t,
Nola.-É perfeita a venda condicional para o eO'eito de não autorizar arrependimento.
.
- A condição de que aqui se trata é suspensiva e não 1'esolutiva. No uso
commull1 da linguagem, sempre qne a compra e lenda ou ontro qualquer
contrato se faz com alguma clausula a que fica sujeita uma das partes contratantes, costuma-se dizer que ba condição j mas em direito toda a clausula
não é condição; a venda não é condicional pelo motivo de se ler obrigado o
comprador ou o vendedor a qualquer facto antes 011 depQi . eh tradição da cousa
vendida. Só é condicional qllando sna perfeição fica dependendo de um facto
futu?'o e incerto, ou estp. seja casual, ou facto da outra parte contratante, 00
facto de um l~rceiro. Tal é o caracter da condição suspensiva. A condição
resolutíva não suspende a perfeição ou e[eitos do contrato; ao contrario,
suppõe consummado o contrato, mas sujeito a uma re olução cventnal,1'esolvitu?' sub conditione. T-ambem não se deve confundir a veneZa condicional
com a venda a prctzo. O pJ'azo não suspende o contraIo, tambem o suppõe
consulDtuado; mas retarda sua execução: Consolo das leis, nota ao art. 512.
- A venda pôde ser feita a contento do comprador, por um prazo determinado: Ord. L. li, Tit. 1, § 2,-lJactum displicp.ntim.-Vide Hev. n. 5689 de
4 de Dezembro de 1858, e Acc. 1'elJÍso/' do Trib. do Comm. da BiJhia de 5 de
Maio de 1859.-J1W. COJnJn., pags. 50 a 55, e not. 27l1.
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de companhias e papeis de credito commerciaes, com. tanto que
nas referidas transacções o comprador ou vendedor sela commerciante (268 ).
(268) Arts. 197, 199,221, e 874 Si 8; Reg. n. 737, arls. 13,19 Si 1, e 20.
VOllcur.laneia. -Cods. Comms. arls.: FI'. 632; D. Sic.,,6U; Greg.
632; Bard. 672; Porto \l03, li53 a li55 j Holl. 1, n. 3; Hesp. 359; Nap.
1582 a 158li' Holl . .1 li 93 a ~1l95.
- O Corl. FI'. sobre este titulo apenas enumerou, e em art. unico, os dilferenles meios de provas para esle contrato; o Cod. Nap. tomou a si essa tarefa.
- Entre nós, porém, apezar dos 21 TiLs. da Ord. L. li, compilação do
direito romano, o codigo precisou de tanto espaço.
- Na Inglaterra, todo contrato de venda, em domingo, é núUo : desse rigor
apenas se excepluão as vendas de alimenlos em certas horas do dia, no intervallo do divine se7·lJíce.
Nota. - A compra para alugar o uso. ó é mercantil se a locação lambem o
fôr: Ass. n. 16 de 9 de Julho de 1857.
- A natnreza mercantil de elIeitos de mercancia por um negociante para
sortir-se e negociar, não imprime o caracter commercial a todas as vendas que
dos mesmo~ eJIeitos posteriormente se fizerem, se o fim do comprador não
fôr a revenda on a locação mercantil: Decis. de agg. do presidente do Trib.
do Comm. da Côrte de 22 de Julho de 1857.
- A compra de acções de companbias por conta de outrem não constitue
por si só acto mercantil; e nem está o mandato para semelhante transac.ção
comprehendido na disposição do art. 1110 do Cod. Comm. SÓDJente é considerada mercantil a compra e venda de acções para serem vendidas a grosso ou
a retalho. Accs. do Trib. do Comm. da Côrte de 27 dr. Maio e 25 de Julbo
de 1867.-Rev. JU?'. de ~a68, pags. 126 a 132.
- Venda de madeiras é mercantil, quando feita a empreiteiro e para construcção nava!: Decls. de Agg. da ReI. da Côrte de ~ll de Outubro de 1873.G. JU7'., t. 1, pago 1173.- Vide noto 308.
- \'en la de carne para botei é mercantil: Decls. de ag~. do mesmo Trib.
de 21 de Novembro de H\73. - G. Jur., t. 1, pago 383. - Vide nota 627.
- A compra de mudeiras, para serem revendidas manufacturadas, é contrato mercantil: Decis. de Agg. idem de 18 de Dezembro de 1873. - Dir.,
t. 3, pago 12. - Vide not. ao aI'!. 332 do Reg. n. 737.
- A venda de uma lypographia é mercantil, porque sua exploração, toda
pecuniaria, consUtne locação de seu uso: Decis. de Agg. idem de 1 de 1\1arço
de 1875.-Di?·., l. 6, pago 617.
- A divirla procedente de compra de uma ·typographia, com destino a ser
utilizada com a publicação de uma 7'elJista di> jl1risprudencia, não é merr.antiJ:
Decis. de Agg. idem de 211 de Ago'to de 1875. - Di?'., t. 8, pago 21- Não é competente o juizo commercial para conbecer de acção proveniente ue venda de generos fabricados por fazendeiro: Accs. da ReI. de Mina
de 28 de Julho de 187lt e li de Maio de ~875 - Di)"., t. 7, pago 639.
- As facturas, ou contas assignadas, de veudas, são sujeitas ao seUo proporcional: Decr. n li505 de 1870, al\. 1, l ' elas.
- Tambem o saldo de contas correntes, quando assienadas: Decr. cit.,
ar!. 1, 1" clas.
y,
•
Q!lestão. - O comlJl·à.dOl· sem a tradição da cousa vendida p6de se?'
eonstdel'ado c7'edor de domínio? - O nosso direito civil, Ord. L. li, Til. 5,
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Art. 192. Ainda que a compra e venda deva recahir sobre
cousa existente e certa, é licito comprar cousa incerta, corno
pOI' exemplo, lucros futuros (269 l·
Art. 193. Quando se faz entrega da cousa vendida, sem que
pelo instrumento do contrato conste o preço, ec.tende·se que
as partes se sujeitárão ao que fôsse corrente no dia e logar da
entrega; na falta de accordo, por ter havido diversidade de
preço no mesmo dia e logar, pr.evalecerá o tenno médio (270).
Art. 194,. O preço da venda pMe ser incerto e deixado na
estimação de terceiro: se e te não puder ou não quizer fazer a
estimação, será o preço determinado por arbitradores (271 ).
§§ :I. e 7, e Alv. de 4 de Setembro de 1810, resolve pela negativa a questão:
o Cod., (·m seus arts. 198 e 202, consagra o mesmo principio, de que aliás
se apartou o art. 874, Si 8, daclarando c1'ed07' de domínio o vendedor antes
da entrega da cousa vendida, se a venda não fõr a credito; deixando de qualificar como tal uma hypolheca de venda a credilo: Consolido das leis,
arL 531.
.
- A RbV. n. 5959 de 23 de Março de 186:1., e o Acc.1'eviso7· do Trib. do
Comm. da Bahia de 9 de Setembl'l) do mesmo anno, decidirão - que a venda
ou cessão dá ao comprador ou cessionario um simples. direito pessoal contra
o vendedor ou cedente; mas não lhe dá o direito de dominio sobre a cousa
vendida ou cedida, sem a tradição e sem que o comprador tenha deIla
tomado posse. Conseguintemente, aquelJe que simplesmente apresenta nm
papel de venda ou cessão de bens ou titulos, não pMe ser considerado credor
de d{)minie.
- O Dr. Annibal, obse1"Vação a estas notas, pen a que houl'e algum equivoco: sua redacção o confirma, pois que se deu erro de impressão, lendo-se
na 2· edição affinnativa, em vez de negativa.
(269) Art. 1.29. Si 3; Ord. L. 4, Til. 2, pr.
CJoneordRllela. - Cods. Comms. árts.: Porto 464; Nap. 1.130 i
HolI. 1.370.
(270) Lei 8 pr. e ~ 1., D. conto empt.
()oneordRlleln. - Cod. Comm. Port. arL !l66.
Nota. - A venda de dividas acti.vas, permitlida pelo art. 864 deste Cod,
não incorre na sancção irritante da Constituição AnHstasiana: Aces. da
Rel. da Côrte de 3 de Setembro e 30 de Outuhro de 1.868. - Rev. JU1'.,
t. 8, pago 353.
- A Constituição Anastasiana só confere o direito de repetir judicialmente
o preço da compra com os juros e expensas feitas: L. 21, 22 e 23. Cod.
mandati vel cont1'a,
(271) Reg. n. 737, art. 189; Consto Pol. do Imp., art. 160.
()olle ordanela. - Cods. Comms. arts.: Por I. 465; Nap. 1592
Holl. 150L
Nota. - Se o louvado fallecer antes da determinação do preço, iuvalidase a venda: Ord. L. 4, Tit. 1., ~ :1.: entretanto, pelo nosso artigo dá-se o
contrario, e até não repugna que abandonem as parles o terceiro designado,
combinando em outro.
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Art. t 95. Não se tendo estipulado no contrato a qualidade
da moeda em que deve fazer-se o pagamento, entende-se ser
a corrente no logar onde o mesmo pagamento ha de effectuar-se,
sem agio ou desconto (272).
.
Art. 196. Não havendo estipulação em contrario, as despezas
do instrumento da venda, e as que se fazem para receber e
transportar a cousa vendida, são por conta do comprador (273 ).
Art. 197. Looo que a venda é perfeita ( art. 191 ), o vendedor
fica obrigado a e~tregar ao comprador a cousa vendida, nu prazo
e pelo modo estipulado no contrato; pena de responder pelas
perdas e damnos que da sua falta resultarem (274. ).
Art. 198. Não procede, porém, a obrigação da entrega da
cousa vendida antes de effectuado o pagamento do preço, se,
entre o acto da venda e o da entrega, o comprador mudar notoriamente de e&tado, e não prestar fiança idonea ao pagamento
nos prazos convencionados (275).
Art. 199. A tradição da cousa vendida, na falta de e tipulação
expressa, deve fazer-se no logar onde a mesma cousa se achava
ao tempo da venda, e pôde operar-se pelo facto da entrega real
ou symbolica, ou pela da titulo, ou pelo modo que estiver em
uso commercial no logar onde deva verificar-se (276).
(272) Art. 430.
(273) (;ollcordancla. - Cods. Comms. arts.: Porto 467; Hesp. 373'
Wurt. 339.
(274) Ord. L. 4, Tit. 2, pr.
(;ollcor.l~ncla. - CoeIs. Comms. arts.: Porl. 475 e 477; Nap. 15tO e
15H; Boll. 1603 e 1604.
Nota. - Respondem por perdas e damnos que de sua falta resultarem e
que se liquidarem na execução, os que venderem a ontrem a cousa vendida
sem consentimento.do comprador: Rev. n. 5689 de 4 de Dezembro de 1856,
e Acc. 1'evisOl' do Trib. do Comm. da Babia de 5 de Maio de 1859. -Jur.
Comm., pags. 50 a 55.
(275) Art. 87lJ, SI 8; Reg. n. 737, art. 620 n., 8.
(;ollcordallcla.- Coeis. Comms. arts.: Port':4 76; Nap. 1613; Holl. 1515
(276) Arts. 191,274,278,279, 287, 297, e 874 n. 8; Ass. n. 18 de t8
de Dezembro de 1865. - Vide not. 366.
(JOJUloI·dallcia.-Cods. Comms. arts.: Ports. lJ71 e 474' Nap. 1601 e
'
1609; Boll. 667 e 1513.
Nota. - A compra e venda de acções de companbias fica perfeita independente do aclo da transferencia, que é uma consequencia do domínio
anterior: Rev. n. 5981 de 29 de Maio de 1861.
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Art. 200. Reputa-se mercantilmente tradição symbolica,
salva a prova em contrario no caso de erro, fraude oa dolo:
l. A entre~a das chaves do armazem, loja ou caixa em que
se achar a mercadoria ou objecto vendido;
II. O facto de pôr o comprador a sua marca nas mercadorias
compradas em preseuça do vendedor ou com seu consentimento;
III. A reme~sa e aceitação da factura, sem opposição imme·
díata do comprador;
IV. A clausula - PO?' conta - lançarla no conhecimento o'li
cautela de remessa, não sendo reclamada pelo comprador' dentro
de tres dias uteis, acbando-se o vendedor no logar onde se
receber a cautela ou conhecimento, ou pelo segundo correio ou
navio que levar correspondencia para o logar onele elIe Le achar;
V. A declaração ou averbação em livros ou despachos das
e'stações publicas a fa\ol' do co~prador, de accordo de ambas
as partes t277 ).
Árl. 20 l. Senão a venda fei ta á vista de amo tras, ou designando-se no contrato (jualidade de mercadoria conhecida nos
usos do commercio, não é licito ao comprador recusar o rece·
bimento se os g·{meros corresponderem perfeitamente ás amostras
ou á qualidade designada; offerecendo-se duvida, será decidida
por arbitradores (278).
A t. 202. Quando o vendedor deixa de entregar a cousa ven·
dida no tempo aprasado, o comprador tem opção, ou de re cindir
o contrato, ou de demandaI' o seu cumprimento com (IS damnoS
da mora; salvo os ca os fortuitos ou de força maier (279).
Art. 203. O comprador que tiver ai ustado por junto uma
partida de generos sem declaração de a receber por parte
ou lotes, ou em épocas di tinctas, não é obrigado a receber parte,
com promessa de se lhe fazei' posteriormente a entrega do
resto (280).
(277) Reg. n. 737, art. 1.86.

Coueordall«!la. - Cods. Comms. al'ts.: POI't. 672 j Fr. 578; Wurl.
337; Nap. i006; 8011. 667.
(278) Reg. n. 737, al'ls. i89 e 21.8; Ass. n. 18 de 1.8 de Dezembro de 1.865.
C::olleurtlauella. - Cods. Comms. arts.: WUI't. 332 i Besp. 3li2.
(279) Ord. L. 6, Tit. 2, pr.
COlleordaucla. - Cods. Comms. arts.: Porto 675 j Hesp. 363; Nap.
1148, i610 e 1.61.1.; EolL 1.281., 1516, 1302 e 1303.
.1Yf0ta. -:- A falta de e!1lrega da cousa vendida, embora satisfeito o preço
aJlJ;ítado, Importa a reSCIsão da mesma venda. Aces. do Trib. do Comm. da
C6rte de 1.6 de Maio e 21 de Julho de 1870. -ReI). Jw·., l. 1.2, pago 357.
(280) Coueordalleia.- Cods. Comms. arls.: Wurt. 361; Besp. 36Q.
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Art, 201. Se o comprador, sem justa causa, recusar receber
cousa vendida, ou deixar de a recebt'r no tempo ajuslado,
terá o vendedor acção para rescindir o contrato, ou demflndar
o comprador pelo preço com os juros legaes d I mora; devendo,
no segundo caso, requerer deposilo judicial dos objeclos ven·
dido" (28i ).
Arl, 205. l)ara o vendedor ou comprador poder ser conside·
rado em mora, é necessario que preceda inlerpellação judicial
da enlrega da cousa vendida ou do pagameuLo do preço (:.82).
Arl. 206. Logo que a venda é de lodo perreila e o vendedor
põe a cousa vendi,la á disposição do comprador, são pOl' conta
de le todos (S risco cios effeilos vendidos e as despezas que
e fizerem com a sua conservação, alvo se occorrerem por
fr~ude ou negligencia culpavel do ,endedor ou por viria inll'lmeco da cou'a vendida; e tanto em um como em oulro C:l.SO
o vendedor responde ao comprador pela restl tuição do preço
com os juros legaes e indemnização dos damnos (283).
Arl, 207. Correin, porém, a cargo do vendeLlor os damuos
que a cousa ,endida soffrer antes de sua entrega ('i84.):

,(1

(281) Reg. u. 737, arl. 365.
CoeI. Comm. Bcsp. ar!. 365.
(182) (:ol'eo.·d;nH~iB.-Cod. COIllIll. Porl. arl. 462,
(283) Av!. 207, n, 4 j Ord, L, 4, Til. 8, pr.: Res suo domino lJel'it.
(;ollco.·d" .. ~iB,-Cod. Comm. Ilesp, arl. 366,
~ota.. - Debil:u,' ,'ei cerlre ejus intel'itu liberatlt?'. - As palavra enlremeJa~as • o vendedor põe a consa vendida á disposição do comprador., não
allerao ou modificão o principio. O pensamenlo contido ne las palavras é o
mesmo da excepção do art. 207 n. lJ, que põe o risco a cargo do vendrdor,
se esle deixar de enlregar a cousa vendida estando promplo o comprador a
recebe-Ia. - Consolo das leis, art. 5il7.
(28~) A perda tOlal, pelldenle a condição, corre por conla do I'endedor,
~?rqlle, nesle caso, pela regra do art. ilH, o conlralo não se reputa per,.
ello: Ord. L, 4, Til. 8, pr.
Questão. -Se, porém, a lJerda fôr lJal'cictl ?-J<'ica a cargo do com·
~rador, ~ah'o m07'a na entrega feita por pane do I'cndedor, porque se deve
leputar que a conrlição cumprida tem o elfeiLo relroactivo ao dia em que
o Contralo foi feito, como se tivesse sido simples e puro, O codigo foi omisso
~la hYPolhesej mas laes são as disposições da Ord, L. 4, Til. 8, ~ 2, e da
J ti If. ele peric. et comm. "ei vend" que por força do art. 2 do Heg. n. 737
se devem aceilar, como subsidiarias: Consolo das leis, art. 538, Si 2.
9!leS1ão -Quando se vende unna mel'cad07'Ía sem ccndit;ão alguma S'lUJpemtva,. e d~bita-se logo o preço ao comprador, succedendo perdel'-se o genero
I1Wt!~o mdependente da vontade do vendedor, póde aquelle, sob pretexlo
/ qu~ tunda não tinha Tecebido o objeclo comprado, ou dado ol'dem pal'a seu
nepoBtto! negar-se ao l'f.Spectwo pagamento? - ão, porque a tradição não é
ecessafl~ (art. 191) para perfeição do contrato, a qual se verifica dando·se
rCil prelwm et COllSenSllS: ReI. dos 'fIribs. de 1857, ns. 38 a 40.
(lOltClIII'd:u>eia, -

rI'
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1. Quando não é objecto determinado por marcas ou signaes
rlislinclivos que a differenciem entre oulras da mesma natureza
e e~pecie, com as quaes po sa achar-se confundiqa (~8f»);
II. Quando, por cúndição expressa no contrato, ou per uso
praticado em commercio, o comprador tem direito de examinare declarar e se contenta com ella anle que a venda seja tidapor perfeita e irrevogaíel (286);
III. Sendo os elTeitos da natureza daquelles que se uevem
contar, pe 'ar, medir Oll gostar, emqnanto não fôrem conlados,
pe adas, medidos ou provados j em laes compras a tradição
real snppre a falta de cont3gem, peso, medida ou ~abor ('2 7) j
IV. Se o vendedor deixar de entregar ao comprador a cousa
vendida, estando este prornpto para a receber (288).
(285) UOllcol·doucio. -Cod. Comm. lJesp'. arl. 36711.1.
Nola. -o dislinclo autor da Consolo clasleis eivis enlende que esta regra,
para ser applicada, ecessita de explicação. c lia dOlls casos de vendas de
cousas incerlas, um quando vende-se em geral uma cousa só determinada pelo
genero li especie a que pertence, outro quando vende.-se uma cousa determinada entre duas ou mais do genero ou especie a que pellence. ~o primeiro
easo não póde haver líueslãO de ri co, ou perda fortuita da cousa vendida,
peJa regra genus nunquam lJeril. 'o egundo caso (que é o das vendas
alternativa l, a perda de uma ou alouma das cousas entre as quaes compre·
hendia- e a vendida, certamente é por conta do vendedor; 111as a perda de
Iodas as cousa, enU'c as quaes comprebelldia-se a cousa vendida, não recalle
inleiramenle sobre o vendedor. esle ultimo caw o comprador supporla a
per.da da cousa comprada e deve pagar ao vendedor o preço della. »
E o quc se acha sal:iamenle previsto na Lei n. 311, ~ 6 JI. de eont1·ah. empt.
c Si emptio ita facla fueril, est mihi cmplus Slichus, aul Pamphilus, io
polestale est vendiloris quem vclit dare; sed uno mortuo, qui snpere I
dandu e.t· ideo priori periculum ad venditorelll, posterioris ad em piorem
re pieit; cd et si pariler decesserunt, pretium debebitur .• Assim, pois, quando,
na hypothe e, a cou a vendida não fôr objecto determinado por marca
ou signaes di linctivos que a differcncem enlre outras da mesma nalureza
e espeeie, e com as quaes po sa acbar-se confundida, a perda será por conta
do "cndedor em relação a uma ou ôlguma das cousas entre as quaes se ache
a na vendida; ma não as im quando se perderem Iodas as cousas entre
as quae achara-se a cousa vendida.
(286) Uonco"IJoncio.-Cods. Comms. arts.: POr t. 459; Hesp. 367
n. 2; 'ap. 1587 e 1588' noll. 1499.
L\ ola.- Vide Rev. n. 8598 de 20 de Março de 1858. -Jur. Comm., pago 60.
(2 7) Ar!. 08' Ord. L. 4, Tit. 8, ~~ 5 e 7, salvo o cu o de mora do
comprador.
Uoncordanclo.-Cods. Comms. arts.: Porl. 458 e 460; LJesp.367
n. 3: 'ap. i5 5 e 1SS7; II II. 1497.
.LYola. - ide COI/sol. dc/oS leis arl. 538, 5.
(2 8) C::oncorIJant'lo. -Cod . Comms. arts.: Porto 675 e 477; nesp.
367 n. 4; Nap. lJ 38; 11011. 1273.
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Árt. 208. Quando os g neros são vendido a esmo ou por
partida inteira, o risco corre por conta do comprador, ainda
que não tenhão sido conLados, pesados ou medido, e bem a im
nos casos do n. 3 do arLigo anLeceuenLe, quando a contarrem,
peso ou medida deixa de fazer-se por culpa sua (289).
Art. 20U. O vendedor que, depois da venda perfeita, alienar,
consumir ou deteriorar a cou a vendida, el'á obrigado a dar
ao comprador ouLra igual em especie, qualidade e quantidade, ou
a pagar.lhe, na falla desta, o valor em que por arbitraclores fór
estimada, com relação ao uso que o comprador della pretendia
fazer, ou ao lucro que podia provir-lhe, abatendo-se o preço,
se o comprador o não tiver ainda pago (290).
ÁrL. 2tü. O vendedor, ainda depois ela entrega, fica responsavel pelos vicias e defeitos occu1tos da cousa vendida que o
comprador não podia descobrir antes de a receber, sendo Laes
que a Lornem impropria do uso a que era de Linadà, ou que
de tal sorte diminuão o eu valor, 11Ie o comprador, se os
conhec~ra, ou a não comprira, ou teria dado p relia illuito
menor preço (29").
~rl. 2H. Tem principalmente applicação a disposição do
artigo precedente, quando os generol'> se entregão em fardos,
ou debaixo de coberLa que empeça o seu exame e conhecimento, se o cOlJlprador, dentro de dez dias immediatamente
seguintes ao dia do recebimento, reclamar do vendedor fa/la
na. quanLidade, ou defeiLo na qualidade; devendo provar-se, no
pflmeiro caso, que as (xtremidades das peças e ·tavão intactas;
(2~9) VOIICOrtlallcia.-Cod . Comm . arls.: Porto 458; ap. !586 ;
Holl. 1498.
Nota. - e a mora fOr do comprador, o vendedor só é responsa\'el por
dolo: Lei 1.7 lJ. de peric. et comm. rei vendo
(290) Reg. n. 737, art. 189; Ord. L, II, Til. 7; Corl. Peno art. 26!J, § 2.
(;olleortlancia. -Cod. Comm. lJesp. art. 369.
.LY?la.-A madeira comprada ('ID arvore, por contrato resprctivo, nfio pMe,
depol de cortada, ser vendida a outrem: Acc. do Trib. do Comm. da Côrle
de 11 de tembro de 187i.-G. Jwr., 1. 1, pago 77.
(291) VOllcordallcla. - Cods. Comm . arts.: Porl. 484 j 'ap.1611,
Que':'tão. - O uended01' de rI neros que se achão avariados s rá responBavel, amdn deroi$ da entrega, pelos 7 icios OCCUltOlI d sses .qeneros p01.(J, com
o eomprad01', que 08 compn$m em supposição de bons? - O Acc. da ReI. da
Côrte n. 57ú8 de 9 de Fevereiro de 1855 decidia pela amrmaliva, fundandose em qn tal contrato nfio eslava pHreil.o
acabado, que portanto nITo
era a p.3rte porelle obrigada, as islindo-Ihe antes o direito de resilir do contraIo, Visto como o seu objecto e.~tava viciarlo e arruinarlo.
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e no segundo, que os vicias ou defeitos não podião acontecer,
por ca o fortuito, em seu poder.
"Esta reclamação não tem lagar, quando o vendedo)' exige
do comprador que examine os gcneros antes de as receber,
nem depois de pago o preço ('192).
Art. 212. Se o com prador reen via a cous:! com prada ao
vendedol', e este a aceita (art. 76), ou sendo-lhe entregue
contra sua vontade, a não fdZ depu~ilar judIcialmente por conta
de quem pertencer, com intimação do dppúsito ao comprador,
presume· se que consentia na re cisão da venda (293).
Art. 213. Em todos os casos em que o comprador tem
direlt,) de resilir uo contrato, o vendedor é obrigado não só
a resLitnir o pre o, mas tambem a paslr as despazas que tiver
o"casionado, com o, juros da lei (294.).
ArL. 214·. O vendedor é obrigauo a fazer boa ao comprador
a cousa endida, ainda que no contrato se estipule que não
fica slljeito a responsabilidade alguma; salvo se o comprarll1r,
conhecendo o perigo ao tempo da compra, declaraI' expressamente no instrllmento do contrato que toma sobre si o ri 'co,
devendo entender-se que esta clausLJ la não comprebenJe o
risco da cousa vendida que por algum titulo possa pe tencer
a terceiro (295).
Arl. 2Hi. Se o comprador fôr inquietado sobre a po se ou
domínio da cous comprada, o vendedor é obrigad I á evil.:ção
em juizo, defendeodo á ua cu ta a validade da venda e, se
fór vencido, não Ó resU luirá o preço com os juros e cu~tas
do proces o, mas poderá .er condemnado á composição da
perdas e damnos e consequentes, e até ás penas criminaes,
qU3es no caso couberem (296).
A re lituição do preço tem lagar, posto que a cousa vemlida
(292) Arsl. 76, 4!l1 e 618.
Coneorllallcln.-Cods. Comm . arLS.: Desp. 370; Wurt. 3~8.
(293) Reg. n. 737, arl. 401.
('l9!l) Ord. L. 3, Til. 45, ~ 3.
COlleordRI~cift. - Cods. Comms arLS.: ParI. 478;
ap. i62L.
(295) Ord. L. 3, Til. 45, 3.
C .• ncoI·.lancia. - Cods. Comm~. art .: Port. 479 a 481; l:Iesp. 380;
'ap. 1627 a 1629.
(296) ArL 223: Reg. n. 737, arl • 12 e i7' Cad. Peno art 264, ~ 1i
Ord. L 3, Til. 45,
3.
oncltrd,ulcia.-Co:l. Co·mm. arts.: Port. 482: Resp. 380;
ap. 1630.
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se ache depreciada na quanlidade ou na qualida~e ao lempo
da evicção por culpa do wIDrrador ou força maiur. Se, porém,
o comprador auferir proveito da do.'preci ção por elle cau,ada,
o vendedO!' lem direito para reler a P' rle lo prel,;o que fól'
estimado por arbi tradores (i97).
Arl. 216. O comprador quo Uver feilo bemfeilorias na
cousa vendida, que augmenlem o seu valor ao tempo da
evicC[o, so esla se vencer, tem direito a reler a pos e da
mesma cousa alé ser lJago do valor das llemfeilori' s, pl)r
quem perlencer (29 ).
Art. ~17. Os vicias e diITerençls de qU'llidades da merca·
darias yendidas serão deterlUlllados por arb.lradores (299).
Arl. 218. O dinheiro adiantauo anles da entrega da cousa
vendida entende-se ler, ido por conta do preço principal, e
para maior firmeza da compril, e nunca como condição
su pensil'a da conclusão do cOlürLüo; sem que seja permillido
o arrependimento, nem d.l parle do 'om prador sUjeitandu-se
a pel'der a quanLia adiantada, num da pane do vendedor,
restituindo-a, ainda mesmo que o ql1e se arrepender se olIoreça
a paglr oulro tanlo do que houver pago 011 recebido; salvo
e assim róI' ajuslado enlre ambo , como pena conyencional
do que se arrl1pendec (arl. 128) (300).
Art. 219. as vood"s em grosso ou por atacado, enlre
commerciantes, o vendedor é obrigado a apresentar ao comprador por 1oplicala, no acto da entrega da men.:adcriag, a
faclura ou conta dos g~neros vendidos, as qu es serão por
ambos as:ignarlas, u na para ficar na mã) do vendedor, e outra
na do comprador. Não se declarandu na faclara o prazo do
pagamenlo, presume·se que a compra flli á visla (arl. 137).
As facluras sobredilas, não endo reclamadas pelo vendedor
ou comprador denlro de dez dias subsequentes ã enlrega e
recebimenlo (arl. t35), presumem-se contas liquidas (;401 ).
I

(297) f\rls. 189 e 585.
COlleorlhulciR. - Cods. Comms. art .: Porto 483; Nap. i63i a 1633.
(298) Reg. n. 737, art. 585.
COlleordallcla. - Cod. 'ap. art. i634.
(299) Reg. 737. art. 189.
COllcol·daneIB. - Cod. Comm. Porto art. 50 I.
(300) Ord. L. 4, Til. 2, ~ 2.
()OllcBrd;lI,cla. -Coeis. Comms. al't5.: Porto 463; lIcsp. 379; 'ap.
1590 ; Uoll. 1500.
(301) Art. 445. - Vide DrJlS. '209 e 268.
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Art. 220. A rescisão por lesão não tem lagar nas compras
e vendas celebradas entre pessoas toda commerciantes, salvo
provando-se erro, fraude ou simulação (302).

TiTULO IX
DO

ESCA~mo

ou TROCA

MERCANTIL.

Art. 22i. O contrato de troca ou escambo mercantil opéra
ao me mo tempo duas verdadeiras vendas, servindo as cousas
trocadas de preço e compensação reciproca (art. i 9i). Tudo o
que póde ser vendido pMe ser trocado (303).
Art. 222. Se um dos permulantes, depois da enlrega da cousa
trocada, provar que o ouLro não é dono dana, não será obrigado
a enlregar a que promeLLêra, mas sómenLe a devolver a que
recebeu (304).
Art. 223. U permutante que fôr vencido na evicção da cousa
recebida em troca, terá a opção. ou ele pedir o seu val0r com
os damnos. ou de repetir a cousa por elle dada (art. ~15); mas
e a es e tempo th'er ido alienada, só terá lagar o primeiro
arbitrio (305).
Aft. 224. e uma cousa certa e determinada, promeLtida
em troca, perecer sem culpa do que a devia dar, deixa de
existir!) contrato, e a cousa que já tiver sido erl:'egue será
devolvida áquelle que a houver dado (306).
Art. 225. Em tudo o mais as trocas mercantis regulão-se
pelas d'spo ições do Titulo VIII - DA COMPRA E VENDA MERC! TIL

(307).

Concol'dallcio. - Cod . Comm . arl .: Porto lI93; Hesp.377.
Tota.-Sómente, pois, as facluras ou contas de vendas podem ser accionada' dez dia' depois de sua da ta.
(302) rl. 129, 4; Reg. n. 737. ar!. 685.
Concordancio.-Cod . Comms. arts.: Porto 494; Be p. 378.
(303) ('ollcol·doIlCiu.-Cods. Comm . arls.: Belg. 1 e 3 b., 1.; Porl.
505 e 606; Nap. i702 e i703 ; HolI.1577 e 1578.
(304) '-:oncordIUU!ill. -Cods. Comrns. arts.: Por!. 507; Nap.1704i
Holl. 1579.
(305) Coneordancio. -Cod . C.omm . arts.: Porto 508; ap. 1.705;
Holl. 1580.
(306) Concorclllncla. -Cod • Comms. arts.: Por!. ó()9; Belg. 5.
(307) olleol·c1aucla. -Cods. Comm . arls.: Port. Si l ; Besp. 386;
Wurt. 3M; 'ap. 17u7; 11011. 158:'.
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TITULO X
DA

LOCAÇÃO

l\I.ERCA TLL.

Art. 226. A locação mercanlll é o contrato pelo qúal uma
das partes se obriga a dar á outra, por determinado tempo e
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 ou aceita o serviço, locatario (308).
Art. 227. O locador é obrigado a entregar ao Jocatado a cou a
alugada no tempo e na (órma do conlrato; pena de re pund r
pelos damnos proveniente da não entrega.
(308) Art. 874, Si 1; Tit. un., art. 19, Si 3; Reg, n, 737, arts. 20 Si 3,
61.9 Si 1, e 620 Si 1«Joneol·danch•. -Cods. Comms. arts.: Porto 512 e 513; Nap.1708 a
1710; Boll. 1538 a 1585.
Nola. -Sobre locação de serviços estrangeiros, Lei n. 108 de i 837; sem
que se deva l'nlender como revogada pOl' esta lei a de 13 de Setembro d
1830, na parle reguladora do contrato por escrirto pelo qual um Brazileiro
ou estrangeiro, dentro ou fór3 do [mperio, se obriga a prestar serviços pOl'
tempo determinado, ou por empreitada, havendo adiantamento, no todo ou
cm parte, da quantia contratada, etc.
, - Para que a locação seja mercantil, não é preciso que a obrigaçllo detive de contrato com caracter mercantil, como em todos os contratos commerciaes em que essa condição é essencialmente exigida pelo codigo.
O art. 226 a não requer: por elle, e pelo que dispõe o art. 19 § 3 do T.
un., só não são mercantis as locações de predios rusticos ou urbanos: Decis.
de Agg. do presidente do Trib. do Comm. da COrte.
-:- A locação de obras de pedreiro e estucador em um predio é acta mercanul, cuja execução pertence á jurisdicção commercial: Rev. D. 6294 de 6 d
Oezembro de 1862.
- Dada a existencia de um contrato de locação de sflrviços em que se
pac!ue preço certo e tempo determinado, é sua materia sujeita ao juizo espeCIal de commercio: Decis. de Agg. do pre idente do TrIb. do Comm. da
Côrte de \) de Outubro de i 865.
- O contrato de locação é civil quando em seu instrumento não se estipula tempo determinado e preço certo: Acc. da Rei. da Côrte de 6 de tarço
de 1866.
- Incompetente é o juizo do civel para conbecer da questão derivada
dd e venda de materiae'l a contratador ou empreiteiro de obras: Decis. de Agg.
a ReI. da Côrte de 5 de Dezembro de 1873. -G. Jur.• t. 1., pago 397.
. -:- ~ dilliculdades em traçar as extremas entre a locação commercial c a
m!ll. sao geralmente reconnecidas. O conselheiro Furtado, em 1865, quando
mInIStro da justiça, pedio ao parlamento que fixasse a intelJigencia do art. 226,
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A presenle disposição é applicavel ao empreiteiro que dei·
xar ·de enlreg:lr' a empreitada concluida, no tempo e na fórma
ajuslada (:309).
Art. 228. Durante o tempo do contrato, não é 'licito ao
lor,ador retirar a cousa alugada do poder do localario, ainda
que diga ser para u o seu; nem a este fazer entrega della
ao locador, ante de findo o tempo convencionado; salvo
pag"ndo por inleiro o aluguel ajustado (3tO).
Arl. 2~9. O looalarlo não é ollrigado a indemnizar o damno
qu a cou a alugada solTrer por caso fortuito; salvo se por
algu na fórma puder altribuir-se á culpa sua, como por
exemplo, se tiver empregado a cou a alug;,da em outro destino ou logar que 11'10 .eja o designado no contrato, ou por
um mo lo mais violento e exces:ivo que o regularmenle
praticado (31
Art. 230. O locatario é obrigado a entregar ao locador a
cousa alugada, findo o tempo da locação: se recu ar fazer a
entrega, sendo requerido, pagará ao locador o al\lguel que este

n

vi to sua controver ia. - Vide nol. :168. e Dú·., t. 1, pago 3, onde vem um
artigo do conselheiro Ilibas, e I. 9, pags. 193 e 1123, outros do Sr. Teixeira
de Freila .
- Em falta da le~ lação civil sobre tão importante assumpto, o codigo
preencheu lima lacuna com suas disposições.
- São isentos elo sello proporcional os contratos de f'mpreitada ou locaçãO
de seniço , em que o empreiteiro ou locador apenas forneça o proprio trabalho ou industria: Oecr. Jl. 4505 de 1870, art. 10, n. 10.
- O contrato pelo qual o empreiteiro se ohriga a cpnstrtlir uma casa por
um plano dado, é de locação mercantil, e, como tal, sujeito á respectiva
j urisdicção.
- A juri dicção aqui nasce sómente do acto.
- Porque a questões que derivão desses contrato- comprehendidos no
Tit. 10 do Cod. Comru., estão sujeitas ás disposições deste.
- Ainda que não intervenha pe oa commerciante.
A excepção unica da lei é a relativa a questões sobre locação de predio
ruslícos ou urbanos: Oecis. de Agg. da Rei. da Côrte de 15 de Fevereiro de
t876.-G. Jm". l. II p~g. 138.
- A illustre
lacção desta Revista qualifica de irritadis ima toda esta
juri:prudencia, e, illfelizmente, com sobeja razão. Os tribunaes, em que lhes
peze, não cogitão de certa uniformidade, com que, aliás, tanto se recommendarião ao respei to gel'aI.
(309) Lei 15, ~ 1 e 8; Lei 24 ff. de locat.
C::oucol'dallcia.-Cods. Comms. arts.: Porto 515; Nap. 1719; HalL
J586.
(310) Ord. L. lJ, Til. 54- § 2.
C::oncol'llanelR. -Cod. ap. art. 1737.
3 lI) oneol'llaueia. -Cod. ap. arts. 1.729 a 1732 e 1735.

re

CODIGO COMMEROIAL

111

arhilrar por toda a demora, e responderá por qualquer damnificação que a cousa alugada sofIrer, ainda mesmo que pr ceda
de força maior 00 caso fortuiLo (312).
Arl. 231. os ajuste de locação de serviços, se o locador,
omeial ou arLitice, se encarregar de fornecei' a malaria e o
trabalho, perecendo a obra antes da entrega, não terá direito
a paga alguma; salvo se, depois de prompta, o loeatario fór
nl'gligenle em a receber (3t3).
Art. 232. Se o empreiteiro contribuir s6 com o seu trabalho
ou industria, perecendo os maleriaes sem culpa sua, perecem
por ('onta do dono, e o empreiteiro não tem direito a sala rio
alcrllm j salvo e, estando a. obra concluída, o 10caLario rÓ\'
omis o em a receber, ou a cousa tiver perecido pOI' vicio
proprio àe sua materia (314).
Ar!. 233. Quando o empreiteiro se encarrega de uma obra
por um plano designado no conlrato, póde requerer novo ajuste,
se o locatario alterar o plano antes ou depois de começada a
obra (315).
Art. 234. Concluída a obra na conformidade do ajuste, ou,
não o havendo, na fôrma do costume geral, o que a ncommendon é obrigado a recebê-Ia: se, porém, a obra não
estiver na fôrma do contrato, plano dado ou costume geral,
poderá eogeita-Ia, ou exigir que se faça abatimento no
preço (316).
A~t. 235. O operario que, por impericia ou erro do eu
opielO, inutiliza alguma obra para que tiver recebido o mate~ltleS, é obrigado a pagar o valor destes, ficando com a obra
Inutilizada (317).
Arl. 236. O que der a fabricar alguma obra de empreitada
poderá a seu arbiLrio resilir do contrato, posto que a obra
(312) Ord. L. li, Tit. 54, PI'.
p (313) (;OIlCOI'dRIICjO. _ Cods. Comms. arLs.: Porto 506 ; ap. {788;
rus. 966.
QUe tão. -Incumbe ao empreiteiro a prova de que perec2rão 01/ mate~lae8 Bem culp(~ Inca ?-Pela affirmaliva decidio a COrle lrnp. de Pariz. tu.
e 22 de Fevereiro de i867.
(3J lI) Lei i3, § 5 tr. de wcat.
17 (;9 oIlCordRllcla._Cods. Comm • arLs.: Porto 517 e 518; Nap. i 189 e
O' Prus. 961 a 963.
(315) (;ollcOrd'\IICla. -Cod. Comm. Porto art. 520.
(316) Reg. n. 737, art. 221.
(317) Leis 9 S 5, 25 7, e 58 ~ de locat.
o
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já esLeja começada a execuLar, indemnizando o empreiteiro de
todas as despezas e trabalhos, e de tudo o que poderia ganhar
na me ma obra (318).
.
Art. 237. e a obra' encommendada tiver sido aju. tada por
. medida ou numero, sem se fixar a quantidade cerLa de medida
ou numero, -tantp o qQ.e fez a encommenda como o empreiLeiro
podem dar por acabado o contraLo que lhe convier, pagando
o locatario a obra feila (3-19).
Art. 238 .. O empreiteiro é responsavel pelo factos dos
operarias que empregar, com acção regressiva conlra os
mesmos (320).
Art. 239. Os operarios, no caso de nno er fi pagos pelo
empreiteiro, Lêm acção para embargar, na mão do dono da
obra, se aio'da não tiver pago, quantia que baste para o paga·
menlo dos· jornaes devidos (32i).
Art. 240. A morte do empreiLeiro dissolve o conLrato de
locação de obra O locatario, quando a materia tiver sido
fornecida pelo empreiteiro, é obrigado a pagar a seu berdeiros ou :;uccessores, á proporção do preço estipulado na
·convenção, o valor da obra feita e dos materiaes appal'e·
lbados (322).
Art. 2ld. Os me Ires e aclminigtradores, ou direcLores de
fabricas ou qualquer outro e tabelecimento mercantil, não
podem despedir-se ante3 de findar o tempo do contrato, salvo
nos caso previsLos no art. 83; pena de responderem por
damnos aos prepotentes; e este, despedindo-os róra dos ca o
especificados no art. 84, serão obrigados a pagar-lhe o
salario ajustado por todo o tempo que faltar para a duração
do contrato.
Art. 242. 03 mesmos me:lres, administradores ou directores,
no caso de morLe do preponente, são obrigados a continuar na
sua gerencia pelo tempo do contrato, e, na f&ILa deste, alé que
os herdeiros ou successores do Jallecido possão providenciar
opporlunamente.
(318) (·oiO(·or·d,uleh,.-Cods. Comms. arls.: Porl. 521; Nap. i79á.
(31\:)) Vn ue n ,·dllncia. - Cods.: Nap. 1791; PrllS. 906.
(320) An. 243.
()nnCltI·c11U1Ci". - Cods. Comms. al'ls.: POrl. 523; Nap. 1797.
(321) Reg. n. 737. arl. 321, S) 1Vc",col'tllu.eiR. - Cods. Comms. al'ls.: Porl. 524; Nap. 1798.
(322) Vo..eoJ..dt)... ~h,. - Cods. COlIlms. arls.: Porto 522; Nap. 1795
-e 1796.
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Arl. 243. Todo o me tre, administrador ou director 'de qual.
qner e tabelecimento mercantil, é re:ponsavel pelos damnos qde
occasionar ao proprietario por omissão culpavel, impericia. 'ou
malversação, e pela faltas c omissões dos empregados que
ervirem debaixo das suas orden , provando-se que foi omis o
em as prevenir (art. i38) (323).
Art. 244. O commerc.ianle, emprezariô de fabrica, seus
, ~dministradores, directores e mestre, que por si ou por interpo ta
pessoa alliciarem empregados, artifices ou operarias de outras
fabricas que se acharem cuntratxi'OS por e.cripto, serão multados
no valor do jornal dos <Il1iciados, de tres meze a um anno,
a beneficio da outra fabrica (324).
Art. 245. Toda as queslões que resultarem de contratos de
locação mer, antil serão decididas em juiw arbitra'l (325).
Arl. 246. As disposições do Titulo V[-DO MANDATO MERCAN1'ILlem logar a respeito elos mestres, admini ·tradores ou direclores
de filbricélS, na. parle em que fôrem applicaveis (326).

TITULO Xl
DO

"1UT o

-

E DO

JUROS

MEHCANTl.

Arl. 247. O mutuo é emprestimo mercantil, quan 'o a
cousa emprestada pólle ser conSiderada genero commercial, on
destinada a u o commercial, e pelo menos o mutuario é
commerciante (3':27).
(323 !touco.·tlancia. - Cod. Comm. Port. art. 523 e 525.
(324) Arl. 448.
(3'15) T. un., arts. 19 Si 3, e 20; Reg. n. 737, arls. 19 § 1, 20 Si 3,
e 4li 2. - ride nots. 308 e lil2.
Nolu. - O juizo arbitral é sempre volllnt3rio e mediante compromisso
das_partes. Está revogado o juizo arbitral neces ario e saLi feila ullla aspiraçao geral: Lei n i350de 1866, al't. i; Decr. 11. v900 de '1867, arls. 1,:l e 3.
(il26) (Joncortl" neil•. - Cod. COl11m. Porto art. 513.
(:ln) Orei. L. li, Tits. 50 e 5:1 Si L - São credores ele domínio o commo~anles, qt1~r nas fallencias. arts.8711 § 'lo e 88t, qner el11 COI1CUI' o de creores: Heg. D. 737, arls. 619 Si i, e 620 Si 1 ,Ord. L. li. Til. 54, Si 3.
(JoueOrtlllll~II'. - Cod·. COll1l1ls. arts.: Porto 272 e 276; Ele p. 387 i
url. ;{90.

W

N,ola.- « O muluo póde ser direclo ou condicional, e com esla <Ii tincção
explica-se o arr. 247 do Cod. Cornm. ibi - quando a coosa empr~slada pó te
c. c.
8
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Al't. 248. Em commercio podem exigir-se juros de~de o tempo
do desembolso. ainda quo não sejão e tipulaclos, em todos os
casos em que por e te codigo são pel':TIltlidos ou ~e mandão
contar. FÓl'a destes casos, não sendo estipulado, só podem
exigir-se pela mora no pagamento de dividas liquidas, e na
ilIiquidas só depoi da sua liquidação.
Ba vendo e tipulação de juros em dpclara Cão do quantitativ()
ou ele tempo,' presume-se que a partes convierão nos juros da
lei, e só pela mora (art. 138) (318).
Art. 249. Nas obriga ões que se limílão ao pagamento de
certa sornma de dinheiro, os darnnos e interesses resultantes
ser considerada genero commerciaL. - Como poderia ser entrndido este artigo, se elle comprebende na generalidade das palavras transcriptas todas as
cousas moveis, pois qlIe todas podem er con ideradas generos commerciaes e
destinadas a lISO commercial?)) - Consolido das leis civis, art. 447, not. 1,
in fine.
- Não póde deixar de ser reconhecido como competente o juizo commercial para conheceI' da questão - de, sendo a divida mercantil, participarem
os juros da natureza du obrigação principal: Aces. da ReI. da Côrte de 28 de
Maio de 1866 e 24 de Outubro de 1874. - G. JU1'., t. 5, pago 227.
- O empreslimo de dinheiro, feito por commercianle a lerceiro para
constituir a quota em uma socir.dade em conta de participação, constitue
divida mercantil: Rev. n. 8306 de 24 de Outubro de 1872, e Acc. da ReI. da
Côrte de 1 de Março de 11175. -Dil'" I. 6, pago 617.
- O Dr. Annibal, oúserlla,:ões a esta nota, escreveu um longo artigo para
provar que o mutuante não é credor de dominio, mas simlJles: devia considerar que por equivoco se disse mutuct1tte, em vez de com11!odante, na 2'
edição.

(328) Arts. 443, 875, 880 e 889, - Vide noto 206.

Voncol·cl"ncift. - Cods. Comms. arts,: Porto 280 e 281; Hesp. 397

a 399; ap. 19011.
Nota.-Juros da lei-são de (j % ao allIlO: Lei de 24 (le Outuhro dr. 1832;
sobre 11I0/'a, arts. 205 e 2ú9; Reg. 737, art. 38.
-Não ha meio legal de contar jUl'OS de custas: I\ev. n. 87ú9 de 3 de Março
de i873. -- G, Jur., t. 4, pag, 249. -vide Hev. n. 6587 de 1.6 de ovelllbro
de 1864, e Acc. ?'eviso/' do Trib. do COllll11. de Pernambuco de 3 de Agosto
de 1865. - JU1', Lomm., pa~s. 61 a 68.
Questão. - Caúe o dú"eito de haveI" damnos e interess s causados por
um deposito for,:ado em acção dec:endial em coúranças de letras a que se
oppuzerão emúargos de falsidade, receúidos com condemnação e em virtude
dos quaes d pois fõriio Julgadas falsa (JS letl''.ls? - A Rev. Comm. Il. 6575
de U de Outubro de '1864 decidio pela allirmati~'a, de cllnformidade com os
arts. 743 e 559 do I\rg. 737, e segulldo as prescl'ipções dos al'ts, 248 e
249 do Cod., e Old. L. 3, Til. 86/ § 4, visto que, r.n! comUlr.rcio, os juros
são novidar!es do dinheiro, assim como os fructos são novidade da cousa
arrematada.
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da mora consistem meramente na condemnação dos juros
legaes (329).
ÁI'l. 250. O credor que passa recibo ou dá quitação de
jmos menores dos estipulados, não póde exigir a dilferença
relativa ao vencimento passado: todavia, os juros futuros não
r.jl1Jgão pur es e facto reduzido a menos dos estipulado (330).
Art. 251. O devedor que paga juros não estipulados não pMe
repeti-los, salvo excedendo á taxa da lei; e neste caso só pMe
repelir o excesso ou imputa-lo no capital (33i).
AI't. 252. A quitação de capital, dada sem reserva de juros,
faz presumir o pagamento deJles, e opéra a descarga lotal do
devedor, aindé! que fôs em clevidos (332).
Art. 253. E prohibldo contar juros de juros (333): esta
prohibição não comprebende a accumulacão de juros vencidos
aos saldos liquidado em conta corrente de anno a anno (334.).
(329) Art. 289; Lei de 2á de Outubro cit., art. 3.
CUIlcordanciao - Cods. Comms. arts.: ParI. 287; Nap. U53 e 12l!6
- A condemnação do réo no pagamento dos juros da mora compensa o
prejuizo do autor, contratador de obras, por adiantamentos que fez de dinheiros: Acc. da ReI. da Côrte de 2 de Outubro de 1873. - G. Jur., t. 3,
pago 312.
(330) (Jollcor.lnllcta. - Cad. Comm. Porto art. 285.
(331) COllcordallcia. - Codso Comms. ar Is. : ParI. 282; r ap. 1906
Hall. 1803.
(332) (Jollcor.lallcia. - Cad. Comms. arts.: Porto 28á; Hesp. á03;
Wurt. 403; Nap. 1908; Hol\. 1806.
.
(333) Reg. n. 737, art. 735.
o Nota. - O anatocismo não está prohibido: o nosso artigo prohibe coniar
luros de juros, quando uão estipulados.
- A abertura de uma conta corrente póde resultar da expressa declaração
das partes, se induz da natnreza das relações e dos usos locaes: Gouget et
Merger, Dic. de Droit. Comm., verbo campo courranl., ns. 2 e 3.
(3341 O facto de poder-se accumular juros vencidos aos saldos liquidad-;s
em conta corrente é prova que a nossa lei não repe.lle o anatocismo.
Notao-Cada vez que se Iiquidão os juros, fazem parte do saldo transportado á nova conta aberta: Ar. da Côrte Itnp. de Pariz de 2á de Junho
de 1812.
- A expressão - de anno a anuo - não é taxativa; as partes se podem
accordar em tempo mais brc\"e.
- C?tD relação a banqueiros ou sociedades bancarias estã entendido que
os penados da IiquidilÇão de suas contas correntes são os do uso ou costume
em_que as partes assentão tacitamente em dependencia de expressa estipuaçao: ~/Jnsoltd. das leis civis, art. 361; cits. Gougel et l\1erger.
- "tele Rev. n. 6587 de i6 dt' Junho de 186á, e Acc. revisor do Trib. do
Comm. de Pernambuco de 3 de Agosto de 1865. -Jtt7·. Gomm., pags. 61 a 68.
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Depoi que em juizo se intentá acção contra o devedor, nã(jl
pMe ler lagar a accumulação de capital e juro (335).
.
Art. 2M. ! ão erãú admissiveis em juizo contas de capital
com juros, em que e tes e não achem reciprocamente lançado
sobre as parcell s do debito e credito das mesmas contas (336).
Art. 255. O descontos de letra de ca'nbio ou da terra.
e de quaesquer titulos de ~rediLo negociaveis, regulão-se pelas
convenções das partes (;)37).
n

(335) Encerradas, para serem ajuizada' ce a a accumulaçüo.
(;Ol.cordallcja.·- Cod . Comms. arts.: Porto 228 i Ele p. á01 e 602;
Nap. 1154; Boll. 1286.

9uestão. - É índiffcrenle que a cantiL seju entre um commerciante
e

Ulll

tiva.

simples parlicular? - A Consolido dus leis civis opina pela affir01a.
'a França tem-se decidido pro e contra: cits. Gouget et Merger, n. 3á.

(336) Reg. 737, art. 735
- Entende-se COlltas cnn"entes, e não coutas simples, pois que a esta
deve fazer applícação da regra dos arts. 433 § 5, e 439.
(;oSl~ortlan~il1.-

se

Cod. Comm. Porto art. 289.

Nota. - Se para a computação do valor da causa em relação ás alçadas
attende-se sómente á quantia principal pedida na acção (Ord. L. !t, Til. 10,
6 e 9), é consequeucia que se não deve aUeuder, nem ás custas mesmo
em tresdobro (Alv. de 2á de Janeiro de 1615), nem aos juros, ainda que
pedidos 011 vencidos i sah'o o ca 'o de auatoci mo no' termos do ans. 253
e 254 do Cod. Comm. , porquanto principal é somma capital; juro é lucro
e acceb.orio da divida, não capital, quando não accumulado aos saldo li·
quido na conta corrente: Decis. de Agg. do presidente do Trib. do Comm.
da Côrte de 4 de Junho de 1.859.
S~

- Em contrario que o' juros e ti pulados, já vencido e pedidos com o
capital, se computilo e. constituem princi pal: Decis. de Agg. do mesmo presidente de 12 de Fevereiro de i 73. - G. JU1·., t. 1, pago 100.
- 1'ambem em contrario, que a alçada se regula pelo pe.i10l'io li I acção,
accumulando-se todos as rendimentos accrescidos. excluidas as 'usta,: Acc.
da Relo de Minas de 23 de Selembro de 1873. -Dir:, t. 6, pago 77.
(337) ()ollcordallcia. - Cotls. Comms. arts.: Porto 217; Hesp. 399

e 400.

Nota. - (( O desconto de letras de cambio não é simplesmente n contra'!' de mutuo, mas uma outra especie de convenção que cn vol ~(' seguros
e rUlcos, slmdo os desconlatlores não mutualltes, lIlas compradores ele letras,
e cnmo taes considerados pelos escl'iptores da jurisprodeucia cambial, e
sendo, em consequencia, aPIAicaveis ao dilO negodo, quando nella ba lesada
alguma das partes, não as "leis que dizem re,peito ao ,,,nluo. ma as qne
tratão de compra e venda: Cilr!. lIeg. de i2 de Julno de 1802.
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TITULO XlI
DAS FIANÇAS E CARTAS DE CREDITO E ABONO.

CAPITULO I
Das fianças

Art. 256. Para que a fiança pos a ser reputada mercantil,
é indispensavel que o afiançado seja. commerciante, e a obrigação
afiançada derive de causa commercial, embora o fiador não
seja commerciante (338)
Árl. 257. A. fiança só pMe provar-se por escripto : abrange
sempre lodoR os accessorios da obrigação principal, e não
admiUe interpretação exten iva a mais do que precisamente
se comprehende na obrigação as ignada pelo fiador (339).
Art. 258. Toda a fiança commercial é solidaria: nas que
se prestão judicialmente, as te temunhas de abonação ficão
todas olidariamente obrigadas na falta do fiador principal.
Aobriga ão do fiador passa a seus herdeiros; mas are. ponsabilidade da fiança é limitada ao tempo decorrido até ao dia da morLe
do fiador, e não póde exceder ás forças da sua herança (34.0).
(338) Mls. :258 e :l6L; Heg. u. 737, arls. 372 5, lt92. ;i, c 5\)1..
COOli!oa·danchl. - Cods. Comm. art.: Porto 852; Elrsp. [11.2.
}fofa. - .~s mulheres e menores podem afiançor, sendo commercianles:
As. de 2 de Dezembro de 1791 i Reg. n. 737, art. 5\13.- yide nOls. 55,
56 e 57.
- IIa nullillade na sentença que coudenma a mulher, como fiadora, não
sendo comD1('fciante: Rev. n. 8223 de 5 de Fevereiro de 1873, e Ace. reviSOl' do Trib. do Comm. da Côrte de 18 de Agosto do me mo anno. - Dir.,
t. i, pago 235.
- As escripluras, publicas ou particulares, de fiança, são sujeilas ao sello
proporcional: Decr. n. 4505 de1870, art. 1, I" ela.
(3~9) Arls. 258 e 251; Reg. 11. 737, arls. 372 SI 5, 492 § 3, 591 e 592.
- Vide nols. 5ilt e 5i5.
()Ollcordlulc.-ia. - Cods. Comms. arts.: Porto 841 e 842; Hesp. 4i 3;
Nap. 2015 e 2016.
(3ltO) Arts. 257 e 261; Reg. n. 737, arts. 372 SI 5,492 SI 3,591 e 592;
~v. n. lt92 de i865; Ord. L. 4, Til. 59, SI 4; Alv. de 22 de Junho de
77ú, SI 1.lt. - Vide nots. 514 e 515.
COJleordauela. - Cods. Comms. arts.: Porto 850, 851 e 865; Wurt.
418; Nap. 201 i .
- A fiança de pagamento de alugueis de predios, ainda que assignada
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Art. 259. O fiarlor mercantil pMe estipular ao afiançado uma
retribuição pecuni~rja p'ela responsabilidade da fiança; mas,
e ti pulando retribuição, não póde reclamar o beneficio da
desoneração permitlido no art. 262 (341).
Art. 260. O fiador que paga pelo devedor fica subrogudo
em todos os direitos e.accões do credor (arL. 889). Havendo
mais fiadofts, o fiatlor que paCTar a divido terá acção contra
cada um danes, pela porção correspondente, em rateio geral j
se algum fali i r, o rateio do quinbão deste terá logar paI'
todos (JS que se acbarem sol ventes (342).
Art. 261. Se o fiador fôr éxecutado com preferencia ao
devedor originario, poderá offerecer á penbora os Ibens de te,
se O' tiver desembargados; mas, se contra elle apparecer
ellJbargo ou oppOSIÇãll, ou não fÔl'8m ul1iciente, a execução
ficará correndo ·nos proprios bens do fiador, até eITectivo e real
embolso do exequenle (343).
Art. 262. O fiador fica desDnerado da fiança, quando o ~redor,
sem o seu consentimento ou sem lhe ter exigido o pagamento,
con~ede ao devedor alguma prorogação de !.ermo, ou faz com
elle novação do contrato (art. ã.3c); e póde desonerar-se da
fiança que tiver assignado sem limitação de tempo. sempre que
lhe convier'; ficando todavia obrigado \Jor todos os efleitos da fiança
anterior ao acto amigavel ou sentença porque fôr desonerado (3 ~4).
por commerciante, não é accionada no fOro lUercantil: Decis. do Agg. da
HeI. da Côrte de 20 de Dezembro de 1875. -Dil·., lo 9, pago 246.
Questão. - O abonado)' ou garante ele letra de ten'a póde seI' eOllSidel'ado endossante? A falta de protesto não desonel'a ela obrigação solida7"ia eonfJrahida? - Pela negativa deCidirão os Aces. do Trib. do Comm.
da Côrte de 29 de Agosto de 1864 e 25 de Setembro de 1865.
(341) Reg. D. 737, art. 236, Si 3.
()oJicol'dallcia. - Cods. Comms. arts.: Porto 853 e 854; Hesp. MlI
e 415.
(3112) Ord. L. 3, Til. 92, in fine.
(Joncol'danda. - Cod. Comm. Porto an. 8lt6; Nap. 2028 e 2029.
(3lt3) Arts. 257 e 258; Reg. n. 737, arts. 492 § 3, e 496; Av. n. 492
de 1.865. - Vide noto 515.
Nota. - Não gozão os fiadores do beneficio de excussão das Ords. L. li,
Til. 59 pr., e Tit. 61, § 8: Reg. n. 737, art. 591, e Ord. L. 4, Tit. 59, § 3.
(344) Art. 259; Decr. n. 806 de 1851., art. 8; Lei 18 fI. de novato
(Jollcortlancia. - Cods. Comms. arls. : Porto 856; Wnrt. 419.
O primeiro segnio doutrina contraria, exceptuando os casos de aval. ou
fiança em obrigações cOlDlllerciae endossa veis e com vencimento certo:
Nap. 203S e 2039; Ho\l. 1882 a 1887, em contrario, tambem.
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Arl. 263. Desonerando·se, morrendo ou fallindo o fiador, o
devedor originario é obrigado a dar nova fiança ou a pagar immedialamente a divida (3M5).
CArn L II

Das Ca1'tas de credito.

Arl. 2 4. As carlas de credito de\1em necessariamente con~
trallir- c a pessoa ou pessoas determinadas, com limilação da
quantia creditada: o comrnercianle que as e creve e abre o
credito ~ca responsavel pela quantia que em virlude della fôr
enlreaue ao creditado ale á concurrencia ela samma abonada (346).
Nota. - O fiador ou qualquer terceil'O póde llypotllecar seu bens pela
alheia: Lei hyp. n. 1.237 de 186ú; Reg. n. 3453 de 186b, art. 127.
- As di 'po ições dos arts. 1138 e ú53 1. não devem er entendidas sómente

olJriga~ão

em relação aos (jadores no termo do art. 262 do Cod. Comm.: Acc. da Rei.
da COne de iO de Dezembro de 11168.
- ExeclIlado póde ser·o fiador, ain la q le não fô se ouvido nem convencido na acção. A fian~a exUngue-se pelo facto de tel' o credor promovido a
colJrança do deve 101' róra do prazo (. lipulado no tiLUlo afian~do: Acc. do
Trib. do Comll1. da Côrte de 25 de Ag, to de 1.873.- G. Jur., t. a. pag 21~.
- O ilIustrado re lactor desta ReVI ta faz algun mui ju tos reparos a esta
d?utrina. De facto, a jurisprudench do tribunal não é su'tentavel m face do
dl'po to no arl. 262, que nenhum prazo marca para se promover a cobrança.
- A fallencia não é meio de extingllir a fiança. Bens de fiador, segundo
os principios geraes de direito, ficão, desde a as ignatura da fian;:a tacitamente hypothecados, até á extincção da obrigação: ReI'. n. 7ú36 de 26 de
Junho de 1.869.-Bev. Jur. de 1.870, pago 320.
~II,es1ão. - O aceitante de uma leira entregando aO ]lortador uma
qual/lia por conta dos ]J1'emios venr.idos e por vencer, mio ]Jraiicolt uma
7~ovaçfio de contraio para extinguir a obrigaçtco do fiador? - Pela negalira decidio o Acc. do Trib. do Comm. da Côrte de 13 de Fevereiro de 1856.

'3115) COllcorllRneln. - Cods. Comms. arts.: Port. 8ú9'; Nap. 2020;
Holl. 1.855, 1.866 e :1.867.
•
(a~6) Reg. 737, art. 152, § 3 ; A'o. n 377 de 1861.
COIll'ord"iIlc!h~. - Cods. Comms. arts.: Port. úll5 e úú7; Hesp: 573

'e 575.

Nota. - As cartas de credito e abono e de ordem são sujeitas ao seIJo proporcional: Decr. n. 4505 de 1.870 art. :1.,1.' elas.
-. A cana em que o commercianle declara ter vendido a cousa que lhe foi
consl~nada, e que, conforme a ordem recebida. pagará a terceiro uma certa
quantia, é titulo habil para que e te, sem que mo tre a autorização que tem
para fazer uso de tal carta, demande pelo pagamento o respectivo signatario,
o qual não póde eximil;-se da obrigação, ainda que prove não ter em sell
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As cal'tas que não abrirem credito pecuniario com determinação do maximo, pre umem- e meras cartas de recommendação, sem responsabilidade de quem as escreveu (3 ~.7),

TITULO XlII
DA HYPOTHEC/J E PE 'HOR MERC..l.NTIL.

CAPITULO

I

Da hypotlwGa.

Art. 260. A hypotheca de bens de raiz (34.8), feila para
segurar qualquer obrigação ou divid:\ commercial, só póde
provar-se por escriptura publica. inscripta (31,9) no registro do
commercio (art. 10, n, 2): fica, porém, entendido que a pre ente
poder fundos do destinatario da carta, e que, elD vez de devedor, é crodor
deste: Acc. do Trib. do COIDID. da Côrte de 7 de Março de 1870.- Di?'., t. 2,
pago 370.
- Considera-se de fiança, e nfio de simples recommelldação, a carla -em
que alguem se responsabiliza pelas mercadorias que outrem comprar para
sortir seu estabelecimento, embora o maximo do credito não esteja detel'lninado: R!lv. 8M8 de 19 de Julho de 1873. - G. Jur., I. 3., pago 296.
(347) (JonCtn·dRllcia. - Cods. Comms. arts.: Porto 466· Uesp. 576.
Uma caI'ta. ((tlmla sua nalw'eza, e dfsposi(xio dos
arts. 271 e 272, póde ser conside1'ada como titulo de penhor? - Pela negativa decidio o Acc. do Trib. do ComlD. da Côrte de 28 ue laio de 1866.
~ueliltão. -

(348) An. 478; nego n. 737, arts.1.2, 13, 159,512 § 5, e 682 SI 2; Reg.
n. 738, arts. 58 n. 4, e 64.
Nota. - As hypothecas são de direito civil: como destas, porém, de outra
materias se acha enxertado o cod.igo.
- A escl'iplura publica é da substancia da hypotheca convencional, ainda
que sejão privilegiadas as pe oas que a con tituirem: Lei hyp. n. i237
de i864, art. 4, SI O; Reg. n. 3453 de 1865, art. i35.
- Não ha outras hypotheca~ senão as que esta lei estabelece: Lei hyp. cit.,
art. 1; Reg. 3!J53 cit., art. 110.
- A hypotheca é regulada sómenle pela lei civil, ainda que algum ou
todos os credores sejão commerciantes. Ficão derogadas as disposições cio
Cod. Comm. relativas a hypotbecas de bens de raiz: Lei hm. cit.,
art. 2 ; R~g. cit. n. 3453, arts. 113 e B4.
(3ú91 A. hypotheca é legal ou crmvencional. - e, legaes ou COl1\'cncionaes,
sómente se regulão pela prioridade. Esta ~ dett'I'lllinada pela data ou pola
lnscripção, nos termos estab~lecidos por esta lei: Lei hyp. oit., arl. 2, SiSi 8
e 11; nego cit.. n. 3'453, arls. HO e :115. . .
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disposição não comprehendc os casos em que por este codigo
se e'labelece a bYPolbeca tacita (350).
Arl. 266. A escriplura deve enunciar a natureza da divida,
Nota. - O Av. n. !I86 de ~865 declarou que, em face do di posto no
art. 2 da Lei byp, cil. e seu Reg. , de\ião o Iribunaes de commercio cncerrar
o registro das hypolbecas commerciaes, "isto como só são adrnilLidas pelo
Cod. do Comm. hYflolhccas soure· bens de raiz que pelo art. 2 da lei cilada
são reguladas pela lei civil.
(350) Arls. 97,117, 5 ilt, 565, 6"16, 633, 738,877 e 888.
ota. - Os arls. aponlados se ~eferem á hypotheca tacha con lilaida pelo
codigo: hYPolbeca tacila quer dizer legal.- 1 ide noto 169.
Q"e~.ão. -Às hypotltecas p"ivilegiadas da legsilar;ão actllal, como privilegios, estão em vigor? - Se bem que não haja oUl1'as bypotbecas que a
da cil. Lei lIyp. n. 1.237, art. i, Reg, 3653, art. 1.1.0 j se bem que no art. 3

trale in(li liuctamcnte da bypolheca legal, com tudo no art. 5 manlendo o
privilegios nclla não comprelJendidos, limitando-o ao moveis, aos irnmo\'eis
não hj pOlhecados depois de pag,]s as dil'idas hYPolhecarias, autoriza, em
duvida, a responder-se á questão do seguinte modo: - Que, ou sob o nome
de prcremlcias. privilegios ou obrigações reaes, estão em vigor, 'islo a
dispo ição elo referido arl. 5, se:! Reg., art. 2~6; excepção do § 1. e seu
HeC!. art. ::!63; regra de seu § 2, e Reg., art. 112.
~~ue","íio. - DeI'ogando a lei hypothecal'ia. q.rl. 2, e seu Rng. Ill"/s. H3
e 114, (IS disp?Sições deste cod':go 1'elalivas a Itypothecas de bens de n/i:,
póde sUPpô/"se a colllrario sensll quc ni10 (ôrlio dcrogadas as disposições
do IIICSI1lI) codigo l'elatiJ;as lL hypothecns de bens morei ? - Não: não ha

Olllras h),polhecas senão as qne a lei estabelece, ar\. 1, nego art. 110 : a h)'poÚlcca é sempre I'cgnlacla pela Lei civil, ar!. 2, Rel;. art. 116: só podem
ser oujeclo de h)'polhetas os illllllOHis, o accessorios dos immo\'ei com
os mesmos illlmovcis, os escra,·os e animal's pertencente á propriedades
ag~'icolas, que fôrelll especificados no contrato, sendo COm as mesmas propl"lcdades, o dominiO direcln do. ucns emphyteulico c o dorninio ulil do
mesmo bens, cil. art. 2 § i, nego arts. 1.38, 139 e 1M.
. A hypotheca .endo sempre de direito civil e lendo por objecto sómente
1~1l10'eis é vislo que fOrão derogadas todas as disposições do codigo I elaUvas ás hYPolhecas de bens movei sem (Jue a lei tive se nece idade di o
e pecilicar, por dever-se ubenlender.
Observação.- O di tinelo autor da Collso/id. das lcis civis, art. 12G9, § 2.
not.,? respeito ele ta que tão uppõ~d('sharlllonica esla disposiçãO. dizendo:
II .Crelo que ii
Iran cripw palavras (rcf,'rindo-sc á 2" parte do al't. 2 da
lei) eXCllptuõo sómeule a dispo ições do Cnd. Comm. relatil'as a bl'llotheca
de elllbarCilções, vi lo como as embarcações -ão uens movei .•
_O Dr. AnuiUa! Observações, pensa, e nos parece acertado, que as embarcaçõc
nao. Jloclelll ser objeclCJs de l1YPolheca. O Av. 11. ~6 de 1.866 declarou que,
á vIsta das terminantes dispo ições do arts. I e 2 da Lei byp., e ii O c 13
e scg~. do Decr. n. 3653 ele 1865. o navios nãl' são objeclos das hYPolhecas
e reglslro de que traia a citada lei j IIbsistindo; lodavia, como declarou O
~rt. 112 do citado decrelo, po to que sem o nome de hypotheca, as obrigações
leaes que sobre os' IlIesmos navios estabeleccu o Cod. do Comm., cujas
lolll'I,?,ações r~aes devem ser registradas nos Tribunaes do Commercio em
I~ ros destinados pelo art. 58, Si 6, para as hypotlhecas commerciaes.
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asna importancia, a causa de que procede, a natureza dos bens
que e hypolbecão, e se e tão livre e desembargauo , ou se 'e
a bão sujeitos a outra hypotlleca ou a outro algum onus (351).
H,)'pothecando-se diversos ben.s, devem lodos s'er nomeados especificamente: a hypotbeca geral sem nomea.ão especifica de bens
não prodoz effeito algum nas ~brjgações mercantis (:352).
Árl. 267. Se o commerciante devedor rôr casado, não é
valida a bypotheca que recabir sobre bens do casal em que a
Il1ull1er seja meieira, seesta não as igllar Lambem a escriptura (353).
ArL. 2G8. A hypotheca de bens dotaes da mulher. feita pelo
marido. é nulla, ainda que a escriptura seja por ella assigoada
(art. 27) (354:).
Arl. 269. São effeiLos da bypotheca :
1. Tornar Dulta, a favor do credor hypothecario somente,
qllalquer alheação dos bens hypothecados que o de"edor posteriormente lizer por titulo, qner gratuito, quer oneroso (355);
(351) flrl. 879.
Nota.- A hYPolheca cODvencional deve ser especial, com qnanlia delermi·
mda e sobre bens presenles: Lei hyp. Cil ,arl LI; !leg, n. 3!J53, arl. 1.19.
Este mesmo Reg., no arl. 5!J exige, para se proceder á in cripção da hypolheca, não só o lilUlo, como um ~xlraclo em duplicata, conlendo o requisitos de seu arl. 218 e seguintes.
(352) Ficão prohibidas e de Denlwm efTeito as hYPolhecas geraes c
sobre bens fuluro : Lei hyp. cil., t. 4 in fine; Reg. n. 3453, arl. 119.
Que!'uão. - .4 hypotheclL riviL ti lLpplicavp.1 a este arti!l0? - A Rev.
Il. 6659 de 2,j de Agoslo de 1.B65 decidio pela negativa para um cledOl'
com hypotbeca geral e senlença do civcl disputar prcferencia.
(353) Art. 27; Ord. L. 4, TIL 60; Decr. de 6 de Julbo de 1695.
Nota.- Só pórle hypolbecar quem pôde albear: Lei hyp. Cil., arl. 2,
SI 4; Reg. D. :.lú53, arl. !I.2~. - Vile DOl. 38:..
- A hypotheca é um principio de alienação: o principio estabelecido por
nosso arligo, se bem que da esphera do direilo civil, foi de uma utilidade
i~conlestal'el, vislo acabar muitas duvidas.
- Quaes os casos em qu~ o marido poderá fazer excepção á regra, noS
parece questão fóra do alcance do direi lO commercial.
(35ú) Ord. L. Ú. Til. 118 pr.
Nota. - Os immoveis que não podem ser alheadns, não podem ser hypothecados: Lei hyp. ciL, arl. 2, § ú; Reg. n. 3453, arL 1.24: e os bens
dotaes são inalienaveis.
(355) Cod. Crim., art. 264, § 2.
Nola.- O devedor não fica pela hypolheca inhibido de hypothecar de
novo o immovel, cujo valor exceder o da mesma hYPolileca ; mas, nesle casO,
r~alizando-se o pagamento de qualquer das dividas, o irnmovc! permanece
h)'polhecado ás reslantes, não só em parte, mas na sna tOlalidade: Lei hyp.
cil., art. ú, SI 7; Reg. D. 3ú53, art. 24L
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IL Poâer o credor b) pOlhecario, com sentença, penhorar e
executar para seu pagamento a cou a bypotbecacla, em quallJ.uer
-parle que ella se acllar (356);
- A lJypotheca é indh'isivel, grava o immovel ou immo,reis respectivo,
integralmente e em cada uma da uas partes, qualquer que seja a pes oa
em cujo poder se acharem; Cito lei, art. 10' Reg. n. 3453, art. 239.E~t tota

in toto et tota in IJ.ttalibet pal·te.

Vide ReI'. n. 6988 de 12 de 'ovembro de 1866. - Jw·. Comm., pago 68.
(356) Re". n. !l82 de 14 de 'ovembro de 1846, art. 13; Heg. n. 737
ar!. 492,
6.
Notc~. - Até á transcripção do titulo da transmissão, todas as acções são
competentes e vlllida contra o proprietario primiLivo, e exequiveis COOU'a
quem quer que for o detentor; Lei hyp. cil., an. 10, ~ 1: Heg. O. 345:>,
art. 240, Si 3.
- Picão derogaclas a excepção de excu são e a facnldade de largar a
2; Reg. n. 3453, arts. 240 Si 2, e ::>t4.
bypotheca; Lei cil., an. 10,
- Os bens espccialmente hypotllecados só podem ser executados pelos
credores das hypothecas gcraes antétiore, depois de exculidos os outros
bens do devedor commum.: Lei cit., art. 14, 3; Reg. n. 3453, art. 240, ~ 4.
- Cumpre notar que este direito não é caraclerislico da hypotheca, poi
que tal clil'eito compete; 1" á partc venc.edora, 2° a
us herdeiro , 3° ao
subro~ado, cc ionario e successor ingular, contra; 10 a parte vene.ida, 2° .0
herdeiros e successores nniver ae, 3° o fiador, 4° o chamado á autorlú,
5° o successor singular, endo a acção real, 6 0 o comprador de bens segurados, ou alir.nados em fraude da execnção, e em geral contra lodo os
que recebem cousa do vencido, como o comprador de herança, 7° lodos
os. que detem os bens em nome do vencido, como o depo i1ado o rendeiro e inquilino, quanto a esses ben3 ólllcnte, 8" o ocio: Reg. n. 737,
arts. 491 e 492.
- Está, pois, sem vigor a Ord. L. 4, Til. 3 pr.
- O Dr. Annibal, Observações, deu extensão demasiada ás expressões qne
e.mpregámos « que este direito não é caracteristico da hypotlJeca 1), pois não
livemos tal preteução, e equivocando-se quando affirma (pag. 51) « ao
P?SS? que o credor com bypotlleca coustituida antes da sentença. tem o
direIto de executar e penhorar os bens aggravados e não remido, em poder
~os adquire~t~s, quer lJouves e, ou não, Iitigio na occasião da _alienação, quer
,Ôssem adqull'ldos sem dolo, antes ou depois de proposta a acçao, quer, finalmente, o devedor possua outros bens Jivrps e desembargados; direito que,
certamen~e, é caracteristico da hypotheca legal ou convencional, e não comete ao slm.ples credor com sentença passada em julgado» ; pois qlle .o credor
ypoth~cano só pôde excutir e penhorai' os een lJypothecados em vll'tude de
sf\entença; e se a sim não fôsse, para que a acção de qur. trata o art. 2ts2 do
ego byp. ?

h

:- DeU-se. de facto, equivoco ou erro de impressão, quando se di se; « Está,
vigor a Ord. L. ls, Tit. 3, pr., em vez de - sem vigor - , como
agora temos occasião de corrigir.
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m. Dar ao credor hypothecario preferencia nos bons bypo·
tbecados, pelafórma que se dirá no titulo-DAS PREFERENCIAS (357).
Art. 270. Se alguma cousa rôr ltypotbecada a dous ou mais
credores, estes preferiráõ entre si pela ordem estabelecida nos
arls. 884 e 885 (3~8); mas se o valor da cousa hypotbecada
cobrir todas as bypotheca:;, ou se. paga 3- primeira, ainda bouver
sobras. ne ·tas ou no excedente do valor ficaráõ radicadas a
segunda ou mais hypothecas (359).
CANT' LO II
Do penhor mercantil.

Art. 27 L O contrato de penhor, pelo qual o devedor ou um
terceiro por elle, en trega ao credor uma cousa moveI em ~egllranca
e garantia de obrigação commercial, só póde provar- e por
esaiptu a~signado por quem recebe o penhor (360).
(:.157) Al'ls. 88 e srgs.; Reg. n. IJS'2 de 1S{'h, art. 13 u. 3; Re!!. n. 737,
arts 605 e segs.; Lei 2" de 22 de Dezembro de 1761, Til. 3, 13; Lei de
20 de Junho dr 1774, Si 42 - rel'ogada a Ord. L. 3 TiL. 91.
Nota. - Lei hyp. cit.• art. 10 - : além dos dfeilos referidos nos arlS.
anleced"ntes, a bYPolheca tem sobre () immol cl hypothecado prcjerencia a
qtlaesqller creditos. com excepção ól1Iente das despezas e custas judicia .
feitas para a exctlssão úo mesmo il1)movr.l: Lei hyp. cil., art. 5. Si i;
Reg. n. 345:.1, arl. 243.
(:158) I.eg. n. 737, arts. 627 e 6~8.
Nota. - A hypothecas le~aes ou convencionaes sórnente so reglllão pela
prioridade. Esta é determinada pela data ou pela inscripção nos termos estabelecidos por e,ta lei: Lei hyp. CiL , art. 'I, Si 9; !lego n. 737, arts. H5
e 116, Si 3.
- As inscripções .erão feitas pela ordem em que fôrem requeridas. Esla
ordem é designada por numeroso O numero determina a prioridade: Lei eil.,
art. 9, SI 4 ; nego n. 341>3, art. 1I6.
- Quando duas ou mais pessoas concorrerem ao mesmo tempo, as inscripções serão [eilas sob o mesmo nllmero O - mesmo tempo - qu r dlze~
de manhã, das 6 horas até ás 12, ou de tarde, das 12 ás 6 horas: LeI
cit., art. 9, Si 5; nego n. 3453, an. /,S.
(359) Vide uot. 355.
(360) Reg. n. 737, art. 729, SI 5; Ord. L. 4, Til. 56.
(.·OJl(~O .. dIU.ciB. - Oods. Comrns. arts.: Porto 312, 313 e 320; Wurt.
409 e 410; ap. 2071 a 2073, e 2077.
Nota. - São credores ele dominio os de bens que o CalUdo ou devedor poso
suir por titulo de penhor: Arts. 874 SI 7; Heg n. 737 art. 620. Si L Vide noto 347.
'
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Art. 272. O es ripto deve enunciar com toda a clareza a
quantia certa da divida, a causa d que procede e o tempo do
pagamento, a qualidade do penhor, e o eu valor real ou aquelle
em qu~ fôr estimado: não ·se declarando ovalar, e estará no
- Os bancos não poderáõ emprestar sobre penhor de suas proprias acções:
Lei n. t083 de 1.860, art. 2, Si 1.0.
- Quem não apresenta titulo escripto de penhor, na fôrma dos arts, 27i e
n2 do Cod, Comm" não pôde ser elas ificado credor piguoraticio: Hev,
n. 82611 de 23 de Março de 1.873. - G. JU7'•• t. 3, pago 235,
- Escriptura de penllOr, para garantia do que se deve por letra, é titulo
açccssorio: Decis. de Agg, do presidente do Trib. do Comm. da Côrte de
7 de Outubro de 1.872. - G. JU7', , t. 1, pago 203.
91~e!!ltão. - O contrato de pen7wr fica provado pela confissão judicial
da parle? - O ilJustrado autor da Consolo das leis cids, nots. aos arts. 367
e 767, pronuncia-sp pela aillrmativa, declarando peremptoriamente .que.nada
mais insensato dI) que e:l.igir-se que o credor pignoraticio apresel1le prova

escripta do contrato de penbor; e que do codigo, usando das mesmas
palavra. , quando determina que a fórma e cripta eja da essencia do contrato,
e quando quer que o contrato sô possa provar-se por escripto, podem
concluir e têm concluido os imperitos que sem fôrma escripta não ha c,ontrato de penhor, etc. etc.; sendo que, quando a fórma escripta fôr da
substancia do contrato, deve o legislador dizer: - O contrato só se póde fazer
por tal j6rma. Quando a fórma escripta fôr só nece aria para a prova do
contrato, dev então dizer:-O contrato só póde provar- e pur tal modo.
Considerando nós, porém, os preci>o tEt'mos do ans. '171 (' 272 do Cod"
e 2'1 e 282 do \leg, n. 737, que exigem juntada da escriptura ou escripto do
contrato para a remi são e excussão do penhor; considerando que a confissão,
e~b?rajlldicial, não póde upprir o instrumento, publico ou particular, quando
eXigido para provar o coutrato, cit. Reg., art. 159; considerando que todo
os clIligos apontados na c07/.cordancia se"uem uma me ma doutrina e:\igindo
a prova eseripta para puder o credor exercer sobre o penhor o direito real
de p~gar-se pelo penhor com privil~gio e preferencia aos demais credore ;
cOnsllerando que o nos o codigo tem sua fonte no Cod. Comm. Port., que,
C?~O fizemos notar, acompanha os demais indicados' considerando a disposlçao do Opcr. n. 2692 de 11160, que em seu art. 6 diz: • Da divida contrabida passará o devedor uma eautela segundo o modelo n. 6, .. , e receberá do
credor outra da fórma do modelo n. 7 •.• , sob a penas da transgre são do
a~'l. 7 da Lei II. t083 do ml'sino anno ; considerando que a inteUigencia que
dispensa a prova escripta póde autorizar muilos abuso, como de se figural'
Utnd, vencia em penhor e vice-\'Crsa, e que deixa de preveuir em casos de fallencJa do devedor, conveniendas ou vantagens para um credor em dett'Ímento
da ~'espectiva ma sa: somos levados a não nos conformarmos com a opinião
do Illustrado jurisconsulto.
-:- P Dr. Annibal, Observacões, discorda da nossa, qne ainda mantemos, e
mais autorizada com a doutrina da \levo n. 826lJ, cil. em a noto
9:1 e!!ltão, - O escripto comm.ercial contendo de laracelo de penhor m.ercantil, nelo se achando nas cond,cões dos arls. 271 e 272 do Cod. Gomm..,
Podei á 7Jroduzir os elTeitos do mes;no contrato e o privilegio de preferencia,
~o caso de {allencia do devedor? - O presidente do Trib. do Comm. da Bahia

ntende que nestas especies de contrato deve haver eutre o credor e o devedor
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caso do rredor deixar de re~Lituir ou de apre-enlar o penhor
quando fôr requerido, pela declaração jurada do devedor (36l).
Arl. 273. Podem dar-se em penhor bens moveis, mercadorias
e quaesqller outros effciLos, titulos da divid,t publica, acções de
compallhias ou em prezas, e em geral quaesquer p_Ipeis de credilo
negoc.iav<:is em commercio (362).
dons e criptos do mesmo teor, de harmonia com os art . 271 e 272 do Cod.
Comm. para os ca os dos arls· 281 e 28'l do Reg. n. 737 e para o mai que
interessar, tendo assim decirlido com o tribunal em lima revista entre partes
Maná, Mac-Gregor & C. e os adUlinislradol(' da massa fallida de Astley Wil 00
c C., por isso que no papel em que esl . se con 'titnirão devedores pi;;noraticios nüo havia declaração de quantia certa de di vida, qualidade c valor
real do penhor, o que importava a nullidade de um tal papel em [rente do
al~t. 129, § 3 do Cou.
Entende tambem o mesmo pre. idl'nle que, além daquella nullidade que
exclue do direito de prefrrencia aquelle documento, outra exi te, que não foi
contemplada na decisão, e versa obre a data do escripto em que tão.
É seu parecer que esta data, comquanto anterior á época em qne foi o
escripto junto aos autos não podia prevalecer contra terceiros senão do dia
em que foi junto aos autos, conforme o direito, porque foi desde es a época
que tiverão della conhecimento e podião contestar-lhe os eJTeitos, não podendo aproveitar ao credores pignoralicios a escripturação mercantil em
devida [õrma anterior á juntada, e equivalendo as declarações do devedor
em taes circumstaucias á confissão de que trata o art. 171 do Reg. n. 737,
cujos elIeito só prejudicão aos con(jtentes e a seus herdeiros, c nunca a
terceiros.
O con elheiro presidente do Trib. do Comm. da Côrte é do mesmo parecer,
quanto á necessidade da duplicata dos titulos; entendendo, porém. que não
ha neces~iclade de erem identicos na fórllla e de conterem as mesmas decla·
rações. ..;... Vidc HeI. do ~liD. da Just. de ,1863.
Que.-ltão. - Os dinheú'os em penho)' são titulos que se podem classi'
ficar nos c)'editos de dominio? - Vide resposta á questão anterior.
(361) Arts. 284 e 640; Reg. n. 737, art. i72.
C::ollcol·dallcIR. - Cods. Civis. arts. : Nap. 207lJ; Boll. 1197.
Nota. - O Reg. n.2692, já ci!.. regulou o modo do estabelecimento de
e criptorios ou casas de emprestimos sobre penhores, sendo applicaveis uas
disposições e sancção penal aos mencionados em seu art. 17.
- As cilntelas prescriptas pelo mesmo Reg., art. 6, e cujos modelo o
acompanháriio, siltisfazem inteiramente o texto do art. 272.
- Não altera a natureza do. penhor mercantil o facto de fixar-se no
respectivo titulo quanria certa. mas a prazo arbitrario: Acc. do Trib. do ComlD.
da Côrte de 11 de Fevereiro de i867.-Rev. JU)'. de 1868, pago 3M.
Qucl!ltlio. - Os ballCOS que 7Jossuem acções de companhias como caução
de credito têm o direilo de votar na eleiFão das respectivas directorias rO Av. n. 92 de 1863 decidio pela negativa; e representando o Banco do Brazil
contra essa decisão, foi ella cOllfirmada pelo Av. n. 335 do mesmo anno : Os possuidores das acções, poi , assim caucionadas, podem votar.
(362) Art. 191,2' p. ; neg, n. 737, art. 276.
C::ollcoI·dRllela. -Couso Comms. arts.: Porto 315 e 320 j Nap. 2072
e 2075; Holl. 1196 e 2089.
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~ão podem, porém, dar-se em penhor commercial escravos,
nem semoventes (363).
Arl. 2í'~. A entrega do penhJr pMe ser real ou symbolica, e
pelos me mos modos por que pUde fazer- e a tradição da cousa
vendida (art. 199) (364).
Ârt. 275. Vencida a divida a que o penhor erve de garantia,
e não a pagando o devedor, é licito ao credor pignoralicio requerer
a "enda judicial do mesmo penhor, se o devedor não conVler em
que se f[ ç de commum :Jccordo (365).
(363 Fica de 1'0 gado em ua 2' parte o an. 273 do Cod. Comm.: Lei hyp.,
art. 2 ~ 11. - Vide noto 268.
Qtle~tào. - Ás acções de banco 1 adem constituil' penhol' mercantil e
não são compreJzendidas na exclusão final do art. 273? Não obsta que estes
tit'ulos não tenhão li cla71s'ula - á ordem - , nem sejão passados ao portador?
O agia das acções, isto é, o valor que ellas têm no mercado acima do valor
recolhido, pMe ser 'Vendido, cedido ou dado em penhor? - Pela affirmativa
resolvêrão a Hev. n. 5959 de 23 de Março e o Acc. re-z;isor do Trib. do Comm.
da COrte de 9 de etembl'o de i8M.. - Jur. Comm., pago 69.
(364) O contrato de per..hor é tanto real que o uosso codigo exige tradição
real ou symbolica.
(;olleordluleitl. - Cod. Comms. arts.: POlI. 314; Wurt. 410;
Nap. 2076.
Nota.- Até (I prnbor de escra\os, com a clct71sula constituti, pertencentes
a propriedade agric las, carece de transcripção no registro hypothecario :
Lei, ar!. 5, ~ 6; Reg. n. 3453, arts. 30 e 265.
As ITan,ferencias de apolices, acções de companhias e socie:l.ades anonymas
e outros titulos, para o elfeito de serem recebidos em penhur, não ão
sujeitas ao sello proporcional: Decl'. n. 4505 de 1870, ar!. 10 n. 17.Vide nols. 88, 93 e 400.
Questã... - Um dez:edor que dá a Seu credor. em penhor' mPI"cantil,
acções de companhias, inscriptas no l"egistro deUas, póde da1' a um outro
teu C)'fdor em penhor o valor de taes ac(.ões, endossando-lhe a cautela que
:Bcebeu do primeiro credol'? - O presidente do Trib. do Comm. da Côrte
Julga.e a cautela um elIeilo commercial, e, nos lermos dos arts. 273 e 276,
u~ Ululo de deposito e de credito, e que quando o penhor do primeiro
nao ab~o~ve toda a divida, póde ser a cautela dada em garanlia de qualquer
outra diVida e fazer-se a tran [erencia independente de escriptura publica ~
esta opinião prevaleceu no Trib. do Corum. da Bahia, apezal' da opinião
de seu res~eclivo prl'sidente, que, como outros, entende que essa lransferencia
d~v~ ser Jeita por escriptnra publica, porque a cautela não tem as condlçoes de elfcito commerciaL
(365) Rl'g. n. 737, art. 282; Ord. Ls. 3, Tit. 78, ~ 7, e 4 Tit. 56.
(;o"~'H'(lancla. - Cods. Comms.: Wurt art. 414 ; Nap. 2078; Holl.
1200.
Q~.elJ.R~. - É nulla a condição do penhor ficar vendido ao cr~or.
~enclda a dzvitia e 11ão paga no dia determinado ~ - Deve-se fazer applicação
a?d~·d. L. 4. Til. 56 pr., e nessa conformidade, isto é, peja affirmativa,
eel 10 a I\ev. n. 80i? de 24 de Abril de 1861.
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Art. 276. O credor que recebe do eu devedor alguma cousa
em penhor ou qaranlia, fica, por esse fa elo, con illf'rado ver·
dade ro depositaria da cousa recebida, sujeito a Ioda, as
obrig lções e re"poosabilidades declarada no Utulo -DO DEPOSITO
MERC.INT1L

(366).

Art. 't.77. Se a cou a empenhada con islir em titulas de
credito, o credor que os tiver em penhor entende·se subl'ogado
pelo devedor para praticar todos os actos que sejão nec6:.sarios
para conservar a "alid~de dos mesmos titulas, e os direito do
devedor, o qual ficará responsavel por qualquer omis ão
que possa ter ne ta parle. O credor pignnraUcio é igualmeule
competente para cobrar o principal e redditos do titulo ou papel
Je credito empenhado na sua mão, sem ser necessario l'Jlle
apresente poderes ger.aes on e peciaes do devedor (art. 3 7 (367).
Art. ~78. OffereconJo-se o devedor a remir o penhor, pagando
a diviJa ou consignanuo o preço em juizo, o credor é obrigado á
(366) Reg.

D.

737, art. '282.

()olu!ol·.laDu·ja. Nota. -

-

Carl. Cil's.: Nap. 2080; Hall. 1203.

O arI. 279 é uma sanc<;ão penal de sua qualidade de depositario.

Em geral o credor é sujeito ás obrigações de um depositaria assalariado.

TI ib. de Cas .• Ar. de 3 de Dezembro de 1803.

Que!!llão. - O proprirlario de bens dados em pen/wl' 7Jóde ve 'dê·los
com esse encargo, e a posse do titulo de venda da acçtio representw'á II
posse delles? - Pcla ,dlir,llativa: nem ob ta a falta da tran ferencia. nem a
do pagamcllto do sello, porquc alJue Itl é ctlnscquencia do domínio, c c le
só é ncecssdrio (Inando se faz transferencia: I\ev. n. 5959 dc '2J de Muço,
e Acr. 1'evisol' do Trib. do COUlm. da Babia de 9 de Setembro de t85 L. Ju)'. Cumm:, pago 69.
(367) A:t. 833 i Reg. n. 737, arls. 12 e 373,

()oueort(allcio. - Coels. <';omms. arts.:
4IUi Wurt. 407.

SI 2.
ParI. 309 e 31.6; Uesp.

N.til.. - É competente para inlcntal' a aação ele seguro quem possl1e a
apoli, c ii tltnlo dc penhor, embora não seja endossatalio: [lev. fi. 8338
de' 2J de Agosto de 1873. - G. JU1'" t. l, pago ~68.
- O proprietario de bens d:ldos em penhor póde vende-los com esse encargo i
e, p_oio, entregando ao comprador a cautela do pcnhor, titulo do domínio de
acçol's de ~ompanhia, COIll a decl,ll'at(ão elc hav~r recebido o valor on [JleçO
da, l,lleSmaS, deve CSle s 'I' eonsidcrado verdadeiro ou perfeito IHollrielario
ra; Vl du ar!. 191 d.o Cod do COUIITI. ; não podcndo prej udicar a falta do
p~~arn~lI~O do sello, que só sc pocleria pagdr no aclo da transfl'rcDeia das
dilas acç?es; ~ nem pMe invalidar o conLrato da compra a falta IL I ac~o
da translerencla d.ellas, por is o qlle tal acto é sempre uma coo 'eqnencl a
de d"lI!il\iO: !levo n. 598 t de '29 de Maio, e Acc. revisor do Trib. do GOlDm.
da Bdhl<l de 4 de Novembro do mesmo anno. - Jur. Gomm" pago !l4.
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entrega immediata do mesmo penhor; pena de se proceder contra
elle como depositaria remisso (art. 28~) (368).
Art. 279. Ocredor pignoraticio, que por qualquer modo alhear
ou negociar a cousa dada em penhor ou garantia, sem para isso
ser autorizado por condição ou consentimento por e cripta do
devedor, incorrerá nas peqas do crime de estellionato (369).

TITULO XIV
DO DEPOSITO MERCANTIL.

Art. 280. Só terá a natureza de depo, ito mercantil o que lôr
feito por causa proveniente de commercio em poder de commercianle ou por conta de commerciante (370).
(368) Art. 431; Ord. L. 3, Til 78, § 7.
Nota. - Tal obrigação não correrá para o mutuante, quando não vencida
.a divida. -- Vide noto 276.
(369) Art. 264, § 1 do Cod. Crim.
Nota. - O Cod. Plln. Fr., arl. 408, pune por abuso de confiança.
(370) Arts. 276e450; Reg. n. 7,?7, arL. 729, § 4.
Cods. Comms. arts. : POlt. 305 j Wurt. 604;
Hesp. 404.
l.Vota. -' Da acção de deposito tratão os art. 268 e seg . do Reg. n. 737;
da de relribuição aos depositarios os arts. 236 e segs. do CiL. Reg.
-:- AI~tes de incorporada uma companhia e de approvados os seus estatuLos,
o din~ell'o dado pelo ubscriplor não obriga, e eleve ser re Iituido a titulo de
deposito mercantil; A.cc. da ReI. da Cone de II de SeLembro de 1874. G. JUI·., t. 4, pago 484.
Que8tào. - Os depo itantes de dinheiro serão credores de domínio?
~ Consolid. da3 leis civis opina pela ne~aliva, dizendo qne os credores por
titulo de dinheiro não são credores de dominio, porque esse pril'i1egio só cabe
ao d~p.osito reglllar, quando fór de cou as não fungivei ; e que credito de
U?Il1111l0 quer dizer direito de reivindicar, e o direito cobra-se, e não reivindlca·se. A reivindicação só é possi veJ q\lanto ás couses cuja idenlidade póde
ser reconheCida.
Não nos podemos conformar com es~a intelligencia; na expressão - bens do nrL. 874 § 1 se deve COlllprehender o dinheiro, tantO que o art. 875 diz
q~c.- o dtnllciro que vencer juros não entra na ela se de creditos de doUllUlO; finllando a regra de que o dinheiro que não vencer juros deve entrar
..ou ser compl'ehel\(Udo nessa elas e.
O art. 9 do Uecr. n. 2691. de 1860, com referencia ao art. 1, § 6 da Lei
~. 1.083 do mesmo anno, até consiclera nes a e1asse os portadores ou possuiores de notas, bilhetes e escrjpLo~ ao porLador, passados pelos bane.os, nOs.
·casos de sua fallencia.
UOIlCOl'dRnch•. -

c. c.
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Art. 28i. Este contrato fica perfeito pela tradição real ou
symbolica da cousa depositada (art. 199) ; mas só póde provar-se
por escripto assignado pelo deposi tario (371).
Art. 282. O depositaria pMe exigir, pela guarda da cousa
Se o deposito regular confere sámente tal titulo, o de dinheiro cm muitas
circumstancias o será; reivindicar é o direito que tem o dono de uma cousa
de reclama-la; comprehende todos os bens, em cuja qualidade não se póde
deixar de classificar o dinheiro: ahi está o art. 1932 do Cod. r ap. dispondo que - o depositario deve entregar identicamente a cou a que recebeu.
Assim, o depo ito de dinheiro deve ser enu'egue nas mesmas especies
cm que tiver ~ido feito, seja no caso de augmenlo, seja no de diminuição
de seu valor.
O dinheiro papel ou metalliclJ póde, sem du vida, ser recon hecido em sua
identidade: Cod. Comm. Port. art. 307; e, porque sob a capa de falsos depo,
silos se tenha especulado, não se deve concluir quê o deposito de dinheiro
não confere o titulo justo que lhe a signa o art. 8711, S; 1- Vide not. 375, onde nossa humilde opinião, firmando a doutrina de que
o dinheiro póde constituir deposito, hoje é adoptada pela jurisprudencia do
Sup. Trib. de Just.

Questão. - É pe,-mittido ao depositaria de dillheiros usar dos mesmos?
ão: Ord. L. li, Tit. 76, S; 5 i L. 3 lf. De l'eh. cred.; Cods. Comm . arts:
Resp. 1l0S' Nap.1!J30; Holl. 17119.
Entretanto o Cod. Comm. Port., art. 307, permitle o uso, salvo consistindo
o deposito em certa qualidade especificada de moeda para ser volvida á es·
pede elfectivamente deposilada,
O Cod. Pen., art. 258, pune de furto o que, tendo para algum fim recebido a cousa alheia por vontade de seu dono, se arrogar depois o domínio
ou uso que lhe não fi)ra transferido.
(371) Arts. 91 e 98; Reg. n. 737, art. 271 i Ord. L. 3, Tit. 30,

2.

t::oncordlnU!ia. - Cods. Comms. arts.: Port. 3011; Nap. 1219, 1923
e 1924; Boll. 1737.
Nota. ão ha deposito, desde que deixa de haver escripto assignado pelo
depositario.
Não póUe intentar-se a acção do deposito contra um administrador de
massa ralUda, em cnja mão se fez penhora de alguma quantia, em sell
poder, proveniente de liquidação dos bens do deve:1or, cumprindo continuar
no termos da execução até que sejão esgotados: Rev. n. 774S de 4 de Feve,
reiro de 1871.- G. Jur., t. 2, pag 9l.
- No civlil, escl'ipto particulnr de deposito, reconhecido em juizo pela
parte, expressamente ou á revelia, vale como escriptura publica, embora
o valor exceda á taxa da lei: Hev. n. 8it111 de 8 de Junho de 1872.G, Jur., t. 1, pago 395.

Que!!ltão. - A provfl. POl' escripto póde substílltir-se pelcb confissã~ ~a
parte? - Aincla nos oppümos á illuslrada opinião da Consolido da lei-s CW!S.
art. 430, not. - Vide noto 360, Quest. 3.'
O art. 270 <10 Reg. n. 737, para iniciar a acção de deposito exige a prova
escripta; o art. 720 S; 1 diz: « O autor só é obrigado a juntar documentoS
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depositada, uma commissão estipulada no contrato, ou de·
terminada pelo uso da praça; e se nenhuma houver sido estipulada no contrato, nem se achar estabelecida pelo uso da praça,
llerá regulada por arbitradores (372).
.A.rt. 283. O deposito voluntario confere-se e aceita-se pela
mesma fárma que o mandato ou commissão, e as obrigações
reciprocas do depositante e depositaria regulão-se pelas que
se achão determinadas para os me mos contratos entre commiltente e mandataria ou commis ario, em tudo quanto fôrem
appllcaveis (373).
Art. 284. Não entregando o depositario a cousa depositada no
prazo de quarenta e oito horas da intimação judicial, será
preso até que effectue a entrega do deposito ou do seu valor
equivalente (arls. 272 e 440) (374).
logo com a petição de acção - quando sem elles o Cod. Comm. não admiltir
acção em juizo (arts. 281, 302 e 587). II
- O Dr. Annibal, Obsel'vações a esta nota, pronuncia-se em contrario á
resposta que dêmos á questãe·. Não mudamos de opinião, e a ReI'. n. 7748
a confirma.
(372) Art. 839; Reg. n. 737, art. 189.
()oneordRueia. - Cods. Comms. arts.: Porto 306; Hesp. 405;
Wurt. 405.
~
Nota.-O deposito por direito civil é, em regra, gratuito.
- Declarou-se que os depositarias que servem por escolha dos intt'ressa~os, sem intervenção do j u.izo çêm direito ao que fôr estipulado, por constitw.r. uma convenção particular; e que quando, na falta de deposito pubüco,
o JWzo, a seu arbitrio ou a contento das partes, nl,mêa alguem, é appücavel
a esse o disposto no Av. n. 072 de 1859: Av. de 4 de Outubro de 1872.
i373) Arts. 140 e segs., e 165 e segs.
()olleordancia. -Cods. Comms. arts.: Porto 310; Hesp. 406 e 407;
Wurt. 408 j Nap. 1921.
(37 4) Art • 20 e 114; Reg. n. 737, arts. 272 e 525; Ord. L. 4,:Tlt. 76, S; 5.
Nota.- O Cod. ap., art. 2060, só autoriza a prl ão, cont"ai71te par
COl'ps, no caso de deposito necessario : não autoriza no deposito voluntario,
porque o depositante deve imputar a si o prejuizo que experimentar.
- O presidente do Trib. do Comw. da COrte, relato rio do Minist. da Just.
de i865, reclama contra a severidade deste art. e 275 do Reg. n. 737, em
attenção á penalidade dos arts. 257, 258 e 269 do Cad. Crim.
- O equivalente é dinheiro: Decis. de Agg. do presidente do Trib. do
Comm. da Côrte de ~ de Fevereiro de 1866.
- Não cabe aggravo da sentença que denega a prisão do depositario : Decls.
de Agg. do mesmo magistrado.
'7 O executado que, com annuencia do exequente, assigna termo de dePOSito dos ben' penhorados, póde ser preso se recusa a entrega. Não
~bsta . qu~ estes bens estejão por outrem penhorados e que haja ouU'O
epOsitano : Decis. de Agg. do mesmo magistrado de 23 de Outubro
de 1857.
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Art. 285. Os depositos feitos em .bancos ou estações publicas,
ficão sujeitos á~ disposições das leis, estatutos ou regulamentos
da sua in tituição (375).
Art. ~86. As disposições do CapiLulo II - DO PENHOR MERCANTIL são applicaveis ao deposito mercantil (376).

TITULO XV
DAS COMPANHIAS E SOClEDADES COMMERCIAES.

CAPITULO 1
Disposições ge1'aes.

Art. 287. É da {; sencia das companhias e ociedades com·
merciaes que o objecto e fim a que se propõe seja licito, e
que cada um dos socios contribua para o seu capital com alguma quota, ou esta consista em dinheiro ou em effeitos e
qualquer sorte de bens, ou em trab;J.1ho ou industria ( 377).
(375) Art. 278; Reg. n. 737, arls. 269, an, 526 e segs.; nego n. 738,
al'ts. 147, 158 e 161,
C::oJlcoI·dRIlCi". - Cod. Comm. Port.• art. 311.
Nota. - Nenhum dos banco cl'eados por decreto do poder executivo poderà
ernitlir 0\1 manter na ciJ'culação, notas, bilhetes, e em geral escriptos que
contenhão promessa ou obrigal(ão de valor recebido em deposito ou de pa·
gamento ao ponador, de quantia inferi r a 50S000 na Côrte e provincia do
Rio de Janeiro, e 25<tl>000 nas provincias ; Lei n. 1083 de 1860, art. 1, § 2 j
Decr. n. 2691 do mesmo anno, art. 2, § 3.
- O deposito mercantil póde consistir em valores e especies determinadas, como em dinheiro: l{ev. n. 7975 de 13 de Abril de 187:1; llev.
n. 8~14 de 16 de Agosto de 1.873. - G. Jur., t. 1, pag. 25\l.
(376) Arts. 27i e segs., e 276.
(377) Arts.145 e 302, § 4, Tit. UI1., art. :1.9, § 2; lleg. 11. 737, art. 20,
~ 2; Ord. L. 4, TiL. 44 pr.
C::oneordancIR. - Cods. Comms. arts.; Porto 527 e 529; Nap. 1.832
e 1833; Holl 1655 e 1656.
Nota. - Não se comrnunicão, pois, os lucros illicilOS adquiridos, cit. Ord.
S) 3, e dá-se restilllição. condemnado o socio delinqnente, no caso de communicaçã , cito Ord. São complices do crime os que percebem os mesmos
lucros, cito Ord.
- (( Serão tambem considerados cOlllplices os que receberem, occullarem
ou comprarem cousas obtidas por meios cl'iJniuosos, sabendo qne o fôrão, ou
devendo sabe-lo em razão da qualidade ou condição das pessoas de quem ali
l'ecebêrão ou comprárão ll: Cod. Crilll., art. ti, § 1.
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Art. 288. É nnlla 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 effeitos entrados por um ou mais sacias para o fundo social ( 378 ).
Art. 289. Os socios devem entrar para o fundo social com
as quolas e contingentes a que se obrigarem, nos prazos e
pela fôrma que se estipular no contrato. O que deixar de o
fazer, responderá á sociedade ou companhia pelo damno emergente da mora, se o contingente não consistir em dinheiro;
consi tindo em dinheiro, pagará por indemnização o juro legal
sómente ( art. 249). 'Em um e em outro caso, porém, poderáõ os
outros sacias preferir á indemnização pela mora a rescisão da
sociedade a respeito do socio remisso (379).
Art. 290. Em nenhuma associação mercantil se póde recusar
aos sacias o exame de todos os livros, documentos, escripturação e correspondencia, e do estado da caixa da companhia ou
sociedade, sempre que o requerer; salvo tendo-se estabelecido
no contrato, ou qualquer outro titulo da instituição da companhia ou sociedade, as épocas em que o mesmo exame unicamente poderá ter logar (380).
Ar!. 291. A~ leis particulares do commercio, a convenção
«

Quando o crime fõr commettido por mais de um delinquente, a satisfação

s~rá ii Cusla de todos' ficando, porém, cada um solidariamente obrigado)) :

cIl. Cod., art. 27.
« Serão obrigados á satisfação, posto que não sejão delinquentes ...• os
que gratuitamente tiverem participado dos productos dos crimes até á
concurrente quantia. : Cito Cod., art. 28, SI 2. -Vide art. 68 da Lei n. 261de 1841.
.
(378) Arts. 3, 313, 319, 326 e 390; Reg. n. 737, art. 682, SI 1; Decr.
n. 2711 de 1860, art. lI3; Ord. L. li, Tit. 4, SI 9.
COllcortlRllclR. - Cods. Comms. arts.: Porto 528,530, 532 e 53l1,Nap. i855; Sard. 1830; Bav. éltp. 8, t. li n. 6; Prus. 245; Aust. 1195 e 1196 ;
Holl. 1671 e 1672; Louis. 2785 e 2786.
Nota. - É a que se chama sociedade leonina.
(379) Art. 336 SI 3; Decr. n. 2711, ut. lI4.-Vide not. 328.
CoeIs. Comms. arts.: Port. 533; Hesp. 302;
Nap. 1845 a 1847; Boll. 1663 e i664; Sard. 1368 e 1369; Wurt. 19::s
e :194 i Louis. 2829.
.
COllcord8J1ciR. -

(380) Arts.18, 19 e 31.4; Reg. n. 737, art. a5i e segs.; Decr. n. 2711,
ar!. 51.
COUCOrtll..lciR.- Cods. Comms. arts.: Porto 225 e 536; Boll. ii;
Hesp. 308 i Wurt. 41 e 42 i FI'. ll1 i .o. Sic. 21; Sard. 22; Greg. 14; VlI\. i5.
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das partes sempre que lbes não fôr contraria, e os usos com·merciaes regulão loda a sorte de associação mercantil; não
podendo reCJrrer-se ao direito civil para a decisão de qualquer duvida que se offereça enão na falla de lei ou uso
commercial ( 38! ).
Art. 292. Ocredor particular de um socio só póde executar
os fundos liquidas que o devedor possuir na companbia ou
sociedade não tendo este outros bens desembargados, ou se,
depois de executados, os que tiver não fôrem sufficientes para
o pagamento (382).
(381) Arts. 121., 1.56, 1.76. 1.86 e 628; Tit. un./ art. 21.; Reg. n. 737,
arts: i, 2 e 218; Ass. n. i7 de 17 de Agosto de 1.857, e n. i8 de 1.8 de De·
zembro de 1.865.
COllcord"nci".-Cods. Comms. arls.: Porto 537; Belg. L. I, Ti!. 3
- 2; Fr. 18; Sard. 28; VaI. 19; Greg. 18; D. Sic. ~7; Wurl. 1.79;
HolI. i5.- Os dous primeiros apenas combinão em elas ificar : 1.°, a couvenção das partes; 20 , as leis do commercio; 3°, o direito civil, em falta
da lei commercia1.
Os demais e1assificão: em 1o lo~ar, o direito civil; em 2°, as leis do
commercio; em 3°, as convenções das partes. Parece que mais metllodico
foi o nosso codigo.
(382) Arls. 350 e 81.1., e 873; Reg. n. 737, arts. lt98, 529 Si 1.0, 530 ~ 6,
e 531 Si i.
- Vide nots. 352 e 1.272, onde desenvolveremos a questão magna da
divisão dos patrimonios e applicação deste art. 292 ao estado de rallencia.
COllcol·dRIICi". - corls. Comms. arls.: Porto 743; wun. '>.30.
Nota.- A disposição do nosso artigo sobre credores da sociedade em
concurso com os credores particulares de cada um dos socios são inteiramente applicaveis ás sociedades civis. Ua, porém, esta difTerença, quando as
sociedades civis não são em nome collectivo, ou os socios não estipulárão
responsabilidade solidaria para com os terceiros. Cada um dos socios só
fica obrigado por sua parte viril, não pelo pa~amento de toda a divicla.
Isto quer dizer que o pagamento d~ cada uma das dividas divide·se pelos
socios em partes iguaes pro numero virol'um: Consolido das lei círis,
art 756, not. 5.
- Nas sociedades em nGme collectivo, as obrigações. assignadas com o
nome individual dos oeios são pagas pelos seus respectivos bens individuaes,
ainda que sejão provenientes de reformas feitas pela firma . ucial, pois importa isto uma verdadeira novação de contrato: Acc. da ReI. de Porto-Alegre
de llt de Outubro de 1875, - Dil'" t. 8, pago 725.
Que!!!ciio. - Os bens de 1'ai:: de uma sociedade de que o marido e
socio, independem do consentimento da mulher para sua alienação? - O
lustrado autor da Consolidação opina pela affirmativa, visto a sociedade consutuir uma pessoa distinctá dos socios que a compõem.
Esta doutrina é sã: ({ A união de interesses faz da sociedade uma
abslfacção, um ser juridico dislincto dos associados, que nasce, adquire, contrata, tem seu patrimonio, suas di vidas, suas acções, seus direitos, um
domicilio particular, comparece em j'Jizo, acciona e se defende, emfim, vive
e se extingue como nma pessoa pbysica .• - Esta doutrina é de lodos os
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Quando uma mesma pessoa é membro de diversas companhias ou sociedades, com diversos sacias, fallindo orna, os
credores dena s) podem executar a quota liquida que o sacio
commam tiver nas companhias ou sociedades solventes, depois
de pagos os credores destas ( 383 ).
E'ta disposição tem lagar se as me mas pessoas formafj~(J1
dirersa companhias ou sociedades: fallindo uma, os credores
da massa fallida só têm direito sobre as massas solventes,
depois de pagos os credores destas (384).
Art. 293. Os sacias, administradores ou geren' ps, são obrigados a dar contas jostificadas da sua administração aas outros
sacias (38,-)).
ArL. 294,. Todas as questões sociaes que se suscitarem entre
os sacias durante a existencia da sociedade ou comp:lDhia, sua
liquidação ou partilha, serão decidida em juizo arbitral (386).
CAPITULO II
Das companhias de com1rw?'cio ou sociedades anonymas.

Art. 295. As companhias ou sociedades anony.na' (387),
juri con ultos i e o Trib. de Cass., em i3 de l\1arço de i823 e em 8 de
o\'cmbro de 1836, a im julgou, até fazendo applicação de les principios
ás socicdade chis
- Cougel et Merger, Dict. de Droit Comm" verbo sociélé, ns. 123 e 124.
(333) COIlCI)l·daneill. - Cad. Comm. Porto art. 746.
(386) ConeoJ.'.Uancia. - Cod. COl1lm. Porto art. 765.
(385) AI·ts. 162 e 290.
CJoneol'tlanela. - Cod. Comm. Porto an. 535.
(386) Arts. 245, 368, 73!l, 783 e 806' Til. un., arL 20; nego n. 737,
arts. '.lO § 2, e 4U.
{)OllcoI·daneia. -Cods. Comms. arts. : Porto 70:3 7lt8 e 7ú9; FI'. 51;
D. Sic. 60' Greg. 51; Vai. 50; Ue p 365' Wurt. 279; Rus. ú7 i Hung. 53.
Estc codigo repelie o juizo arbitral forçado, e o antepenultimo permitle
renullcia-Io. - Vide noto 325.
(i:l87) Anonyma, sem nome, porque nenhum socio póde selO pessoalmente obrigado.
-:- Tendo a companhia Sorocaballa da estrada de ferro intentado uma
~cçao pelo juizo dos feito da provincia de S. Paulo para haver garantia de
~lros:m quantia despendida pelo presidente da directoria em di tI ibuição
r e acçoes, occorreu um conOicto de jurisdicção; e o governo imperial, ob
. und~ment~ de que cabia á p esidencia da prol'ineia dar á lei a preci a
IDtelligencla para sua execnção, interpretando as dau ula lcgaes do contra~o ~elebrado com a companhia, fixai' os limites do capital que lbe era
3alanlido e detcrminar as condições geraes da cxistencia de lima empreza
edtra~albos puhlicos, decidio proceder o conOicto lcvantado, julgando o
po er Judiciaria incompetente: Av. II 75 dc 187ú.
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designadas pelo objecto ou empreza a que se de linão, sem
firma social, e admini lradas por mandatarias revogaveis (388),
sacias ou não sacio, ó podem estabelecer-se por tempo determinado (389) e com aulorização do governo (390), dependente da approvação do corpo legislativo (39i ), quando hajão
(388) É ioadmissivel nas sociedades aoonymas a perpetuidade dos presidentes e directores, como a revogabilidade ou de tituição é permittida á
assembléa dos acciooistas ql1ando haja para isto causa justificada: Av. n. 104
de 1858 j Lei n. 1083 de 1860, art. 2, ~ ii, 12 e 19; Decr, n. 2711 do dito
anno, ar IS. 5 Si 16, e lI5; ÂVs. ns. 68, lI38 e !.J7'J. de 1861, e 5116 de 1863;
Cad., art. 157, SI 1.
(389) São tempO/'arfas: Lei n. 1083 cil., art. 2, Si 2; Decr. n. 2711 cit.,
arts. 5 n. 5, e '1.7.
(390) ão se podem crear, organizar e incorpOl'ar sem decreto do poder
executivo: Lei cito n. 1083, art. ~, Si 1; Decr. cito n. 271.1, arts. 1 e 27.
- "ob fundamento - que a lei, creando as sociedades anonymas limitou
a responsabilidade dos respectivos socios ao valor nominal das acções ou
quotas por que se houverem compromellido no intuito de promover a
ol'!~anização de emprezas que por sua natureza, importancia e duração,
excedem aos limites das faculdades individuaes. e lhes impõe, por i so,
condições de existencia destinadas a prevenir os abusos e perigos que
poderião provir daquella derogação de direito commum; - que enlre as
medidas geralmente reputadas indispensaveis ao regimen deslas ociedades,
sobreleva, como ellicaz para resalva dos interesses e direitos dos proprios
sacias e dos terceiros com quem a sociedade transigir, o exame e julga·
menta por parte dos mesmos sacias como fõrão geridos os respectivos negocios; - que incumbe ás assembléas dos aCCionistas esse exame e julgamento, sendo por esse motivo que o rcgulamento approvado pelo Oecr.
n. 2711 de 1860, e expedido para execução da lei n; 1083 de 1860, no Si :1.1
do art. 5 terminantemente exige a convocação destas a sembléas ao menos
uma vez por anno; - que, embora a citada legislação não fixasse o numero
de accionistas com que devem organizar-se e fuoceionar as companhia ou
sociedad s anonymas, deprebende-se do complexo de snas disposições, principalmente da necessidade de serem fiscali adas os actos da f:!erencia pelas
assembléas geraes, que este numero não deve seI' tal que, eliminados os
accionistas seus administradores, os qual.' não podem julgar dos propr.i?s
actos, torne imposslvel a reunião das mesmas assembléas; - que, orgaDlzando-se e pretendendo funccionar com cinco accionistas sómente, a companhia Mirim não allemle áquella condição essencial das sociedades anonYl1las,
nem poderá Cllmlrir a letra do citado regulamento, porquanto com um numero
de accionistas tão limitado é manifeslamente impossivel preencber os lagaresda directoria e do conselho fiscal, e bem a sim reunir a assembléa geral- que, ainda nas nações que adoptárão disposições maL liberaes ácerca
das sociedades anonymas, creando um novo typo de associações, a que denominárão - Companhia de responsabilidade limitada -, as respectivas leiS
exigem maior numero de acciouistas para forOlula·las: - resolven o governo imperial indeferir a alllori:::ação requerida pela companhia 1irim:
Av. de 3i de Outubro de 1875.
(39i) São dependentes de autorização legislativa especial: i O, os bancos
de circulação e suas caixas filiaes e agencias; 2°, as companhias quC"
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de gozar de algum privilegio; e devem provar-se por escriptura publica, ou pelos seu estatutos (392), e pelo acto do
poder que as houver autorizado (3,93).
emprehenderem a construccão de estradas de ferro e canaes de navegação
que servirem a mais de mim provincia.
Esta autorização é extensiva á approvação ou confirmação dos estatutos ou
escripturas de associação e prorogação .de tempo de duração das referida c.ompanhias ou sociedades anooymas: Lei cito o. 1.083, art. 2, ~ 2; DecI'. cito
n. 2711, art. 1.
Nola.- O que sejão operações bancarias, Vide oot. 1.77.
(392) Lei cit. n. 1083, art. 2, ~~ 1.,2, 6 e 7 ; Decr. cito n. 2711, arts. 2,

3 e 4.

(393) Nota.- Poder legislativo ou executivo,
- São ujeitas aos emolumentos seguintes:
De approvação de estatutos, e autorização para incorporação de sociedades anonymas, bancos de circulação,
de depositos, de descontos e companhia de seguros. . .
60S000
As ociações e companhias de mineração, navegação e
outras mercantis e industriaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40S000
Caixas economicas. montes de soccorro, sodedades de
SOCCol'ros mutuos, seguros mutuos de vida e credito real.
20S0CO
Approvação de qualquer alteração nos compromissos
e estatutos.....................................
208000
Dila de c tatu tos e autorização para funccionarem no fmperio, de caixas ou agencias filiaes de sociedades aoonymas estabelecidas em paiz e trangeiro
,
.
20 000
Decr~ n. 4356 de 1869, ~ 63,6!1 e 65 da Tab.
once sao de privilegio:
.
Por 10 annos ......•...•...•............. , ......•
505000
Por mais de 10 annos
. 1005000
Sendo a inventores
.
20S000
- Decr. cit., ~ 66.
Transferencia ou cessão dos me mos privilegios
.
20 000
- Decl'. cit., Si 67.
- Pag~o de sello P'opo?'cional:
.00 ca~Jtal das companhias ou sociedades anonymas e suas agencias. e
caJ~as filmes SOUre a importancia total das entradas, á medida que o capital
se ~r realizan.do : Decl'. n. 4505 de 1870, art. 2, Ri •
.TI_ansfel'encras de apolices e acções, soure o preco da negociação ou tran~mlSs~o: Decr. cit., art. 2, Si 4.
•
ello fixo, seus estatuto...........................
200 r .
Priv!legiOS, ainda que estipulados nos contratos e estatutos de companhias
ou socleda'.les anonymas:
~or 1.0 annos ..•.......•..•••......• " . • . . . • . .. . . • 1. OOSOOO
por mais de 1.0 annos até 20....• " . . . . . •. • . . . .•• . . 300S000
01' mais de 20 annos..•...•. " .... : ... " .. • . • .• . .
500:';000
Cartas de autorização e approvação dos seus estatutos.
00$000
~endo concedida a autorização por acto disLincto do da approvação. cobl'al'se- a de cada um metade: DeCl'. cit., arL. i3, §~ :1., l j e 12.
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As companhias só podi'm ser dissolvidas:
1. Expirando o prazo dI ~ua duração ( 394 ) .

II. Por quebra ( 395) ;
São isentos do imposto do sello: DecI·. cit., arts. 10 ~~ 3, lJ, ~3, i7 e ~8.
- Seus directores e gerentes são obrigados a apresentar, quando o chefe
da estação fiscal o exiair, os titulas de nomeação dos re peclil'os empregado,
considerando-se verificada a hypotbese do art lJú Si 3 no ca o de recu ai
- nem serão seus estatutos recebidos no tribunaes e conservatoria do
commerc.io sem que ddles conste o assentamento do seBo do capital, sendo
sujeitos, pela inJevida retenção do producto do ello, ,\s penas do art. 43
da Lei n. 51lJ dc ~8lJ8: Decr. cit., arts. ;J8, 39 e 57.
- Imp sto de indu '(7'ia e 1Jl"ofi são : - pagão 1 11'2 por ccnto dos dividendos distribuidos aos accionistas no eX"rcicio anterior ao do lançamento
ou, SI' não houver dhidendo, a taxas correspondentes ás indu trias que
exercerem, e as que tiverem garanliô dc juros dada pelo E tado ou pelas
provincias. pagaráõ sobre o rendimento liquido, excedente ao garantido:
Decr. n. 5690 de 187lJ, art. 2.
Pagão as taxas das Tabs. A, B, C e D, quando não estil'erem sujeitas ás
de 1 112 010 : Decr. cit., adv. no fim das mesma .
- Um espirito elevado, muito conspicllO e familiar (o conselheiro Nabllcol
com as mais transcendentes questões de aclministração, já em 1865 manifestou de ejos de vêr afTrouxadas as cadêas que arroxâo os pulos da iniciativa individual, forUlulando um projecto sobre sociedade~ de rCS7JOllsabi{idade limitada e ouvindo a pessoas competentes: até. CIl1 França desde
1863, corno na Inglaterra desde 1856, exi tem, - incl'pendem de autorizaçãO
ao governo. - Entre nós só merece aLlPllção a politica tacanha, em que o
govel'llll representa o papel joco-serio de Ulll vulgar prestidigitador j e, por
isto, questões desta ordem não se resolvem.
VOllco.·dRJUlhl. -Cods. COIDms. arts.: Porl. 538, 539 e 546; FI'. 29,
30,31,37 e lJO j Sesp. 265,276 e 277; HoU. 36, 37 e /jlJj Rus. 50i, 522
e 523; Wurl. 2lJ3 a 2ú8; D. Sic, 48, ÓO, 52 e 55; Greg. 29, 30, 3i,
37 e 40; Sard. 39 a 42, lJ6 c f19; Val. 28 a 30,36 e 39.
- Na Inglaterra tambem sómente se con titue a T l'adill 9 GOl'poratlO!1
por bill do parlamento ou cart·t real: se as considera como c[ caractP.r Roli·
tico, antes que particular, visto que se instituem tendo por objpcto trabalbos
de utilidade publica.
- Na RU3sia nunca o pri vilegio exclusivo concedido a ullla sociedade pMe
ser renovado ou prorogado,
•
- 'a Hcspanha ao contrario, os eslatuto~ das sociedades anoDymas saO
sllbmettidos ao exame dos tribuDaes do commcrcio, em \'cz do governo.
(39lJ) Art. 335 n. 1; Decr. cito n. 2711, art. 35: additou - se não fOr
renovado ou prol'ogado, ou o de sua prorogação ou renovação.
Nota. - Os contrato, de dissolução de sociedade são sujeitos ao seBo proporcional.-Vide nots. lJOlJ e lJ6i c segs. ; e Decr. n. lJ505 de 1870, art. 1.·
Voneord:,uciR. - Cods. Comms. arts.: POl'I. 69!.1 ; Uesp. 329 n. i,
e 330; Hung. 39 n. i; Wurl. 215 n. 1; Nap. 1865 D. l' Ilol. 1683.
(395) Art. 335 n. 2; DeCi'. cito n. 27'11, art. 35, n. 2. -Vide noto 461 e
segs., e Decl'. n. 2695 de 1860.
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III. Moslrando- e que a companhia não póde preencher o in·
tuito e fim social (396).
Art. 296. A escriptura, estatutos e aclo de autorização das
companhias, devem ser scriplos no registro do commercio, e
publicados pelo tribunal respectivo antes que as companhias
comecem a exercer suas operações (397).
Uonf.'orilant'ia. - Cods. Comms. arlS.: Porto 695; Hesp. 329
n. 2, e 330; Hung. 39 n. 3; Wurt. 216 n. 4; 'ap. 1865 n. 4;
Holl. 1683.
(396) Art. 336 n. 1. i Decr. cito n. 27H. arL 35 n. 3: additou - ou por
perda inteira 011 de dous terços de seu capital, se menor limite não tiver
sido marcado pelos respectivos estatutos, e se o fundo de reserva não cobrir
ou indemnizar a mesma perda.- Vide not. 461. e segs.
Coneol·ilancia. - Cods. Comms. art.: Port. 695 ; Hesp. 329 n. 1.0,
e 330,. Hong. 39 n. 4; Wurt. 21G n. 2' Nap. 1865 n. 2 j 11011. 1683.
Nota.- O cito Decr. n. 27li, art. 35 n. 4. additou mais - Provada a
impossibilidade de ser preenchido, ou por iusllfficiencia de capital, ou por
qualquer outTa causa, o intento e fim social.
- • No caso de ultrapa sal' o circulo de suas operações, traçado pelos
seus estatutos, ou de serem diligidos de um modo contrario ás condições e
regras por elles eSlabelecidas ou pela Lei n. i 083 cito •
- « A dissolução se póde operar cm qualquer época e em qualquer
h.ypothese, antes da expiração do prazo de [uração marcado pelo respectIVOS estatutos por deliberacão da assembléa geral dos accionistas, na
fórma dos l1I~smo estatuto,'por lllutUO couscnso do socios, observando-se
as dispo ições do art. :138 do Cod. Comm., e do art. 58 n. 5 do Reg. n. 738
de 25 de Novembro de 1.850, ou judidahnente nos ca o previ to pelo artigo
antecedente, ns. 2,3 e !.J (já ficno a7Jontados) , a requerimento de qualquer
dos accionistas, e Onalll1ente por er cassada a antorização, no caso de
violação <tos estatutos e da citada Lei n. 1083»: Decr. cito n. 2711,
n, 36.
Questão. - Será illegal II clausula, nos estatutos de uma sociedade
anonyma, de que fica autorizada pam dissolver-se ainda antes do prazo
1T!al'cadv para sua duração? - O Av. n. 198 de 1854 decidio pela negatJ~a, apezar dos parecere do conselheiro Proc. da Corôa e da Sec. do Cons.
d Esl. dos Neg. do Imperio.
(397) Arts. 1.0 n. 2, e 299; Reg. n 738, arl. 58 n. 5 j Reg. 11. 1.597,
art. 12, SI 3; Decr. 11. 271.1 de 1860, arts. 14 ~ 19.
COl1c() .. danci,~. - Cods. Comms. arts.: Port. 540; FI'. 45 e 46'
Wurt. 248; Hung. 65; Sard. 54 e 55; Greg. 45 e 46; VaI. lllt e 45;
Besp. 22 n. 2.
Nutl. - A carta de approvação dos c tatutos, assim como os mesmos
estatutos, ou escriptnra de associação, serão registrados e publicallos pelo
m~nos 60 dias antes do começo da operações, sob as penas do art. 7 da
LeI n. 1.083, art. 2, SI 6; Decr. n. 27'11, arl. i3.
- O registro poderá ser substituido, se os presidentes dos Tribllnaes do
Commercio ou conservadores o julgarem conveniente para economia da

.140

CODIGO

CO~MEnCIAL

As companhias s6 podem ser prorogadas com approvação do
poder que houver autorizado a sua instituição, procedendo a
novo registro (398).
respectiva secretaria e rapidez de seu expediente, pela entrega ou deposito
de um exemplar ou cópia aulhentica das carias de autorização e approvação
de estatutos: Decr. cil., art. 1LJ.
- Antes de competentemente autorizados e approvados os espectivo
estatutJS de uma companl1ia pelo governo, podem os incorporadores legalmente receber quantias dos subscriptore da. futuras acções; - quer essas
quantias sejão como adiantamento do capital subscripto, quer como garantia
e penhoy do seus compromissos para COIII os mesmos incorporadores;- e
podem estes, para certificar taes entregas de capital adiantado. ou de futuras
entradas, emittir cautelas ou titulos equivalentes; - e taes cautelas imporlão,
para os portadores. em declaração ele accionistas; - e nem são oppo tas á Lei
n. !.OM3 de 1860 e ao Decr. n. 2711 do mesmo anno; - e nem importão elD
conhecimento de deposito. - Os incorporadorl's, que assim as emiuem, não
são obrigados a restituir, em vista das mesmas, as quantias entregues e recebidas, embora o que as deu não queira mais incorporar-se ahi. - Approvados o estatulOs de uma companhia pelo governo, cessa para o nbscriptor
anterior das acções o direito de vir a juizo reclamar o que, a titulo de penhor,
deu antecipadamente: Rev. u. 8879 de 17 de Maio d 1876. - G. Juro,
t. 12, pa~. 1LJ t. - Vide a censura que o ilIustrado redactor dl'ssa gazeta fez
a tal doutriua.
ÀS companhias de seguro. e em geral as sociedades anonymas, não
carecem de prévia declaração CiO governo para se considerarem legalmente
constitltidas e começarem a exercer as respectivas funcções: o art. 2 § 5da
Lei n. 1083, e o ar!. 17 do Decr. n. 2711 se referem aos estabelecimento
bancarios: Av. n. 310 de 1870.
Questão.- As companhias ou sociedades anonymas dependem da
matl'icula para go:zal' dos favores e isenções dos commerciantes? - O

Av. n. 2LJi1 de 11159 decidio que - os decretos d'l governo approvando
sens estatut03. registrados no Tribunal do Commel cio, servem-lhes de matricula.
.
(398) Art. 10 n. 2; Reg. n. 738, art. 58 n. 5; Lei cit. n. 1083, art. 2,
2711. arts. 18 e 27.

Si 1; Decr. cito n.

t::ollcol'chu...'la. - Cods. Comms. arls.: Porl. 602; FI'. 37 j Wur~
2M e 2ú8; Hesp. 331; Rus. 5'13: D. Sic. 52; Greg. 37 j Sard. LJ6; VaI. 36.
- As notas ao portador e á vista pagaráõ de scllo sobre o termo médio
dos bilhetes de cada cla~se em circulação no anno anterior. Este lermo médio
será calculado verificando-se o numero de bilhetes remellidos em cada classe em
circulação no fim dos mc?es do referido anno, e dividindo-se depois o tolal
dos bilhetes pelo numero dos mczes: Decr. n. LJ505, ar!. 2, § 1.1.
- São isentos do sello lixo os livros das caixas economicas. monte-pios,
de piedade, de soccorro e de soccQrros mutllOs, crllados em virtude da Lei
n. 1083: Decr. n. 2711, 8rt. 15, § 3.
Os bill::etes dos bancos de circulação que substituirem outros. retirados
da circulação em virtude da disposição da lei, ou em consequencia de falsificação, são isentos do sello? - O novo Reg. não se occupou da especie.
Subsistirá a disposição do Decr. n. 2713 de 1860. art. i?
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Art. ~97. O capital das companhias divide-se em acções, e
estas podem ser subdivididas em fracções (399).
As acções podem ser exaradas em fórma de título ao partidor
ou por inscripções nos registras da companhia; no primeiro
caso, opera-se a transferencia por via de endosso; no segundo
só pMe operar-se por acto lançado nos mesmos registras com
assignatura do proprietario ou de procurador, com poderes
e peciaes, salvo o caso de execução judicial (400).
Art. 298. Os sacias das companhias ou sociedades anonymas
não são re ponsavei' a mais do valor das acções ou do interesse
por que se Ilouverem compromettido (4.01).
ArL. 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 commercio (arl. 296): effectuado o regi tro, respondem só â. companhia. pela execução do mandato (402).
(399) (JOllcOI·"aneia. - Cods. Comms. arts.: Porto 54á; Fr. 34;
Hesp. 27ó; Wurt. 250; D. Sic. 49; Greg, 3á; Sard. 45; Val. 33 ; BoI!. 40.
(400) An. l,99.

(Jollcorllallcla. - Cods. Comms. arts.: Porto 544 e 543 i Wurt. 251.,
dilI., e 252· Bung. 56, dill.; Fr. 35 e 36; ardo 44 e 45; VaI. 34 e 35 ; Greg.
35 e 36 . Rus. 22, diIf.
Nota. O Decr. n. 2733 de 1.86t marca o modo ue se verificar as transacções e trausferencias de acções de compauhias Oll sociedades anonymas.
- O art. 1.0 do cit. Decr. n. 2733, que prohibe a negociação e colação
de acções de companWas que não lenhão realizado wm qua?"to do seu capital,
é .applicavel me mo ás companWas, cujas acções, antes do citado Decr. e
LeI de 22 de Agosto, já erão negociadas e cOladas na praça, como seguros,
colonisação, etc., etc.: Av. n. 418 de 1.861.
Vide nolS. 88, 93, 364 e 404.
(4u't) (Jouco l·daneia. - Cods. Comms. arls.: Porto 543; Fr. 33;
Wul'l. 260; D. Sic. 48; Greg. 33; Sard. 43; Vai. 31.; Besp. 278.
N~ta. Entende-se depois de declaracla compelenlemente consliluida a compallb~a o~ sociedade anonyma, p is no caso opposto são responsa veis pessoal
e sohdanamente : Lei n. 1083 de 2:1 de Agoslo de 1.860, arte ~o; Decr.
n. 2711 de 19 d~ Dezembro do méslllo anuo, art. 41.
(402\ Art. ant. ; Decr. U. 2433 de 1.859, art. 38; Lei n. 1.083, art. 2, § 1. ;
Decl'. U. 271.1., art. 41..
(Jollcordallcla. - Cods. Comms. arls.: Port. 541; HolI. 39 e Belg.
L. 1 T. 3-18; WUl't. 249, 257 e 258; D. Sic. 50; Greg. 32; Fr. 32 ; Sard.
43; Vai. 31; Lei Frauç. de 24 de Julho de 1.867, arls. 42 a 44.
Nota._ A noto ant. é inteiramente applicavel á disposição deste artigo.
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CAPITULO HI
Das sociedades commerciaes.
SECçlO I.
Disposições geraes.

Àrt. 300. O contrato de qualquer sociedade cornmercial só
póde provar-se por escriptura publica ou particular; salvo nos
casos dos arts. 304. e 3.5 (403).
Nenhuma prova testemunhal será admiltida contra e além do
conteúdo no instrumento do contrato social (404).
Art. 30:1. O teor do contrato deve ser lançado no registro do
cornmercio do tribunal do districto em ·que e houver de esta·
belecer a casa cornmercial da ociedade (art. :10, n. 2); e se
esta tiver outras ca as de commercio em diversos districtos, em
todos elles terá logar o registro (400).
(403) Art. i24: Reg. 737, art. 159.
t::oncordancla. -Cods. Comms. arts. : Porto 591; Belg. :14; Fr. 4:1 i
Besp. 287; Wurt. 185; Hunri. 4; D. Sic. 311 ; Greg. 41 ; Sard. 50; VaI. 110.
Nota. - As sociedades de commercio não podem deixar de ser celebradas
por escriptura publica ou particular. E inadimissi vel a prova testemanbal ou
outra qualquer: Rev. n. 4971 de 11 de Outubro de 1857.-Jur. Comm.,
pago 92.
- Os contratos de sociedade morcantis de vem ser celebrados por
escriptura publica, para evilal' duvidas quando um dos socios ou todos não
souberem lêr nem escrever: Res. do Trib. do Comm. de Pernambuco cl~
27 de Agosto de 1874. - ReI. de eu presidente pago 17, no ReI. do
Min. da Just. de ·1875.
- Os agentes consulares lavrão escripturas de formação, dissolução e
prorogação de sociedades: Der. n. 4968 de 1872, art. 96, SI 2, Mod. n.19.
(404) Art. 1.23 u1t. p.; Reg. n. 737, arts. 182 SI 2, e 18:-3.
t::oncortlnneia. - Cods. Comms. arts.: Port. 594; Fr. 41; HesP,
288; D. Sic. 34; Greg. 41; Sard. 50: VaI. 40.- O Cod. Holl., art, i',
dispõe que a prova testemunhal será admittida em todos os casos.
Pagão selto proporcional os contratos de sociedade: Decr. n. 4505 de
1870, art. 1, i" elas.
- Nos coutratos de sociedades pagão sobre o fWldo capital, qualquer
que seja o tempo de duração; e nas prorogações sómente sobre o accrescíJD o,
se o !Jouver: Deer. cit., art. 2 n. 6, 4" elas.
- Matricula, Vide noto 22.
(405) Arts. 8, 303 e 307; Reg. n. 737, artS. 1.59, 673 e 693; Reg.
n. 738, art. 58 n. 5; Reg. n. i597, art. 12 SI 3. - Vide noto 397.
t::,,,.coI·tlallcla .-Cods. COlllms. arts.: Porl. 597; Holl. 23; I:lesp. 291!
VaI. 41; rIung. 55 e 61; WlIl'l. 186 e 189; Greg. 42; Prus. 6i8; Belg, 1.7,
FI'. 42, modo pela Lei de 31 de Março de 1833.
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As sociedades estipuladas em paizes estr ngeiros com eiltabelecimento no Brazil são .obrigadas a fazer igual registro nos
Tl'ibuna~s do Commercio competentes do Imperio, antes de
começarem as suas operações.
Emquanto o instrumento do coo trato não fôr registrado, não
lerá validade entre os sacias nem contra terceiros; mas dará a
acção a e~les conlra todos os socios solidariamente (art. 304) (lt.Oô).
Art. 302. A escriptura, ou seja publica ou particular, deve
conler (407):
L Os nomes, naturalidades e domicilias dos socios (408);
II. Sendo sociedade com firma, a firma por que a sociedade
ha de ser conhecida (409);
m. Os nomes dos socios que podem usar da firma social ou
gerir em nome ·da sociedade; na falta .desta declaração, entende-se
que todos os socios podem usar da firma social e gerir em
nome da sociedade (41 O) ;
IV. Designação especifica do objecto da sociedad3, da quota
(406) Arts. 8, 303 e 307; Reg. n. 737, arts. 159, 673 e 693' Reg. n. 738,
art. 58, § 5; Reg. n. 1597, art. 12, § 3.
{;olleo ...la Ilcia. - Cods. Comms. arts.: Porto 600, dil!.· FI'. ll2 j
Holl. 29; Wurt. 186; Hesp. 2 5; Russ. 510 e 514; D. Sic. 35 a 37' Greg. ll2'
Sard. 50; Vai. 1l1; Belg. 17.
.
Nota.-A falta de registro do instrumento do contrato não acarreta a multa
de .que tratJl a nota 397, quando as sociedades deixão de ser anonymas: as
socledacles particnlares não têm esta sancção.
- Sobre a intelligencia da ultima parte deste art.• v-ide noto 416 .
.Questão. - A falta do "egt8tro do contn'ato da sociedade em command~fa toma o commandital'io responsavel? - A disposição do arti~o é termInante ~ de applicação absoluta, como regra que não exceptua a sociedade
commandltaria.
Que~tão. - Fallida UlTna sociedade dessa especie, deve pl'oceder-se á
an'eca,dação dos bens do commandita7'io? - Deve proceder-se, desde que
se venfica a sol idariedade.
(407) Al'ls. 312, 31.9 e 325; Reg. n. 737, arts. 682 2, e 720 § 1.- Vide
not. 436.
(408) {;oneordancia. - Cods. Comms. arts.: Porl. 592 n. 1, e 598
n. 1; Hrsp. 286 n. 1, e 290 n. 1; J!'r. 43 n. 2; I:J lmg. 5 n. iJ ; D. Sic. 35;
Greg. 43 n. 1; VaI. ll2.
(409) (;ollcol'dallcja. _ Cods. COillms. arts.: Port. 592 n. 2, e 598
n. 2 j He. p. ~86 n. 2, e 290 n. 2; FI'. iJ3 n. 2 ; Holl. 26 n. 2; Wurt. 187
1\. 2; Hung. 5 n. 5; Greg. 43 n. 2; D. Sic. 35; VaI. iJ'1.
59~410) CUllcol·dancIR. - Cod . Comms. arts.: Porto 555, 592 n. 3,
n . 2 e 3; Besp. 286 n. 3, e 290 n. 3; Fr. ll3 n. 5 ; HolI. 26 n. 3 ;
~~~ 187 n. 3; Hung. 5 n. 5; D. Sic. 35; Greg. ll3 n. 3; VaI. 42; Nap·
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com que cada um dos sacias entra para o capital ( arl. 287), e
da parte que ba de ter nos lucros e nas perdas (4.i'1) j
V. A fÓl'ma da nomeação dos arbitras para juizes das duo
vidas sociaes (4{ 2) j
VI. ::\ão sendo a sociedade por tempo determinado, as épocas
em que ha de começar e aCabar, e a fórma da sua liquidação e
partilba (art. 34~) (4'13);
VI L Todas as mais clausulas e condições neccessaria' para
se determinarem com precisão os direitos e obrigações dos
sacias entre si e para com terceiro (414).
Toda a clausula ou condição occulta, contraria ás clausulas ou
condições contidas no instrumento osten ivo do contrato, é
nulla (H5).
(li li) Arts. 31.9 e 330; Ord. L. 4, Til. 44, § 9.
(Joncol·flancla. - Cods. Comms. arts.: 'Port. 592 os. 4, 5 e 7, e 5Y8
o. 2 j Hesp. '286 os. 4, 5 e 7 ; FI'. 43 n. 4; HolJ. 26 os. 2 e a; Rus. 511
ns. l. e li; Hung. 5 ns. 1 e 7; Greg. á3 n. 4; VaI. 42.
O Dr. Annibal, Observações, julgou que não foi sómente por illustração que
citámos a Ord. L. 4, Til. 44, § 9' e então lembrou o art. 330. ManHesto
equivoco; entretauto, quando pretendeu corrigir-nos, esqueceu-se do disposto no ar!. 319.

Si

(~12)

1,

Arts. 245, 294, 348, 739,783 e 846; Tit. un. 20; Reg. 737, arts, 20

4 L1 e segs.

(Joncol'tlallci",. - Cods. Comms. arts.; Port. 592 n. 9; EIesp. 285
n. 9. -O Cod. Wurt. (279) permille iÍs partes derogarem o jillzo arbitl'olj
o Uung. (53) dispõe que as contestações entre os associados sejão levadas aos
Tribunae do Commercio.
- Na Inglaterra e nos Estados-Unidos, apezar da estipulação das partes, as
côrtes de justiça e equidade o repellem.
Notct.-Desde qUtl não é mais necessal'io o juizo arbitral,oão é mi ter esle
l'eqltisiLO, n. V, salvo sendo estipulado, em cujo caso se deve observar o dis·
posto no aft. 7° e seg . do Decr. n. 3900 de 1.867.
(413) Ord. L. 4, Tit. li4 PI', - Vide noto 398.
Concol.'dllllcia. - Cods. ComlD5. arts.: Porto 59'2 os. 10 c 11, e 598
n. 4; Ue p. :286 n. '10, c 290 11. 5; FI'. 43 n. 5; [1011. 26 n. 4; Wurt. 187
11. 5; Hung. 5 n. 4; D. Sic. 35; Greg. 43 n. 5; Vai. 4'2.
(4.14) C)ollcol'dlulcla. - Cods. GomlTI . al·ls.; Port. 5\)2 n. 12, e 598
n. 5; Hesp. 28(; n. i i j llung. 5 n. 3; LIol!. 26 n. 5; Wun. 187 n. Új
Uns. 509.
(tI15) (JoIICOrtlllllcin. - Cods. ComlTIs. arts: Por I. 593 j lIcsp. 287 i
Holl. 29.
:
NotO;. -Os infractores, no ca-o de companhias anonYll1a ,incorrem nas pena!
do an. 2 ~§ 1 e 4 da Lei n. 1083, e Decr. n. 271.1 de 1860.
Quest'ilo. - Fóra dos casos dos arts. 302, 303, 587 e 589, é indispe/llavel a exhibição inicial dos instrumentos do contrato nas acções que s'
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Art. 303. Nenhuma acção entre os sacros ou destes conlra
terceiro, que fundar a sua mtenção na existencia da sociedade,
será admittida em juizo, se não fôr logo acompanhada do instrumenlo probatorio da existencia dei. mesma ociedade (4i 6).
intentarem? - O presidente do Trib. do Comm. da Babia opina pela negativa, não harendo nullidarle do processo por falta dessa ex.bibição, senão
nos casos restrictos dos artigos do codig-o.
O Sup. Trib. de Just., cm uma questão em que o comprador de umas
letras não aceitas, nem pagas, que exigio o seu reembolso por meio de
a~ão ordiual'ia, exbibio os titulos nas razões de appellação, decidio-se pela
affirmati va, annullando o proces o.
O presidente do Tribo do Comm. da Côrte fundandoo-se principalmente
na disposição do art. 673 Si 7 do Reg n. 737, conforma-se com a intelli,gencia do presidente do Trib. do Comm. da Bahia o
(416) Reg. n. 737, arts. 159,673 Si 7, 682 SI 2, e 720 Si 1.
Nota. - Vide noto 4(16.
- Com documento comprobatorio da existeucia da sociedade competentemente registrado, deve ser insl ruida a a.:ção entre socios, ou destes contra
terceiros, não só quando a intenção se fundar na exislencia da mesma sociedade (art. 303), mas em toda e qualquer acção entre os ditos socios ou
contra lerceiros. Esta é a intdligencia Jlatural e obvia que resulta da combinação dos art , 300 e OI ; pllis do contrario, além da incoherencia de s
reconhecer em juizo como existente é' validamente constituida uma socic(l~deo sem contrato, contra as dispo ições que e tatuirão o modo ele se conStlllUrelll as .socieda(les mercantis, tornar-se-bia iIlusoria a sancção do
a.r!. a01 do Reg. n. 737, arls. 1.59 673 Si 7, e 693: Decis de Agg. do preSIDente do Trib. do Comm. da Côrte de i857.
-:- Não é applicavel a disposição deste artigo quall(lo em n(lme de uma
socle~~de se intenta uma acção pal'a cuja improcedeuda são indilferentlôs a'
con(hçoes do acto social: Deci o idem de 27 de ovembro de 1857.
- Tornou-se, pois, controvertida a intelligencia dos arts. 300, 301 e 303:
po~ esta ultima dec.isão lemos tiS seguinte aresto : - « A disposição deste
a~'u~o entende-se sómente com os casos em que a obrigação deriva de COIJdlçoes do contrato social, e não quando ella assenta em outro titulo • :
Rev. n. 6088 de 14 de AO'osto de 1861, e ACCo revisor, O Tribo do Comm.
de Pernambnco de 28 !le Setelllbro de 1863 - Jur. Comm.. pago 95.
II A exhibição do instrumento cornprobalorio da sociedade requer-se
como l~aLiliLação dos sodos e legollização da propositura das ilcções, que elles
enlre SI possão intentar no tocante ii soci~dade, não com -referenCia a factu
proveniente de transaccões ommuciaes.: Rev. n. 709'l de 13 de Julho
de 1867.
•
O autor da Consolido das leis civis. not. ao art. 7á7, sobre a que tão firma
a verdadeira intelligencia da dispo ição da lei, dizeudo: - « As acções que
essa art 303 veda ao oocios entre si, e contra terceiros, se não fôrem
logo ac,?mpanbadas do in~trumcnto probdtorio da sociedade, não são lotl IS
as aocço~s indistinctamente, mas só aquellas que não tiverem outra cansa
paSSivei senão a existtncia de uma sociedade. É o que bem se conhece
p~las palavras do 'cit. art. _ qlle f!tnda7' sua intenção na eroi,çtencia da soCiedade. - E na verdade, se estas palavras distingnem cerlas acções dos
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Art. 3üi-. São admissiveis, sem dependencia da apresentação
do dilo instrumento, as acções que terceiros pos ão intentar
contra a sociedade em commUfi, ou con~ra qualquer dos socios
em particular. A existencia da sociedado, quando por parte dos
socios entre si ou dos socios contra terceiro, como é possivel en tender que
os socios estão privados de demandar-se reciprocamenle pela restituição dos
bens de suas entradas sociaes, pela partilba dos bens havidos em commum,
e de demandar a terceiros para o pagamento de dividas? Quando não
existe uma sociedade legalmente coustituida ou contratada em fórma legal,
existio, toda via, uma sociedade de facto - uma commun7tão de bens e de
intel'esses; e ahi tçmos uma causa juridica de acções, embora não tenbamos
a existencia legal de uma sociedade.
• Por outra, o art. 303 do Cod. Comm. prohibe que sem o instrumento
social registrado se venha demandar em juizo elfeitos futuros do contrato
de sociedade, por exemplo, para qlle um socio realize a promettida entrada
social; porénl não vé,da qne se demande em juizo pelos etleitos já produzidos, on pelo que respeita ao passado. A não ser as im, autodsava-se a
usurpação dos bens alheios. Esta é a doutrina de todos 05 escriptores francezes gue têm Iratado do contrato de sociedade, doutrina que tem por i a
boa rà'zão, e me mo o imples bom sen o II
O presidente do Trib. do Comm. da Côrte pedio em sen nel. de i8G~ ao
ministerio da justiça providencias para evitar duvidas neste seutido.
- O mesmo funccionario, em seu lIel. de 22 de Fevereiro de 1873 diz,
quanto a refo'rmas do codigo: « Ainda o Cod. do Comm. e seu Hegs. não
tinhão dons annos de execução, e já variadas reformas e melhoramento se
lhe propunhão I I. " Podem ser acertadas, mas, por prematuras, não deixão
de incorrer em precipitação; e a prova neHa mesmo e acha. Era uma des as
reformas l( que. no art. 30D do Cod. Comm., em logar de - OlL destes diga- e
ou ile cada um destes, afim de l{ue se não entenda que o codigo exige (como
parece e se tem julgado), para ser admis ivel a acção entre os socios cUDlula·
tivamente contra terceiros, a exhibição do instrumento probatorio da existencia ·da sociedade, accrescentando- e a palavra - sociedade - nCL parle
1"elativa que têm qs proponentes pa1·a propô-la. .. )) Decorrido 9 annos mais
ou menos. firmou-se a verdadeira intelligencia do art. 303 sem neces idade
da reforma indicada, e desde 1.861 a jurisprudencia seguida e corrente tem
sido - juIgar-se indispensavel a exhibição do instrumento probatorio da
exislencia da sociedaqe, sómente nas acções que os socios ou a sociedade Ilroponhão, fundada. a sua intenção na existencia da sociedade, e não na existeneia de uma obrigação mercantil de terceiros para com a sociedade, pois das
palavras do refcpillo artigo • que fundal" sua intenção na existencia da sociedade. evidentemente se deprebendia ser esse o sen preceito, aliás imlleis
e ociosas serião estas pàlavras. - Rev. JtL1". de 1873, pago 387.
,
- Exhibição do contrato social não tem logal' quando em nome de uma
sociedade é intentarIa a acção, para cuja procedencia são indiffel'entes a condições do mesmo cOlltrato: Accs. da HeI. da Côrte de 3i de Julllo de 187á e
de 1.0 de Novembro do mesmo,anno. - G. Jur., t. 6, pago 27.
- Os membros de uma firma fallida não podem, como se fôs em terceiros,
impedir e oppOr-se li. arrecadação de bens que dizem pertencei' a outra
firma de que são socios, e da qual, entretanto, não exhibem o contrato social:
Decis. de Agg. da /leI. da Côrte de i de Fevereiro de 1.875. - Dit., t. 6,
pago G~~.
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socios se não apres ~ta instmmen lo, pMe provar-se por todo
os generos de prova admittidos em commercio (art. 122), e
até por pre umpções fundadas em factos de que exista ou
existio sociedade (H 7) .
.Art. 305. :Presume-se que existe ou exUio sociedade, sempre
que alguem exerciLa acto' proprios de sociedade, e que regularmente se não cosLumão praticar se~ a qualidade sociál.
Desta natureza são especialmente:
I. Negociação promiscua e commum (4i8);
II. Acquisição, alheação. permutação ou pagamento commum I
(U9);

m. Se nm do associados se confessa socio, e os outros o
não contradizem por urna fórma publica (4.20);
(( Nôs bavem03 dito que entre os associados ó. nuIlidadc é absoluta e irrevogavel, mas qee não oJIende senão o fuluro: ella não pôde retrabir-se.
O contrato, ainda que nulto, não deixa de conservar seu caracter de contrato
social para todos os eJIeilos occorridos durante a communbão de interesse
antes do pedido dI: nullidade, cujo unico eJIeito é tornar ou restituir a cada
um sua liberdade antes do termo que houvesse sido 'designado. Seria injusto que por um vicio de fôrma, por mais importante que pareça, quando
as e tipulaçõe têm merecido fé, que o objecto da sociedade é licito, que o
contrato tenba sido livremente consentido, um dos associados se arregas e
exclusivamente as vantagens da E'xploração comlIlUlIl, ou que a partillla da
mesma se vies e a fazer sob dHferentes 1>a es que as da con venção. Pdra o
passado a nullidade é come se não fôsse ·pronunciada. » Gouget et lIIerger,
Dicc. de Oroit ComUl., verbo société, n. 291,
- Aquelle que concorre com a idéa e o trabalho para a operacão de
lucros, tem o direito de ser cousiderado em igualdade de circum tancias ao
outros sacias que conconem com dinhetro. - E os compromissos, garantidos
pelo contrato social, não pode III ser resolvidos pela violencia dos 'ou,tro
sacias, expulsando a um denu'e elles. - E o que assim soJIre tal violencia
tem direito de haver dos que deste modo procedem com elle, indemnizaçãopelos damnos, prejuizos e lucros cessantes. - E um tal pedido não se funda
na existencia OLl intenção social, mas na sua existencia, em 'compl'Omisso
de facto ou communhão de intere ses explorados conjunctamente; Rev.
n. 8865 de 6 de laio de 1876. - G. JU7·., t. 12, pago 713.
(lt17) Reg. n. 737, arts. 138, i85 e segs.
C::oUcorcllllleia. - Cod. Comm. Porto art. 569.
Nota. - Declarou-se que as repartições do mini terio da guerra não contrateI? fornecimento algum com firmas sociaes sem que os respectivps
assocIados exhibão seus tontratús, ou, no caso de os não terem, provem a
existencia da sociedade pelos meios facultados nos arts. 304 e 305 do
Cad. do 'Comm.: Av. de 20 de Maio de 1876.
(418) Reg. n. 737, art. 186, e Av. de 20 de Maio de )i876.
~oucordallela. - Cad. Comm. Porto art. 569 n. i, e '628.
(4.i9) C::on...orclu.neia.. - Cad. Comm. Port. art . 569 ns. 2,4 e 5.
(420) C::oneo,,·claneill. - Cod. Comm. Porto arr. 569 n. 6.

148

CODIGO COMMERCIAL

IV. Se duas ou mais pe soas propõem UQ:I administrador ou
gerente commum (4.21) ;
V. A dissolução da associação como sociedade (422) ;
\TI. O emprego do pronome nós ou nosso na cartas de correspondencia, livros, facturas, co~tas e mais papei commerciaes (423);
VII. Ofacto de receber ou re ponder cartas endéreçadas ao
nome ou firma social (424) ;
VIU. O uso de marca commum nas fazendas ou volumes
( 4.25 ) ;
•
IX. Ouso de nome com addição - e companhia (ll26);
A re ponsabilidade dos sacias occulLos é pessoal e solidaria,
como se rôssem sacias ostensivos (art. 316) (427).
Art. 306. A pes~oa que emprestar o seu nome como sacio,
ainda que não tenha mteresse nos lucros da sociedade, será
responsavel por todas as obrigações da mesma sociedade, que
fôrem contrahidas debaixo dá firma social, com acção regressiva
contra os sacias, mas não responderá a estes por perdas e
damnos (4.2.8).
Art. 307. Se, expirado o prazo da sociedade celebrada por
tempo determinado, esta tiver de continuar, a sua continuação
só poderá provar-se por novo lnstrumento, passado e legalisado com as mesmas forma,lidades que o da sua instituição
{art.30t).
O mesmo terá lagar quando se fizer alguma alteração no
contrato primordial (4.29).
Art. 30S. Quando a sociedade dissolvida por morte de um
dos sacias tiver de continuar com os herdeiros do faJlecido
(art. 335, n. 4), se entre os herdeiros algum ou alguns fÔl'em
C::ollêordalleia. - Cod. Comm. Port. art. 569 n. 7.
C::ollcol'llallcla.- Cod. Comm. Port. an. 569 n. IL
C::o~lcor"allcla. Cod. Comm. Porto art. 569 n. 9.
C::olll'ordallcia. - God. 'COlllm. Porto art. 569 n. 1.0.
C::ollcor.lallcla. - Cod. COllllll. Porto art. 569 n. H.
(626) C::ollcordal1.cia. - Cod. Comm. Porto art. 569 n. 12:
(427) C::ollcordallcla. - Cod. Comm. Porto art. 570.
(tt28) c.;ollcordallcla•. - Cod. Comm. Porto arts. 633 e 63tt.
(429) Arts. 8, 1~ e 332; Reg. n. 738, art. 58 n. 5; Decr. n, 27H de
1860, arts. 18 e 27.
C::oncordallcla. - Cods. Comms. arts.: Porl. 602; FI'. 46; Wurt.1.90:
Hesp. 292; Ho11. 46; Greg. 46; Sard. 56 j VaI. 45' Nap. 1808; Holl.
1688.
'
(421)
'-<422)
(423)
(424)
(425)
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meno:es, estes não poderáõ ter parte nelIa, ainda que sejão
autorizados judicialmente; salvo sendo Jegitimamente emancipados (4.30),
Art. 309. Fallecendo sem testamento algum socio que não
tenha herdeiros presentes, quer a sociedade deva dissolver-se
pela sua morte, quer haja de continuar, o juizo a q'le compelir a arrecaàa~ão da fazenda dos ausentes não poderá entrar
na arrecaàação dos bens da herança do fallecido que existirem
na massa social, nem ingerir-se por fórma alguma na administração, liquidação e partilha da sociedade j compelindo sómente ao mesmo juizo arrecadar a quota liquida que -ficar
pert~ncendo á dita herança (431).
No caso do socio fal1ecirl~ ter sido o caixa ou gerente da
sociedade, ou, quando não fôsse, sempre que não houver mais
De um socio sobrevivente, e mesmo fóra dos dous referidos
casos, se o exigir pm numero tal de credores que represente
metade de todos o· creditos, nomear-se-ha um novo caiXa ou
gerente para a ultimação das negociações pendentes: procedendo-se á liquidação e partilha pela fórma d'elerminada na
secção VIII deste capitulo; com a unica differença de que o
credores terão parte na nomeação da pessoa ou pessoas a quem
deva encarregar-se a liquidação.
A nomeação do novQ caixa ou gerente será feita pela maioria
dos votos dos socios e dos credores reunidos em assembléa,
(430) Arts. 121 e 353.

COlleol·dlluela. - Cods. Comms. arts.: Porto 601 j BolI. 30; i:Iesp.
329 n. 3; D. Sic, 37 ; Nap. 1868; floll. 168!!.

N.0ta.- A Ord. L. 4, Tit. 44 pr. não admitte a condição ou convenção da
contlDuação da sociedade com os herdeiros do socio fallecido, seguindo o
rigor d? direito ruman'o, que reprovando a sociedade na confiança !I!ulua
d~s SOCIOS que não póde existir a respeito de um herdeiro que os assocIados
nao conhecião censetw' indust?-ia pe1'80nre.
:- O, direito francez, entretanto, não limita o principio, ainda que o heI'"
delro seja menor ou interdicto: Julgado do Trib. de Liege de 26 de Julho de
1837.
(431) Reg. n. 737, art. 23 SI 2; Decr. n. 855 de 8 de
1851 art. 9; Decr n. 21133 de 1.859, art. 10.

ovembro de

Nota.- Não compele ao juizo de ausentes a arrecadação de bens de um
me~bro de urna sociedade commercial fallecido ab.mtestado. Feita a Iiquidaçao no juizo comm~rcial e provada a existencia da sociedade, compete
áquelle juizo sómente arrecadar a ql10ta liquida pertencente ao socio que
Innorreu sem testamento e sem deixar herdeiros no logar: Oecis. de Agg. da
eJ. da Côrte de 8 de Outubro de 1869.-Rev. JU1'. de 1869, pago 399.
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presidifla pelo juiz de direita do commercio, e só poderá recahir
sobre sacio ou credor que seja commercianle (f!32).
Art. 3W. As dispo lções do artigo precedente têm igual.
mente logar sempre que algum commerciante -que não tenha
soeios, 00 me mo alguem, ainda que não seja commerciante,
falIecer sem testamento nem berdeiros presentes, e tirer credores
cámmerciantes: nomeando-,e, pela {'órma acima declarada,
dous administradores e um fiscal para arrecadar, administrar
e liquidar a berança e satisfazer todas as obrigações do fallecido.
Não existindo credores pre:entes, mas cou3tando pelos livros
do fallecido, ou por outros titulos 'autbenticos, que os ha ausentes, se1'ão os doos adminUradores e fiscal nomeados pelo
Tribunal do Commercio (433).
SECÇÃO

n.

,
Das sociedades em commandita.

Art. 3H. Quando duas ou mais pes oas, sendo ao menos
uma commerciante, se a-ssocião para fim comínercial, obri·
gando-se uns como socios solidariamente responsaveL, e sendo
outro simples prestadores de capitaes. com a condição de
não serem obrigados além dos fundos que fôrem declarados
no contrato, esta associação tem a natureza de sociedade em
commandita (434).
(432) Arts. 4 e 856; Reg. n. 737, arts. 2t Si 2 li 23 2.
Nota. - Ê um dos priYilegios.dos Deoociantes matriculados: Oecr. n. i597,
art. 2.
- Não cabe aggravo dos despacbos meramente admiDistrativos, respeitantes
ao processo em que o .juizes do commercío exercem attribuição sem reeur o:
Decis. de A!\,g. do Trib. do Comm. da Côrte de 3 de 1\1arço de 1858.
(433) Reg. D 738, art. 1.8,' Si 9.
• Nota. - Ainda é um privilegio de commerciante matriculado: Deer.
D. 1597, art. 2.
- O regulamento dos defuntos e auseDtes manda que se observe esta
disposiçã o: Dea. n. 2433 de 1. 859, art. i O.
O Domear administradores e fiscaes das heranças nos casos do art. 3i
do Cod. Comm. é de compelencia actualmente dos Juizes de Direito: Dee.
D. 2662 de 1875, art. 1 n. 3; Decl'. 6385 de 1876, art. i n. 3.
(334) Art. 805; Reg.

11.

738, art. 1.1 O.

Voneortlaneia.- Cods. COl11ms. art .: Fr. 23 i Bon. f 9; Rus. 515;
Wurt. 232; Prus. 651 j Bung. 28; Belg. 6 j D. Sic. 38; ,5al'd. 33 j Greg. 23;
VaI. 22.
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Se houver mais de um sacio solidariamente rl}sponsavel, ou
sejão muitos os encarregados da gerencia, ou um só, a
sociedade será ao mesmo tempo em nome collectivo para estes
e em c01nmandila para os sacias prestadores de capilae" (435).
Art. 3'12. Na sociedade em commandila Dão é necessario
que se insçreva no registro do commercio o nome do soci(\
commanditario, mas requer-se essencialmente que se declare
no mesmo registro a quanlié!. cerla do .total dos fundos postos
em commandila (436 l.
Art. :3,13. Na mesma sociedade os sacias 'commanditarios
não são obrigados, além dos fundos com que entrão àu se
obrigão a entrar na sociedade, nem a repOr, salvo nos
casos do art. 828, os lucros que houverem receLido; mas os
sacias resp~nsaveis respondem solidariamente pelas obrigacões
Nota. - O Decr. n. 1487 de 1854 não permitte dividir seu capital em
-acl;ões, nem que o, Tribs. de ComUl. admittão ao regi lI'O os instrumentos
do respectivos conU'atos cont ndo es·a clausula. - Não seguimos a legi~
Jação rranreza nesta parte.
(635) Art. 805' Reg. D. 738, ar!. 110. - Vide not. li06.
Q]olleol·tIRl1cla. - Cods. Comm . arls.: FI'. 24; FIe p. 26li n. 2, e
270 e 274' Holl. 33; Wurt. 234; Belg. 6; D. Sic. 3fl; Sard. 86; Greg. 24;
Vai. 23.
I
li Ma. - O Cad. Porto llão faz menção das sociedades em com mandita;
do me.3mo modo na lnglaterl'a e Estados-Unidos lamnem não existem. En.trelanto na Luiziana, Massachussets, Connecticlit e ew-Yol'k - pelo contrario.
.
- Em Portugal e ll!l Inglaterra ha sociedades tacitas - sheping-po9·t,ners·em que os associados, que não querem ser conhecidos e nem têm tratado com
terceiros, a quem têm sido desconhecidos ou estranhos, são, descohertos,
respensaveis pessoal P. solidariamente. - S. Jo epll., Concordo de Cod. Comm.
éll'ang., et le Cod. de Comm. Fr., Introd. pago 23.
.
- A Inglaterra acabou com e se anachrúnislDo, tem actualmente sociedades em cornmandita (joint stoclc company), reguladas pelo Act. de 14 de
Julbo de 1856 Comtul1o.a lei ingleza não admilte o concurso de dous eleI~e~tos dislinctos de duas categorias de associados, não tendo nem os mesmos
d~reltos, nem a mesma responsabilidade: 'eSta é limitada Oll iIlimitada, 'mas
nao é a[!tnitlido que na mesma sociedade haja respou abilidades diCfe~n~L

.

(436) Reg. n. 738, art. 58, Si 5; Decr. n. ~597, art. i2, Si 13. - Vide
noto 22.
{;oneOrtIRllcia. - Cods. Comms. arls.: Hus. 520' Belg. 6.
Nota. - A sociedade em con111ul1ldita é uma sociedade verdadeiramente
COllltnercial, está sujeita ás regras de que faz menção o ar!..302 (Cod. Comm.),
de qne é excepção o art. 312, que sómente se refere ao registro do teor do
COnll'al~, dispensando .delle a inscripção do nome do sacio COlllmandilario,
.em ~'azao ou natureza especial desta sociedade, en1 que ómente. são respollsavels os socios ostensivos: Av. n. 31 de '1856.
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sociaes pela mesma fórma que o socios das sociedade
collectivas (art. 316) (437 l.
Art. 3i 4. Os socios commanditarios não podem praticar aclGalgum de gestão Iiem ser empregados nns negocios da sociedade,
ainda mesmo que seja corno procuradores, nem fazer parle da
JIrma social; pena de ficarem solidariamente respon aveis como
os outros socios: não se comprehenue, porém, nesta probibição
a faculdade de tomar parte nas deliberações da sociedade,
n 'fi o direito de fiscalisar as suas operações e estado ( art.
290) (438

l.

SECÇÃO lU.

Das socirdades em nome tollectivo ou com firma.

Art. 3{5. Existe .oeiedade em nome collec/.'ivo, ou com firma,
quando duas ou mais pessoas, ainda que algumCls não sejão
commerciantes, se unem para commen:iar em commum debaixo
de uma firma soc:al (439).
Não podem fazer parte da firma sochl nomes de pessoas qU&
não, sejão socios commerciantes (44 Ol.
(437-) COllcol'dallcia.- Cods. Comms. arts.: FI'. ~6: Boll. 20,
Ilesp. 273; Rus. 518, 519 e 521; Wurt. 2111 j Belg. 7; lJung. 35; D.
Sic. 40; Sard. 36; VaI. 25 j Greg. 26 i Proso 662.
(438) COII(!OI·dallclll. - Cods. Comms. arls. : FI'. 25, 27 e 28 j Hall.
20 e 21 ; Hesp. 271 a 27il ; Wurt. 231S, 2il7 e 238; Bung. 33; Belg. 7 e 8 i
I·ort. 652; D, Sic. 41 a 43; Sard. 35, il7 e 38; Greg. 25, 27 e 28;
Vai. 24, 26 e 27.
Nota.- Socio em commandita, solida rio por actos de gestão, fica sugeilo
a processo de faIltncia.
Declarado alguem fallido, como membro de uma firma social, ou coma
commanditario solidario por actos de gestão, póde oppôr-se com embargos
de terceiro á arrecadação de seus bens, allcganda e provando que não foi
parte de tal firma, Oll não praticon taes actos, embora o contrario já se
lenha jnl~ado em aggravo por elle interposto: Hev. n. 8485 qe 3 Julho de
1874. - G. Jur. , t. 4, pago 33.
.
(1I39) COIICOI,.laHcill. - Coeis. Comm. arts.: Porto 548 j FI'. 20;
Greg. 20 j Holl. 16 j Wurt. 181; Hesp. 265; D. Sic. 29; Sard. 30;
VaI. 1.9.
.
(440) COII.!ol·dollt'ia. - Cods. Comms. arts.: Porto 552; FI'. 21;
Grrg. 2i; vaJ. 2\.: Sard. 31. j D. Sic. 30; He p. 266.
N,ota. -:- N~ [ng~aterra. os pa7'/ne1'ships not 1'egis/red têm socios responsavels so_lidal'l~ e mdefimtamente, não obstante qnaesquer clausulas do (;00trat~: nao eXigem firma social, firm; e nem tão pouco dependem deescfJpto e das formalidades de registro on publicidade.
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Ârt. 316. Nas sociedades em nome colIectivo, à firma social
as. ignada por qualquer dos sacias gerentes que no in trumenlo
do CI ntrato fôr autorizado para usar della, obriga todos os sacias
solidaI iamente para com terceiros, e a estes para com a sociedade, aintla mesmo que seja em negocio particular seu ou de
terceiro, com excep ão sómente dos casos em que a firma
social rôr empregada em transacções estranhas aos negocias designados no contrato (44.1).
Não havendo no contrato designação de socio ou sacias que
tenhão faculdHde de u àr privativ~mente da firma social, nem
algum excluido, presume-se que todos os sacias têm direilo
igual de fazer uso della (442).
Contra o sacio que abu 'ar da firma social dá-se acção de
perdas e damnos, tanto da parte dos socios, como de terceiro:
e, se com o abuso concorrel' tambem fraude ou dólo, este
poderá intentar contra elle a acção criminal que no caso
couber (443).
SECÇÃO IV.

Da fociedade de capital e indu Iria.

Art. 3i 7. Diz-se sociedage de capit, I e de industria aquelJa
que se contrabe entre pessoas que entrllo por uma parle com
os funelos necessarios para uma negociação commercial em geral,
ou para alguma operação mercantil em particular, e por outra
parte com a sua industria ~ómente (4'14).
(441) Reg. n. 737, art. 28.
(lo. ('nrdl\nc:·ia. _ Cods. Comms. arls.: Porto 5b9; FI'. 22' Greg
~2; n. Sic. 31; Sard. 32 j VaI. 21 . Prus. 647 e 6ll8; Wurt. 213; Hesp
67; Hol. 18; Hung. 3!l; Rus. iJ84.
(442) Ar!. 302 3.
- Cods. Comms. arts.: Port. 555; Wurt. 196; Roll
i7 (lo'l(!OrdIHl~lo.
; H~sp. 30l,.
(~43) i\l't. 333 e 805; Reg. n. 737. arl. 185 e 186.
(; .....·orthuleill. - Cods. Comms. arlS. : Por\. 619 e 620, Hung. 9'
W urt. !97.
d Nota. - Não ha antinomia enlre a ultima disposição e a ex('l~pção final
esle art. a qual prevê o ca o de um oeio gerenle conlralar para seu
~so pal'l!cular, mas sob a firma social, qualquer negocio permiuido no conat.o sllclal ; a excepção acautela o abuso de um gerente empregar a firma
~oClapl cm Iransacções estranhas ou vedadas no conlrato social. Dec:s. de I\gg.
'
o res. do Trib. do Comm. da CÔrle.
(444) «;oneol·dallelo. _ Cod. Comm. Porto ar!. 557.
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'0 socio de industria niÍo pôde, salva a convenção em contrario,
empregar-se em operação alguma commercial, esl ranha á
sociedade; pena de ser privado dos lucros daquella e'excluido
elesta (H5).
Art. 318. A. sociedade de capital e indu tria pMe formar-se
debaixo de I uma firma social ou existir sem ella. No primeiro
caso, são-lbe applicaveis todas as disposições estabelecidas na
secção 3a deste capitulo ( 446 ).
Art. 3·19. O instrumento do contrato da sociedade de capital
e industriá além das enunciações indicadas no art. 302, deve
especificar as obrigações do socio ou socio~ que entrarem na
as ocia.ão com a sua industria sómente, e a quota de lucros
que deve caber-lbes em partilha.
Na f<lHa de declaração no contrato, o socio de industria tem
direito a uma quota nos lncros, igual á que ràr estipulada a
favor do socio capitalista de menor entrada. (447).
Nota.- A mulher em sociedade de capital e industria com . eu marido,
por este facto não fica constituida em obrigação alguma de pagar as dividas anteriores do mesmo, mÓl'mente quando se não prova que houve
simulação e que dissó provies e prejuizo a seus creclore,: Ace. l'cvisor
do Trib. do Comm. da Babia de 23 de Maio de 1.864.-Jul'. Gomm., pag.104i
(445) VOllcordoJlcill. - Cods. Comms. ans.: POTt. 617; lIesp.316·
Wlll't. ~02 e 203.
Nota. - li sociedade de capital e industria é uma sociedade i1'1'cgllla:,
visto a responsabilidade limitada que tem o que, concorre com a industria
·sómente.
- t\ penas o Coe!. Porto con agra, como o nosso, uma secção a e sa SO°
ciedade; entretanto o Wurt. e nesp. não a desconbecem: e se o Cod. Fr.
e os que o seguirão não Ibe fazem especial menção, não é mr.nos exactO
que entre os caracteres do contrato d~ socieclade, relativamente ao quantum
para o fllndo social, seus escriptores, até o Cod. Nap., 1847, couvêll} que
a indu tria, o credito commercial mesmo, são um contingente olido para
o dito fim.
- É que a sociedade em nome co1lectivo a compl'ehende, ao contrario da
em commanclita, em que o commanditario sómente póde contribuir com
dinheil'o, ou equivalente.
(4úf)) Concordando. - Cod. Comm. Porto art. 563.
Nota. - o primeiro caso do nosso artigo temos a sociedade em nome coIlectivo, ainda que com algum ou alguns socios de industria; no segundO,
um mandataria verdadeiro, gerente ou caixeiro, de que dá testemunho o
art.328.
CM7) Art. 302 u. 4, e' 390.
VOJlCOrtll..lclll. -Cods. Comms. arts.: Porto 559; Hesp. 31.8; Wllrl.
206; Nap. i853; Hall. 1670.
.
Nota. - Bem como o nosso codigo, todos os da Goncol'dancia não prevenirão a hypothese de ser apenas ~tm só, socio capitalista.
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Ârt. 320. A obrigação dos sacias capitalistas é solidaria e
estende·se além do capital com que se obrigarem a entrar na
sociedade (44.8) o
Art. 32L O sacio de industria não responsabilisa o seu patrimonio particular para com os credores da sociedade. Se,
porém, a1ém da indu tria, contribuir para o capital com alguma
quota em dinheiro, bens ou eITeitos, Oll rôr gerente da firma
social, ficará consli tuido socio solidaria em toda a responsabilidade (U 9 ).
.
Art. 32'2. O sacio de industria não é obrigado a repôr, por
motivo de perdas supervenienles, o que liver recebido de lucros
sociaes nos dividendos; salvo provando-~e dólo ou fraude da
sua parte (art. 828) (HlO)o
Art. 323. Os fundos sociaes em nenhum caso podem res~
ponder nem ser executados pOl' dividas ou obrigações. particulares do sacio de indust.ria sem capital; mas poderá ser
executada a parte do lucros que lbe couber na partilba (MH).
Art. 324. Compelem, lanto aos sacios capitalistas, como aos
cred9res sociaes, contra o ~ocio ele industria, todas as acções
que a lei faculta contra o gerente ou mandataria infiel ou ne.gligente culpavel (452).
SECÇÃO

v.

Da sociedade em couta de parlicipaçilo.

Arto 325. Quando duas ou mais pessoas, sendo ao menos urna
commerciante se reunem, sem I1rma social, para lucro commum,
·em uma ou mais operações de commercio determinadas, trabalhando um, alguns ou todos em seu nome individual para o
fim social, a associação lama o nome de sociedade em conta de
(448) ConcordanclR. - Cod. Comm. Porto art. 558.
(449) Art. 314..
q)oIlCOrtIRllcia. - Cod. Comm. Porto art. 562.
Nota. - O socio de industria da sociedade CalUda não póde ser rebabilitado
sem exbibir ql1ilação dos eredores: Acc. do Trib. do comm. da COrte de
16 de nlaio de 1870. - Rev. Juro de 1.870, pago 359.
- Esta decisão destOa do disposto no art. 321.
(450) COuCOrCIRJlcia. - Cod. Comm. Porto art. 564.
~451) COllcordancla. - Cod~. Comms. al·ts.: Porto 560; Hesp: 316
e. 19.
.

(452) COllcol'dnucla. _ Cod. Comm. Porto "rt. 56'1.
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participação. accidental. momenlanea ou anonyma: esta sociedaqe não está sujeita ás formalidades prescriptas para a' formação das 0\1 Lras sociedades, e póde provar-se por Lodo genero
de provas admiLtidas nos contratos commerciaes (art, i22) (4.53),
Art. 326. Na sociedade em' conta de par.ljcipação, o socio
ostensivo é o unico que se obriga para com terceiro: os outros
sacias ficão unicamente obrigados para om o mesmo sacio por
todos os resu\Lados das Lransações e obrigações soGiaes emprehendidas nos termos precisos do contrato (4.M).
Art. 327. Na mesma sociedade o sacio geren te responsabilisa
todos os fondos sociaes, ainda mesmo que Eeja por obri~ações
pessoaes. se o terceiro com qoem tratou ignorava a existencia
da sociedade; salvo o direi lo dos oeios prejudicados contra o
sacio gerente (4.55).
Art. 328. No caso de quebrar ou fallir o sacio gerente, é
licito ao Lerceiro, com quem houver tratado, saldar todas as
contas que com elle tiver, poslo que abertas sejão debaixo rle
distincLas designações, com os fundos pertencenLes a quaesquel'
das mesmas contas: ainda que o. ouLros sacias mosLrem que esses
fundos lhes pertencem, uma vez que não provem que o dilo ter·
ceiro linba conbecimenLo, anles da q,uebra, da existencía da sociedade em conta de participação.
(453) Art. 300; Reg. n. 738, arl. 58,'

Si

5.

«:lollcoI·dalleiR. - Cods. Comms. arts.: Porto 571, 572, 573 e 575;
FI'. ú7 a 50; Besp. 354 a 356 j Holl. 57 e 58; Wurt. 274 a 276; Prus.615
e 616; Greg. 47 a 50 ; Sard. 58 a 61; D. Sic. 56 a 59; VaI. 66 a 69.
- A legislação ingleza não conhece esta especie de ociedade: toda ~ as-

sociação e~n participação não póde deixar de ser uma sociedade ordinaflapartnersltzp.
Nota. ão constitue sociedade em conla de participaçãQ o conlralo ~elo
qual negociantes de praças dilIerelltes consignão reciprocamente mercadoria ,
divididos os lucros a titulo de commjssão: Rev. n. 8200 de 9 de Julho de
1873, e Acc. re'ltiso?' do Trih. do Comm. da COrte de 22 de Setembro de
187:5. - G. ,Jur., t. 1, pags. 228 e 358.
- O Acc. ?'evisor não mantpve a dontrina do Sup. Trib.
- Sociedade em conta oe participação depende de prova plena quanto
ao consocio, para obriga-lo á entre,ga da metade dos lucros, Iiquidando~3e
estes no ingresso da execução: Rev. n. 8lJOO de 8 de Novembro de 18/.
- G. JU?·., t. 2, pago 156.
(ú5ú) «:louco.'alaueiR. - Cods. Comms. arls.: Port. 576; HoU. 5~;
Hesp. 357; Wurt. 277 j Sard. 59. j Nap. 1862 e I. 863 i Hall. 167!J e 1.58 '
(ú55) Art. 31.6.
•
«:loncordalleia. - Cad. Comm. Porto arls. 536 e 619.
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Dos clireitos e obrigações dos socios.

Art. 329. As obrigações dos sacias começão da data do contrato ou da época neUe' designada:; e acabão depois que, dissolvida a sociedade. se achão satisfeitas e extinctas Loda:; as responsabilidades sociaes (456).
Art. 330. Os ganhos e perdas são communs a todos os socios
na razão proporcional dos seus respectivos quinhões no fundo
oeial; salvo se outra cousa fôr expressamente estipulada no
contrato (45i).
Art. 33i. A maioria dos socios não tem facnldade de entrar
em operações di ver as, das convencionadas no contrato, sem o
consentimento unanime de todos os socios. os mais casos todos
os negocias sociaes serão decididos pelo voto da maioria, computadapela forma prescripta no art. 486 (458) .
. Arl. 332. Se o contrato social lôr da natureza daqueUes que
s~ valem sendo feitos por escriptura publica, nenhum sacio
pode responsabilisar a firma social validamente sem autorização
especial dos ontro~ socios, outorgada expressamente por escriplura publica (art. 307).
Arl. 333. Osocio que, sem consentimento por escriplo dos
outros sqcios, applicar os fundos ou effeitos da sociedade para
negocio ou uso de conta propria ou de terceiro, será obrigado á
entrar para a massa commum com todos os lucros resultantes:
ese houver perdas ou damno ,Rerão estes por sua conta particular,
além do procedimento criminal que possa ter logar (art. 316) (409).
_Art. 334. Anenhum socio é licito ceder a um terceiro, que
Dao ~eja sacio, a parte que tiver na sociedada, nem fazer-se
substituir no exercicio das fnncções que nella exercer, sem
consentimento de todos os outros socios; pena de nulI~xpresso
Idade do contratoi mas poderá as ocia-Io á sua parte, sem que
ppr este facto o associado fique considerado membro da S0cledade (460).
.

-------------------------(~~6) COIlCO ..tlRIlCh,. ·-Cods. Comms. arts.: Porto 640 i Nap. 1843.
, 7) Ar!. 302 e 319; Ord. L. 4, Tit. 49, Si 9.

\V toncor.IRucIR. - Cods. Comms. arts.: Porto 643' Besp. 318;
"urt. 20G j 'ap. 1853; Holl. 1670.
(lt?8) COlleo ...ll\ucia. - Cods. Comm. Porto art. 641.
(Ú~9) UOllrortlRllcll•. -Cods. Comms. arts. : Pros. 650; ap. i850.
(jÚIGO) UOlleordRllrla. -Cods. COlllms. arts.; Prus. 638 ; Nap. 1681 i
EI o . 1678.
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Da dissolução da sociedade.

Art. 335. As. sociedades reputão-se dissol vidas (461):
I. Expirando o prazo ajustado dasua duração (462,;
II. PGf quebra da sociedade ou de qualquer dos sacias (463);
III. Por mutuo CODseuso de todos os sacias (/1-64);
Nota. - O art. 33lt do Cod. n~o é extensivo ao sacio que faz ce são d~
sua quota social a outro socio. !levo n. 7693 de 1.0 de Setembro de 1870.Re:v. Jur. de 1871, pago 119.
(lt6i) Vide nots. 3G.'s e segs e 404.
Nota. - Nas dissoluções parciaes de sociedade cobra-se o sello sómente da
parte que fôr separada para pagamcnto do sacio l}ue se retirar; Av. n. 226
de i873.
- negra geral, applicavel a todi1 sentença ou decisão; quando as razões
de um peditlo qualquer são inl'alidadas por outras contrarias ou de recusa,
a consequencia nece saria é que o pedido não proceda. - Ora, pedir um do
socios a dissolução judicial da sociedade com outro, Que não a impugna, e
antes allega e prova mutuo consenso cntrc ambos para tal fim, aceita esta
razão e recusada aqueJla p lo j Diz, não póde elle mais ordenar tal dis olução:
seria aceitar o principio, e tirar conscquencias diversas. EIiU'elanto, para ser
judicialmente decretada a dissolução da sociedade commercial, não ba ta
pedi-la e j ustiOcar desintelligencia cntre os socios ; é essenci<\l a prova de
sua impossibilidade; a) por não preencher o intuito e fim· social, como no
casos de perda inteira do capit~l social, ou deste não ser suficiente j b) por
inhabilidade de algum dos socios, ou iucapacidade moral ou civil, julgada
por sentença; c) por abu o, prevaricação, violação ou falia de cumprimento
das obrigações sociaes ou fuga de algum dos socios. - Fóra destcs meios, não
ha sociedade dissolvida judicialmcntc, e sim pelQs modos amigaveis ou natul'acs seguintes; a) expirando o prazo; b) por quebra da sociedade ou de
qualquer soda; c) por mutuol consenso; d) pela mórte de um dos socios; e)
por vontade de um deJles, sendo a sociedade celebrada por tempo indeterminado: Rev. n. 8850 de 2lt de Março de :1.876. -G. JUl·., I. 1:1.. pago 1J8R
- A~ sociedades de credüo real não são sujeitas á fallencia; Lei n. 1237
dc i865, art. :1.3, § 14 ; Dec. n. 3471. de 1865, art. 75.
(lt62) Ord.. L. 4. Til. 44, SI 8. - Vide noto 391t.
()ollcor!laneia. - Cods. comms. arts. ; Port. OU;}; Uesp. 329
\Vurt. 216 Il. 1; Hung. 39 II. i; 'ap. 1865 n. :1.; 1;1011. 1.683.

D.

i;

(463) Vide hot. 395. .
.
. ()oneol'dallela - Cod~. Comllls. arts.; Parlo 598; lJesp~ 329 n. 2;
Wurt. 216 n. 4; UUDg. 39 n. 3; Nap. :1.865 n. 4; lJoll. :l.6!l3.
(461t) Decr. n. 27i1 de 1860, art. 36.
()olleol.·.lanela. ~ Cods. Comllls. arts. ; Porto 694 ; Hesp. 333; wurl.
2:1.6 n. 3; Hung. 39 n. 4; Nap. 1865 n. 5; Holl. :1.683.
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IV. Pela morle de um uos sacias; salva convenção em contrario a res(!leilo dos que sobreviverem (!~65);
V. Por vontade de um dos sacias, sendo a sociedade celebrada
por lempo indelerminado (466).
Em lodos os casos deve conlinuar a ociedade, sómenle para
se ultimarem as negociações pendentes; procedendo-se a liquidação das ultimadas (467).
Arl. 336. As mesmas sociedades podem ser dissolvidas judicialmente, antes do periodo marcado no conlrato, a requerimento de qualquer dos ocios:
1. Mostrandcr-se Que é impossivel a conlinuação da sociedade
por não poder preencher o intuito e fim ocial, como nos caso de
perda inleira do capilal social, ou desle não ser sufficienle (lI 68).
II. Por inbabilidade de algum dos sacias, ou incapacidade
moral ou civil, julgada por ~enlença (469) ;
~
m. Por abuso, prevaricação, violação ou falta de cumprimenlo das obrigaçõe sociaes, ou fuga de algum dos sacias (470).
(465) Art. 1l08; Ord. L. 6, Til. 4, Si 6.
COllcortlalleia. - Cod.. Comms. art.: ParI. 699; J.:Iesp. 329 n. 3;
Hung. 39 n. 1l; ap. 1.865 n. 4; Boll. 1.681l.
(466) Ord. L. 6, Tit. 66, Si 5.
COllcortllulela .- Cods. Comms. arts.: Porto 693 e 702; Besp. 329
n. 6; Nap. 1.865 u. 4; Holl. 1.683.
(467) ConcOI'tlanela. - Cods. COUlUlS. arls.: Porto 735' Ilesp.
337 j Holl. 32.
,(468) Ord. L. 6, Til. !Já, Si 8 j Decr. n. 27U de .1860 art. 35 n. 3.Vide noto 397.
(Jollcol'tlancia. - Cad. Comm. Porto arts. 695, e 696 n. 2.
(469) COlll'ordallcia.- Cod. Comm. Port. arts. 693 e 701.
(470) Ord. L. á, Til 66, Si 8,
CJollcortlaucla.- Cods. Comms. ans.: Porto 696 n. 3 ; Ilesp'. 326'
Cod. Nap. ar!. 1.871.; Holl. :f684.
QU~8t~O. - A ausencia, e por motivo de serviço publico tambem dará
Zaga,: a dusolução ,judicial? - Se o erviço fór obrigatorio, parece que não,
8, em vista do art. 291
e assim deve-se applicar a Ord. L./ 4, Tit. 66,
do Cod.
- O DI'. Annibal, observações a c ta queslão discorda da nos a opinião,
parecendo-lhe que. aS'causas que dão logar á dissolu<;ão judicial da sociedade ,
a~tes do prazo estipulado, são expre sa neste codigo que, deixando de menCIOnar a ausencia como causa jnsta de dissolucão anticipada, não au'toriza
~sta contra a vontade dos outro sacias. Podemos estar em erro' mas nos o
auto. collega deve considerar que o termos do nosso art. 336 não ão
t~xat1Vos, mas exemplificativos: podem ser di sol vidas não quer dizer que
S mente o possão ser por taes factos - j nem o legisladol; pllrlia ser casuistico.
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Art. 337. A ociedade formada por escriptura pnblka ou
particular deve ser dissolvida pela mesma fórma de in trumenLo
por que foi celebrada, empre qne o distrato tiver lagar amigavelmente (47!).
Art. 338. O distrato da sociedade, ou eja voluntario ou judicial, deve ser inserto no registro do cornmercio e publicado
nus periodicos do domicilio social, ou no mais proximo que
houver, e na falta destes por annuncios affixados nos lagares
publicas: pena de ubsistir a responsabilidade lj1e tàdos o .0Gios
a respeito de quaesquer obrigac;ões que algum deltes possa con·
trabir com terceiro em nome da sociedade (472).
devendo ter em vista outras muitas bypolheses que podem occorrer para esse
facto, sendo que o art. 1.871 do Cod. Nap., fonte do disposto no nosso art.
336, snffraga nossa opinião, deixando ao crilerio dos juizes o conbecimento
da legitimidade e gravidade de outras círcnmstancias semelbantes. - Vilk
ReJ:. n. 5409 de 28 de Maio de i856. - Jur. comm. pago 108.
(lm.) Art. 464; Ord. L. 3, Til. 59 pr., e §§ 3 e 11.
COUcoI'llallcia. - Cod. Comm. Porto art. 702.
Qne!!llào.- .A disposição deste a1·tígo deve SelO applícada em 7'igor cc'"
relação ás associações em conta de lJarlicipação? - Considerando que esta
e pecie de sociedade não é snjeita ás Tormalidades prescriptas para a fnrmação
das outras sociedades; considerando que póde provar-se por todo genero de
provas, Cod. art. 825, .Reg. n. 737, art. 1.38, pouco importa que em sua
origem se tenha ou honvesse constitnido por escriplllra publica ou particular:
as modifkaçõe ou dissoluçào poderáõ igQalmente ser provadas por tes,
temunhos ou por nm complexo de presumpções geraes, precisa o concordantes.
O ))1'. Annibal obsel'vaçoes a e ta questão pensa que a resposta devia ser
affirmativa, porque o codigo não distingue, e falia das sociedades cm gCI'al:
assim é, porém para os que não procurarem harmonizar a disposiçáo dcste
artigo com a do art. 300; os que as combína7'em, pensaráõ comnosco. Estas
sociedatles, 'por sua indole accídental, escapão ao principio estabelecido uo
art. a37, repetindo aquelJe da cil. Ord.
A Gons. elas leis, art. 370, nota, vai até mais longe da nos a opinião.Como esse contrato póde se,fazer por escriptura publica on particular, pilrece
que tambem se pôde distratar por qualquer destas duas fôrmas; e pela da
escl'iptura partícular, embora lenha sido feita (lor escriptllra publica. Mas o
art. a37 do codigo dá. a perceber o contrario. qne nada tem oe razoavel.
(472) Reg. D, 737 art. 58, § 5; Decr. n. 2711 de 1.9 de Dl'zerobro de
1.860, art. 36.
(JOIlCOl'tl&'ul.,ia. - Cods, Comms. aTls. : Porto 720; Fi'. 4'l.; Hc p.
a35; Prus. 677 e 678; Wurl. ~o e á L; D. Sic. 51. e 52; Greg. 4'1.; Vai. hl.
Nota - A falta de publicação nos periodicos do domicilio social imporia
substancia da responsabilidade; salvo se provar-se sciencia da parte, caso
cm que esta snpre áqueIJa: Rev. n. 6i64 de 24 de Maio de 1862; AcC.
revísor do Trib. do Comm. de Maranhão de i 5 de Dezembro do mesmo anno. Jw'. Gomm. pago 1.09. - Acc. do Trib. do Comm. da Côrte de t 7 de
Setembro de 1873. - G. JU7'., l. 3, pago 1.59.
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Art. 339. O sacio que se despedir ante~ de dis olvida a socieficará responsavel pela obrigações contrabidas, e perdas
..havidas até ao womento da despedida. No caco de baver lucros
a esse temp existentes, a sociedade tem direito de reter os
fundo8 e interesses do sacio que se' de pedir, ou fór despedido
·com CeLO a justificada, até . e liquidarem todas as negociações
pendentes que bouverem sido intentadas antes da despedida (473).
Art. 3W. Depois da dissolução da sociedade, nenbum socio
,.óde válidamenlt', pôr a firma ocial em obrigação alguma, posto
que esta fosse contrabida antes do periodo da dissoluljão, ou
,108se applicada para pagamento de dividas sociaes (4.74.).
Arl. 3!d, 'ma letra de cambio ou da terra, sacada on aceita
por um sacio depois de devidamente publicada a dissolução
'da sociedade, não pMe ser accionada contra os outros socios,
ainda que o endossado possa provar qne tornou a letra em boa
fé, por falta de noticia; nem aind3 lllesmo que prove que a letra
'foi applicada, pelo socio sacador ou aceitante, a IiqOldação de
divida" ociae., ou que adiantou o dinheiro para.. uso da firma
durante a soeiedade; salvos os direitos que ao sacio sacador ou
aceitante p05 ão competir conlrel. os outros socios (4.75).
Art. 34.2. Fazendo-se participação aos devedores, depois de
dissolvida a sodedade, de que um socio designado se acha encarregado de receber as dividas activas da mesma sociedade,
'0 recibo pas ado posteriormente por um dos outro socios não
,desonera o devedor (lJ,76).
ArL. 3lt·3. Se, ao tempo de dLsolver-se a sociedade, um Rocio
tOUlar soure si recebei' os creditas e pagar as dil'idas passivas,
·dando aos outros sacio resalva contra toda a re.pan abilidade
,futura, esta resalva não prejudica a terceiros, se estes nisso não
~ade,

(473) Ord. L. 4, Tit. 1I!t, !li 6.
~Tot(J,._ Ois'olvida e liquidada uma sociedade em que por dividas entre o
SO':IOS se lenha partilhado a massa social, os lucros ou rendimenlo~ futuros
della são divi iveis, não já na razão do estipulado no contrato que l'egula
só durante sua existencia (ainda que, por exemplo, apezar da ditl'erença d.as
'e~lrada , se haja eon vencionado que o lucro sejão iguaes), mas como rendUneolos de propriedade cullllllum, consignando-se a cada socio na proporção
daquclla que lhe couber na massa: Deeis, de Agg. do Presidente elo Trib. dI)
'Comm. da Côrte.
(474) CtHlcol·dallcll". - Cvd ComID. POrl. arl. 727.
(475) (;ollcol·da,,'tlciu. -Cod. Corom. Porto art. 728.
'; f(4i6) Coucol.• lanela. _ Cod. Comm. Porto art. 732.
~ N?~a.. - P.ara ~ reivindicação dl~ um predio é competente o ces ionari()
.t.a 2(1I~a SOCial dls~olvida: ne\'. n. 81145 de lI~de Março de 1.87l1.- G. Jur' J
, p g. 46i j Duo., t. 6, pago 1I1.6. ~
o

o
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convierem expressamente; salvo se fizerem com aquelle alguma
novação de contrato (art. 438). Todavia, se o sacio que passou
a re alva continuar no gyro da negociação que fazia objecto da
sl'Gledade extincta, debaixo da me ma ou de nova firma, os
sacio que sahirem da sociedade ficaráõ de onerados inteiramente se o credor celebrar, com o sacio que continúa a negociar
d,>baixo da mesma ou de nova firma, transacções subsequentes,
indicativas de que confia no seu credito (476 a).
SEC ÃO Vill.

Da liquidação da sociedade.

Art. 34,1L Dissolvida uma sociedade mercantil, os sacias autorizados para gerir durante a sua existencia, devem operar a
sua liquidação debaixo da mesma firma, additarla com a clausula'- em liquidação -- ; salvo havendo estipulação diversa no
contrato, ou querendo os sacias, a aprazimento "Commum, ou
por pluralidade de votos, em caso de discordia, e_ncarregar
a liquidação a algum dos outros sacias não gerentes, ou a pessoa
de róra da sociedade (477).
Art. 34~. Os liquidantes são obrigados:
I. A formar inventario e balanço do cabedal social nos quinze
dias immediatos á sua nomeação, pondo-o logo no conhecimento
de todos os sacias; pena de poder nomear-se em juizo uma administração liquidadora á custa dos liquidantes, se forem socios; e
nàu sendo, não terão direito a retribuição alguma pelo trabalho
que houverem feito (478);
.
II. Acommunicar mensalmente a cada sacio o estado da liqUIdação, debaixo da mesma pena (4.79);
.
m. Ultimada a liquidação, a proceder immediatamente a

°

(li76 a) Os direitos de terceiros não são prejudicados pela responsabilidade
assumida por um dos wcios de receber e pagar as dividas sociaes, salvo ca o
de uovação: Decis. de Agg. da ReI. da Côrte de 1.9 de Outubro de 1876.G Jur., t. 5, pago 220.
(li77) Art. 332, SI 6.
UOIlCortllulcla. - Cods. Comms. arts.: Porto 735; Hesp. 337; BoI. 32.
V,ta. - Quando na liquidação do contl:a to não se definem as (uneções de
cada socio, deve a mesma ficar a cargo de quem fez sacrificios pecuuiarios:
Rev. n. 8665 de 9 de Julho de 1875.- G. Jur., t. 7, pago 428.
(1J78) (Jolleordallcla. - Cods. Comms. arts. : Porto 738 j Hesp. 339 i
Sarc\. 6:i e 6li.
(li 79) (Joncorllallclll. - CoeIs. Comms•. arts.: Porto 740 ; Hesp. 3hi i
Sard. 65.
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divisão e partilha 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 fôrem liquidando, depois de satisfeita
todas as obrigações da sociedade (4.80).
Art. 346. Não bastando o estado da caixa da sociedade para
pagar as dividas exigi veis, é obrigação dos liquidantes pedir
aos socios os fundos necessarios, nos casos em que estes fôrem
obrigados a presta-los (48i).
.
Art. 347. Os liquidantes são responsaveis aos socios pelo
damno que á massa resultar da sua negligencia no desempenho
de suas funcções, e por qualquer abuso dos effeiLos da sociedade (482).
No caso de omissão ou negligencia culpavel, poderáõ ser destituidos pelo Tribunal do Commercio ou pelo juiz de direito do
commercio nos logares fóra da residencia do mesmo Tribunal.,
e não ,terão direito a paga alguma do seu trabalho: provando-se
abuso ou fraude, haverá contra elles a acção criminal que
competir (483).
Art. 348. Acabada a liquidação. e proposta a fórma da divisão
e partilha. e approvada urna 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 communicada; pena de não poder mais ser
admillido a reclamar, e de se julgar por boa a mesma liquidação
e partilha (4.8q.).
(480) Vide noto 473.
()oUcord"llela.- Cod. Comm. Porto arts. 707 e 737.
(481) ()oncordanela.- Cods. Comms. arts.: Porto 736; Holl. 33;
Wurl. 227.
(482) ()ollcordaneiR.- Cods. Comms. arts.: Porto 741; Hesp. 342.
(483) T. un., art. 17; Reg. n. 737, art. 22; Heg. n. 738, art. 1.8, § 10.
Nota.- Os tiibunaes de commercio continuão a ser exclusivamente com...
pet~ntes. DOS logares de sua residencia, para destituir os liquidantes das
Sociedades mercantis dissolvidas, quer essas sociedades sejão matriculadas,
quer não: Ass. n. 5 de 6 de Julho de 1.857.
- Os Conservadores de commercio, nos logares de sua residencia,
~mbem têm a mesma attl"ibuição ou competencia : Decr. n. 1.597, an. 12,
.lJ

4.

D - Esta atu'ibuição é actualmente da competencia dos juizes de direito:
ecr. n. 2662 de 1875, art. 1, n. 4; Decr. n. 6:185 de 1.876, art. 1, n. 4.
(484) Art. 444.
(;Ollcorclancla. - Cod. Comm. Hesp. art. 343.
Nota._ Não convindo ãs partes que se profira decisão por arbitros, Lei
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A~ reclamação que fôr apresentada em tempo, não se accordando sobre ella os interessados, será decidida por arbitras
dentro de oulros dez dias uteis; os quaes o juizo de direito
do commercio poderá prorogar por mais dez dias improro"
gaveis (485).
Art. 349. Nenhum socio pôde exigir que se lhe entregue o
seu dividendo emquanlo o passivo da sociedade se não acbar todo
pago ou se tiver depositado quantia sufficiente para o paga·
mento; mas poderá requerer o depo ito das quantias que se
fôrem apurando (4.86).
Esta disposição não comprebende aquelles socios que tiverem
feito empreslimo á sociedade, os quaes devem ser pagos das
quantias mutuadas pela mesma fôrma que outros quaesquer
credores (4.87).
Art. 350. Os bens particulares dos socios não podem ser
executados por dividas da socieLlade senão depois de executados
todos os bens sociaes (4.8 ).
.
Art. 35i. Os liquidantes não podem transigir nem as ignar
compromissos sobre o interes es sociaes sem autorização espe·
cial dos socios, dada por escripto; pena de nullidade (489).
Arl. 352. Depois da liquidação e partilha definitiva, os livros
de escripluração e os respectivos documenlos sociaes serão de·
'posilados em casa de um dos socios que á pluralidade de voto
-se escolher (490)"

n. 1.350 de 1.866 e Reg. n. ;3900 de 1867, a acção deverá ser ordinaria:
Acc.. do Trib. do Comm. da Côrte de 21 de Setembro de 1.868.
(485) Reg. n. 737, art. 41.1, SI 2.
C::oncordancla. -Cods. Comms. arts: Hesp. 3ã5 ; Rus. (DigesLO) 47:
Hung. 53; Fr. 5i; Greg. 5i; D. Sic. 50; VaI. 50.
Questão. - A acção de liquidação de sociedade é arbitro I, ainda
mesmo que aquelte que reclama a reS1Jeito o faça na qualidade de Il8l'deiro
-de um dos socios?- Pela atlirmativa decidio a Rev. n. 5789 ele ;) de etembro de 1.859, e Acc. revisol' do Trib. do Comm. de Pernambuco de 17 de
Dezembro de 1.1160.- Jur. Comm., pags. 301. a 3U4.-Vide nol. 325.
(486) C::oneol·danciR. - Cods. Comms. arLS.: Besp. 347 ; llolJ. 3uO.
(487) C::onco ...lalleln.- Cod. Comm. IIesp. art. 348.
(488) ArLS. 292, 309, 310 e 81.1; [\eg. n. 737, arts. 497, e 531 SI i.
c:: OIlCl O rdallc lR.- Cods. Comms. al'ts.: Porto 744; I:1esp. 352; Wurf.
230; Nap. 1165 a 1.1.67; .Holl. 1.376.
~ (489) 'C::ollcol"dallcia. - Cods. Comms. arts.: Porto 742; Besp. 342:
Sard. 67.
(490) Art. 10, SI 3.
C::olleorclallcla.-Cods. Comms. ar Is. : Porto 747 ; Holl. 35; BesP. 353;
Wurt. 221. ; FI'. 1.1 ; Bung. 5i ; D. Sic. 1.8 e 20 ; Greg. 1.1.; Sard. 20; VaI. iO.
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Art. 353. Nas liquidações de sociedades commerciaes em que
houver menores interessados, procederá á liquidação e partilha
com seus tutores e com om curador espeeial 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, em que contra elles em tempo algum se po sa
allegar beneficio de restituição; ficando unicameo te direito salvo
aos menores para haverem de seus tutores e curadores os
damnos que de sua negligencia culpavel, dolo ou fraude, lhes
resultarem (49i).

TITULO XVI
DAS LETRAS,

NOTAS PROMISSORIAS

E

CREDITOS

MERCANTIS

CAPITULO I.
Das letl'as de cambio.
SECÇÃO I.

Da fórma das letras de cambio e seus vencimentos.

Art. 354. A letra de cambio deve ser datada e declarar.( ~92)~
(49 i) Art. 91.1; Reg. n. 737, arts. 594 Si i, e 679.
VOllcordanela. -Cods. Comms. arts. ~ Hesp. 346; Wurt. 281; FI'.

63; Greg. 63; D. ~ic. 62' VaI. 64.
~U~l!!Itiio.- O juizo de o1"phãos é competente pam ante eile se proceder
á llquidação de sociedade commercial ?-Pela negativa decidio a Rev. n. 61.70
de 7 de Junbo de 1862 e Acc. 1'evisor do Trib. do Comm. do Mal'anbão de
18 ~e Dezembro do mesmo anno.- Jur. COillm., pags. 1.63 a 1.69.
Nao c?mpete ao juizo de aUSPDtes a arrecadação de bens de um membro de
uma SOCIedade commercial fallecido ab-íniestado. Feita a liquidação no juizo
commercial e provada a existencia da sociedade, compete áquelJe juizo sõmente
arrecadar a quota liquida pertencente ao socio que morreu sem testamento
e sem deixar herdeiros no logar: Decis. de Agg. da Rei. da Côrte de 8 de
Outubro de 1869.- Rev. Jur. de 1869, pago 3\19 .
. - ~ r.ompetente o juiz de commercio etc. para liquidar uma companhia
dlSSol~lda por fallecimento de qualquer socio, embora existão menores estrangeiros: Dec. de Agg. da ReI. da Côrte de 4 de Maio de 1875.-Dir. 1. 7,
pago 569.
I

18~\~2) Arts. 425, 426 e 427; Reg. n. 737, art. 20, Si 4; Av. n. 253 de
10~OIl"Ol'.IRlleia.-cods. Comms. arts.: Porto 321; FI'. BO; Holl.
; Hesp. 426, n. 1.; Rus. 295, n. 2; WUl't. 551,2' p.; HUDg. 14, n. 1.;
Prus. 770.
d Na Inglaterra as letras de cambio, bill of exchange, de menor valor
e O scbeJ). (25 fr.). são nullas: quando são para o territorio europêo se

2'
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I. O Jogar em que fÔl' acada (493);
chamão inland bill; quando para o exterior,forcign bill: precisão dos mesmos'
requisitos.
Nota.-As letras de cambio considerão-se p..5cripturas publicas: Lei de 20
de Junbo de i 774, ~ ú1 ; Alv. de 15 de Maio de 1776, § 1; AlT. de 26 de
Janeiro de 1793.
- Compl'te-lhes a assignação de dez dias: Reg. n. 737, art. 247 Sl 3.
- São sujeitas, quer as sacadas no Imperio, quer em paiz estrangeit·o,
ao seUo proporcional na razão da seguinte
'UDELLA

VaZor

Sello

ão excedendo
de
200g. .. . . • . . .
200 réis.
De mais de 2008 até llOOg...... . ••
400
de llOOj até 600S...... '"
600
de GOog até' 8008........
800
de 800S até 1: OOOS.... , .... 1S000
e assim por diante, cobrando-se mais 18000 por conto ou fracção de conto
de réis: D~cr. n. 4505 de 1870, art. 1. i' elas.
- Os bilbetes de alfandegas gozão de todos os privilegias concedidos pelo
Alv. de 13 de Novembro de 1756 Sl 22. e Til. 16, p. 1 do Cod. do Comm,
no que lhes fôr applicavel: Decr. n.' 2645 de 1860, art. 587.
- Os bilhetes e outros titulos de credito emitUdos pelo thesouro nacional
e pelas tbesourarias de fazenda geraes ou prol'inciaes, excepto as letras sacadas
a favor de particulares, ainda que o sejão para movimentos de fundos entre
repartições publicas, são isentos do seJlo proporcional: Decr. cit. n. 4505 de
i870, art. iO, n. 2.- Vide not. 515.
- Dos titulos de contrato em virtude do qual se passarem letras na mesma
data delt.', e que não constituem por si só obrigação nova, cobrar-se-ha o
seBo da difTerença entre o valor do conU'ato e o das letras devidamente selladas: Decr. n. 4505, art. 2,11. 5.
- São letras de cambio a~ que se acão de uma para outra provincia do
Imperio, e como taes se deve pagar o seUo respectivo: Avs. ns. 340 e áú4
de 1861,
- Em nossa i' edição fizemos notar que a assignatura do sacador era
indispensavcl, e agora registramos o seguinte:-Que essa doutrina é a do Trib,
do Comm. da Côrte, Rei. do Minist. da Just. de 1858, pago 55; que assim
decidio a Rev. n. 6078 de 10 de Agosto de 1861, confirmada pelo Aee.
reviGor do Trib. do Comm. do M aranhão de 5 de Junho de 1862, e até a
ReI. da Côrte em Ar.c. de 13 de OutuJ>ro de i865, entre partes Lopes Soares
e Pires Lemos.
(ll93) Reg. n. 737, arts. 60 e 62.
CJoncoll·dRllcla.-Cods. Comms. arts.: Porto 321; p.rus. 770 j Bung.1á,
n. 1; Wurt. 557, 2' p.; Boll. 100; Hesp. 426, n. 1; FI'. 110.
Nota.-Só nas letras de cambio· ou de terra é indispensavel a firma do
sacador (arts. 354 ns. 1 e 6, 365 e segs., e 425) nas aceitas ~ pagaveis ~a
mesma praça, como meras notas promissorias; não é preciso aqu/l, e s~o
paga veis ao dono ou poriador c1ellas, porque se considerão títulos ou obngações ao portador, nas :Illaes a simples entrega importa tradição: Deeis. de
Agg. do Trib. do Comm. da Côrte. -Vide Di?'., t. 3, pags. úú a 47.
.
- A jurisdicÇão commercial a respeito das letras de cambio resulta samente dos aclos: Decis. de Agg. do Presidellle do Trib. do Comm. da Côrte
de 22 de Março de 1858.
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II. Â. aroma que deve pagar-se, e em que especie de
moeda (494);
m. Ovalor recebido, especificando se (ai em moeda, e a sua
qualidade, em mercadorias, em conta ou por outra qualquer
maneira (495);
IV. Â. épo a e o lagar do pagamento (496);
V. O nome da pessoa que c1eve paga-la e a quem, e se é
exigivel á ordem e de quem (497) ;
(4!llJ) Art, 132.
Uoncol·tlRIl«'iR.-Cods. COtllIllS. arts. : FI'. 110, n. 3; Hesp.lt26, n. lt ;
Holl,100 ; Porto 321; Wurt. 551, 2' p.; Hung. 1lt, n. 4; Prus. 754. 755 e
759; Rus, 295, n. 4; Belg. 57.
'
- Os Cods. Fr., HoIl., Port., Wurt., Hung., Prus. e Belg. não exigem que
se Jnp-ncione a e pecie de moeda.
(!J95) Mt. 132.
C6lu~oJ·(laucift. -Cods. Comms. arts. : nus. 295, n. 8; Prus. 766 e
769, diIT.; Hung. 16; Holl. iDO; Porto 321; Wurt. 551, 2' p.; Hesp. 436,
n. 5; FI'. UO, n. 6.
!!ue!ltào.-Á declamção-valO1' 7'ecebido-sutisfaz ao preceito da lei,
sem ser neeessu7'io elecla7'a7' se foi em diwwi7'o ou em mercadorias?- Decidio pela affirmaliva ti Rev. n. '6300 de 29 de Abril de {863; a de n. 6581
de 14 de Dezl'mbro de 1864, porém, decidio que, sob pena de nullidade,
fulminada 110 an. 680 2 do Reg. n. 737, estão as letras que não declararem
a especie (le moeda. -.no'. Comm., pags, 114 a 117.
- Letra, que apena declara valO/o 7'ecebido, sem especificação de qual seja
elle, vale como letra: Decis. de Aggr. do Presidente do Trib. do Comm. da
Côrte de 7 de Outubro de 1872.-G. JU7·., t., pago 203,
, - Especificação de valo)' 7'ccebido, quando não se faz expressamente no
lllulo, entende-se em lllneda corren le: Decis. de Agg. da ReI. da COrte de 3
de Março de 1874.-G. JU)·., t. 3, pago 306.
- A declaração valor 7'ccebido preencbe o fim da lei: Decis. de Agg, da
ReI. de Porlo-Alegre de 17 de Março de 1875.-Dil'., t. 7, pago 310.
(496) Art. 430; Reg. n. 737, arts. 60, 62 e 152, S) 5.
UOJleo ...lollcia.-Cods, Comms. art .:·Fr. 1.10, u. 5; Hesp. 426, n. 2;
Ho}l. 100; Port. 321; Wurt. 55{, 2' p.; Huug. 14, n. 3; Prus. 772; Rus.
29~, uso 1 e 3.
Nota. -É requisito priucipal nas letras e nas obrigações que lhes ão equiparaveis-Ulll prazo fixo para o pagamento: Rev. 79% de 6 de Março de
1872; Acc, "evisol" do Trib. do Comm. do Maranhão de 29 de ::etembro de
1873.-G. Jtw., 1.1, pag . 61 e 348.
- Lell'a dada em pagamento, tendo prazo, soffre d~scouto, e este varia
segundo a laxa da praca e credito das firmas, e só o liquido é levado á conta:
Acc. do Trib. do Comm. da Côrte de 15 de Setembro de 1873. -G. JU7·.,
t. 2, pago 391.
7 (497) UOllcoJ·dancla. - Cds. Comms. arlS.: Rus. 295, u. 5 ; Prus.
~8; Bung, 14, ns. 6 e 7; Wurl. 551· 2" p, 552 e 553; Porl. 321. e
~-17 ; Boll. 100 e 105; Resp. ~26 11. 7, e 430; Fr. HO, us. 7 e Ul 2' p••
e g. 7.
I
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VI. Se é sacada por primeira, segunda, terceira ou mais vias,
não sendo unica (~.98). Fallando esla declara ão, entende-seque cada um dos exemplares é uma letra di.Lincta (4.99).
Se uma letra de cambio tiver nomes supposlo de pessoas ou
de lagares onde e por quem deva ser paga, só valerá como
simples credito: todavia, os que nella intervierem e tiverem
conhecimento da supposição da pessoa ou do Jogar, não poderáõ
allegar este defeito contra terceiros, e valerá como letra regular (500).
Art; 35ti. A letra de cambio póde ser passada (50i) :
L A vista (502);
II. A di'ls ou rpezes de vista (503);
III. A dia ou mezes de visla precisos (504);
IV. A dias ou mezes da data (~05);
Quei!l1ão.-A letra de cambio sacada á O/'dem do sacado/', sem ser
t1'ansfe1'ida a tel'ceiro, ou sendo depois do vencimento, é um titulo commel'cíaZ?- 'ão pas a de uma simples obrigação civil, a menos que seja assi l1 0ada
por commerciante: Rev. n. 6078 de 10 de Agosto de 1861; Acc. 1'evi 01'
do Trib. do Corom. do Maranhão de 5 de Junho de 1862; e Rev. n. 6799
de 14 de Abril de 1867. -JU1'. Comm., pags. 155 a 159.
(l198) Voncol·.laucil,.-Cods. Comms. arts.: FI'. 110, n. 8; He p.
436; Hall. 103; Porto 324; Wurt. 543; Hllng. 21; l'rus. 944; Hus. 296,
n. 3; Belg. 4.
(li99) Von«.'ol'tlanda .-Cods. COlTIms. arts.: FI'. 147; Porto 32~ j
Hesp. li30; Wurt. 534; Hung. 21, 2' p.
(500) Art. 129 SI II, e nnl. 194.
UOllcol·tlancia.-Cods. Comms. al'ts.: FI'. 112; Hall. 102; Porto 323;
WUl't. 558; Rung. 19; Rus. 297.
.
(501) Arl. 4'2!l.
VOllcol·.llulcia.- Cods. COlllms. arts.: FI'. 129; Hesp. 439; Wurt.
559; Hung. 89, n. 1.
(50'2) VOi ClJl·.~allcia.~Cods. Comms. al'ts.: Fr.129, n. 1; Besp,
lt39; WUl't. 559; Bung. 89.
Nota. -;Os titulas sem prazo de vencimento (quanto á revalidação) c os
passados com a clausula á vista considerão-se vencidos no dia em que fOrem
pagos, protestados ou accionados por falta de pagamento: Decl'. n. 4505 de
1870, art. 31, SI uU.
.
(503) VOllcol·.loIlCiB.-Cods. Comms. arts.: FI'. 129, ns. 2 e 3 i Besp.
439; WUl't. 559; Hung. 89 n. 6.
(501l1 ()olleol·.lallelo. -Cods. Comms. arls.: FI'. 129, n. IIi Hesp.
439; Wurt. 55\!.
Nota.-Nos saques de letras do thesouro-de dias de vista-deve prcceder á palavra vista a palavra precisos: Av. D. 128 de 1851.
(505) VOllco.·dancil'.-Cods. Comms. arts.: FI'. 129, ns. 5 e 6i
Hesp. 439; Wurt. 559; flung. 89, n. 6.
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V. Adia ou mez certo e prefixo (506).
Al'l. 356. O vencimento das lelras que fôrem sacadas a dias
ou mezes de vi ~, principiará a contar-se do dia immediato ao
do eu aceite (507). Oprazo das Que fôrem passadas a dias ou
mezes da data começará do dia sub equente ao da sna data (50S).
Art. ::157. O pagamento Ja letra á vista é exigivel no acto da
Slla apresentação, e só póde ser demorado por vinte e Quatro
hora, se nisso convier o porlador (509).; as letras a dias ou
meze,s certos e prefixos serão pagas no dia do seu vencimento (5\ O).
ÁrL. 3fi8. Os mezes para o venoimento de letras são taes
qllaes se achão fixados pelo kalendario gregoriano. O dia ir; e
sempre reputado o meio de todos os mezes (fH i).
Os prazos são continuas e contados de data a data. Se o dia d()
(506) fJolleol·dalleia. - Cods. Comms. arts.: FI'. 129, n. 8; Besp.
439 ; Wurt 559.
Nota.-Nos vencimenlos das letras sacadas ou aceitas depois do i" de
Janeiro de i851 , foi pelo Cod. Comm. abolido O uso de dias de graças ou
cortezia: Ass. n. 2 de 7 de Junho de 1856.
(507) Arts. f.J07 e 424; Reg. n. 737. art. 38i.
fJolleol·tlnllein.-Cods. Comms. arts.: FI'. 181; Boll. i5i; Porto 372;
Wllrt. 561; lIus. 35i e 353; Prus. 850.
(508) fJollcol'da lIelA" . -Cods. Corom. arts.: Fr. 132; IJesp. 442;
Holl. i52 i Porto (ln; Wurl. 562 ; Bung. 92; Rus. 354; Prus. 862; Belg. 50.
Nota. -EIlI sessão do TrilJUnal do Commercio da Côrte de 19 de Maio de
i85t se julgou incontroverso, por unanimidade, que, na confurmidade da
parte i' do art. 356 do Cod. do Comm., o pràZO de taes letras deye s r cont~do do..dia subsequente ao da data do aceite; pois que s(\ a respeito da que
sao ~osllivamente sacadas a dias ou mezes da dala, se de1'e contar o prazo do
venclmenlo do (lia ubsequente ao do respectil'o saque, como claramente
ficou determinado na parte 2' do me mo arl. 35G; e essa doutrina está nos
Ass. uS. ? e 3 de 7 de Junho de 1856.
(509) I\rt. 407 i Reg. n. 737, arl. 38t, noto 506.
fJoneol·tlall(·ln._ Cods. Comms. arts.: FI'. 130; Besp. 440; Porto
371; Ilol!. t50 ; Wl1I't. 560; \Jung. 90 ; Rus. 590, di1f.; Belg. 54,
(5l0) Al'ls. 376, 389, 399 e 429.
fJoalcol·tlftIlCiO._ Cods. Comms. arts.: Fr. 161; Be p. 441' Porto
370 ; Bol!. 149 ; Uung. 98.
. Nota.- Pagamento fundado em letra não se pede sem que seja esta e~hi
~lda ;-uem perde eu vigor se de faclo não fôr provada a sua ~lIb litllição:
ev. n. 8274 de 9 de Agosto de 1873.-G. JU1'., t. 1, pago 252.
(~H) Art. 407, noto 506.

p fJoneol·dnneia. _ Cods. Comms. arts.: FI'. 132, 'la p., Boll. 152;
01'1. 370 ; .Resp. 444 ; Wurt. 562; Prus. 852 ; Rns. 354 i Relg. 53.
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vencimento fór feriado pela lei, reputa-se a letra "encida no
antecedente (5i2).
Art. 359. Havendo tlifferença entre o valor lançado por algarismo no alto da letra e o que se achar por extenso no corpo
della, este ultimo será sempre cODsiderado o verdadeiro, e a
~iffereDça não prejudicará a letra (513).
SECÇÃO

Do

n.

endo os.

ArL. 360. As letras de cambio pagaveis á ordem são transferi I'ei s e exeq uiveis por via do 'endosso (art. 364.) (oi 4.).
Os endossantes anteriores são I esponsaveis pelo resultarlo da
letra a todos os endossados posteriores até ao portador
(art. 3S'1) (515).
(512) Reg.

11.

737, arts. 381 e 730, not. 506.

C::ol",·orllalu.'la.- Coeis. Comms. arls.: FI'. 13la; Besp. la87; B~I1.
154, diIT.; I'ort. 375; Hung. 110; Pru . 870 (~ 872; nu.. 356.

- Os Cods. Holl., Rus., Hlmg. e PI·US., no dia seguinte; estes, porélll,
iltcrescenlão que, se o dia fór sabbado, devem os Judêos pagar na vespera.
(513) Ulllleol'llallcia.- Cods. Comms.: Port. art. 9la6; Nap. 1237;
lIo!. 1966: que a quantia será a menor.
(51la) Arts. 587, 635 e 675.
c:Jo....or.. anctcl.- Cods. Comms. arls.: Fr. 136; Belg. 3li: Holl. 133;
I:lesp. 466; Wurt. 56la; Hung. 29; Rus. 309; Prus. 805 e 81 L
Nota. - Em virtude dos arts. 360 do Cad. do Comm. e 325 § 3 do Ileg.
n. 737, não ha Iogar embargo contra o aceitante de uma letra de terra que
estiver endossada, ou contra um devedor que, para garantia da divida, liI'er
dado fiança mCl'cantil; salvo provando- e e justificanuo-se tambem contra o
endossante ou fiador os requisitos da lei: Ass. n. 11 de n de Julho de 1857,
- O pagamento faz-se áquelle a quem a letra por endosso pertence: Decr.
de 29 de Outubro de 1.796.- Vide G. Jur., l. 1, pago 76.
- É nullidade não considerar-se transferivel por via de endosso a letra,
como prescreve o art. 360 do Cod. do Comm.: Rev. de la de Outubro de 1865.
- Jur. dus Tribs., t. 3, pag. 295.

(51') Arts. 258, 381, 382, 386 e la22.- Vide noto la92.
C::ollcorllallciR. - Cods. Comms. arls.: FI'. 1laO; Belg. li7; Holl. 146;
HesfJ. la73; Porto 358; Wurt. 569; Bung. 29 j Rus. 318 ; Pnrn. 828 e 8n
Nota.- Não é devido seBo dos endossos á ordem sem declaração do

vCllor 1'Ccebido ou em conta, nem dos passados até ao dia do vencimento n~s
titulos a prazo, 011 antes da apresentação, quanto áquelies que fôl'em paga~C15
á vista. Os endossos em branco repu tão-se sempre á ol'dem com valor l'ecebldo:
Decr. n. 11505 de 1870, art. H.
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Art. 361. O endosso, para ser completo e regular, deve
preencher os seguintes requ isitos:
L Ser datato do dia em que se faz, e escripto nas costas
de qualquer das vias da letra (516);
II. Expressar o nome daquelle a cuja oràem deve fazer-se
o pagamento (5i 7);
III. Declarar se é -va,lor recebido -, ou -em conla-, ou
se confere sómenle poderes de mandataria ou procurador (5i8).
Sendo o valor fornecido por tereeiro, deverá esta circumstancia
ser mencionada no endo so (519).
- Se em uma lélra de cambio 011 de terra póde existir o pr,meiro endosso
sem lJue o endossante seja o sacador. e se é legal que Paulo aceite urna letra,
João a endo se em branco, e l\lanoel, ou Pedro, ou Jacques a saque, - vide
Com. JU?·• • l. 1, pags. 243 ii 2lt5.
- Os endossantes não ouvidos e convencidos na acção pela sentença exequenda, não podem ser executados, como os fiadores, na fórma do art. 1I92
SI 3 do Reg. n. 737, porque a obrigação destes é a<;ces orla, e podem allegar
o beneticio de ordem do art. 59i, c Cod. arts. 257, 258 e 261, e a dos endossantes é principal, e devem ser ouvidos na acção que nd ce do contrato
(Cod. art. 360; Reg. n. 737, art. 267): Der.is. de Agg. do Preso do Trib. do
Comm. da Côrte. - Tlide not. 605.
(516) Uuncorllancllt. - Cods. Comms. arls.: FI'. 137; Hesp. 1I67,
ns. It e 5 i Boll. 131t ; Port. 351t e 355, ns. 1 e 2 ; Wurt. 566; Ru . 310,311
e 312, n. il' nung. 30, ns. 1 e 3.
(517) (lollcol'lluncia.-Cods. Comms. arls.: FI'. 137,n. ~. Hesp.467,
n. i; 8011. 13ú; Porto 355, n. 3; Wurt. 566; Rus. 312, n. 2.
(~18) UOllco.·"aneill. -Cod. Comm. arls.: FI'. 137 n. 1, e 138: Hesp.
ú'i7. n. 2· Port. 357, n. ú; Wurt. 570; Rus. 312 n. ~; Hung. 36.
(519) A~l. 87ú § 3.
UOllcor"allcia. - Cods Comms. arts.: Holl. 134, ult. p.; Porto 355,

ult. p.

No/a.-Constando do endos o que é por valo?' em conta responsabilizando-se
p.ela letra o' endossante, o endossatario não deve ser con iderado como
~mples mandatario ou procurador: Rev. n. 6862 de 9 de Junbo de 1866.UI'. ~s T'"Íb ., t. 3, pago Mi.
.- Nao havendo transferencia de lima letra, feita regularmente a lIm terceIro, conforme o disposto nos 81tS. 361 e 362 do Cod. do Comm., e tendo
este co~e sado que não dera a importancia da me ma letra ao sacador,. a
sua a slgnatllra sem data, no verso da letra, não se considera lIm vcrdadelfo
endosso para que tenba accão regressb'a: Acc. da ReI. da Cône de 1 de
~Iar-ço de 1855.- Rev. do .Inst. dos Advs. de 1868. pago 47.
- O aceitante de uma letra não póde ser accionado pela importancia da
mesma pelo simples detentor della, não constando da letra ser elle o acador,
nem endossatario ou portador, não tendo com as testemunbas que produzio
pro do sua propriedade: Ac:..c. da ReI. da Côrte de 16 de Fevereiro de 1855.
- ev. do Inst. dos Advs. de 1868, pago 1I7.
Portad'Jr de leiras que fez com II endossante novação de 'contrato, rece .endo em pagamento outras do aceite deste, fica sem acção contra .0
~ce~ante das primeiras, embora cwntinuem em seu poder: llev. n. 8844
e de Setembro de 1.872.- G. Jur., t. 1, pago 294.
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o endosso - d ordem-, sem declarar se é - valor 1'8cebido - ou - em conta -, confere sómente poderes de mano
datario, sem lransfereucia da propriedade (520).
É prohibido escrever no endosso qualquer declaração que
não seja rigorosamente restricta á natureza do endo"so j pena
de nullidade dessa declaração.
Art. 362. Ainda que os endossos incompletos ou em branco
sejão tolerados, todavia exige-se, para serem válidos,' que,
pelo menos, llontenhão a data do dia em que se fizerem,
escripta pela prupria letra do endossante que o assignar: e
presllme-se sempre que são passados d ordem com valor
1'ecebido (52!).

Art. 363. O endosso falso é nu110, mas só vicia os endossos
(520) ()'Ollcordlulcja.- Cods. Comms. ans.: Porlo 357; FI'. i38;
Belg. 37: LIe.-p. 468; Prus. 812, 813 e 816; Boll. 135; Wurt. 570; Rus.
31á, dilI.; Hung. 3á.
(521) (;oncol.·dancla.-Cods. Comms. arts.: Porto 356; Fr. 138, ditr.;
Besp. á68, diff ; Holl. 1:J6; Wurt. 570, diJI.; Bung. :Já, dilf.; Belg. 36, diJf.;
Rus. 314; Prus. 820 a 822.
A lei ingleza reconhece os endossos em branco.
- Vide noto á92.
Nota.-A validade ou elfeito do endo so não innue na competencia do juizo
em que as questões obre letras devem ser propostas; porque, emquanlO
a estas, a jurisdicção provém sómente do acto: Decis. de Agg. do Presidenle
do Trib. do Comm. da Côrte.
Antes da execuçãq do Cod. Comm. (e mesmo depois, a respeito dos contratos e sentenças exequendas a elle anteriores), o endosso, depuis mesmo de
vencida a letra, não se considerava mera cessão civil, porque só por ~le
facto não perdem as letras sua natureza e elfeitos commerciaes negociaveJS,
quando é certo que em França o Tribunal de C~ssação tem sempre sustentado a validade de taes endossos, como se vê em Rogeon, no art. 136 do God,
Comm. Fr.-Pardessus, 1.1, D. 351, diz que, a não haver convenção particular, é nalural decidir qne o cedente quiz subscrever a obrigação de pagar,
se não o pagas. e o devedo r da letra vencida: Acc. da Rel. do Maranhão de
i8 de Junbo de 1853. -G. Jur., 11.60.
- Antes de ser posto em execução o Cod. do Comm., os endossos elll
b7'anco, P. ainda sem data, transferião a propriedade da letra, por sere·
o costume adoptado e seguido em muitas praças e na da Côrte, del'endo
attender-se aO$ estylos e usos comD1ercia~s que milita vão antes do art.362
do cil. Cod.: Acc. do Trib. do Comm. da Côrte de 6 de Outubro de i855..JU1·. dos Tribs., t. t, pago 103.
- Constitue nullidade não ter sido o endosso incompleto datado e a ignado pela propria letra do endossante: Hev. n. 5651 de 4 de Setembro de 1858.
-Jm-. Comm. pago t24.-Vide o Acc. 1'ems07' c as Revs. ns. 62ú7, 6313,
5943 e 5993 de fis. 125 a 11s. 1.41. da mesma JI~1·. C01nm.
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posteriores; ficando a acção salva ao portador contra quem
o tiver assignado (522).
A.rt. 3M. US endossos de letras já vencidas e prejudicadas,
e daqueIlas que não são pagaveis á ordem, têm o simples
effeitó de cessão civil (523).
(522) Arts. :1.29 SI li, e 36li.
VIHICOI·(I"lIeia.

Hesp, li70; Boll,

:I.~8;

-Cods. Comms. arls.: Porto 359 ; FI'. :1.39; Belg. 39;
Wurt., 575; Hung. 65; Hus. 3:1.6.

(523) I~eg. n. 737, art. 250, SI 6; Decr. n. 3471 de 3 de Junho de :1.865,
art. li2.

()oncol·d;uleia.- Cods. ComlTIs. arts.: Belg. 40; Prus. 826; Resp.
li7li; Eoll. 139; Wurt. 576; Port. 360.

Notct.-Letra prejudicada é a em que o dono ou o portador deixou de
praticar alguma formalidade legal.
- Das letras vencidas ou prejudicadas, o endosso, uem como daqueUas
que uão são paga veis á ordem, tem o simples eJfeito de cessão cidl (al'l. 364
do Cod. Comm. J, dispo ição esta conforme ao direito cambial e expre:so no
Cod. Port., art. 360, e portanto não podem ser accionadas pela assignação
de 10 dias, mas em acção orc1illaria: Aces. da HeI. da Côrte de 30 de Março
de1852 e de 6 de Outubro de 1853. -Jw'. dos Tl'ibs., t. i, pago 102.
- Il letril endossada depois do vencimento não deve ser accionada sem
prévia conciliação: e, portanto, os embargos que se lhe oppoem no decendio
não poelem ser recebidos com condemnação: Deds. de Agg. da ReI. da Côrte
de 3 de Setl'mbro de 1875.-Di7·., t. 8, pag.453.
. - O titulo que constitue obrigação pessoal, obtido por dolo, não prejudica a terceiros de boa fé. a quem {ôssem translJlittidos.- A acção desse
terc.ei~·o é procedente contra aquelle que o aceitou. -E a indemnização do
preJlIlzo causado só póde ser opposta e pedida ao que directamente praticou
o dolo. -E igual é a consequencia do endosso antes do vencimento do titulo,
por ~il'll1d do qual não podem ser allagados contra o endossatario as excepçoes que podião ser oppostas ao endossante: Re? n. 890:1. de 23 de Jllnho
de 1876. -G. J~w., t. i2, pag, 684.

J!lINltào - Os endossos, ainda que s6 tenhão os effeitos da cessão civil,
n~~ de,saf01'ão do ,ju,izo commel'cial?-O endossos das letras já vencidas. ou
pleJlJ(hc~rlas, e daqllellas que, pOl' não serem pagaveis á ordem, tê~ o slmpIe: e[eilo de cessão civil, na fónlla do art. 3611 do Cod. Comm" nao desaforao do juizo commercial, pois que, como cessão ordinaria de credito,
têm acção de reconhecimento, nos termos do art. 261, combinado com o
arl. 250 SI 6 do Reg. n. 737: Ass. n. ili de 9 de Julho de 1857.
- O endosso, ainda com effeito de' cessão cIvil, é sujeito á acção de
reco~hecimenLo commel'cia!: Decis. de Agg. da ReI. da Côrte de:l.3 de Fe~
verei 1'0 de 1874.-G. Jur., t. 2, pago 1I37.
9.u ,e!Jtíio._ A validade ou effeito do endosso não infl7fe na crmpetencia.
do ~Utzo em q!te as questõeS sob7'e let7'as devem se7' propostas? -Não.Decls. de Agg. do Presidente do Tril). do Comm. da Côrte de 1857.
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lo III.

Do sacador.

Art. 365. O sacador é obrigado a dar ao tomador todas as
vias da letra de cambio que este pedir antes do vencimento j
e, perdidas as primeiras, não pMe negar-se a dar-lhe outras,
que deveráã ser passadas com resaI va das que se houverem
perdido: faltando esta resalva, entende-se que são vias de
letras distinctas. (521~).
Art. 366. O sacador é obrigado a ter sufficiente provlsao
de fundos em poder do sacado ao temp.o do vencimento;
pena de responder por perdas e damnos soorevenientes, se por
falta de pro isão sufficiente, feita em devido tempo, a letra
deixar de ser aceita ou paga, emquanto esta não prescrever
(art. 4.43), ainrla que não tenha sido protestada em tempo
e fórma regular (art. 381) (525).
(524) Arts. 354 ns. 1. e 6, 396 e 425.
VoneoJ.·dancln.-Cods. Cúmms. art .: Port. 326; FI'. 1.1.0; BoU. 104j.
Prus. 944 a 946 ; Rus. 307 ; Belg.5 ; t1esp. 436; Wurt. 543 e 544 ; Hung. 2i,
Que~liio .-Quebrado o sacador, no caso da letra não ter sido aceita.
ou depois de tel' sido aceita, a quem pertence a pl'ovisão em qualquer dO!
dous casos 1- O nosso codigo não previne: a legislação (ranceza, ou aole!
sua jurisprudencia, tem variado a respeito de tão importante questão.
O Sr. S. JoseplJ, Concordo enll'e les Coels. étrang., é dessa opinião, e bem
se póde ver em Gouget et Merger, Dicc. de Droit. Comm. verbo LeUre de
Chang. n. 1.92 e segs.: os Cods. !:Lo11. (HO) e Wurt. (585) dispoem de
modo a el'i1ar a questão. Ou a fallencia é antes do aceite e a provisão volta
á massa fallida do sacador, ou tem logar depoia, e pel'lence ao sacado;
salvo a obrigação de pagar ao portador. O Cod. Prus. (960) até assegura ao
portador um privilegio de 6" classe sobre a provisão; o que é certo é qoe
a jurisprudencia franceza parece contraria á solução dada á questão pelo
Cod. HoU.
(525) Reg. n. 737, art. 372, SI 2.
VOllc(u·dancla.-Cods. Comms. arts.: Porto 328 j Fr. 1.1.5; HoLl.106j
Hesp. 448; Wurt. 580.
- Os Cods. Wurt. (588), BolI. (i42) e Porto (363) obrigão o sacadora
avisar ao sacado, sob pena de pOl' conta daquelle correrem as despezas caosadas por não aceite ou não pagamento de letra.
- São os embargos recebidos sem c:ondemnação quando o portador do
titulo é o proprio sacado I , que o transfere depois por endosso: Decis. de
Agg. da Rei. da Côrte de 3 de Agosto de 1.875. - G. Jwr., t. 8, pago 29~.
- Na letra da terra, se o sacador paga a letra por si no vencimento oao
tendo o sacado provisão de fundos, não é este obrigado por fórma algo ma
para com aquelle: a provisão de fundos em relacão ao sacador não se presume,
carece de prova: Rev. n. 8790 de 1. de Dezembro de 1.875. _ G. Jur., t. i,

pag.25g.
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Art. 367. Sendo a letra passada por conta de terceiro, a
este incumbe fazer a provisão ele fund0s em tempo competente,
debaixo da sobredita pena; sem que todavia o sacador deixe
de ser solidariamente responsavel ao portador e endossados pela
segurança da me ma letra, na fórma do artigo antecedente (f>26).
Art. 368. Entende-se que existe sufficiente provisão de fundos
em poder do sacado, quando este ao tempo do vencimento é
devedor ao sacador, ou aquelle por conta de quem a letra foi
passada, de quantia ao menos igual, ou quando qualquer dos
dous tiver credito aberto pelo sacado que ba te para o pagamento da letra (art. 392) (f>27).
Art. 369. O sacador é responsavel pela importancía da letra
(art. 422) a todas as pessoas que fôrem succes ivamente
adquirindo a sua propriedade até ao ultimo portador (528).
Cessa, porém, a re ponsabilidade do sacador quando o portador deix.a de apresentar a letra, ou é omisso em a protestal~
em tempo e fórma regular, uma vez que prove que tinha
(526) Ar!. 381; Reg. n. 737, art. 372, § 4.
(JOllCOI·t(IU1Ci". - Coeis. Comms. arts.: Porto 362 e 367 ; Holl. 14i;
Belg. 42; Hesp. 431 e 432.
Questão. - É 1'azoavel a responsabilidade de terceir:!, por conta de
quem se saca a letra de cambio, 'Ímpost(t por este artigo? Será eUa tra/ada
pela mesma acção decendia7'ia, ou palO acção ol'dinaria?- Vid. DiT., t. 8,
pago 22.
(527) Art. 381; Reg. n: 737, art. 372, Si 2.
(JOllcortlaucia.-Cods. Comms. arts.; Porto 329; FI'. 1.16; Besp. 450;
HoH. 107; Belg. 9; Wurt. 581.

i

528 ) COllCol·dallcia. - Cods. Comms. arts.: Porto 331; FI', 118
e 40; Wun. 570 e 641 j Rus. 349; Hung. 1.43.
~o!a.- O sacador de uma letra de cambio é obrigado a satisfazer os
preJll!zos_da falta de pagamento, pelo principio corrente em direito-que toda
a o~rlgaçao de fazer ou não fazer alguma cousa se resolve na indemnização de
~eI1~s e damnos, no caso de inexecução (1<\ parte do devedor: Uev. n. 4773
de J 2 de Novembro de 1852, e Acc. revisor da Rei. de Pernambuco de i2
e unho de ,1853.-Jur. Comm., pago !41.
s' - Sendo a.acção proposta a deceLldial, e se lhe oppondo embargos de fals~dade e ~ulhdade, deve o juiz julgar dessa defesa, e não, sob pretexto do
Dl ca~or nao ser pessoa legitima, deixar de condemnar o aceitante ao pagale~n .o'Rnada se tendo a~egado é nem provado contra a proprieda.de da
a. ev. n. 5446 de 17 de Setembro de :1.856. -Jur. Comm., pago 142.
ob~ue~tão
C01~demnando-se alguem ao pagamento por sentença, essa
'Ubl~açuo tem lagar com 1 elação ao credor primiUvo, como ao cessiona7°io
n ~~1~d3 nos seus direitos creditorios'? Pela allirmativa decidio a Rev.
•
e 2i de Março de 1866.-Jur. Comm., pago 143.
o

-

o
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sufficieote provI ao de fundo cm poder do sacado ao tempo
do vencimento (529).
Art. 370. O sacador que é obl'igado a solver uma letra de
BamblO porque o sacado a não paga, tem acção ele perdas e
damnos contra este; salvo se o sacado deixar de pagar por
falta ele 'ufficiente provisão de fundos do sacador em seu
-poder (530),
SECÇÃ.O

IV.

Do portador.

Art. 371. O possuidor da letra. de cambio á vista, ou a dias
ou mezas de vista, é obrigado a fazer expedir uma via para o
aceite na primeira occa ião opportuoa que se orrerecer. não
}Jodendo nunca exceder ao tempo que decorrer da sahida do
segundo correio, paquete ou naVJQ que levar corre poodencia
para o logar da residencia do sacado on aceitante (art. 4.0);
pena. de ficar prejudicada a responsabilidade de to,los os
endossantes anteriores.
EsLa disposiçJ:o não isenta o sacado da obrigação de aceitar
a letra quando lh~ fór apresentada (531),
(529) Art. 38i.
Co ueo.'" :uael n . - Cods. Comms. arts.:. Porto 331; FI'. 117; noll.
108; I:Ie p. Mj'l, Wurt. 583.
Nota. - O credor que recebe em pagamento uma letra de terra; que por
isso dá quitação ao devedor.; que mostra confiar na solvabilidade do sacado
prrmiltindo que el1e aceite a letra a prazo, quando el1a é sacada á vista, e
deixa de protesta-'a por falta de pagamento, não tem acção algnJna contra o
sacaclor, primitivo devedor: Ace. da Rei de S. Paulo, no Dil·., t. \', pago 562.
- i\ pezar ela eXI)\'essa e terminante dLqposição de nosso artigo, eslava o
Trib. do ComlU. da Côrte na pratica de julgar - que a falta de protesto
exonera indistlnctarnente o sacador, - isto até 1863, quando um depntado,
membro do Trib. , o DI', Vieira Bueno, despertou sua altenção dessa incu'
rialidade,
(530) Coneo.'.IRllcia. - Cods. Comms. arts,: Port. 369; Belg. 69;
Holl. 148; Prus, 1135 e 4136.
Nota. - O sacador das letras de terra que contêm declaração de valor
7'ecebido pelo aceitante, tem de have1' deste a sua importancia, se a 'Ilagou
por eH , o qual não se escusa da respecli va obrigação de paga-Ias allegando
falta de provisão de fundos: Decis. de Agg. da Rel. da Côrte de 7 de Maio
de 1875.-Di·,..,t. 7, pago 560.
.
(531) Arts. 359 ~!\I1 e 2, 369 e 377 ; Reg. n, 737, arts. 384 e 385.
Concol,.It".elll. - Cods. Cómms. arts.: Porto 336; FI'. 160; HolL
H6; Belg. 17; Hesp. 4li2,
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Art. 3n. Sendo a letra ]e cambio expedida em tempo suf·
ficiente para, segundo o curso ordinario, chegar antes do
vencimento ao logar onde deva ser paga, e não cbegando enão
depoi do vencimento por impedimento justificado, como por
exemplo, de força maior, o portador conserva todos os seus
direitos, uma yez que apresente a letra no dia seguinte ao da
ila chegada, e inlerponha o competente protesto, não sendo
aceita ou paga (532).
Arlr 373. O portador da letra de cambio é obrigado a apresenta-la ao acado no mesmo dia em que a receber, não sendo
feriado pela lei (art. 358), para este pôr o seu aceite. Recusando o sacado o aceite ou o pagamenlo, o portador é obrigado
a fazer o competente protesto (533).
Sendo mais de um os s:Jcados, quando os seus nomes se
acharem unidos pela conjuncção - e -, o portador é obrigado a requerer o acei le e pagamento de todos, e a pro estar,
s aloum o recusar. Se, porém, os nomes dos sacados fôrem
separados pela conjuncção - ou -, o primeiro ~erá considerado
corno sacado, e s outros na sua falta ou allseucia; e a todos
o porlador deverá requerer successivamente na falta de aceite
ou pagamento, ou na ausencia dos antecedente, fazendo os
competente protestos (534).
Nota. - Depositada a importancia de uma letra com citação do portador
para levanta-la, e assim hav~r o embolso, não póde a este ser condemnado
o endo sante: Rev. n. álI02 de i i de Julho dp 1851, e Ace. revisor da
ReI. de Pernambuco de J 6 de Dezembro do mesmo anno.- JU?·. comm.
pag. 145.
- O dolo ou a mú fé da parte do a~ente, encarregado do desconto de
U1~a lelra, não póde prejudicar ao portador de boa ré, que mosU'a ter pago
a Jlllportancia porque descontoll-a: Acc. do Trib. do Comm. da Côrte de
8 de Fevereiro de 1873. Dir. t. 2, pago 128.
- O ~ncarregado do desconto de uma letra SÓ'é responsavel para com
f) commlltente pelo liquido, deduzido o preço de desconto, pouco importando
qTu~ tenha realizado a transacção com terceiro ou comsigo mesmo: Acc. do
I'lb. do Comm. da Côrte de i5 de Setembro ele 1873. - Di1·., t. 3,
pago 116.
{J5J32} COllcortlallcia. - Cods. Comms. arts. : Port. 421 ; Bclg. 101 ;
Bo • 202.

(533) Reg. n. 737, arls. 371 § 1, e 730.
B ~OllcOrtlanela. - Cods. Comms. arts.: Porto 396; Fr. 1i9 c 162 ;
o . 175; Prus. '1006; Hesp. 511 e 512 ; Belg. 76; Rus. 366; Wurt. ü63.
)fodta •- enhuma obrigação póde ser solvida, sem que esteja devidamente
se a a·-Decr. n. 4505 de i870, art. 22 § 2 n. 4.
R (534 ) COIl~Ortlallcla. - Cods. Comms. arts.: HoU. 181 ; Besp. 5!l.6;..
uSo 340; Porto 401.
C. C.
12
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Art. 374. Aletra deve ser apresenlada ao sacado ou aceitante
na casa de sna residencia úu no seu escriptorio. o caso de não
estar na terra, achando-se dentro do termo do lagar onde o
aceite ou pagamento fór e:equivel o portador empregará os
meios posjveis para ue ,a letra lhe seja apresenlada quanto
anles : não sendo encontrado, ou est· ndo em lagar mais distante,
é obrigado a protestar (rJ3rJ).
-\rt. 37rJ. O portador que consentir em aceiLe condicional.
sem pri)te~tar, tomará so re si todos os riscos da lrtra (rJ36).
"'e o.aceito fór puro, mas restricto quanto á som:. a sacada, é
livre ao porta( 01' admiltir aceite p~l'dal, prole tando pelo
resto, ou recusa-lo, protestando pelo todo (õ37).
Art. 37('· O portador de letra de cambio aceita ou não acrita
é obrigadlf a pedir o ~eu pagamento no dia do vencimenlo. C,
não -endo. paga, a faze·la prote. tal' de não paga (538). O
pagamento. devo ser pedido, e o protesto feito no lagar 00 'e a
letra fCu' cobravel (arts. :37ft. e ii 1) (539).
A.rt. 377. Oportador da letra de cambio protestada é obrir!:Jdo
a fazer alj o áquelle de quem a tiver recebido, e a remelter-Ihe
certidão do protesto ela. primeira ,ia opportuna que se lhe

°

(535) Art. Mi i Reg. n. 737, art. 371,

2.

VOJlco.a.·dRJlIcia.-Cods. Comms. al'ls.: Porl.400; Fr.1.73; Belg. 80i
Holl. 1.80; Ilesp. 515.
(536) Arls. 394 e 398; Reg. n. 737, art. 371., ~ 5.

f'Jollicoi'tla'lleia. - Cods. Comms. arls. : Port. 341; FI'. 1.24; 8esPi
459; Holl. :1.20-1' p. ; Wurt. 603-1.' p.; PrllS. i i li a 1.H3 ; Belg. 2i j
Bus. 337; lIung. 85.
- Os Cods. cits.. COm excepção do Hung. , não adrniltem o aceite condicional: a legislação ingleza o admitte.
(537) AI ts. 394, 398 e 431.~OIllCol'()Rncio. -

CoUs, Comms. arls.: FI'. 1.24; Hesp. ft59; Holl.
1.20-2' p.; Port. 3li'1. . Wurt. 603-3" e lllt. p.; Hung. 86; Russ. ~37 e
363; Prus. 1.H6 a 1120; Belg. 21.
1Vota. - O aceite parcial é uma excepção ao direito civil no interesse
commercial: o nosso Codigo aparta-se. lornando-o facultativo, da legislaçãO
g~ral dos outros povos, como fo i na i" parle do nosso arligo.

S 6.
VOlleOI·dancia. - Cods. C9mms. arts.: Porto 399 i FI'. i01.; Hesp.
511.; Ho\t: 149 ; Tlrlg. 80; Prns. 963, e segs., 1.08ft e i1.07 ; Wurt. 663.
(539) Conco dou:rhll. - Cods. Comms. arts.: FI'. 162, 1.73 n. i j
Hesp. 514; HGll. 179 e 1.80 ; Belg. 80; Porto 400 ; Wurl. 662 e 734 ; Rllng.
127 e 1.28.
.
(538) Al'ts. 357,389, 399, 407 e 429; Reg. n. 737, art. 27:1.,
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offerecer (arL 37-1)' pena de ficar extincta toda a acção que
podia ter para haver o ~eu embol:::o do sacador e endo!.santes (MO).
Se algum dos interessados na letra fõr morador no mesmo
lagar, a l1otificação será. ff'it.a dentro de tres dias uteis, e
debaixo (a mesma pena (art. ~09) (541).
Ar!. 378. Todo,' os endossados são obrigado' a transmittir o
protesto l'ccebido, e na mesma dilação (art. 377) aos seus
respectivo e' dossadores; pena de serem responsaveis pelas
perdas e damnos que da sua omissão resultarem (54-2).
Art. 379. lTotificado o protesto de letra não ace'ta ao ultimo
endossado!', o por ador, exhibindo o competente protesto de
não ac ite, tem direito par.\ exigir delIe, do sacador ou de
qualquer outro obrigado á letra, fiança que segure o pagamento,
no seu vencimento.
ftpcusada a fiança, póc1e o portador tirar mandado de embargo,
e pôr em deposito bens de qualquer dos obrigados á letra que
cheguem para total pagamento, até que este se realize no seu
vencimento (art S:,H) (54.3).
Arl. 380. Quando o protesto é unicamente de não aceite, o
portador só tem acção contra o sacador e endo'sadores, e quaesqu~r outros garantes da letra. Sendo, porém, o protesto de
allelte enão paga, o porlador pórle accionar tambem o aceitante
e os seus abonadores, se os houver (544).
(540) Arl. 603; Reg. u. 737, arts. 383 a 385; Ass. couf. pelo Alv. de
19 de Outubro de 1789.

B foueordRJleia. - Cods. Comms. arts.: Porl. 1l04; BoI. 1811-1' p. ;
e g. 84' FI'. 165; Prus. 1047.
' (561) (Jollf'Ortlallci . - Cods. Comms. arts.: Belg. 84; Bo111842 p.
(562) Reg. u. 737, art. 385.
85(J°Fneort auela . - Cods. Comm . al'ts.: Por!.. 405; HolJ. 185; Belg.
; 'r. 167; vrurt. 668.

17~563) Art. 832; nego n. 737, art. 371. Si 1; Ah'. de 6 de Setembro de
0,

~

6.

66~olleOl'dnDlela. - Cod • Comms. arls.: Porl. 398' FI'. 120; Hesp.

; HoU. 177; Belg. 73; Wurt. 613.
(564) Alt. 360,-uot. 338.
e ~~Il;OI'danela._ Cods. Comms. arts.: Prus. H21 e ~egs; Russ. 348
; 'r. 118 e 126; Besp. 450.
end Este codigo (535) declara que - intentada a acção contn algum dos
ti.1 ossadores, sacador ou contra o sacado, o portador não pMe mais repea contra os outros senão no caso de insolvabilidade.
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ArL. 381. O portador qne não tira em tempo util e fórma
regular o protesto da letra não aceita. perde todo o direito e
acção contra os endossadores, e só o conserva contra o sacador;
sendo, porém, o protesto de falta de pagamento, perde todo
o direito contra () sacador e endossadores, e só o conserva
contra o aceitante, sal vo no caso prevenido nos arts. 367 e
368, em que o conserva tambem contra o acador, e contra
aquelle por conta de quem a letra foi passada (545) .
.Art. 382. O porlador de letra de cambio devidamente pro·
testada por ·falta de pagamento, que fór omisso, e accionar a
mesma letra dentro de um anno a contar da data do protesto
sendo passada dentro do Imperio, e de dous annos . e ti ar sido
sacada ou negociada fóra delle, perderá todo o seu direito contra
os endossadores, ma' conserva-Io-ba contra o sacador e o aceitante, emqllanto 'a letra não prescrever (arl. 4.43) (54.6).
Art. 383. O portador da letra de cambio devidamente protestada pMe haver o seu embolse por um dos dous modos
seguintes:
r. Resacando do 10g'1·r onde a letra de"la ser paga sobre o
sacador ou um dos endossadores, pelo principal, com juros,
recamblos e despezas 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 fó se paga, e nada
mais j
II. rtemettendo a letra, acompanhada do protesto, para ologar
em que foi sacada ou endo sada, para ali ser paga pelo sacador
0\1 endossador com a mesma quantia nella designada, reduzida á
moeda corrente do cambio do dia em que se effectuar o pagamento,
bavendo-o; a, se o não houver, ao ultimo cambio efIectuado,
com os juros desde o dia em que o dinheiro foi dado pela lelra
até o Llo embolso e despezas legaes (54.7).
Art. ;{84. Q endossador que pa\"(ar a letra protestada tem
direito para haver o seu embolso do. sacador, ou de qualquer
(545) Arts. 256, 258, 382 e 422 ; Reg. n. 737, arts. 372 §§ 2 e 3, e 376,
§§ 1 e 5.
l:oJlCOrdaDcla. - Cods. Comms. arts.: Porto 33i, 420 e 432; Fr.
168, 170 e 175; Belg. iOO; Hesp. 688, 490, 52f.1, 536 e 567 ; FIoU. 201. i
Wurt. 690; Hung. 153.
(566) Arts. 256, 258, 381 e 422.
l:oJleor.laneia.-Cods. Comms. arts.: Holl. 207 ; FI'. 166 ; Hung. 158.
(547) Art. 415.
l:ollcol·dallcla. - Cods. Comms. arts,: Fc. 'l77 e 178; HolI. iS' e
188; Port. 407; Wurt. 678; nuss. 417 e 4i8; Hesp. 549; Belg. 87.
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dos endossadores anterior~s, pelo mes~o modo por que elIe
o houver effectuado, na forma annunclada no art. antecedente (548),
Art. 385. Se o sacadol' ou qualquer dos endossadores, quando
neaociou a letra, restringio, por declaração nella escripta, as
pr~ças em que pó de ser negociada, ó será responsavel pelas
differença5 de cambios, commis ões e corretagem dos resaqueou remes a da letra da praças comprehendidas em tal
declaração (art. 421) (549).
Arl. 386. O porl~dor de letra de cambio que receber o sen
importe, e bem as im todes os endossadores, são regressivamente
garantes ela validade dos endossos anteriores para com o pagador
(arl. 360) (550),
Arl. 387. O simples possuidor de uma lelra, ainda que não
tenha endosso, nem outro algum titulo, póde e deve fazer a
re peito della as dilligencia' e protestos nece sarios, e exigir
o deposito do seu importe no dia do vencimento (art. 277) (:>5f).
Art. 388. O portador de letra de cambio desencaminhada
antes do aceite, ou depois ue protestada por falta delle, tem
direito para pedir o eu embolso do sacador ?or acção ordinaria,
provando a proprieqade da letra, e prestando fiança idonea (552).
(548) Art. 415.

(}oIRCOI·cIRucla. - Cods. Comms. arts.: FI'. 140 j Holl. 186; Hesp.
539; Wurt. 64i.
(549) Art. 4t5.
(}4Ineorllflllcia. - Cods. Comm . arls.: Porte 367' Belg. 67' Holl.
Hti· Prus. 831 e b32.
(550) (}ollcol'd;ta'ei~. - Cml. Comms. arts.: POl'I. 387; Belg. 67 ;
Holl. 1e6; Pru . 831 e 832.
(551) Art. 833; Reg. n. 737, arls. 12, e 373 Si 2.
(}oueOI'ch'llcia. - Cods. Comms. arts.: Porl. 386; 80ll. 165.
Questão. - O deposita7'io deve interpô)' o competente protesto por
fa}ta d~ pagamento de 'uma letra que, estando 7'ecolhida ao deposito publico,
nao fo~ paga no dia do seu vencimento? O Av. n. 367 de 1874 declarou
que é bem expres o no art. 367 do Cod. do COlllm. que o po uidor da
letra, ainda que esta não tenha endosso, póde e deve interpôr os protestos
necessa rins.
(552) Art. 398; Reg. n. 737, art. 378,
B (}OIlClortlluICilt. -Cod . Comms. al'ls.: Porto 422; Holl. 203: FI'. 149;
esp. 49\l; Wurt. 712; Belg. 103; Prus. 1162.
Nota. - O simples detentor de uma letra de cambio, da qual não consla
se~ el.le sacador, nem endossatario ou porlador, não póde accional' o aceilante
pe a lmporlancia da mesma, não tendo, com as testemnnhas que produzio,
pro;,ado a sua propriedade: Acc. da Hei. da COrle de 16 de Fevereiro de 1855.
Ul·. dos Tl'ibs., t. i, pag. 177.
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Se, porém, o extravio acontecer depois do aceite, será o
aceitante obrigado a consignar o valor da letra em deposilo,
por conta de quem pertencer; mas o portador não tem direito
para levantar o depo ito sem que pre'te fiança idonea para
egurança do aceitante (553).
A fiança prestada nos dous referidos casos só póde le, antar- e
apre entando-se a letra desencaminhada, ou depois da sua
prescripção (art. 4.43) (554).
Art. :389. O proprietal'io on mandataria da letra desenca·
minhada deve avisai' i nmediatamente ao sacador e a 1 ullimo
endossador, e fazer notificar judicialmente ao sacado para que
não aceite, e, tendo aceilado, não pague :em exigir !lança ou
deposito (555).
Art. 390. Quebrando o aceitante de letra de cambio anles do
vencimento, o porlador, logo que tiyer noticia da quebra. deye
interpôr o c'ompetente protesto para segur.lOça de seus direitos, e
tem acção para exigir fiança idoneft do ultimo endossador ou
do sacador (art. 83i) (556).
Art. 39i. O portador de letra de cambio devidamente prc·
testada por falta de pagamento póde, em caso de quebra do
aceitante, apresentar- e pela totalidade do seu credito a todas
as massas fallida'S dos que na mesma letra fUrem co-obrigados,
e os dividendos recebidos de uma das massas descal'l'egaràõ
(553) {)oueol'daueia. - Cod . Comms. art .: Fr. 151; Boll. 163;
Wurt. 71.1; Rus. 393 e 394; Prus. l:l71 a 1174.
Nota.- RevPslida uma letra dos requisitos do art. 354 do Cod. Comol., nãll
podia deixar de ser paga em seu vencimento pelo acritante a quem figura
como dono e sacador, não se tendo OppOSlO embargos relevante na fórml
do art. 250 do nego n. 737; não se podendo considerar duvidoso o facto de
allegação de não ter precodido transacção alguma, qnando a letra declara o
COnlr!lrio: Ret. n. 5872 de 10 de Março de 1860, e Acc. 7'(Jl;isol' do Trib. de
Comm. da Babia de 21 de Julbo de ,1860. -Jur. Gomm. pago 1.1l9 a 151.
- N:lo estando provada a perda, nenhuma obrigação ha de pagar uml
letra emquanto o original não fOr apresentado ao aceitante ou aOS seus bel'deiros, por haver elle fallecido: Rev. n. 6019 de 20 de t\bril de 186,1, eAec.
reviso7' do Trib. do Comm, do Jaranllâo de 22 de Maio de 1862. - Jur.
Comm., pago 1116 a lú9.
(554) <:oneoJ.'thuacia. -Cods. Comm . arts.: FI'. ,155; Wurt. 7,13.
(.!>55) Arts. 357,376, 399 e 429.
{)ollcol'tl:U1Cio. - Cods. Comms. arta. : FI'. 1119; Rus. 392; HolL
203; Porto 42~; Hesp. 497 e 498; Prn•. H59; Wl1rl. 6511.
(556) Art. 832; Reg. n. 737, art. 371 § 7.
{)out~ordaueia. - Cods. Comms. arts.: Fi'. 163; Holl. i55i
Hesp. 52ú e 525; Wurt. 664; Porto 37 ti.
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as outras, e os co-obrigados solventes atê seu inteiro pagamento (art. 892) (557).
ECÇÃO

v.

Do sacado e aceitante.

Art. 392. O commerciante que por e2cripto autoriza a outrem para sacar sobre elle é obrigado a aceitar e pagar, e fica
sujéito a todas as responsabilidades e indempizações como se
fôsse o proprio sacador (42:>').
Apromessa, porém, dJ aceitar uma lelra se ella fôr sacada,
sem expressa autorização para (1 saque, sómenle dá accão por
damnos contra o promeLt~nte que r2cusa aceitar e p.agar (558)
ÂrL. 393. O commerciante sobre quem fôr sacada alguma
letra. de cambi é obrigado a aceitar a primeira das vias que
lhe fôr apresentada, ou a negar o seu aceite, dentro de vinte e
q~latro bor:l.s, ao mais lardar, da.sua apresentação, ou no mesmo
dIa se a letra fôr pagavel á vi~ta (51)9).Art. 39!t. O aGeite deve ser llUro, e concebido nos seguintes
termos - aceito ou aceitamos (560) Carl. 375), e escripto no
(557) VoncoI·dnncia.- CoJs. Comms. art . : Hesp. :538; Bel.o{. 97;
Holl. 198; Port. 417; Wurt. 685
2; FI'. 5lJ2 (novo texto).
(55&) Art. 368. - Vide noto 531..
.
UOllcoI·dancia. - Cods. Comms. arts.: Porto 335 i Hol!. H4;
Belg. 15.
!V~la. - Letra de terra deve ser paga ao portador, não podend'o o aceitante
eXlmu··se de pagamento sob a allegação de ter em contrario convencionado
Com o acador: Decis. de Agg. da Rei. da Côrte de :i2 de Março de 1875.
-DiI·., t. 7, pago 316.
."
(559) Arts. 354, e 355 n. i, 365 e 41.2, nors. 492, 493 f' 506.
Unlleol·d~ulCi'l. - Cod. Cornms. arls.: Púrt., 333; Holl. 112;
Fr. 125; Belg. 13 j Russ. 330 ; Pruss. 993; Wurt. 595 i Hesp. 46i.
(560) nego n. 737, arts. 60 e 62, noto
'
'oneol'«tt\ leim. - Cods. Comms. arts.: ÍIe3p. 456; lIolJ. H5;
Porl. 236 ; FI'. 12 ~; Prus. 994; R sS. 331.
~.
- Os Cods. Holl. e Porto exigem que o aceite seja ~aramente expresso;
o. Prus. não dá fÓl'ma aiguma para seu enunciado; o Hung., Rt'ig. e FI'.
dipalzem que o aceite é expresso pela palavra - aceilo - ; o Hesp! que as
avras aceito ou aceitamos são sacramentaes .
. Nota. - A simples assignalura, lançada no corpo do in trnmento da wVld~. mas não precedida das expressões aceito ou aceitamos,~ se hão é um
~c~lle legal e suOiciente pura as letras de cambio ou de terra, nem por issod Cixa de operar os elfeitos de uma obrigação contrabida : R~v. n. 88á1 de 19
e Fevereiro de 1876. - G. Jur., t. -11, pago 33L
"
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da letra ( M'i); o sacado Dão pMe risGar nem retractar o seu aceite depois de assigDado (562).

-. É indiU'er~[l[e que em uma letra se escreva aceito ou aceitamos, para
que os que assiguãu-se sob qualquer dessas palavras sejão consideradoJ
aceitantes e solidariamente obrigados: Rev. II. 8876 de 2ll de Março de 1876.
Dir., 1. lO, pag. 736. - Vide a conden ação que a respeito deste julgado
fez o illustre redactor da G. Jur., l. 1.2, pago 718.
Questão. - As palaJ:ras - aceito e - aceitamos - do nosso Codigo

não podem õer substituidas POI' equivalentes?
Alguns entendem como S. Pinto, D. Camb. 6, Si 216, que a expressão do
aceite fica limilada a estas duas palavras - aceito - aceitamos - que repulão
saC1'amentaes e excluindo quaesquer oulras equivalentes' nó pensamos pelo

conlrario, porque a lei nã J fulminou nullidade ao aceite concebido em outro.
termos; porque o Reg. n. 737, aI. G82, não a pronunciou, e a nullidade
não se deve presumir j porque o nosso art. com esse enunciado não pretendeu mais que indicar qu~ estas expressões serião bastantes, oeID enunciar
ou precisar a soml1la pela qua! houvesse o aceite, para que este se constituisse
em obrigação regular.
- Esta intelligellcia está de accordo com a m;}ioria dos Codigos apontados
na Concorda,ncLa,. é doutrina ('e todos os escriptores francezes; assim tem
julgado a Côrte de Cass., e é opinião de l~err. Borg., Dicc. de D. Oomlll.,
verb. aceite; tambem é a doutrina da legi lação ingleza.
(56!) Al'ls. 2ll e1.2ll; Reg. n.7il7, art. 159.
(;UlI cOI.'ll1ulcla. - Cods. Comms al'ls.; Holl. 115; Hesp. 456; P 1'1.
336; Fl'. 122;Wurt. 600; Hung. 10; Prus. 991; Belg 16; Rus, il31.
Questão. - O aceite não p6de seI' verbal? As palavras aceito ou aceitamos, escriptas no corpo da letra, excluem o supplemento de outro qualquer
meio de prova; todavia. nos termos do art. il92, deve constituir urna simples
promeósa que dá acção ao portador da lelra contra o promellentc por
damuos, quando este recusa aceitar. De facto o aceite verbal constituindo o
consentimento dado a uma convenção, arra tada uma obrigação para
aquclle que o houvesse promellido. É doutrina sustentada por MerJiu,
Rep.
ú n, 10, c Pothier, Oont. ele' Ohange, n. 63, e outros e criptores
francezes.
- A legislaçiio ingleza para as letras de cambio para o exterior- foreÍllg
bill - admitte o aceite verbal.
~Iu!~llão.
O aceite não p6de deixar de seI' escripto no C011JO ela letra?
Uns entendem que não, snppondo absoluta a obrigação de escreve-lo no
corpo da letra (' acreditando que o. procedimento contrario fO e um obsta
culo á circulação dos saques: nós pensamos diO'erentemente, e a '1' parle
do art. 392 e o an. lt22 antorizão nossa opinião.
Em rigor o aceite deve &,er exarado na propria letra, e tal tem sido mesmo
a pratica do commercio.
Na F~ança, a Côrte de Liege, 10 de Agosto de 1.81.6, decidio que o acei~e
pOI' melO de carta devia produzir eJfeito; e assim pensão em geral os maiS
notaveis de seU.i escriptol'es ; na Inglaterra traz Chily muitos casos julgados i
B. Locré, art. 1.22, affirma que os Dr8. Allemães, Hollandezes e llespanh6es são da mesma opinião; FerI'. Borg., Dicc. de D. Comm., verbo
aceite, abraça esta uoutrina.
(562) COllcol'llal.cia.- Cods. Comms. arts.: Holl, 1.1.9; POI't. 340;
]3~lg, 20; Hesp. ll63 i Prus. 997; FI'. 121 Si 13 j WUl't. 604,
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Nos casos de aceite falso, O portador tem recurso contr ao
sacador e endossadores (563).
Arl. 395. Sendo a letra pa sada a dias ou meze de vista,
o aceite deve ser datado: não o sendo, será a letra protestada,
e currerá o prazo do vencimento da data dú protesto (564).
ArL. 396. Aquelle que commeLLer o erro de aceitar mais de uma
via da mesma letra fi~ará obrigado a pagar todas as que aceitar,
com direito salvo para enbolsar-se de quem indevidamente tireI'
recebido (art 400) (565.)
An. 397. Na falta de aceite elo sacado, tirado o respeclivo
protesto (art. 403), qualquer terceiro póde ser adrnillido a aceitar ou pagar a letra de cambio por conta ou honra da firma
- os Cods. E1pll. e Wurt. não permillem que se risque o aceite, me mo
antes da entrega da letra.
~ue!!l.ão. - O sacado não J'6de 1·isca,. seu aceite antes da entrega da
letm ao p01·tad07·? Nos parece que sim: nosso Codigo não foi explicito, como
o. Wurl. e o lIoll., e não é senão do momento da entrega da leu'a em
diante que se fórma o contrato que drve obrigar o aceitante, pois que, tornando-se perfeito então, não póde ser desfeito sem o concurso das vontades
contratantes.
- Assim decidio a Côrte de Liege, 26 de Março de 1811.; assim pen ão
Pa.rde s~s, i\lerlin, Pothier e oUlros; assim é pela legislação ingleza. Vtde Dtr 7, pago 25.
(563) .ut. 129, § 4.
(}oucol·daIlCilt. - Cods. Comms. arts.: POl'I. 366; Hesp. ú63 i
Belg. 45 e 116; Holl. 1lJ5.

(564) Arts. 355 n. 2, e ú07 i Reg. n. 737 ar!. 371, Si 9.
(}Ollcorliallcia. - Cods. Comms. arts.: Porto 336; Boll. 1,15:
Hnesp, 456; FI'. 122 i Prus. 991 i ardo 13ú; D. Sic. 121 i ltuss. 331;
elg, h. t. iD.
-:: Nossa disposição é mais benigna, mandando contar da data do aceite,
e nao da do saque, estes Codigos.
No~a._ Nas letras sacadas a dias (lU lllezes preciso, não é 'de mister que
o aceue seja datado: Decis. de Agg. da ReI. da Côrte de 3 de Setembro
dei875.-Dil'., t. 8, pago 704.
~uestão. - 86 nas lefJras de cambio é que se faz necessa1io data7' o
~oe~e? Pela aillrmaliva decidio o Acc. do Trib. do Comm. da COrte de 16
e utubro de i86b. - Rev. JÚl'. de 186G, pago 200.
(565) Ar!. 365, noto 524.
He{JOI5Icorllanchl. -Cod . Comm . arst. : Porto 383; FI'. iú7 e 1ú8'
sp. 03 i Holl. 162; Wurt. 646; Rus. 377.
doFo~a. - O erro commettido em aceitar, a falta de provisão esperada e o
de ~8 ~ sacador, não destroem a obrigação do aceitante - a1'[Jum. da Lei
reito~ e .ovem~ro d«:, 1793 e Edit. de 3 de Junho de 1803 i.- as~im como,
letra o .acene, nao ficao desonerados o sacador, nem os maiS obrIgados na
os la; mnda mesmo que o aceitante tenha recebido fundos, ou declarado qlle
IÇOU em credito: Souz. Pin!., Di1'. Cmnb., § 235,
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do sacador, ou de qualquer outra obrigada á letra, ainLlaque
para este acto não se acbe expressamente autorizado (566).
O proprio sacador e qualquel' outl'a firma obrigada á letra
púde offerecer-se para aceitar ou pagar (567).
O pagador da letra em taes caso fjca sobrogado nos direitos
e acções do portad l' para com a firma nu fi rmas por conla
de quem pagar (568).
Art. 398. O acei tante não é obrigado a pagar, se o portador
lbe não entrega o exemplar da letra em que firmou o aceite,
salvo desencaminhando-se a letra (art. 388), ou quando o acei·
tante a não pagar por inteiro art. (37;j) (5 9): neste ultimo
caso, só pMe exigir-se do portador que lance o recebimento
na letra, ou que pas'e recibo em separado da quantia paga
(570).
Arl. 399. Aquelle que

paga uma letra de cambio no eu
vencimento sem opposição de terceiro presume-se "alidamenlo
desuorjgado (571).
Art. 400. Quem paga uma letra de cambio por uma via em
que não se acha o seu aceite não fica desonerado para com
o portador do aceite: pagando tambem a e te, tem direito
(566) Heg.

~1.

737, art. 371, .. 8,

(JOJiICol'aI"ncíR. - Cods. Gomm. arts.: Porl. 3i2; FI'. 126; Belg. 22j
Holl. :12:1; Buss. 34:1 e 379; Prlls. 1020.
(567) Heg. n. 7;-;7, art, 371,

Si 8.

(Joncol,.lnncía.-Cod, Comm. Por., art. 391(568) Reg. n. 737, art. 37:1, § 8.
(Joncor.lallcia. - Cods. Comm. arls.: Porto 392; Fi'. :159 n· ii
Belg. 72; H011. :171; Besp. 531; Hung. 115; Jl uso 381; Wurt. 705.
(569) Uoncol'danciR. - Cods. Comms. arts. : Porto 388; Hall. i67i
Belg. 68 j Hesp. 504 j Ww·t, 647.
Notct. - O aceitante de uma letra de cambio ou de outra qualquer ~ner
cantil fica obrigado a seu pagamento, ainda que no tempo em (rUe a acellO~J
ou depois ue a aceitar, fallecesse. ou falta se. de credito o passador; Alv. de
28 de Novembro de :1746; Ass. de:12 de No"ell1bro de 1789 j Alv. de 16 e
Janeiro de 1.793.- Vide nols. 552 e 553.
(570) Arl. 334.
(JoncoD,.laneh,. - Cods. Comms. arts: Port. 339 e 390; FI'. i66;
Belg. 69 e 70; Búl!. 169; Hung. 11.6; Wurt. 658.
(57:1) Art. 429 e segs.; Reg. n. 737, art. '184 e segs.
- Be Ig. 65',
(Jonco!'c!:lI nela. - Cods. Comms. arts.: Port. 385; FI'. 14;);
Holl. :16ú.; Hesp. 496.
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para haver o seu embol 'o daqueIle que indevidamente houver
recebido (art. 396) (572) .
.~rL. ~O 1. Offereceudo-se o sacado, a quem se tiver protestado uma letra por falLa de aceite, a fazer o pagamento desta
no vencimento, será admitlido com preferencia a outro qualquer; mas por este pagamento não ficará desonerado da obrigação de pagar todos os damnos' e despezas legaes resultantes
da sua falLa de aceite (573).
Art. 40~. Fazendo-se o pagamenlo de intervenção por conta
ou honra da firma do sacador, todos os endo sadores ficão
desobrigados (574).
Se o pagamento se faz por conla ou honra de um dos endossadores, todos o signatarios seguintes na ordem dos endossos
ficão desonerados (57;)).
Arl. 403. Em todos os casos de intervenção de terceiro no
aceite ou pagamento de letras, o portador é obrigado a tirar
os competentes prote tos, declarando nelle o Dome do interventor, e paI' conta e honra de que firma interveio; e são
ta~bern indiEpensaveis os avisos do aceitante pela fórma determlDada no art. 3i7 (576).
Art. 404. OlIerecendo- 'e o aceitante, ou alguem por elIe,
a fazer o pagamento da letra antes do vencimento, em todo
ou em parte, o portador não é obrigado a receber, ainda que
a oITerla. se faça sem desconto nem rebate 'art. 43i) (577).
(572) Art. lI06.

COIlCOI'd:U1Ci a. - Cods. Comm. art.: Porto 38'>; FI'. 1.ú.8;
UolI. 161; Hesp. 503; Belg. 62.
(573) Ar!. 406, n. 4.
H VOIlCol·llancit-t. - Cods. Comms. art .: Porto 395; FI'. 1.59; Holl. 1.74;
esp. 530 e 533; Belg. 74; Wurt. 705.
(574) Coneol'dancia. _ Cods. Comm. arts.: Porl. 393; Fr. 1.59,
2; Holl. 1.72; I::lesp. 530 e 533; Belg. 73; Wurl. 705.
!\! ,(575) Voneo~'(hU!ciitl.- Cods. Comms. arls : Porl. 393; Fr. 1.59,
.l) <3. Holl. 172, 2& p. ; Hesp. 530 a 533; Belg. n
(576) Reg. II. ?'di, art. 371., 8; Decl'. n. 2691 de 1.860, art. 5.
I'< VOlleOI·tlalleia._ Cod. Comms. arls.'; Port. 'j47 e 350; Fr, 126,
.)l 2; HolI. 126 e 129; Belg. 27 ; Wurl.
706.
ReI 577 ) VOlleordallcia. - Cod. Comllls. arts.: PorL. 380; FI'. 146;
g. 80; Hesp. 501 ; Holl. 159, llus. 36i.
~tle~'ão. - O aceitante que paga antes do vencimMto é respoll.8aveZ
~e 'Val!dade do pagannento? Deve se-lo; e assim decidem os Cods. Gomms.
on. (379), FI'. (144), Belg. (5\J), Holl. (153), Hesp. (495). .
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SECÇÃO VI
Dos protestos.

Art. 40õ. Os prolestos das 'Ietras de cambias devem ser feitos
perante o escrivão privativo dos prote tos, onde o houver·
a, não o havendo, peranle qualquer tabellião do lagar, ou
escrivão com fé publica, na falta ou impedimento de labellião(;)78).
Art.,406. O aclo do prolesto dere conter escencialmenle:
.
I. Declaração da hora, dia, mez e anno em que a letra fOI
apresentada ao offieial do proteslo (579);
II. Cópia li tler:d da mer,ma letra, e de tudo quanto nella
se achar escripto, e pela mesma ordem por que tiver sido
escripto (õ80);
III. Cerlidão de intimação feita. ao :lcado e ás mais pes oa
a quem competir (arts. 377 e 400), para: que ;lceitassem, ~u
pagassem, ou dessem a razão por que não aeeilavão 00 nao
pagavão, e a resposta dada, ou declaração ele que nenhuma
derão (õ81);
(578) Reg. n. 737, art. 375, ~~ 1,2 e 3; Decr. n. 2691 de ~860, arl. 5.
(Joncol·dlUICI:ll. - Cods. Comms. arLs.: Port. 402,1.' partei FI'. 173;
Boll. 182; llesp. 513; Wurt. 732; Huog. 127; Pro. 1035.
.
- Na Inglaterra são feitos os protestos por um notado publico, da nomeação do Arcebispo de Canterbury: senão houver no logar em que se
deva fazer o protesto, então se o fará ante qualquer habitante do logar, com
assistencia de duas testemunhas.
Nota. - É iuquestionavel a competencia dos cscrivães de pa I. para po,
derem tomar protestos de letras e praticar outros acto' propl'ios destes
oUieios, nos logares em que não ha tabellião : Av. n. 127 de 1.859.
- No esu'angeiro os empregados consulares são obrigados, quando requerido~, a fazer o protesto de letras de cambio, redigir escripluras de
contratos de juros :-Decr. n. 4968 de i873, al't. 96, ~ Ú.
(579) Decr. cit. n. 2691, art. 5.
(Joucol·.lallcia. - Cods. Comrns. arls.: Porto M3; FI'. 171;
Holl. 183.
(580) Decr. cit. n. 2691, art. E.
(Joucorllancia. - Cods. Comms. arts.; Porto ú02 n. 1.; FI'.
n. 1; Hesp. 51.7; Hong. 131 n. 4; Prus. 10M. n. ~ i Belg. S::! n. 1.(581) Art. 40!:! i Reg. n. 737, art. 333; Dec. cito n. 2691, arl. 5. - Vide
noto 650.
(::oncordluu!ja. - Cods. Comms. arts. : Port. 402 e 403; FI'. 17a
in fine; Hesp. 514 e 517; Hung. 131 n. ü; Proso 10li1. n. 2; Belg. 82
ns. 2 e 3.
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IV. A comminacão de perdas, darnnos, e interesses e despezas
legaes contra todos os obrigados áletra (582);
V. Assignatura da pessoa que protestar (583);
VI. Data do dia em que o protesto fôr interposto, e a data
em qua se tirar o instrumento; o qual deve ser assignado
pelo protestante, e subscripto pelo official publico, com duas
teslelUUDh~s presenciaes (;)84.).
An. 407. Toda a letra que houver de ser protestada por
falta de aceite ou de pagamento, deve ser ],evada ao official
publico do protesto no mesmo dia em que devia ser aceita
ou paga, antes do sol posto (arts. 356, 357358) (585).
Oprotesto deve ser tirado dentro de tres dias uteis precisos;
pena de ser nullo (ar L. 4.1.4) (586).
An. 408. O official publico perante quem se intentCll' o
(5B2) Nem porque Cocligo algum faça menção especial entre os requisitos
~o que deve conter o acto do protesto da letra deste nosso n. 4, nem por
ISSO dehão esses termos de fazer uma especial menção dessa disposição,
porque o prolesto não é nada menos que a manifestação solemne da vontade daqueJle que o requer, de conservar todo o direito contra os obrigados
pelo tilulo.
(583) Ilecr. cito n. 2691, art. 5.
UO&lcordllllcia. - Cods. Comms. arts.: Wllrt. 733 in :fine;
Hung. 131 n. 4.
~ Os outros codigos antes exigem assignatura elo recusante. Antes do
cochgo não se dava entre nós a obrigacão de tal assignatura, a nosso vêr,
sem utilidade alguma.
•
(584) Reg. n. 737, art. 380; Decr. cito D. 2691, art. 5.
Co() IIcol'dancia: -- Cods. Comms. arts. : Porto 733 in fine; Bung. 131
ns. r e 2: FI'. 173; TIoll. 182; Besp. 513; Prus. 1035; Wurt. 732.
.:- o~ Cods. Pruss. e WUl't. não exigem o concurso das testemunhas; essa
eXlgenCJa do Ood. Fr. acabou em virtude do art. 2 do Decr. de 23 de
Março de 1848.
N,aota .- A preterição de qualquer destes requisitos induz Dullidade: Reg.
n. 7 7, art. 682, Si 2.
Em França esta questão é sujeita á experiencia e sabedoria dos tribunaes.

(5~5) Arts. 356 a 358, 395 ellOO.
"tfOUco1·('au4!la.- Cods. Comms. arts.: Porto 370 e 399; Hesp.447,

()

e 521; Fr. 162; HolI. 179.

n (~~6) An. 409 e 4Ul; Reg. n. 737, arts. 381 a 383, e 388; Deer. cito
. 91, art. 5. - Vide noto ao art. i Si 10 da Lei n. 1083 de 1860.
Q~lel!l.tii~. - O triduo de q~te trata este artigo inte1'1'ompe-se pela
~lI~el ventenc~~ de unn ou mais clias sa1~ctificados?- Pela affirmativa decidi O
C
de 1 do Tl'Ib. do Comm. da Côrte de 16 de Outubro de 1865. - Rev. J~t1'.
, pago 200.
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protesto, immediatamente que a letra de cambio lhe fôr apresentada, tomará apontamento della em livro que é obrigado a
ter, de liDado exclusivamente para este fim, competentemente
aberto e encerrado, numerado e rubricado pelo juiz de direito
do commercio, escripto seguidamente, e sem intervallo algnm
em brClnco que pOSSI dar logar para outro apontamento. O
referido liuo dere p3gar o seBo da lei antes de neUe 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 apreseniação, e assigDará esta clnn,.'tação com () apel~do de que usar (5 7).
Art. 409. O official publico é obrigado a fazer por escripto
as inLimaçõrs necessarias (art. 406 D. 3), dentro dos sobreditos Ires dias uleis; debaixo da mesma pena de nullidaJe
(arts. &07 e 414) (588).
Art. 410. Feito o protesto, o official publico é obrigado a
laDçar o insLrumento que formar em um livro de r gistro
privaLivamente d stio3do para e te Um, preparado e esc iptu·
rado com as formalidades prescriptas no art. W8. Deste registro
dará ás partes as certidões que lhe fórem pedidas (589).
Art. 4·H. As letras de cambio devem ser protestadas no
logar do domicilio do sacado ou aceitante.
Se as letra fórem sacada ou aceitas para serem pagas em
outro domirilio que não fór O do sacado ou aceitante, ou por
uma terceira pessoa designada, nesse domicilio deve ser feito
o protesto (arL. 374).
Se o que dever aceita r ou pagar a letra fôr desconhecido, on
(587) Arts. 41.0 e 4HI; Reg. n. 737, arts. 21 Si 7,380 e 388; Reg. n.834
de 1851, art. 27 ~ 3; Decr. cito n. 2691, art. 5.
COJlco.·.lallciB. - Cods. Comm. arts.: Port. 403; FI'. 1,76;
Holl. 183; }lelg. 83.
Nota. - É inqlleslionavel que, exercendo os juizes mllnicipaes jluisdicção
mercantil no logar em que não ba juizes especiaes do commercio a cUes
compele a rubrica dos livros dos prote tos de len'as: Av. n. 127 de 1,859.
Sel1,o.- Os livros pagão o sello de 1.00 rs. ror cada folha.
- Os instrumentos de protestos 2001's.·: Decr. n. 4505 de 1870, art. i8
SiSi 1 e 2.
(588) A1'ts. 377, Reg. n. 737 arls. 380, 383 e 388; Dec. cito n. 269i,
art. 5.
(589) Reg. u. 737, arts. 21 § 7, e 380; Reg. n. 834 cit., aft. 27 §
3; Der. ci t. n. ~691, art. 4.
(Joncol·.ltnlrJB.-Cods. Comms. arls.: Port. 403; Pr. 1.76; wurt•.
737 e 738; Bung. 1-32; Holl. 1.83; Belg. 83; Hesp. 520.
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se não puder descobrir o seu domicilio, far-se-ha o protesto
no logar do pagamento, e a intimação será feita por denunciação do official flue tomar o protesto, affixada nos logares
do estylo, e publicada nos jornaes (590).
Art. 412. e acontecer que o acado tendo ficado com a
letra em seu poder para aceitar ou pagar, se recuse á' sua entrega a tempo ( e poder ser levada ao protesto, será este tomado
sobre outra ,ia, ou em separado, se a não houver, com essa
declaração; e poderá proceder-se á pri~ão contra o sacado,
até que effectue a en rega da letra (591).
Para poder, porém, ord..na '-se a prisão, é indispen-avel que
o pOl'tldor da letra produza em juizo prova sufficienle de que a
letra foi entregue ao sacado, eque, endo-Ihe pedida,' não entregára. Em ajuda de prova, o juiz páde deferir ao portador juramento supletorio (592) .
.
Al't. M . A letrn de cambio que Lirer sido aceita por intervenção, deve ser protestaria. de não paga contra u sacado
que lhe negou aceite, e contra todas as mais firmas responsaveis pelo seu pagamento.
~'allando e. te protesto, o interventor fica desonerado da obrigaç!o de pagar; c, pagando sem protesto, perde todo o direito e
acçao contra os obrigados ao pagamento da letra ('>93).
_Art. 4U. O official publico que por omissão ou preyaricaCao, for causa da nulJidade de algum protesto (art::.. 408 e fl09)
sera obrigado a indemnizar a partes de todas as perda , damnos
e despezas legaes que dessa nullidade resultarem, e perderá o
seu officio (594).
(590) ,Art. 376; Reg. n. 737, arts. 381
2, e 374 §§ 1 e 2; Decr. n.
269 1; CIl. art. 5.
AsCo'OneOl'llalll'la.- Cod. Comms. arts.: Porto MO; FI'. 188; Holl_
A
; Hesp. 515' Wurt. 734.
(591) Art. 393: Heg. 11. 737, arl. 371 § 3, e 376.
i9~olleOl.tla..eil'.--, Cod . Comms. Jrts.: Porto 333' Holl. 112; Fr.
- ; I!elg. 12; Russ. 339; Prus. 993; Wurt. 595; Hung. 4tH.
(592) Reg. n. 737, arts. 166, 377 e 378.
(593) Reg. n. 737, an. 371, § 8.
COlleol'llollcia_ -Cods. Comllls. arts.: Porto 350' Holl. 129 e 181,
(5\14) AI'l. 407; Reg. D. 737, arts. 3B2 e 388.
5i~.OlwleOl"IR ..el".-cods. Comms. arts.: Porto 402; Fr. 176; Hesp.
,
U1'I. 739: Holl. 183.
P N(lta. -Na Inglaterra a formalidade do protesto não t indispensavel senáo
a:~a as. letras de cambio do exterior, foreíng-bill, afim de que a prova
de hen~ca do facto seja adquirida pela jurisdicção estrangeira que tiver
eon ceeI' dos ineiden~es posteriores ao protesto.
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ECÇÁO VIr
Do recambio.

Art. 415. O r cambio e.ffectua-se pelo resaque, que é uma
nova letra de cambio passada sobre o aeador ou sobre um
dos endossadores, por meio da qual o portador se reembolsa
do prlOcipal ela letra, ,juros e despezas legaes, pelo curso rio
cambio ao tempo do resaque (arts. 383384 e 38f» (595).
Art. 416_ A letra de recambio será acompanhada:
I. De uma conta de retorno, a qual deve enunciar o Dome
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,. juro e despezas legaes (art. 4.22) (596).
II. Da letra de cambio protestada e do protesto, Oll de uma
certidão authentica delle.
Sendo o resaque feito sobre um dos endossadores, deve mais
a letra de recambio ir acompanhada de documento que prove
o curso do cambio do lagar onde ~ letra era pagavel, obre
o lagar onde foi -acada. ou sobre aquelle em que se fez o
embolso.
Não se poderá exigir o recambio, se a conta do retorno não
fôl' acompanhada àos documentos referidos (597).
Art. 417. O recambio, a respeito do sacador, será regulado
pelo curso do cambio entre o lagar do saque e o Jog~
Questão_ O tabellião será obrigado mesmo a indemni;:aj' a qualquer
dos inte'l'essados na letra, ou sómente ao que lhe entregÇJu o titulo 1)111'11 o
protesto ?- Pa rece que deve ser responsavel unicamente para co·" aqueJle
-que lhe entregou o titulo, poi, sómente do mesmo recebeu o mandato; e
o mandatario não é respon'avd senão para com aqllelle de quem recebeu o
mandato.-Assim julgou a Côrte de Casso em 29 de Agosto de 1832.
(595) COllcol-dancla.-Cods. Comms. arts.: Fr. :1.77 e 1.78; HesP'
549; Belg. 87; HoU. 187; Porto 407; Wllrl. 78; Hung. 168.
- Os inglezes admittem o recambio, j'eeuhange, nas mesmas accepc;ões
que nós tomamos.
(596) Art. 4 i 8.
COJllcortlancia. -Cods. Comm . al'ls. : Porto 411. e H2; Hug. t6a
e 166; Fr. 180 e :1.81; Hesp. 550 a 553; Belg. 91 e 92; Holl. i91
e 192.
(597) Arls. 400 § 4, e 41.8.
.
tJoncordanela. -Cods. Comms. arls.: Port. 416; flung. 166 n· !l,
Fr. 181. e i86; Holl.192 e 197; Belg. 92; Hesp. 551 e 553.
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pqgarpento; e em nenhum C:Jso é aql1elle obrig~do a pagar
mais ~Ito"curso (õ98.).
A respej!o dos endossadores será r.egulado o Fecarobio 'Palo
curso do Iqgar onde a letra de cambio ,foi por elles entregue
ouc;negotliada e o logar onde se fez o embolso {599).
Art. 4tS. Não havendo cursÇ> de carnhio entre as dilIereptes
praças, o recambio será regulado pel\) curso tio oornbio gae
praça mais vizinha tiver com o logal' onde o ..esaque houver
de ser pago, provado pela fárma sobredila '(art. 416) ~600).
Art. 419. Os rel:ambios não .podem accumular-se; ~ada
endossador suppor,Lü ómenle um l1eCamblO, bem como o. sacador (601).
1
~rt. 4~O. As letras de FecambiO' devem er saca()as na primeIra occasião que se offerecer depois do protesto, n~o podendo nunca exceder do tempo que dqcorrer da tirada do
mes.mo prolesto até a sahida d19 segundo paquc'te, c'OITelO 'ou
navIo que 'le a.r correspondencia 'par.a o lagar da.( r.esidencia
do resacado (art. .371.).
, . _,
,Arl. 421. Os Iresaql1es 011 letras de II ecamlrio soo negooiaveIs ómente para a praça onde as leu'as originaes fôrâo sa{ladas 'ou negociadas (art. 38ts).
SE~Ã@

Vlfl.
'I

Dispos~ções.

geraes.

AJlt. 422. 1.lodos as que sacão ou dã<:) ordem para o saque,
endossão ou atleitão letras de camb' o, ou assignão ~lfulo
I

;f

(598) "rl. 4:1.8.

16~o.lIeorclauela.~cods. Comms. arls. ; Porto 408; FI\. 178~lBun~
; 0011. t88 e 189; Belg. 81S e 92.

.:

(á9\l) Arl, lt18.

i7~oBlleo"dall'el'n.-Oods. Comms. arts.: l'o1't. 409; BÓ~g. 167-; FI:.

• 011. 189; Belg. 89; Besp. 553;
o
ar-Na Ingl~tel'1'a o I ecambio, preço do resaque, não ",em 10gar senão
~ aa.9 f01'emg-bill, e fica a ca rgo do sacador, rendo Imuto duvidoso se
ceIlanle é obrigado ou 1'espon~avel ao pagamento dys~ despezas.
IiOW~~90C::Olleo"d".llcla.-Gods. 'Comdls. arts:;·rPort. 410; Belg. 90;
(60l) .
. .., }fioU. 10~~llC~OI'dallcla.- Cods. Co~s. arls.~ Porto 44,3: F. ,i~~3-;
_ N • flesp. J 555; Belg. 93.
'.
rr
mero ~ lng.!aterra o sacador pãga o I'eca~~ quaIqqer. qu.e seja o lIue Inaos por que .passe o saque para chegar a SI.
c.~

d
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abonadores, ainda que não sejão commerciante , são solidariamente garantes das mesmas letras, e obrigados ao seu pagamento, com.juros e reGambios, harendo-os, e a todas as despe·
zas legaes, como são'· 7commissões, portes de cartas, ellos e
protestos, com direito regressiJo do ullimo endossador alé ao
sacador, sempre que a letra tiver sido apresentada ao sacado
e regularmente protestada (art. 3 '1) (602).
Art. 1/.23. Os juros da letra prote tada por falta de pagamento devem-se do dia do proteslo, e os juros das despezas legaes
do dia em que estas se fizerem (603).
Art. 424. As contestações judiciaes que respeitarem a actos de
apresentação de letra de cambio, seu acei te, pagamenlo, protesto
e notificação, serão decididas s'egnndo as leis ou usos commerciaes
das praças dos paizes oude 'estes actos fôrem praticados (604).
(602) Arts. 369, 383, 392 e 416.

C::oJleor.lanela.- Cods. Comms. arts.: Belg.47; Por. tOS6.
No..ta.- Já o Alv. de 6 de Setembro de 1790 SI 4 decretava a pl'ovidc~'
cia, para maior segurança. da aceitação das letras ser reflll'çada com mll5
uma ou duas firmas de negociantes abonados, ficando todos colleclivam1nle
obrigados, como aceitantes.
- O dador do aval ou canção torna-se co-réo debendi, e não lhe é
permitlido excepcional' com a falIa de intimação dos prolp.stos, por is~
que, não sendo I'Sres necessarios para assegnrar a responsabilidade dos acCl'
tantes da lelra, tambem não póde aprovei lar aos que se constituem abcna dores e garanles solidarios das mesmas: Rev. n. 4516 de 14 de NOfembro
de 1851.- Jur. Comm .. pago 122.
.
-O protesto não é necessario pela morle do sacador, para garanUra
responsabilidade do abonador do portador aceitante da letra:
d
- Rev. n. 5192 de 7 d 'l\1al'ç<J de 1855, e Acc. Revisor da ReI. I
Côrte de 19 de Junho do mesmo anno. -Jnr. Comm. pago iSiI.
-O abonador ou garante da lelra não ·póde ser considerado endossanl~
por não ter propriedade sobre ella; e 11 (alta de proteslo não e~o?cra o
ai oDador da letra da obrigaçlio solidill'ia contl'abida: Acc. do TrIb. ~o
Comm. da Côrte de 29 de Agoslo de 1.!s64.-Rev. JUI·. de 1.866, pago .19,
-A simples as~ignatura lançada ellJ lima ). Ira em seguida ~ ass~:'
tura do aceilanl' não importo endosso, mas abono ou aval: Acc. ~o r~
do .Comm. da COrte de 15 de Maio de t871.-fnlel'posla a rCIlsta,
·denégada.- Rev. JU1·. de ig71, pago 368.
. ~
- Abonador é tal em le:ra de tena, pelo facto simples de sua ass~
tura. no dorso da mesma, nad~ impol'tando-~a falta dc_ declaraçã,o rtlJl
quabdade. Acc. do Trib. do Comm. de Pel'nambuco de 3 de Feve
20t
de 1873.-Interposta a revisla, foi denegada .-G. Jw·., I. i. pago
(603J Arl. 1R8, 248 e 249; Reg. n. 737. arls. 59 e 93.
iS' Yr.
(Joneordall(!la.- Cods. Comms. arts.: Por. úi4 e 4.'
184 e i85; Bel~. 94' e 95; Holl. 195 c. 196; Prus. 1.056 e iOaS.
(604) Reg. n. 737, arts. 3 SI 2, e 216 : Reg. n. 738, art. 22.
(Joileordau,eia. - Cod. Comm. PC:l., arl~ 443.
abIl'
Nota.- Segundo a maxima- Locus 1'egit actu7Il-, universalmente
çada pelo uso das nações.
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CA PITULO lI.
Das let1'as da terra, nata.ç p1'omissarias

6

creditas me1'cantis.

Art. 425. Âs letras da terra são em tudo iguaes ás letra de
cambio, tom a unica differenÇé\ de serem passadas e aceitas na.
me ma província (605).
(605) Arts. 354, 36li, 395, !I07, 426, e 427; Reg. n. 737, art. 20 ~ lJ.
(;oncordaoeia. - Cods. Comms. arts. : Porto 435.; FI'. 187' BoU.
208 i Bel~. 105; Wurt. 751.
- Esta denominação de letra de te1'1'a, em contraposição de letra de cambio, é da legislação de Portugal i é mais ou menos o -billet Ct ol'dl'e- dos
Francezes e a - /l'omissory note - dos Inglezes.
Eutre estes podem servil' para o interior - inlande pj'omisso)',!! note - e
lambem para o estrangeiro - foreing promissor,!! note - j se cpnsiderão
feitas onde são pagavei .
1!0ta. - As letras de terra são consideradas escripturas publicas por no o
antigo direito: Lei de 20 de Junho de l.774, ~ 41. i Alv. de 15 de Maio de
1776 1, e Alv. de 26 de Janeiro de l.793.
- E tambem equiparadas ás letras de cambio. Alv. de 16 de Janeiro de179~.

- Acção que lhes compete.- A de assignação de 10 dias: Reg. n. 737, art.
247, ~ 3.
- Sua pl'esc1'ípção. - Vide not. 634.
-Se/lo aque estão sujeit(l . - -Vide nol. 492; Decr. n. 271.3 de l.860~
art 2, ~~1, 5 e 9.
- O pague-se lançado no dorso das letras de terra, sem declara~ão de seu
~IOl' recebido ou em conta, concede apenas poderes de mandatal'/o: Decis.
Jie agg, do Preso do Trib. do Comm.· da Côrte de 28 de Agosto de 1869-Rev.
!Ir. de !.87 O, pago 362.
lan- AOrd. L. 4 til. 12 é applicavel ás letras de tena em seu preceito irrid te, rnaxime provando-se fraude: Acc. do Trib. do Comm. da Côrte de 1ft
de Agosto e 7 de Novembro, e de 9 de Dezembro de 1870 e -l3 de Fevereiro
d~ i~77{'- negando o Sup. Trib. de Just. a revista inlel'posta.- Rev. JI.II1'.
i, pago 154 a 167.
da O illustrado Dr. i1va Costa, em um seu l'elatorio que leu ao Instituto
tra' rdem d?s Advogados em 28 de Setembro de 1870, sustentúu o conJuno e asSim, por unanimidade, depois de discutido, foi votado.- Rev.
r, c 187!., pag. 167 a 173.
elll- Letra de terra não se diz viciada pela falta de especialisação da moeda
tla1,q~ ~e tem de fazer o pagamento, e deve ser ajuizada no fôro commer~s. de Agg. do Trib. do Comm. da Côrte de 3 de Fevereiro de 1872.
. llr., tit. l. pago 212.
•
ue
A lem'a de te1'1'a sacada á ordem do sacadol' sem ser tl'ans~rc~a tel'ceÍ7'o, ou sendo negociada depois do vencimento, é um titulo com14 d~a~ :- Não é mais que lima simples obrigação civil. Rev. n. 6799""de
_ A nl de 1866. - Jur. Comm. pago 158.
5 letras de terra, quanto ás enunciações da pessoa, precisão, como as

Õ
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ArL. q26. A' notas promissoria e os escriplos particulares
. o.u creditos com promes~a ou obrigação de pagar quantia certa
e com prazo fixo á pessoa detetJIlinada ou ao portador, à ordem
.ou em ella, sendo assignados por commercianle, serão rep~
tartos como letras da terra, sem que com ludo o portador seja
de cambio, de-sacador, acado e pOI'tador- sob pena de não serem afo·
radas no juizo commerclal ; salvo quando a signadas por commerciante : Ace.
da !leI. do Porto·Alegre de 7 de Dezembro de 1874.- Dú·. , t. 6. pago 116.
Contra. - As letras de terra podem er passadas tl aceitas no mesmo
lagar: llel1as o sacador pôde fl~t1rar de portador, - Decis. de l\gg, da ReI.
da Côrte de 11. aeMarço de J875.-Dil'" t, 8,pag.689.-YideG,Jur.
t. 9. pago 371- Na letra de terra podem-se confundir pm uma e mesma pessoa as en·
tidades- sarado e sacador: Oecis, de Agg. da ReI. da COrte de 28 de\l~lo
de 1874.- Di,.. t. 7, pago 546, - Vide na G. Jur., t 8, pa~. 105, aJu·
diciosa censura que o iii u trc redactor dessa Ret'ista fez a Cise julgado,
- Letra de terra " jllillada no fóro commel'cial, se bem que nella nlioft·
gllrem como pessOas distinctas o sacador, O' portador e o aceitante: Reu.
n. 8737, de 15 de etembro de 1.875.- Di,'" 1. 8, pago 3011.

Que"tào.- A letra I cl.tsada e aceita na. mesm(~ provincia. dei~ de ~
da lel','a, se lhe falta a. a8signatul'a de sacado1'? Onde deve ser accionnd~.
- Deixa de ser da terra, e deverá ser accionada no fOro commum i ass~
decidirão: a Rev. n. 5778 de i O de Agosto de 1.861.' o Acc. "evf~ar
Hei. do Maranhão de 5 de Junho ele 1862; o Acc. 1'Cvisor do Trlb. d~
-Comm. do Maranhlio de 5 de Junho de 1.862, e o Acc. da ReI. da Côrte de ~
de Outubro ele 1.865. e Deris.' de Agg. do Preso do Trib, do ComID. 5:
Côrle de 6 de ;\1aio de 1.865.- Rev, do Inst. dos Adus. de 1867, pago I
e 1.51; Rev. Jin·. de 1865, pags. 249 e 251..
.
- Letra da terra deve ser flssignada pelo sC\cador, e a nota promiSl~
ria por commerciante; pai a que possa ser ajuizada no fOro commercJaJI
Decis. ile ~gg. do Preso 00 Trib. do Comm. da Côrte de 1.3 de Maio e
1872. -'G, Jur. t. L pago 198.
d
- Escripto, passado com todos os requisitos da letra de terra, menos o I
assignatul'a do ~acq.dor, ainda que o aceite seja firmado por colllJ1lercian~;
só póde ser '\iuizado no fOro c\>mm.: Decis. de Agg. da Rei. da Côrte
i.'! de Novembro de 1.873.- Dir" L 2J pag, i 71..
eJ.
- Letra da terra sem assignatul'a do sacador é titulo civil:- Aee. da R
da Côrte de ~6 de D,eEe'11bro de 1873.- Di,'•• t. 3, pago 44.
- 4- falta da assignatura, IQ.O /iaCjidor na letra faz esta valer como n~
promissoria, fluapdo as ignada por commerciante: Decis. de Agg. ·d.o R~r
COrte de 4 de Fevereiro de 1.875.- G. Jur., t. 7, pago 239. - Vuie .,
t. 9, pago 547.
...
I II
- O
n. 25311e 1863. taml,lem declara que-r-. o escripto coro l()(!
declaraçoes ~gidas pelo art, 854, sendo passado e aceito na lDesma ~
vinda, é uma 1ell'a de terra, em tudo igual á de cambio, e, como esta, 5U)
ii jnrisdicção commercial. II

tv.

Qlle~&à~.-.A8letf'as

de te1'ra baseadds em eSC1'iptu1'as pt,blic~~od;

Ut!.40s'commerciaes 1, - Não ....... : Ace. da ReL da Côrte 'de 28 do JU
l865. Rev. Jwr, de 1.865, pago 106. - Vide nots, 338,344 e M4.

\
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obrigado a protestar quando não sejão pagos ~no vencim.'olo;
salvo se nelles nou\'er algum en os~o (606
I.

(606) Arts. 22e364; T. un., art. 18; ReI. n. 737. arts. 20 §4, e :370;
Decr. n. 2473 de 1.859, art. 9, \1ot. 31)1.

(;onccU'dalleln.- Cods. CODlms..arts.: Porl. 424, 425 e 426; Fr.
l88; Belg. iOll; Holl. 208; Hesp. 56:!.
-São de invenção ingleza, onde lem a maior circulação.
Nota. - P1'ova que constitttem. - Pena relativa. -Reg. n. 737, art. 141,

$2 .
.dcção que l1les compete. - A de assignação de 10 dias. - Reg. n. 737,
art. 21.17, Si á.
Prescl'ipção. - NOl. 63li.
Selto. - 80l. li92: Decr. \1. 2713 de 1860, art. 2, S\§ 5, 6, 7 (' 8.
- Para que um lilulo seja repu lado nota promissoria cumpre que tenha
prato fixo -Rev. de 20 de 'ovembro de 18ü7.-Rev, Jur. de 186!>,

pago 39li.

Que"'ào. - Q bilhetes de emis ào e1e sociedailcs e coinpanltias allolIymas aslao comJ>1"cheliclidós, na, di· po ição deste art.?- Pelai negath'a decidia o Av.. n, aü8-de-18b7.

Q.ue"'àc~. - Os creditas e notas 2JrOmiSSorías Pal'u pode1'em ser con iàe'.'ados titulos mel'cantis devem ser a 'signados por GOml1tel·cic.mte ? - Pela

aJlil'malil'a decidirão as. Rev:i. ns." 6060 de 5 de Junho de 186,0 e 6078 de 10
d:e AgoslO de H'61, e o Acc. 1'evis01' da' Rei. do lIIaranbão 5 de Junho de
186~.--!ur. Comm., pago 1.54 a 158,
-:- O credito rel'eslido de todos os requisiloS do art. 1i26 do Cod. Comm.,
~Ignado pOI' commcl'cianle, emóora Dão. matriculado, é ajuizavel ao'
,õto commcrcial-Rev. n 7li53 de 3 de Julbo de 18'6\J-Rev. Jm', de
1869\ pag. 3 ~8.
.
•
- A ~ola promissoria reputa-se ietra de terra para ser accionada no fôro
~lI.JmerClal- A ·C. do ReI. da Bahia de 15 de Fevereiro de 1872 e de :2 de
:110 <\0 mesmo lIuno -G.. JUI'. t. 2, pago. 167 a 176.
,
-'.A~ nOla' promissoria dp.ve ser assignada por l10mmerciante para poder
Setr ajuizada no ~OI1O Gommercial.- Decis. de Agff. de Preso dg Trib., do
Com m• da' COrte de 13 de Maio dI! 187:1- G. J~lr. t..1.., pago. 198.
d -- A nola promissorla, assiglladll por commel'ciante, tem força da letra
q~ ~t~a, e, Como lal não pó'de ser'ajuizadhl no fêl'o oivil-'Rev.. n. 8H7 i de
- e Sclembro de-187.2-G. Jur. t. 1" pag( 83. I I
•
cl - SólDonte as notas' promissorias assignnd'as por Gommeroinntes, são ac'GODJadas 110' rÓllO commcl'cial:"-lIev. n·. lS379 de 27 de Selumbro· de 18173• lfr. t. i, pag, 315.
.
Dor As notas Pl'omisso~ias, assignadag, por. commeJ'tiantes, são accionadas
Ag ordo mercanlil. sem dep~ndencia da ori~cDh da obrigação- Decis. de
g. a HeI. do Porto. Alegre de 14 de Maio de 187.5 - Di1·. t. 8, pago 3:>.

jlI.tac·~tilo. 08 e

Para que os credi:tos e /lota ll1'omüsol'ia sejão comnd~dos na disposição elo. Q1't. 20 § 4-do Reg. n 737,. é mist.e1· q,ue tcll}lM

rtJ~equdlSjtos do a1't. 426 ( codigo) 1 -Pela allihnativa: Acc: d'a Ilel. ela
e' e· 12 de ~ovemUro de t858. - (Jh,·(m. do Fôro n. 24 de 1859.

- Considerão_se notas promissorias as contas ou facturas assignadas pelo'
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Art. 427. Tudo quantó neste titulo fica estabelecido a respeito das letl'as de cambio servirá de regra igualmente para as
letra" da terra, para as notas promi sorias e para os creditas
mercantis, tanto quanto possa ser applicavel (607).

TITULO ,·VII.
DOS MODOS POR QUE

E DI SOLVEM E EXTINGUEM AS OBRlGAÇÕE.
COllllllERCIAES.

CAPIT 'LO 1.
Disposi9Õ8S gemes.

ArL. 428. As obrigações commerciaes dis olvem-se por todos
meios que o direito civil admilte para a extincção e dissolução
'as' obrigações em geral, com as modificações deste codigo (608.
.3

comprador, quando nellas se declara o prazo do pagamento e o juros veDo
cido:;- Acc. da ReI. da CÔrte de 9 de Juubo P. :11. de Julho de 1873- G.
Jur. t. 3, pago 29\l a 30i.
- Não é lilulo commercial o qne não lem prazo fixo- Decis, de Agg, da
ReI. da Côrte de 8 de Abril de 1875- G. Jur. t. 7 pag, 237.
Que!ltão. - Umct ?lota p,·omissoria., assignada po,' um on mais tiro'
vedores não comm.e,·ciantes, POl' ?:alor "ecebido em dinheü'o, e passada di'
I'ectamente á m'dem de compal/Ma bancal'ia ou. cle banq!teiro pa"liclIlar,l
da competencia do fô,'o commercial, conforme o disposto no arl. 19. 2 do
Reg. n. 7371
Questão.- Uma nota promissoria, assignada por nm 011 mais di'
fledol'es não commel'f'iantes, pOI' valor recebido em elinhet1'o á ordem ele pessoo,
tambem não C01ll'JIU' 'r,zante, sendo asaignada O~t descontada oo/e8 do Vlll'
cimento por compa'fI/lia banca?'ia, ou banqneil'o particlllctT, toma-se dR
competencía do foro ç,l1tmercial pelo facto de leI' havido operação ele ballCl'
e cepsão mel'cantillJol' via de endo so? - Quanto fi que tão aDteriol'~ que,
embora passada a nota promissoria a favor de banco publico, ou parUcular,
por valor recebido em dinheiro, não é titulo mercantil; - quanto a esl~-d
que, semelhante nota, nas clrcumslancias mencionadas, endo negoc1,a 3
pelo banco por endosso, anles de vencida, lorna-se titulo mercantil UDlca'
mente para os endossantes: Av. n.265 de 1860.
(607) Ar!. 3511 e segs., 1I25 e ú26, Til. un., art. 18; Reg. n. 737, arls. 20
§ li, e 37 O. - Vide not. 605.
()olleor lauciR. -Cod . Cc,mms. al'ls. : POl'I. 1I?9 e 1I36; Belg, 105:
Holl. 20V; Be~p. 5611; Fr. 187; lVur!. 751.
(608) Arts. 21 e 291; Reg. n. 737, arts. 2, ?li! e 7113.
()OIl('OI'" u'l'IR. -Cods. Com ma,
arl.: Porto 869; ,Vurt. 798:
Holl. 204.
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CAPITULO II.
Dos pagamentos mercall~~s.

Art. 429. Op.agamento só é valido sendo feito ao proprio
credor ou á pessoa por elle competentemente' autorizada para
receber (609).
(609) Arts. 357, 375, 389, 396, 399 e 400.-Vide ilOts. 496 e 517, e
Dir. , t. 6, pag, 575.

COllt':ordalleia-Cods. comms. arts.: Porto 871; Nap. 1239; Hall. 142i.
QUeliltão. -É direito do deved07' não pagar á pessoa incompetente
pois que jazê·lo é continuar na obrigação de 7'epeti-lo ao ?'erdadeiro
credor!
tuestão. -O aceitante de uma letra póde recusar paga-la e extgt1"
que o portador lJrove a legitimidade de sua posse, quando tem razões que o
p01lhão em duvida?

Quel!ltà o ,- A allegação de que a letra não

pe,·tence ao portador,

mM a ou/'rem, não é allega7' dil"lito de lercei7'o, mas di7'eito p7'oprio do

devedor a quem cumpre pagar ao legitimo credor? - Pela affirmativa
decidio o Acc. n, 691 do Trib. do Comm, da Côrte de 21 de Junho de
i860. -Chron. do Fô,'o de 1.8110, n. 38.
-:- O legitimo representante do credor é, emquanto não se prova o eontra~lo, aquellr. que exbibe um titulo endossado,- em seu favor, sem contesta~ao ou protesto. Em regra, é o portador o legitimo dono da letra, e o
sacado ~ obrigado a paga-la no seu vencimento. Ao prejudicado compete usar
das d~vldas cau telas par é: que no vencimento não seja paga a letra subtrahida
ou, falSificada no endosso, A disposição do ar!. 129 do Cod. Comm, não pôde
deixar de ser entendida de harmonia com os arts, 357, 371',,389 e 399 do
mesmo codigo. Ha uma limitaç3.o forçada quando se trata de pagamento de
letra de cambio ou titulas dessa ordem. Se fôsse nullo o pagamento feito ao
also portador sem opposição de terceiro, dar-se-hia o grave abu'o de ne~r-se o aceital'lle ao pagamento no dia do vencimento, sempre que lhe con~esse, sob pretexto de duvida na identidade de pessoa: Aces. do Trib. do
mm. da Côrte de 7 de Março e 1.0 de Maio de 1.872.-G. Jur., til. 1.,
pag, 8h.
- As letras ou bilhetes do thesouro devem ser pagas ao portador na época
~o vencimento, sem embargo de reclamações que po~são apparecer a respeito
e
di . ua propriedade; alvo o caso de decisão e precatorio de autoridade juI elal; e no ca o de apparccer alguem, antes do pagamento de qualquer
etra2 reclamando sobre sua propriedade, devcr-se-ha tomar nota da reclamaçao, e bem assim do nome. do ponador da dita letra, a quem venha a ser
paga,na época do vencimento. afim de e poder anxiliar a acção da just;ça
nas1IDvestigações a que tenha de proceder a semelhante respeilo: AI'. n. 59
de 870.
,
á - Para_que uma firma social po sa exigir pagamento de creditos passados
AOutra, nao basta apresenta-los, é preciso que legitime seu direito a elles :
cc. da Piei. do Ouro-Preto de 25 de Junho de 1.875.-LJir,. t. 10, pag. 27i.
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Art. 430. Na falta de aiuste d.~ logar, deve o pagamento ser
feito no domicilio do devedor (610).
Art. 431. O credor não pMe 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 inteil'o, salvo: io~ sendo i1liquida a quantia restante; ~o,
quandu se devem sommas epreslações distinctag, ou proveniente
de diversas causas ou titulas; 3°, se a obrigação é divisivel por
direito, como nas partilhas ete credores, socios ou herdeiros;
4°, nas execuções judicraes, quando os ben executados 'não
cbegão para o total pagaml}nto (51 t). .
• Se a qlvrda fôr em moeda metallica~ na falla desta, o pagamento
pôde ser effeetuadQ na moeqa corrente do paiz, ao cambio que
correr no lagar e dia do vencimento; e se, haventlo mora, o
cambio descer, ao curso que tiver' no Ili-a em que o paga·
menta se effectuar·; salvo tendo-se estipulado expressame~le
que este deverá s~r .feito em cerla e determinada espeme,
li a cambiQ fixo·(612).
e segs.
.
,(6fO}j Reg. n. 737, art.
'60 f
f
I
C::oncor.lancia. -Cods. Comms. arls~; Porto 873; W;urt. 307; N3p.
1247 ; 1:1,011, !I.429~
I
I
I • ,
. (6111) Arts~ 399 e 404; Reg. n. 737, arts 397 ~ f2 e 8 e'692; LeI
~ S1, Dig•• (l6 solut
J'
I •
eoucordlulcia. -Cod. Comms. arts.: Porto 380 e 389; Fr.l4á e
th6'; Hesp. '495, 50'1 e 602 ; Boll. 159 e :168; Rus. 361 c 362; Prua: i&3:
Wurt\ 301,3.20 e 643; Nap. 1244 e i253'; Holl. :142lX e 1432.
(612) Art,s. !I.3~, :19íi e 364 SI Q. '
'I
I
C::oucordRDcla.-Cods. Comms. arts.: POrl 37,7 e 378 ; Fr. ili3;
Wurl'...!3:11; Pr,us. :]91; Bus. 364; Hesp. 494; BoU. {56 e 157 ; I Nap. i895;
Holl 17,93.
'Nota.·.-@ pagamento se deve fazer na especie de moeda determinada DO
cont'rato: Ord. t-. 4 '!'ir. 21 SI 1.
II
- Havendo levantamento da moeda, faz-se o pagamento com relaçãO ao
YBlor della ao tempo dO' aceite: Alv. de 2:1 de A:gosto de 1688.
0 _ Segundo a'legislação ingleza, faz·se pelo valor da'nlOeda ao tempado
.aque.'
f
..L Conforme as regras de direito e p.raxc de julgar, a moeda em que st
(az' a solução é a que corre ao tempo desta, e não a qu,e corlia ao tempo do
contrato, ou em que, fGiI consmtuida "a' olJrigação, e isto' sem atlençãb á
váriedàdes que possa" ter' solfrido em virtude dá lei l o padrão mODelaria eO
valor' int~inseco da moeda. Não obsta a Ord•.L. 1, Tit. 62', SI li'!, ~orqnt
esta Ordenação, segundo a cummum e geral iptelligencia, milita no caSO eDl
que' houv.er estipulaçãO' eXPressai de ser a SOl11Ç&O na 'mesma especie em ~ue
ié contrah'io a o))rigaçiiO! 'e nã~ nôs 'cas'os em ~n'e não- ii' Iiou've, p':llo Ilr~ncJPIo
de- que - todos os c1dadaos e pessoas residentes uo I Estado estão sUJellOS fuj
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ArV. ~32. As verbas creditadas ao devedor em conta corrente
aSllignada pelo credor, ou nos livros commerciaes deste- (art.
23), fazem presumir o pagamento, ainda que a divida fôss~
cornrahida por escrip-tura publica ou pàrti ular (6f3). I
Arl. 433. Quando se deve p'or diversas causas ou titulos
diJIerentes, e dos recibos ou livros não consta a divida a que
se fe~ applicação da quantia pa&a, presume-se o pagamento feito
(6U'):

'

J

L PQf conta de divida liquida em concurrencia com outra
illiquida (615);
II. Na concurrencia de dividas igualmente liquidas, por conta
da que" fôr mais onerosa (616);
m. Halvendo igualdade na natnreza dos debitas, imputarse-ba o pa~amento na divida mais. antIga (617);
variedades ,monetarias estabelecidas segundo as necessidades economicas e
politicas: Rev. de 1.8 de ovembl"o de 1.857.-Jur. 'dos 1'l'ibs., t. i
pag.201o
.
- A~estações publicas aceilaráõ em pagamento moeda de prata sem Iimi~
tação de quantia. m~s os particulares não são obrigados a faz~-Io senão até
20$000: Lei n. 1.817 de i870, art. 3. .
(613) Reg. n. 737, art. 152, § 5.- Vide Rev. n. 8.i81 de 30 de
Outubro de 1872 e Acc, "evisO'l' da ReI. da Babia de 1.4 de Junho de
1.873.- Dir. t. 1., pago iOS.
CODC!ortlallcia .-Cod. Comm. Porto arts. 875 e 876.

Ques&iio. - O saldo elas contas COlTentes de debito e credito, não
havendo 6stipulaçáO em contrario, considera-se vencido a todo o momento
que a conta é encerrada e eaJigi'V8l o .~eu saldo, isto pelo eslylo e ~tSO do
'01nmercio?- Pela affirmativa decidio a Uev. n. 5782 de 1.7 de Agosto
de 1859 e Acc. ?'evisor do Trib. do Comm. da Babia de 2 de larço de
1860.- Jur. Comm., pago 351 a, 3M.
t~es&uo.- A. eonllIl COI'rente opéra uma especie de novação no
16.llttdo de modifica1' os: direitos primitivos das pcwtes, confundíndo-se com
os ele!"entu8 da conta: em qw figul'úo? - Pela affirmativa, decidio a Ace.
do 1JaU. do Comm. da Côrte de 28 de Maio de 1866.·- Rev. Jur. ,te
1866, pago 397.
(61 4) Reg. n. 737, art. 186.

COIIC!ordanei",.-Cods. lili.l·is arl .: ap. i256; HolI. !432.
(615) Reg. n. 737, art. 186.
Cu.neordanela.- Cllds. Ci.\ds ar.ls. ~ Nap. 1.256; Holl. 1.432.
(6'16') Reg>. 11'. iJ'l, art. 1.86.
C)olleor......neia. - Cods Civis arts.: Na!.> 1256; Holl.. i433.
(6<),7) Reg. n. 737, art. 186.
COllt!or,'allela. _ Cods. Civis arts.: Nap. 1256; HolI. 1á34.
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IV. endo as dividas da mesma data e de igual natureza,
entende-se feito o pagamento por conta de todas em devida
proporção (6'18);
V. Quando a divida vence juros, os pagamentos por conta
imputão-se primeiro nos juros, quanto baste para solução dos
vencidos (6t9).
Art. 434. O credor, quando o devedor e não satisfaz com a
simples entrega do titulo, é obrigado a dar-lhe quitação ou recibo,
por duas ou tres vias, se elle requerer mais de uma (620).
Aquitação ou re~ibo concebido em termos geraes sem reserva
ou limitação, e quando contém a clausula, de-ajuste final de
contas, ?'csto de maio?' quantia. -ou outra equivalente, pra ume·
se que comprebende t.odo e qualquer debito que provenba de
causa anterior á data da mesma quitação ou recibo (621).,
Art. 435, P;ls~ando-se quitação geral a uma administração,
não ba lagar á reclamação alguma contra esta; salvo provandose eFro de conta, dolo ou fraude (622).
Art. 436. A solução (lU pagamento' feito por um terceiro desobriga o devedor; mas, se este tinha interesse em que se não
fizesse o pagamenlo porque podia iLliLlir:1. acção do credor por
qualquer titulo. o pagamento do terceiro é julgado indevida e
incompetentemente feito, e não perime o direito e acção do
credor contra o seu devedor.
(618) Reg. n. 737, art. 186.

Coueol'.lanela.- Cods. Civis arts.:

ap. 1256; HolJ. 1435.

(619) Ileg. n. 737, art. 186, not. 336.
C::-onenl'.lalle&a.-Cods. Civis arts.: ap. 1254; Holl, 1433.
(620) Art. 398; nego n. 737. art. 393 § 2.
(;Ollcortlallela. -Cods. Comm. arts. : Wurt. 314; Civ. Aust 1.2~6.
Nota. - Pagamento não se presume; é mister que seja provado com
recibo: -

t.CC.

da ReI. da Côrte de 24 de Julho de 1873,-Dil'.. 1. 3. pago

lí9.- Vide.

Rev. n. 8833 de 23 de Fevereiro de 1876 na G. Jur.
11, pago 316.
(621) neg, n. 737, art. 1.86.
(;ulleol'.IRneia.- Cod. Comm. Port. art. 880.

I.

(622) Art. i29 SI 4,

(;oncordR.,eIR.- Cods. CODlms. arts. Porto 883; Wurl. 31.7.
Nota.- Recibo com d~claração de saldo de contas II.té 8sta data n~o
prova pagamento de titulos anteriores. -Pagamento de ell'eito commercJa~
a que o. ll'ansferio a terceil'O não póde el' orposto no pol'tn<!(Ir de boa
fé: Dec/s. de Agg. da HeI. da Côrte de 9 de Dezembro de 1873. - G.
Jw', t· 2, pago 97.
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Sendo o pagamento feito antes do vencimento, o cessionario
subrogado não póde accionar o devedor senão depois de veBcido
oprazo (623).
Art. 437. O devedor, em cujo poder alguma quantia fôr
embargada, e o comprador de alguma cousa que esteja sujeita
a algum encargo ou obrigação, fica desonerado. consignando
o preço ou a cousa em deposito judicial, com citação pe§sonl
dos credores conhecidos e edital para os desconhecidos (624).
Acitação edital não prejudica o direito dos credores desconhecidos que tiverem bypotheca na cousa vendida por tempo
cerlo designado na lei ou no oontrato, emqllanto e:se prazo
não expirar (fi25~.
CAPlT LO m.
Da 'lavação e compensarão mercantil.

Â.rt. 438. Dá-se novação: 10 , quando o devedor contrahe
com o credor uma nova obrigaçãl) que altera a nalureza da
primeira (626;) 2°, quando o novo devedor substitue .0 antigo
(623) An. 431..

UOllcorclaucla. - Cods. Civis art.: _;ap. i236; Boll. 14i8.
(624) Ord. L, 4. Til. 6 § 1.; Reg. D. 737, art. 393 SISI 4 e 5, e 395.
C::ollcol·d(lnclo.- Cods.. Civis arts. Nap. i242; Holl. 1424-.
N.0ta.- O arresto feito em uma letra ajuizada não exonera o devedor da
o.bngaçãO de paga-la. poi deve operar o pagamento por meio de depollo judicial. Acc. da ReI. da Côrte de 2 de Junho de 1876. - Di1·., t.
ii, pago 822.
(625j Nota.- A hypotheca é de direito civil, e sua remissão oppõe-se
de conformidade com o art. iO da re.spectiva Lei e 293 do Heg. n. 3453,
nols. 348 e segs.
(626) Ord.

Liv. 3 Til. 45 SI 6.

33 COllcordollclo.- Cods. Comn~s.
n. 1; Nap. 127 n. 1.; Holl. i449.

art.: Porto

885 n. 1.; Belg.

tyota. - A Ilovaç-ão de contraIo nem sempre altera a natureza da. primeu:? obrigação: Acc. ua ReI. da COI'te de 21 de Novembro de 1.873.
-D!'/'. t. 2, pago 1.32.
- Não importão novação de contrato as letras pa adas para pagam~nto rio preço da venda; Rev. n. 8746 de ~ de Outubro de 1.875.Dl1·., t. 9, pago 58.
- Induz novação o pedido 'de proro: ação de prazo feito pelo devedor
Q3ue o assignou. bem como a quantia dada por conta. Ilev. n. 7453 de
de Julho de H69.- Rev. Jur. de 1869, pago 388.
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e este fica desobrigado (627); 3°, quando por uma nova c.oovencão se substitue um credor a outro, por efftlilo .da qual
o devedor Hca desobriga!lo elo primeiro (ü_l:».
A novação desooera todos os co-o.brigados que n~lla não
intervêm (art. 262) (629j.
Art'. 439. Se um commerciante é obrigadó a outro pOI'
certa q,uanti1a de dinbeiros' ou· effeiXos, e o credor é obl'igado
ou devedor a elle em outro tanto mais ou menos, sendo as
dividas ambas igualmente liquidas e certa., ou os effi~itos de
igual natureza e especie, o devedor que fôr pelo outro demandado tem direito para exigir que se faça compensação ou
enconlro de uma divida com a outra, em tanto quanto amo
bas concorrerem (630).
(6~7) Nota. - A venda que faz o segurado de Lerreno, no qual 1em o segu·
rador de reedificaI; o pcedio, opéra novação e eXonera esLe da obrigação
conLrahida: Aces. do Trib. do Comm. da CôrLe de 17 de Fevereil"
e lia de Junho de 1873. - Dil'., I. 2, paR. 12a a 1.28.
- se a· uovação se opéra pela fiança ou responsabilidade assumida por
um terceiro, para com o' devedo l , CJ se no caso aflirmativo, subsl~Lem os ti·
tulos innovados: Acc. do 'l:fib. do Comm. da CôrLe de 9 de Juuho de
i87:.l.- G. Jur., L. 3, pago 296.
- Se opéra llovação o facLo da descripção de UUla obrigação meJ:calltil
em um inventario, com o assenLimenlO dos inLeressarlo, - Vide. G. Jur.
t. 3, pago 278, e L. 4,. pag, 478...
- Só ba novação. quando por etreito das clausulas de novo acLo, a
primeira divida fica extlncLa, e a segun:a é subSLituido áqueJla, sendo
que o consenLimenLo CID prorogaçào de pr:-zo uão a opéra:-Av. n. 1.94
ele 1.1161.
()oneorclnucla.- Cods. Comms. arts.: Porto 885 n. 2; Belg: 38
n. 2; ~ap. 1271 n. 2.; Holl. 14/19.
(618) ArL. 34~.
()Q'lIJCO.·dlul~la. - Cods. Comms. arLs.: Portl 88.5 n. 3; Belg. 33
n. 3 i; Nap. i.27,i, n•. 3; Holl. 1449.
Nuta.·-Dá-sc novação no crediLo do coromiltenLe, quando esLe tolera!
u consente que o commissario lance em conta correnLe os valOl:es,. prodUCLo de vendas de mercadorias, que lhe remetteu á consignação. -Rev.
n•. 8290. de \) de JulhQ,de 1.873, e Acc. revi~OI' do Tcip. do Comm. da
COrte de 22 de Setembro de 1873. ~Dir .• I. '" pa s. i59 e' 473.
Qu.e",tão ..-·Na mudança de cne ar, p.erman~cclldo sempre a obrigaFáo,
dá-sc· '/lava. obJ'iypçrio? - Pela negati-va decidio a I~ev. n. 681.7. de 2L· de
Março de- 1866:- Acc. revisor do Trib. do Corom da CôrLe de 23 de.
J.ulho de 1866..- Dú·., t. 3, pags•. 314. e ::lH!>
(629) Lei; 1.8 Digl de novat•• - Vido' noLs. 3lt4 (l' 382.
Nota. - Vide a l\ev. n. 8833 de 23 de Feve.reiro de 1876.- G. J1.If.,
t. H, pag: 31'6'; e a' pago ~69 UIII, bl'lll elllliol'ado àrtigo do iIlustre
redactor· dessa ·.Rev. de J u7'i'SlJ.'
."
I
(630) Reg. n. 737, art: 577' SI 5; Ord. Liv. 4, Tit. 78. pr.
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Árt. 4.40. Todavia, se um commercianle, . endo demandado
pela entrega de certa quantia, ou ;Outro qualquer valor dado
em guarda ou deposho, al'Jegar que o credor lhe é de redor
de outra igual quanLi·a ou valor, não lera lagar a compengação, e Bará obrigado a entregar o deposito; salvo se a
'sua divida 'Proceder de tituloiggal(ô3f).

T'lTULO XVIiI.
DA

PRES(;;RIPÇ.~O.

ArL. 441. Todos os prazos Clareados neste codigo para 'de-ntro
de1les se intentar alguma acção ou protesto, OLl praticar algum outro acto, são fataes e impr@rogaveis, sem que contra
.fi sua prescripção se possa allegar reclamayão ou beneficio de
restituição, aind'a que s~ja ta favor de menores (632).
('Ollco .. dall~ja.-Cods. Comms. arts.: Nap. 1.289 e i290; Boll. 1.461.•
.Nota.- Sendo uma letra segurança e garantia 'de outra, ambas da mesma
data e importancia, não aceita uma,_ a outra fica extincta: Rev. n. 5538
de 12 de Af::osto de i857. -JÍlr. Comm., pago 160.
.... Compensação não se admitte do i1liquido contra o liquido, como a letra:
Re!. n. 8686 de ~2 de Junho de i875. -G. Jur., t. 8, pago 50.
(631) Arls. 272 e 284; Reg_ n. 737, arts. 108,278 e 577 § 5; Ord.
L. b Til. 18 ~ 1. - ln'. n. 558 de 1863.
(;ollcol·d.ulcia. - Gods. Comms. art•. : Nap. 12·93~ Holl. 1.645.
Nota.- ão tem logar o argumento de que em massas fali idas não ha
reconvenção; porque, além de não ter o codigo e seus regulamentos Ceito
Ilgu~~'tOutra excepção senão a do art. ltltO, .aecresce que, competindo aos
~lOlslradOJ"('S 'P. aceder a Iiquldaçiio das dividas activas e passivas do
falUdo, e praticar todos e quaeS{juer actos >que netessarios sejão ~ bem da
mass.a, em Juizo e fóra drlle, deverião elles pror.eder de conformidade com
as dIsposições (lOS aIas. 85(; e '662 ào -Cod., e al!t. 1.40 db Reg. n. 738:
~ev, n. 61.82 de 9 de Abril de 1.862. e Acc. r viso)" do Trib. do Comm.'
a J3ahia de 5 de Junho de 1863.- Jt~r. Comm., pago 219.
(632) Ay. n. '558 de 1863 _
.
(;olleortlalleia.-Cods. Comm'. arts.: Porto 894: Ilesp. 580 e 68!.
Nota. - O direito de reclamação ,por engano ou erro em despacho pl"e5cre\'e no fim de dous me,zes, depoi,s do paga,D\~nto dos direitos para a
sess oa, qUe despachar as mercad,ol"ias, e para, a Cazenda nacional no fim
e '2 ~nos, contados da data do mesmo pagamento: becr. n. 2647 de .i860
ar,~. 7,5.
,
d "~ dil'eilo por indemnização .l?ór jlamno ou Caltas de mercadorias prescre~e
'2~1~IS de i anno da data do ~amnô, pu venficação da .falta: Dec. cit.,II.

I J. Mt. 77.6.
t'O -;-\f..'l.direito do ,pro(\ucto liquido dÇl deposito das mercadoria~1 a que não
r =àdo ~enlJO certb, e das que tOrem arrematadas por cons'umo em
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Além I~OS casos de prescripção e pecificados fi cliver os
artigos desle codigo (arts. 109, 2H, 512, 527 e 7f8), Lambem
se dá prescrircão nos de que LraLâo os seguinLes:
leilão na fôrma do Cap. 6 Til. 3, ou por outra qualquer razão, prescreve no
fim de 5 anno , contados da data do deposito: Decr. cito n. 2647, art. 777.
- O direito ~o producto liquido dos objectos arrojado' pelo mar on
costas e margens dos rios e aguas intel'iores do Tmperio, salvos ou achados
na fórmil doi art. 3:38, prescreve no fim de 1 anno: Decr cito n. 2647,
arl. 778.- Vide mais eus orts. 688 a 690.
- A prescl'ipção dá-se mesmo contra aquelIe a quem se apresenta seu
proprio titulo: Decis. de Agg. di) Preso do Trib. do Comm. da Côrte.
- As pre cripções em materia commercial não podem ser "egulildas pela
legislação ci \ ii, por ser o direilo cJmmercial excepcional. sal o nos casos
omissos: AI'. n. 282 de lt<52.
- A divida que contrahe uma pessoa não commllrciante, comprando
faze das para seu uso e de sua famiHa, não prc· creve nos prazos marcados neSle' codigos, ~.orque, nao sendo essa divida commercial (embora
comu:erciante o credor), não é applicavel a legislação commercial: Decis.
de Agg. do Preso do Tl'ib. do Comm. da Côrte de 22 de Julho de 1857.
-Chro71. do Fôro. de 1859, n. 6, pago 4·
-o requisito da boa fé, exigido pela Ord. L. 4 Tit. 79, não foi cogitado do nosso artigo, em materia commercial.
QueliJtã II .-A p,'escl'ipção mio allegada pelo pOl·tudor póde ser decretada
pelo j~tizo?- A questão é contrõvertida, Bev. JUo1'id. de 1865, pags.273e
segs. e de 1866, pags. 138 e Sl'gs.; somos de pa recer que não póde o juiz
suppri-la; e á opinião do illustrado Dr. S. Costa adduzimos as opiniões
da Consol. das leis civis, noto ao art. B53; a de Alauzet, no Dir. dll
CO?'I1/Tn. et NCt'uig.; a do GOl\get et Merger, e a de Ferr. BOl'g; Dict. de
D"oit Comm., todos verbo p,'escrip.
- O prazos de que tratão os arts. Lt41 e segs. do Cod. Comm. não se
referem ás sentenças condemnatorias proferidas em virtude das obrigações
mercantis que referem os arts. citados: Decis. de Agg. do Preso do Trib.
do Comm. da Côrte de 9 de i\Jaio de 1868.-Rev. Jur. de1868, pago 83.
- . Prescripção só póde ser decretada p~lo juiz, sendo pela parte allegada
e provada em tempo e em termos: Rev. n. 7973 de 21 de Fevereiro de
.1872.-Dil'., lo 2, pago 247.
- I'l'escripção, sendo um meio de defesa, não }Jótl~ ser decretada pelo juiz,
quando não <.Ilegada e provada: Rev. n. 7462 de 24 de Julho de 1859.G. Jur., t. 1, pago 165.
Qucslilo.-Deve conhec,el'-se da prescripção da divida demandada,
havendo sido s6mente allegada nas allegações finaes e nas ?'uzões de appellação? - Tem sido decidido pela negativa, por não serem as razões finaes
e as razões de appeliação logar proprio, em face dos arls. 75 e 96 do Reg.
n. 737 d' 1850, conforme os quaes deve ser allegada na conte~tação, afim de
poder-se replicar e dar provas; pois seria uma sorpl'esa o contrario, e eID
opposição á fórma do processo, que, de direito publico, não pôde ser alterado pela vontade das partes; tanto mais quanto é licito na execução da sentença allegada nos termos do art. 577 ~ 7 tio cito Reg.: neste sentido
decidio o Acc. do Trib. do Comm. de i873, n. 3112.-0 Trib. do ComlD.
não foi uniforme e ananime nesta doutrina, entendendo alguns de seus
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ArL. 1~42. Todas as acções fundadas sobre obrigações commerciae ,contrahidas por e~criptura publica ou particular,
prescrevem, não sendo intentadas dentro de vinte anno' (ü33).
Árl. 4~~3. As acçõe. provenientes de letras prescrevem no fim
de cinco annos, a conLdr da data do prote to, e, na falta desta,
da data do seu vencimento, nos lermos do art. 38i (ü34).
membros que a prescripção, no commercio é de ordem publica, c por isso
conhecivel, embora não allegada pelas partes.- Vide Rel do Preso do Trib.
do Comm. 'da Côrte no da Justiça de 1874.
(633) 1\ ota. -Não sendo os titulos leu'as e nem notas promissorias, prescrevem na conformidade dI' te art. ,consideradas obrigações mercantis, e exigiveis 10 dias depois de sua data, art, 137 do God.: Acc. do Trib. do
Comm. da Côrte de 26 de Agosto de 1869: Rev. Jur, de 1870, pags.
208 a 219.
- Acção para demandar o pagamento de titulos sem pra o fixo, só prescre'e em 20 anuos: Rev. n. 7994 de 15 de Março de 1.872, eAcc. ?'eviS01'
do Trib. do Comm. do Maranhão de 29 de Setembro de 1.873: Dil·., t. i,
pags. 484 a 1188.
Qucstão.- Pelo pl-incipio da escripturação dos livros dos commel'ciantes fazer p1"Ova plena contra elles e a fav01' de tel'ceil'os que nella
podem fundaI' o seu pedido contra o clevedol", clono dos mesmos livros,poderá concluil"-se que neste caso o lapso da P"esC"ipção seja o deste art.
442 e não do al·t. 446? - Peja aillrll atil"a, visto este artigo se referir sómente a diVidas de que não !la prova cscripta: Acc. do Trib. do Comm.
da Côrte de 9 de Julho de 1863.
(634) Arts. 366, 382 e 388.
(;ollcordaucla. -Cods. Comms. arts. : Porto 423 n. 3, e 441; Wurt.
740 e 741; Fc. 1.89 ; Belg. 103; Hesp. 557 ; Rus. 388 ; Holl. 206 ; Proso 903.
- Na Inglaterra prescrevem em 6 annos; na Bollanda em 1.'0; na Hespanha em 4; na Rnssla em 2 ; e na l'russia em 1 anno.
Nota.'-O Decr. n. 3056 de 1863 revogou o art. 8 do de n. 2970 de
1.862 na parte relaLiva á retirada da circulação das no as dos bancos Commercla! e Agricola, Hural e I:Jypothecario, afim de ser mantido aos portadores
das referidas notas o direito ao seu pagamento até findar o prazo de 5 annos, na fórma do art. 443 do Cod. Comm.
Escriplura de !lypotheca para garantia de letra, prcscripta esta, segue,
como accessorio, a sua natureza, e não produz elfeito algum: Rev. n. 7341
de 29 de Maio de 1869. -G. JUl·., t. 1, pago 2iO.
. - A prescripção de 5 annos é eXlensiva ás !ell'as do tbesouro, começando
a correr da data do vencimento: Decr. n. 857 de 1.&51, art. 8.
~uel!l.ão. - Â prescripção de 5 annos abmnge as notas pl'ornissol'ías
U88lgnadas por c07nmerciantes? - Uns entendem, fundados na disposição do
arl. 427, por mandar SI rvir de regra as ditas notas promissorias, tndo quan~o
naquelle titulo (16 do Cod.) ficava êstabe!ecido para as leu'as de cambiO
no que fOsse applicavel, que, como a mattria de prescripção seja dilIerente
e tratada em outro titulo (18) essas mesmas notas pr~screve~ no lapso ~o
art: 442: e accrescentão que, se fôsse a mente do !e~ls!ador diversa! praucalla Como fez o Cod. FI'. no seu art. 1.89, apezar de sua disposu.ao no
art. 187; e o 'Trib. do Comm. da Bahia assim o tem já entendido.
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Art. 444. ~s acções de terceiro Qootra socios Imo liquidantes,
suas viu"as, herdeiros ou uccessores, prescrevem no fim de cinco
annes, não tendo já prescriplo por outro titulo, a contar do diado
fim da sociedalle, se o distrat0 houver sido lançado no regisluo do
commeuci(i), e se se houverem feito os ann ci(i)s determinado no
art. 337; salvo se laes acções fôrem dependentes de outra pro·
postas em tempo competente (635).
As acções -dos socios entre si reciprocamente e contr3 os liquidantes prescrevem, não sendo a liquidação reclamada, dentro de
dez dias depois da sua communicação (art. 348) (63'6).

,

OUt(05 que, tendo o Cod. nos arts. 425 e 426 equiparado as notas proás letras de terra e estas em tudo igllaes ás letras de cambio,
ocioso fOra, tratando da prescripção, fazer menção explicita daquellas, não
-tendo ,procedencia pqra sUllPôr Jlecessario., tê-lo feito o Cod. FI'. e lambem
·0 Cod. Port:. art. 4il1., como mós addllzlmos. Dest.l ultima qpioião tem
sido o Trib. do Comm. da COrte, ReI. do ::IlJnist. da Just. de 1.862, actual·
mente corroborado com o cito Decr. n. 3056 de 5 de Março de 1.863 e
Av. n.91. da mesma data.
ota promissol'ia, asslgoada por t,;ommel'ciaote, prescreNe em 5 annos:
Rev. n. 6~87. de 2 de Jnlho ele 1864. .
- Para que um titulo seja reputado nota promissor'ia e sujeita á prescripção quinqnennal., cllmp~e que tenha prazo fixo: .Rev. de 20 de Novembro de
1867 -Rev. J~fl1'. de 1.869, pago 39".
- O credito revestido de .todos os requisitos do art. 426 do Cod. 'do Oomm.,
assignado por commerciante, embora não matriculado, é ajllizado no. ,fOro
commercial, e sujeito á prescripção de 5 annos, como nota promissoria, que
é: Rev. n. 7463 de: 3 de JolM d'e 1869.---4lev. JUI·. de 1869, prg. 388.
- O e cripto -de divida commercial, ou nota promissoria está comprebendido na 1genel'alidade do art. 442 do God. Oomm.: lIev. n. 7462 de 24
de Julho de 18fl9. -G. WW·., t 1, pago 165.
•
.... IA notapromissol'ia de >que falla o,art. 426 do Cod. do Comm. é pl'6scrip'
tivel em 5 annos : Deois. rio Inst. elos .Adius., em conferencia de 10 de Maio
ile l869.-Rev. rt'spectiva de 1871.\ pago 178.
- - A prescJ1ip~ão da nota promissorja se regula pelo 8l't. úlJ'l do Cod.
Comm. : Aces. do Trib. do Comm. da Oôrte de 23 de Fevereiro -e 13 de O'ulhn
de 1871.-G. Jiw., t. • pago '76. I
I '
I
- Nota promiss@rill.não presoreve em 5 annos' não é letra 'Para tal efTllilO:
Ace. da ReI. da Bahia de 15 de Fevereiro de 1872.-G. :Jw·., t. 2, llags.
l61J a iJ7ô.
, '
.
.
- É de todo o;ponro.admira.veJ a 'ncerteza de taes julgados.
mis~orias

(635) C::OJleo"d"Ia.e1a, -Cods. Comms. arts.: 'porto 761;'fr,.
Wúrt. ,,282.
I ... "
"
I.'
.\
,~

,1 J

I

lU

,.

1

64 j

.

(636) Coneol'dallcia.l--Cod,.1Comm. Hesp. art. 343. '
lQu'ell$ão-Esta dout7ina só pl'ocede a respeito das sociedades validamen~e constitttià4s e .le.qdZmente liquidadt1..s? - Pela aflil'mativa deciaio a
Rev. n. 6'{VO!de "'de 'Jtuiho llie '1862 ê' Ate. 'i'eviso' (II) Trib. do Comm.
do 'Mararllião de
18 de IDezembro de 1.862.-JtIIl'. CQmm., 'pago 1'6~~'
,
II

~

•
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Art. 1.4·5. As diyjdas provadas por contas coerente dàdas e
aeeilas, ou por contas de vendas de commerci5.nte a commerciante,
presumidas liquidas (art. 2i 9), prescrevem no fim de quatro annos
da sua data (63ü a).
•
Art. 446. O direito para demandar o pagamento de mBt'cadorias fiadas, sem titulo escriplo assignado pelo devedor,
pre cre\'e no Hm de uous annos, sendo II devedor residen.te na '
mesma provincia do credor; no fim ele LI es annos, se fÔJ IQOradar em oulra provincia; e passados qualro annos, efl;U idi.r
fora do lmperio.
1Aacção para demandar o cumprimento dJ qualquer olfrigg,ção
commercial, que se não possa provar senão por lestemunh"s,
prescreve dentro ue dou anno (637).
Art.. lj!~í. As acções re ultantes de letras de dinheJ.r-u a,..dsco
ou seguro mal'iLimo. prescrevem no fim de um annu .,a..cqntar do
dia em que as obrigações fôrem ex.equiveis ;lrls. 638,,660 e 667,
ns.9 e 10), secdo contrahidas dentro do Imperio, e.t)o fim da tres,
lendo sido contrar-ida em paiz estrangeiro l63,S.). ~
I

(636 a) Arts. 1.3'7 e 21ll.
• .1
()olleIH'4Ia 2ci • -Cods. Civis ans.: Nap. 227?; Port. 539 n. li.
,~Tot(l. -Uma rOlHa de venda de commel'ciante U cll)llmerciante é pi "sumida Iiql1ida desde que é reconhecida e aceita pelo. del'edol' (lue fez pagamento em cOUla, e ujeita á prescripç50 de lJ annos: 1I:cc: do Trib. do Comm.
da Côrte de 23 de Fevereiro e 13 de Julho de 1871.--:"S. Jltl'" [. 1, pag,76.

.- .\ prrscriRção de uma conta corrente começa a COl'l'er da data em que
fOI eXlrahida: l\ev, n. SOSO de 24 de Julho de 1870. -G. JUI'. ,1. i, pago 383.
- Vide Rev. n. 82711 de 6 de gosto de 1873.-Di7·. , t. 1, pago 326.
- Acbando· e delinidas pelo ar!. 21l1, combinad::l com o art. 137, as
condições juridicas da obrigatoriedade das contas correntes dadas e ceita~, 'ou
Contas de venda de commel'ciante a commercianle presumidas liquida, o
3rt•. 4~5 sómentc e refere ás contas sem prazo para pagamentO, exigivei'
10 dias depois de sua data: Dil'., 1. 5, pago 162 .
.-_ QuancIo ha interpolal;ão de prazo e de juros em taes titulos, a prescrlp<;ao delles é a do art. lJlI'1.-1dern.
(637) Mts. 137 e 219.-Yiclc noto 633.
ConClI;·(lalGeill. -Co(ls. Civis arts. : N'UJ. 2212; Port. 539 n. li um anno.
d N~ta. -As facluras ou contas de \'endas ·s.ómente são exi~ivcis 1.0 (lias
epOlS de sua dala. -Dil'., t. 5, pag. 1.61.
fo - ~Ill grilo de Appellação decidimos ql\e- a pr 'scripção de cn:dito por
Crne~lI~ento entre cOlllmerciante Conta-se do dia de cada fornecimento
onslltumdo cada parcella um Cl'cctilo. .....:.Dil'., t. 7, pago 572.
'
a(,638) COlu·ordanciia. -CQfls , COUlIl1S. arts.: Porl. 1855-1 a11no
~ la viagem na Europa ou.2 para..inais dilãtadas; FI'. lI3~; HCsp. 997
annos, a COutar da conclus1\o dó'cõ'ntráto, Holl. 7lt~-5 annos.
C.

c.

1.4
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Arl. 448. As acções de alarios, soldadas. joroae ou pagamento de empreitada contra commercilntes, prescre\em no fim
de um anno, a contar do dia em que os agentes, caixeiros ou
operaria tivprem sabido do serviço cio commerciante, ou a obra
da empreitada fôr entregue. e, porém, as diyidéls se provarem
por titulo escriptos, a prescrip('ão seguirá a natureza dos ti~ulos.
.
Art. 4,4.9. Prescrevem igualmente no fim de um anno:
1. As acções éntre contribuintes para avaria grossa, se a sua
regulação e rateio .se não intentar (Ientro de um anno, a contar
do Jjm da viagem em que teve log r a perda (639);
II. As accões por entrega da carga, a contar do dia em que
findou a viagem (640);
III. As acções de frete e primagem, estadias e ,obrestadias, P
as de avaria simples, a contar do clia da entrega da carga (64t);
IV. O salarias e soldadas da cqnipagem, a conlar do dia em
que finda r a viagem (642);
V. As acções por mantimentos suppridos a marinhe'ro pOI'
ordem do capitão, a contar do dia do recebimento (6 •.3);
VL A acções por jornaes de operarias empregados em
con~trucção ou concerto de navio, ou por obra ele empreitada
para () me mo navio, a contar do dia em que o opera rios rôriio
despedidos on :\ obra se entregou (64.4).
Em todo' os casos prevenidl):' no n. J e eguintes. se a llivida
se provar por obrigação escripl:l, as ignada pelo capitão, arm~dol'
ou consignatario, apre cl'ipção seguirá a natureza do titulo
escri pto (13 1.1-5).
(639) ()ollcol·(lllllcla.-Cods. Comms. arts.: POljt. 1856; Fr. á3!;
7úú: lJesp. 995.

1-1011.

(6110) ()oncor.hn\cIR.-Cods. CoIllI11S. arts.: Holl. 7ú I: FI'. 633
§ ;); Hesp. 996.
(6H) ()out"ordalll'la.-Cods. Comms. arts.: Por!. 1856; Fr. 633
~ i; AolI, 7lJL
(642) Arts. 563, c 876 Si Ú.
C~on ·'u·d",ncill.-Cod. Comms. arts.: Porto 1856; Fr. M3. § \:
Holl. 7li2; llesfl. UlUI.
(6~3) (:oncuNI:IlI1cIA.-Cod.. Comms. arts.: Porto i 856; Fr. 633
§ ~; Holl. 7lJ1; E:Iesp. 99;J.
(6M) C·onco.·.IRllcIR.-Cods. omms. arts.: Porto i856; Fr. 633
Sl§ 1. e li; UolI. 742; Hesp. 992 c 993.
(6~5) Havendo ('scriptura ou e cripto de obrigação, ajuste de conla~ c~U1
saldo em aberto, ou interpellação jmlicial, não tem Jogar a preserJpçao,
segundo os Codti. Gomms. FI'. li3li e Porto 18GO
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Árt. 450. Não corre prescripção a favor de depositario, nem
de credor pignCiraticio; pre creve, porém, a favor daquelJe que,
por algum titulo legal, succeder na coma ueposltaua ou dada em
penhor, no fim de trinta annos, a contar do dia da po ~e do successor,não e provando que é pos uidor de má fé (G'I.6).
Art. 451. O capiUio de na\"io não póde adquirir por titulo de
pre cripção a posse da embarr,ação em que servir, nem de cousa a
elIa pertencente (647).
Ar!. 452. Contra o~ que s acbarem servindo nas armadas ,ou
exercitas imperiaes em tempo de guerra não correrá prescripção
emqu3nto a gnerra durar, e um anno depoi (647 ajo
Art. ~53. A pre~crirção interrompe-se por alguns dos modos
seguintes:
1. Fazendn-~e novação da obrigação, ou renovando-.e titulo
primordial 'tiella (618);
II. Por via de citação judicial, ainda mesmo que tenba sido só
para juizo concilialorio (649);

°

(646) Lei 9 § 3 D. depignor. acto

COlac:ol·tllluela. -

Cod . Ch i- arts.:

'ap. 2231) e 2:.138; HolI. HHJ!l

e 1997.
(6lt7) ()oncol'(lnuci ... -Cods. COIllUl . arls.: FI'. 430; llesp. 587.
-N~ [og\.3t-rra tambem o capitão não póde prescrever a propriedade
do nano que com manda, pois que o não possue senão como mandataria
e para um serviço determinado: elle não detem a cou a animo domini.

(64~ a) ·Nota.- A Oru. L. 3 Til. \:li § i prescreve que não corre a

pr~SCrtp~ão contra os impedidos e impo~sibilitauos de obrar, comtanlo que

o 11Jllledlmenlo seja invellcivcl.- Vide Consolo das Leis, art. 856 no1.
(648) Arl. 638. - Vide nols. 343 e 626.

COlu!OI·(lnllcia. -Cnds. COlTIms. arl .: ParI. 896 n. 2; H~p. 852•
. .N ota.-A mOl'aloria, acompanhaua ue cem.s ci1clI1TlSlancias, é um di-

~~t~ e IlIU motivo ICl!al para interromper fi prescl'ipção: nev. n. 7446 de
e Junho .ele '1869.- G. Jill·., I. 1, pa~. 2H.
-:-Inlcrrompe_se a prescripção da I tra cuja importancia pa 'sa á conla
COlJellle: Hev. II. 8080. cito em a nlll. 636, A.
d o pagamentos pal'r.iacs impol ti n interrupção da prescripcão:-Decis.
c gg. da Bd. da COI te de 29 de JI!lho de i875.- Di?'., 1. 8, pago 28
(6~9) Reg. 11. 737, arti. 38 e 59; Ord. L. 4 Til. 79
1.
•

_Ã
('

Pr 'ol~co.·(huICh'. - Cods. Comms. arls.: Port. 896 n. i; FI'. 43!J;
uso ·08 a 910; Nap. 2244 e 2245; Holl. 2016.

de~ota.-A

citação nulla e a que fica circumducta, nenhuma interrupção
ReI'. n. 6245 de 13 de Agostq de 1862.-Jur. Oomm.•
pa r<D' -907Perar:
IJ.
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TIL Por meio de proteslo judicial, intimado pe soalrnenle
ao devedor, ou por edilo ao ause ote de que 'e não tiver
noticia (650).
A prescripção interrompida principia a correr de novo: no
primeiro caso, dêl data da novação,ou reforma do litulo; no se·
gundo, da data do ultimo t rmo judicial que se praticar por
eifeilo tia citar;ão ; no terceiro, da data da intimação do protesto.
Art. 454. A citação ou intim;;,çào de prolàsto feita a devedor
do perdeiro commum não inlerrompe apre cripção conlra os
mais' co-réos da divida. Excepluão-se os sacias, contra os quaes
Que!!l.ão.-A intel'TU1Jção da pl'r.scripção nao dependerá da jll'oposiÚ/.wa ela acçào dentro do me", pl'escrilJta 'no art. 3 do Reg. Gom II. ?Nos parece que não: a di 'posi 50 d ilrl. 38 do Reg. deve combinar-se
com a do art. 59 do mesmo He"'., que faz consistir tal dependellcia para
os efl'eilos da mora.
- Pela a.tfirmativa, isto é, pela nos a opillião que , cllação para b
conciliação, embora nos 30 dias subsequentes não e haja intentado a
respectiva acção: Aces. do Trib. do Com 11.. da Côrte de 2 de Maio de
1867 a 23 de Julho ele 1868. -Rcv. de 20 de 'ovemhro ele 1.lS67; Rev.
J?w. de 1.869, p Ig. 3\)0. - Vide. Di,'.; t. 5, pago 1.6ll.
- E'm contrw'io: Hev. n. 62115 de 13 de Agosto de 1.862 . ....JUT.
q011lnn. pag., ~70. - Vide. Rev. Jm·. de 1870, pago 8.
(650) Jleg.

II.

737, art. 53, § ll.

COIlCOl"llancAa. -Coeis. Comms.

~rts.:

1'01't. 1.860' FI'. lt3lt,

iVota.-prescl'ipção interrompe-se pelo facto de comparecimento do crc,
dor ~ fallencia d'o de"cuOl' c rccebimentos do respectivos dividendos: I\C\'.
n. 752\J de i3 de Outubro de 1.869. Rev. JIII/'. de ~8?0, 'pago 33lt'
l

esses /I'e.s 1J~o'
elos?- Os tribuni,es do commcrcio de ()l'dinario ~ão avessos á prcscrJP.Çi~OI
e no da 'Côrte Já se decidio qne os me.i.os permittidos por direilo o~vil,
como ,pagamento por cop.ta, pedido de. espera, rocon hecimento on obriga'
ção ,por cartas, elc., lhe ã!> applicaycis.
- A questão mereceu que o ministro da justiça em 1. 865 pedisse aO
corpo legislativo para deliberar a respeito.
' 1
Diz o Preso do Trib. do CoJl1Il1. da Côrte em sell HeI. de 6 de I
vereh'.o de 1.874.-que os que sustentão esta opinião firlllão-se no art. UcJj5u
n. i, onele se dá a mesma rnzão, deve dar-se a mesma disposição d,e. ~
reito, a novação da obrig~ção :lU renovação ,do titulo primordial da ilivi~a
são tanto actes dc conbecim'ento de direito do credor, como o pedlilo e
espCTa, 'o pa~a!Ilento por conta, etc., elc.-Y1·de Di,'., t. 5, pago 161.:
-No me mo HeI. se I'efere julgar que o t1e~'edor, sc pagou depOls,dJl
já completa a prescripção, não póde mais reclama r o pagamento fC~?~
allegalldo ig.norancia da prescripção da divicI<l.- Esta dourrina e a do /s
reito commum, Cod.
ap. art. 2236, applicavel no commercio nOS c3Sll
omissos: Cod. Comm. art. 1. 21; Reg. n, 737, art. 2.

Qne!!ltào.-A pl'cscripção só pode?;á inte1'l·omlJel'-.,e

POI'
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ficará interrompida a prescripção, empre que um dos sacias fôr
pe oalmente citado ou intimado do protesLo (651).
Ârl. 455. áquelle que possue por seus agentes, prepostos ou
mandatarias, pai , Lu tore ou curadores, en Lende-se que possue
por si.
Quem provar que possuia por si, ou por seus antepossuidores,
ao temp 00 começo da prescrip~ão, presume-se ter possuido
sempre sem inLerrupção (652).
Arl. 456. O tempo para prescripção de obriga.ões mercantis
contrabidas, e direitos adquiridos allleríormente á promulgação
do pre enle codigo, será computado e reguiado na conformidade
das disposições nC:lle contidas, começando a contar-se o pr"zo da
dala da mesma promulgação (653).
(65t) ()oncorllaneiin. -Cods. Ci\'i al'ls.: Kap. 2269; Holl 20 I p.
(652) C6gteoll'd:Hllcj~ .-Cods.- Civis arts. : Nap. 2236: Holl. 1996.
(653) ArL. 9t2; Ileg. n. 737, art. 74"2.

.i\~ota. - A prescripção da' obrigações Olercmtis conll'ahidas e direitos adqUIrido anle iorrnenle á pulJiJcação do Cod. Comlll. I' deve contar do 1° de
Janeiro de 1851: \'. u. 2915 de 1855: A s. II. J5 de 9 de Julho 'de 11\57.
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Art. 457. Sómente podem g Z.1r das pl'erogativa~ e favores
concedhlos a embarcaçõl'::: brazileiras as qne vr.r,lac1I'iramenle
pertencerem a suhditos do ImiJerio, .em que algum e ll'angeil'o
nella possua parte ou interesse 16:)4).
( 654 ) A rt. á811 : "ide not. 71-5.
Nota.- luitas disposiçõe, por miudas, ante

rpl!;lIlamentare. 1 deixão de
encontrar parallelo em olltros codigos apezar de tal er a legislação mario
tima de toda a Europa civilizada.
- Entretanto o nosso codigo não altingio (\ ~xcentricidade do Cod. Co "ID.
Prus., art. 1708, recommenrlanrJo ii bord ,do navios o entrf'tenimento de numero snlliciente de gato para prevenir a acção dos ratos na Co1rga.
- Esta dispo ição do nos o art. é universal: as naçõc n(ir, conrcre~
cerlos privilegios senão aos T1avi s de sell pavilbão ({II '. segundo o dil'E'ito da gentes. s~o uma .prolongação do territcl'io da nação a que per enceffi,
e que no alio Ular mesmo não poclPIIJ ser submellidos ii nenhuma Ol1lra
j IIrisdic~ão, que a de sua ori;rem.
- Será IInicamente reputa
embarcaçã1 brazi1ein a que estivr.r nos lermos e circumstancias ,. 'pecifieados no ans. á57. 458, á5\) c !lHO do Cod.
do Comm. e mais legisl.ll;ão em vigor: Deu. n. 26lt7 de 1. '60, art. ltS?
~ O ranspnrle de I.; 1'~I'ra e IIlercadorias de qualquer origem rle uns para
outros pOl'tos do Impc' 1.1 constitue um privilegio exclu ivo lias embarcações nacionars: cito Deu., art. á86. - Vide suas excepções e Oecr . ns. 33G~
de 1.86b e 36::l1. de l.860.
Condiçües que devem reunir as embarcaçõl's brazileiro . - l'. Ser p~
prieclade de ')razileil'o, e selll que nella tenha parte algnlll e trang~lro
(Tratado com a França de 6 rle Junho de 182J art. i3 ; Cod. do Corom.,
art. áfl7): Av. n. 1l0L de 1.8611.
- .vide o lIeg. Consular. Oecr. n. iI.968 de 1872. arts. 97 (' '199.
- As Leis us. oH 77 de l.862, arr. 23 uS. lJ. 5, e 6, e 23118 de 1873 aUtorizárão o govPl'no a cOI1l:eder muilos. favores fi na·vpgação.
- As embal'cações estrangeiras porleráõ continuar a fazer lil'remcnle. o
transporte costeiro de mercadol'ias de pro lu~ção naciunal ou estrangeira
elltre os POI'IOS do IDlperio em qne houver allilndega on mesa de rend~s
alfandegada (Dec. n ::l63 t rlp 1.866; Lei n. 23b8 cil., art. 1.1, Si 5) . ex·
ceptua-se, quanto aos porto.; de mesas de rendas, o transporte d' mercadorias estrangeil'as que não tiverem ainda pago os dire:IOS de consnmo: Dec r. n.
5585 de 1.876, art. iO.
'

CODIGO

o:'>lliERCIAL

Provando-se que alguma embarcação, regislrada debaix.o do
no.me de brazileira, perte9ce, no todo ou em pal'le, a estrangeIro, ou que e te tem nella. algum interesse, seri appl'ehendida
.como perdida, e metadé do seu producto applicada para o
denunciante, havenào-o e a ouLra lIletade a favor du cofre do
tribunal do commercio ;e~pectiro (655).
O subdilos bl'd.zileiros domiciliados em pajz e trangeiro nãl"
podem pOS~uir embarcação brazileira; salvo se nella fôr comparte
alguma casa commercial brazileira estabelecida no Imperio (656).
Art, 45H. Acontecendo que alguma embarcação brazileira passe
p~r algum titulo a domínio de estrangeiro, no lodo ou em parte.
nao poderá navegar com a natureza de propriedade brazileira
emquanlo não róI' alienada a subJito uo Impe.rio (057).
( 655) !\ rt. 484.
(;OIlCOl'd llllcia.- CoUs. Comm . arts.: Porto '289' Sesp.. 584.
- Na Inglaterra se dá a mesma confiscação.
Nota. - Para negar- e o registro de qna)quer embarcação, convem pro-var·se que algum estrangeiro tem nella parte ou interesse, como é expresso
no art. 457 do Cod. ComlD. Av. n. 200 de 1.85!J.
,C01l(~i9ões qne devem reuuir as embarcações bl'azileiras. - 2.' O propnetano deve residir no Bl'azil, e quando não resida, deve ter parte na
embarcação alguma casa brazileira estabelecida no Imperio (cit. art. 457 do
Cod. ): Av. n. 301. de :l8oiJ.
-Exc~de da competencia administrativa dos Tribs. do Comm. o processo e Julgamento da especie que cuntempla o art. !J57 do Cad. do
COlUm._ ({es. do Cons. de 15 dll Outubro de 11>73. - Rej;. Jur. de 1873,
pago 123,
- ,Contrr.L a d lutrina desta Lle . do Con., porém, sempre se pro 'edeu
alllcnonnente, tomando-se urgenle, como diz o Preso do Trib. do ComDl. da
Côrte em seu Rei. de 'l874 que se expeça regulamelllo para a execução da
2.' pai te dI) art. !J57 do Cad.
(6ã6) Nos Estados-Unidvs ba disposição semelhante, mais comp1llta, porém,
e hbe,'al, visto fazer excepção do proprielario er consul ou agente acredi'
tado no estrangeiro.
Nota._ Nenhuma embarca"ão mercante ser,i declarada brazileira em
qne .seja competentemente rl'gIstrada como propriedade e 'clusiva de cidadão
b~'a~lleiru, ainda que com domicilio róra do Imperio; abrogada assiul a cond§lç,ao do ,Cod. Comm., art. 457, ui lima part.: Lei n. 2348 de 'l870, arl. :l ,
<I, n, 8; Decr, n. 5585 de1874, art. i.
- Entretantt> o Av, do Mini ·t. da Just. de 24 de Setembro ao de E trallgciros. Diario Official de 2 de Outubro de 187!J, n. 24!J, soure a venda
do ,~apor A,rgentino AS8wmpcion, declara n'io baver disposi 'ão algnmacontralla á ultima parte do art. !l57 do Cod.!

(657) MI. !J84; Av. n, 200 de i85iJ;

Decr. n. 2647 de 1860, art.467.

-Cods. Comlll. arl.. : Porl. i294 e 1_95; Se p.
5S~OtlCOl'dIUldlt.
e 590.
Lj
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Ar. l59. É livre construir as embarcações pela fórma e modo
que mais convenienle parecer; nenhuma, port"m, podnra ap·
parelhar-se sem SA reconhecer préviamente, por YISlOI'ia feita
na conformidade dos regulamentos do goveroo, que se acha
navega \lel (658).
(li58) Arls. 657 e 68lt; Av. 11. 200 cito e Decr. cil. n. 26.'J7, al'l.6~7.
Vid.·UOIS. 659 e 784.
fCO·u'Hu'alancü". -Cocls. Comll1s. arts.: POI t. 1293; lJesp, b88.
Prus. 1389 e i3\:!2; !lus. 521 a 529, 534 a 53!! e 5!l6.

No/a.-Esta 'vistoria é f('ita pela~ capitanias dos portos: lambem são a
ellas sujeitos os barc s ue, vapor no seu machinislllo, caldeiras, ca CD,
apparelhos, amjll'l'as o aucoras, mensalmente ou cm tudas as viagens, do
termos doar!. 6 do Decr. n, 132lt de 1354, e Decr. n.155l de·1855.
- Certificado de exame de vistoria de barcas a ,apor 10~OOO.
Nrsta tilxa não se comprehendem os ('nlOlumenlos qne fórem devidos ao
secrelarÍ'O e memuro da commissão de exame pelo aclo da vistoria: Deer.
11. ú356 de 186!:J, Tau.
80.
- As embarcações m rcaules brazileiras não são snjeitas ao pagamento da
ancoragem nos pOllos dOll IllIperio, e as qne se empl'e~aretll nu comll1ercio de
cabotagem gozaráiJ, alelJ1' disso, dos seguintes favores:
1. o Dispensa elo certificado da desca rga e dos termos de fiança e re 'pOlisabilidade, de que tratão os al'ls. ls58 2, 501 c Gls5 do [lego das alfandegas. Verificando-se quetás ditas embarcaçõrs não descarrrgúr~o toLlos ou
parte dos generos de próelncção e l11anufac.llll'a nacional no portll de sell de·
tino, os respectÍ\'os comlOOn(lal~tes incorreráõ na multa de 5 '000 a 20$000
P01~ volnlllll não desc'lrr4ado. e de 5 ii 20
do valor dos generos desellcaminhados, se e. les vierem a granel, além elo pagatllcnto dos direito de
exportação, como se fõssem para fóra do aiz;
2. o Dispensa ele '( espachlfs nas alfandegas e mesas de rendas, das lI1e!cadorias que tr,lOsportarem"fjara portos nilo alfandegados. Na l1epartição Iiscal
do porlo de onde sahirem I as embarcações se dará aos carregadores lima
simples guia de embarque, com a qual possão lel'ar os generos para
bordo, as ignada pelo chefe da mesma repartição ou pelo empregado por clle
au torizado.
3.° Dispensa das formalidades ele entrada e saIJitla, de quP. lI'alão 05 i1I'IS.
18 C ]\) do /leg. das Capitanias dos Portos n. ú47 de 18LJ6 (l.ei n. 2368 de
187.3, arl.1l ;) n. 3): Cecr. n.c5855 ele 187lJ, art. ~ .-Vide ar!. 1 SI 2 n. 3
da Let n. '2556 de i87li, e ,Irt. [I ~ ls, do Decl'. n. 5881. de 187 . .
- Os proprietarios de nal'ios conslrnidos no Imperio, e cuja arqnoaçilO filr
suprrior a 1.00 toneladas tIlellicas terão direito a um premio de 508000 por
tonelada: Lei··u 23li8 de J 873, arl. 11 SI 5 n. 2.-0 dilO premi" srrá co.n·
cedido pelo !ninislro dil faz nda, e pago no the. ouro nacional, quando os 11~\l~S
tiverem sido construidos em estaleiros do municipio da Côrle ou da pro\'2 nc,a
do Rio de Janeiro, e nas lhesourarias de fazenda, quando a conslruc~ao se
hou ver eITecluado nas outras pl'O\'incias.-Para a concessão elo prClUlO dever~\ o proprielario apresentar, além da carta de registro, cerlificado do ~on'
struclor do 1'Iavio, e çla aUlol'i.dade fiscal do log~t' da conslt'llcção, ou, na lalta
%

CODIGO

CO~nrERC1AL

217

o auto original da \j 'loria será de\JoC1i!:ê:ldo Da secretaria
do tribunal (lO comme~cio respectivo; e aótes deste depo ito,
nenhuma embarcação erá admittida a registro (6ó9).
A.rt. 4.60. Toda a embarcação brazileira deslinarla á nd.vegação
do allo mal', com excepção sómcnte das que se empregarem exclu ivameote nas pe 'cari 'S tias costas, deve ser registrada no
tribunal do commercio do domicilio do seu proprietario ostensi\u
Oll armado!' (arl.í84.), e, sem constar do regi tl'O, não será
admittida a despacho (660).
"
desta. da camara Jnllnicipill do di- lriclo, dec!aramh qne o casco e a milsIi'eação do nario fõrão apparclh adas no Impcrio. - Quando o c;onslrnctor fqr
o proprietario do navio, bastará O se~undo dos documentos acima mcncionados: Oecl'. cil. n. 5585, art. S.
- QlIalqué.r particular que mandar (onstruir embarcação descoberla
apresenlariÍ o plano ao inspector do arsenal de marinha, onde os ]lollver,
ou ao capitão do porto, O qual, por si ou medial1le uma comlllissão COI1rocad~ ad lIoe, examinará se elle sa lisfaz a. cOMliçàes de, sem fallar á
ca~ncldade para a car~a. ler a ncce saria eslabili lade. bom andameulo, sufficlente amura, e dimensões proprias, srg.undo o Irafico ii que ~e de~lina :
n~cr. n, /!lO de 18ltG, ar!. ,111.
\
Cons. PI't'S. do Trib, do COlllm. da Côl'ie (Bel. do Minist. da .1nsliça
de 1~G5) entende que, para segurança das vidas ela gente da trij.'olaçiio e passagen'os, se elevem vist()riar Iodas as embarcacõcs antes do recebimento da
carga.
.

-°

(659) lCoueoD·,n~lllIeh~. -Cod.
588, 11, 2.

Co mms. ; riS,: Porto 1293; rlcsp,

No/a, -Onde não houver jUllta do Commercio na respeclIva Tuspet::loria :
Decl'. II. S6lt de 1851: Decrs. ns. 930 de i 852. e 1597. arts. 42 1.°,
e 15 ~ 1'; Dec, n, 6384 de 1876, arts.l. 6 c 1 5 '
,
(660) Ó-rt. 459, 466, 2", e 567
'1': nego n. 73H, arts. 18 Si 11, 5
6, e 100; Der.r. n. H79 de i851. a1'1. 1.: Av. n. 9'1 de 185'1; Av. 11.200
~e 1,854; ~ecl'. 1597. arls. IJ e 12 '!ii 1 j Dec]'. n. '20117 de 1.860, a1'1, -1,,7:
ecl. n, 6384 de 1876, arts. (j e '15 2.-T"ide 670 e 748.
lCOD1COll·tlnDleia.

é -

-Cad. COJUm, Port. al'I. 13'16.

A este regislro, que conte. la a indilidualidade e nacionalidade do navio.

que os Frallcezcs chamão-/7'all\ci ·ation.
i\ro/~._O 'frib, !lo Comm. da capital do lmperio, I ndo observado que nos
equenmeulos
al)rCSanlados pa]'a o ree:i
tI'O das embarco cõ~s destinadas ii
naveg
~,'
ciTe aç~o do alio. mar f~llão alguns docum enlo~ ncce ilrios J1ar~ que possa
par~llIa~-se o dIlo regIstro, manda fazer pubhco, para conbcclUlento da,
Co es lllteressadas que, em conformidade dos arts. 459 alé 463 do Cad,
m~., taes documenlOs são os seguinte :
Amo original da vistoria pela capitania do porto, como a embarcação
~c,la lIôveg-avel ;
fel~' .Cel'lidão dú termo de arqueação. fcila na mesa do consulado nom l'enCla á sua dala, em que declare as dimensões da embarcação em palmos e
r
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Art. 46,'. O registro deve conter (66')):
1. A declaraçãu do lagar onde a embarcação foi construída,

o nome do constructor. e a quaLidade das madeiras principaes
(6ô2)j
II. As dimemõe<:. da embarcação em palmos e poJlegadas, e
a sua ca pacidade em tonebda -, comprovadas ror certidão da ar·
queação com referellci:l á sna data (663);
pollegada , sua capacidade em LOneladas, armação de que usa, quantas COo
bertos tem, a sua configuração externa;
3. o Documento assignaclo pelo proprietario ou procurador, em que declare
o Jogar em que a embarcação [,.i con,lruida, o nome do con truclor, a qualidade das madeira priucipaes, o dia em que foi lançada ao mar, o nome
de cada um dos donos ou compartes, e seus respeclivos domicilios; menção
especificada do 'luinhão de cada compartc. se fõr mais de um proprietario,
e a época de sua respectiva acquisição, com referencia á natureza e á dala
do titulo. Se a embarcação ror de construcção estrangeira, além da espe?'
ficações sobrediLas, de'verú declarar-se no n'gislro a nação a ql.e perlenCIa,
o nome qne tinha e o que lomou, e o titulo por que pa ou a ser propriedadE' brazilei a; podenr o omittir-se, quando não conste dos documentos,
o nome do constructor ;
4,' Cprlidão de e5cl'iptura pnblica ou titulo por onele mosl re qne houve a
pr'Jprieuade ;
5. O proprielario armadol' preslarú um jnrameuto, p r si ou por seu pr~
curador, llas mãos du presidenle do Tribunal, de qne lia declôr;n;âo I! vwilica, e que todos o: plJprieLarios ela embarcação são vcr. ali. il'i.lficnte snbditos brazileiros; obrig<lndo-sc por termo a não fazer liSO ilh'gal do regislr.o,
e a enlrcj.;a-Io dentro de um anno ao mesm tribunal, uo caso ela embarcaçaO
ser vendida, peruida, on julgada incilpaz de navegar, pena ue incorrer na
multa qne " trihunal ilrbitr,r; l' obrigam o e mais a que. toda, as v, zes que
a embarcação mudar de proprietario ou de non e, s<'l'á o seu rChj~tro IIJrcsen·
tado no tribunal para as cOl1lpeteutes annl taçõ s.
- As cartas de registro de embarca~:ão pagão lUOOO do registro: Decr.
n. 4505 ue 1870, ar!. 13 SI 3.
...,... De emolumentos pagão: da carla ou 'I: istro da propriedade dellas
5~000; da aI ertação nos me mos 18000; e sendo as cartas expedidas pc!a s
conservatorias (actualmente juntas ou inspectares) mais 1S000 pela asslgn.:tura: DeCl'. n. 4350 de 1869, SI 79.
(061) Reg. n. 738, arts. iS n. 11, 58 n. 6; DeCl'. n. 87':1 de 185i,
al'I. 1; l\.V. n. !J4 de 1852, e uecr. n. 18\)7, art. 12 SI.i.
.Yota.-Perdendo-se a carta do 1'egistro, compete ao proprielario arOl. "
dor, aUegando e jurando a perda; solicitar nOl'a: AI'. n. 40 de 11158. _VIae
no!. 658.
( 662 ) Vide noto 659.
([;oue.ard.ulc!R. - Cod. COUlIll. Bus., a1'ls. 536 a 538.
( 663) (;.aueardRJlCÍk... -Cod. CO:llm. Port., arl.' 1319 n. 1.
.
. es
Nota. - O processo de arqueação será marcado em instrucções especla
U
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m. A armação de que usa e quanlas cob rtas lem;

IV. O dia em que foi lançada ao mar;
y. O nome de cada um dns donos ou compartes, e de seus
respectivos dumicilios (664);
VI. Menção e pecificada dr, quinh~o de cada comparte, se
fôr de wais de um preprielario, e a época da sua respectiva
acqlJisição, com referencia a natureza e data du titulo, que
del'erá acompanhar a petição para o registro (665).
OnClme da elllbarcélç:ão registrada e de ell proprietaril l ostensivo ou armador serão publicaelu' por allOuncios nos periotlicos
do logar (66 ').
A.rt. 462. Se a emharc:lção fôr de conslrucção eSlrangeira,
além das especificaçõ s sobreclitas, deverá declarar-se no registro a nação a que pertencia, o Dome que tinha é o que tomou,
e o titulo por que passou a ser ele propriedaele brazileira; podendo omitlir-se, quando não consle do dpcumentos, o nllme do
constructor (667) .
. ArL. 463. O proprietario armador pr. stará jnramenlo, por
.1 ou por seu pl'ocurador, nas mã0S elo pre.idente elo tribunal,
deque a sua declaração :. rerielka, e de que todus os proprielarios da embarcação são verdadeiramente subdilos brazileiro.;
obrigando. se por termo a não fazer uso ülegal 00 registro, e
a entrega-lo dentro de um anno no mesmo lriilunal, no caso
da embarcaçio ser venjida. perdida ou jnlg!ula illcapaz de navegal'; pena de incorrer na multa no me,:;ruo termo declarada,
que o tl'ibunal ar.dtrara.
. ~os log.lres onde não houver lribunal do commercio, todas as
diligencias sobreditas serão praticadas perante o juiz de direito
do ministerio da fazenda; emquanto, porém, p.stas não Côrem publicadas
observar·se·hão a. disposiçõe do art. 4? do Reg. de 2G de illarço de 1833
e ln tI'. de i5 de Julho de 1.839: Decr. n. 2G!t7 de iI) '0, art. G70.

(664) (;one{u'alancic•. -

Coelo Comm. P .n., art. 1319 ·n. 3.

(665) ({;O:lco.'llancla. -

Cod. Comm. Port., art. i319 n. 4.

(666) {:onca ,'(lltucla. -

Cod

COIllIJ1.

P~rL., art. 1319 n. L

(667) Reg. n. 738, arts. 18 n. 11, e 58 n. 6.-Videnot. 656.
COIll!ordaueh•. _ Cod. Comm. l'ort. art. 1317.

.Nota. - Se a
~UJtl'O se fará á
o. ~~g. Consul.
ex.lgle a no art,

embarca cão tem sido construida em paiz estrangeiro, o revista do 'pa saporte extraordinario de que trata o art. 147
n. 4!)68 de i872, e .que dever(t ce,ntl'1' as e:ppcificações
462 do Cod. Comm. Dccr. n. 5585 de 1874, art. 1, Si 1,
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dú commrrcio, que enviará ao tribunal compelenle as rlevidas
particirações acompanhadas dos documenlos respectivos (q6S).
(668) Tit. nn, art. 17; Reg. n. 737, art. ?2: Reg. 11. 73~, arts 18
n. 11,31 n. 6, e 51 n.1 e 2; Av. n. 9ncit. e Av. n. 123 de 1.852.
:J.Tola• - Decr ·n. 879 de 1.851. - 11[arca
modo 1101' IJ.IIC'OS Tl'ib$. dr,
'CO'Inm. decem 1'?nPÔ" fI 'Illulta de lJ.ue tl'ata m·{. 463 do God. Com77l.,
Bei por bem decretar o seguinte:
Art. L o Os TrillUu~. (l,) Comm. quando tiverem de impôr aQspropriétados arll'ac!ores das embarcações registradas a multa que ,lhes houverem
arbitTado, no ca os e na fórma do art. 063 do Carl. Comm., mandaráõ
trasladar e autuar pelo respectivo oficial-maior o termO por elle a ignado e
a certidão negativa da ('utrega do regislro dentro de auno (se esta falta
constituir o oujecto do pl'OC dimento ), e bem assim os documentos e prova
que hou~erem do uso illegal que elles tiverem feilo do mesmo registro ou
da venda, perda 011 irulal'p.gabilidade da embarca(;ão; e continuados os auto
com vista ao d embargador fiscal, o1licianí esl como entender de direito.
Cad. ComlD. arts. 660, ú61 e úGo ; Heg. n. 738 art. 1& n. H.
Art. 2.· fe os proplietarios armadores, contra quem se houver de proceder, re illirem no mesmo logar em que estiver o Tribunal do Comnlercio,
erã notificados palo re pectivo pari iro, c se' não, 111lr ordem do juiz dc
direito elo commercio, a quem o Trib. do COlll(J). solicitará a notificação,
para aJlcgarem o que lhes fôr a bem, em cinco dias. que correráõ da data
da intimação, le\'ando-s' cm conla, além d sles, mais 'o que decorrerem
[\ razão de li leguas por dia para os que nsidil'em fõra da éde do triblt,
nal.
I
Ar!. 3.· Se, fiudo o prazo, natia re 'ponderem, nem reclucrerem, <I ua
revelia decidir se-ha sobre â Illulla no primeiro dia de ses ão, eguudo a
prova dos ,lUlas, e presente o desembargador fiscal.
Art. ú.o Se dentro dp prazo comparecorem por si' ou por 'cu procuraclo~.
proceder-se-ba nos termos dos ans. 3, li, 5, G, 7, 8, 9 e 10 do Dccr. n. 361
de i5 do corrente mez.
Art. 5.· Da decisão que impuzer a multa não hav rã rccurso algum, se
não exceder de 200~000, Cod. Comm., Til. uu., art. 26.
Art. 6.· Se a ll1ulla exceder a essa quantia, é permitlido o recursO para
o con elho de estado. no effeilo dev'olutÍl o sómellte ; e quanto ao fatal para
sua interposição, preparo, ex"edição e· execução' de sentença, oh el'\'a-s'~ o
que se achil disposto no referido decreto. .
OLselva~ão. - O Oecr. 11. 1597 de 1~57, art. S § lJ e i2
7, declal~i1
que- das deci ões dos Tri~. do Commercio multando os capitã'S dc.lI,i1 110
ha recurso, sem elfeito suspensho, para o conselho de estado, e que-com·
pelie aos conservadores do commercio, nas capitaes maritimas, multar, com
recurso para os mesmos tribuuaes, aos capitães de navio; e no ar[. 82•. QilC
a alçada dos trilJUllae de ó: OOOj)OOO. -E arecc dever concluir-se, roi, C/ue.
de qualquer que seja a mulla. dá-se o recurso ou para O conselho de ,c. lado.
ou para os tri. un os; e que os tribuuaes não são excltlsúarnenlc compctentes para 'laos multas.
- O presidente do Tribunal do Comme.l'cio dR Côrte. em seu ReI. de I ~6ú,
demonstrou a conveniencia
de applicar-se
uma pena a qualquer pOSSUIdor
,
I

°

°
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Arl. 464. Todas a" veze" que qualquer embarcação mudar
de proprielariu ou de nome, sera o seu registro apresenlado ao
Tribunal do Commercio respectivo para as competentes :lllnotações (669).
Art. 465. Sempre que a emharcação mudar d~ capitão, será
e,'la aHerar-ã l anflotada no regHro, pela autoridade que tiver a
sen cargo a matricula dos oa,ios, no parlo onde a mudança tiver
logar (6íO).
~rL 466. Toda a embarcação braziJeil'a em viagem é obrigada:\. lei' a banIo:
1. Oseu registro (arL. 460) (671);
de embarcação que a Iize se naVf.gar com um registro pas ado em nome de
ourro a quemjá não pertelJce.-Vide nots. 1438 e 1439.
- A~ junlas ou in pectorias commel'cia s; Decr. n. G38!J, arts. 6 e 15 2.
l669) Art. lJ6l n. 6; Reg, n. 738, arls. 18 n. i i e 58 n. 6; Decr.
u. 1597 art. 12
L
(;oneord'Ulcia.-Cod. Comm. l'ort., art. '1320 .
.Yota.-Não é preciso a intervenção do tbesouro na matricula das embarcações no consulado, quando IDl1dão de proprietario e não I a duvida
obre a nacionalidade deste' basla que e apresenle ali o lilulo legal de
acquisição. COIll certidão de. a llIàlricula, póde o no\ o proprietario reqllerer
a da capilania do porto e o pa aportl': Av. D. 73 de 1850.
- Qb8e/'~·dção.-J<I se nOlou que aos consulados não cabe malricular as
cllIbal'cações, e ap nas procec\erem ,i arqlieação: a transcripção do aviso pois,
teve por fim fazer (lpplicação de alguns d sens printipios ou dontrina á
actual compelente autoridarle-O Trib. do Corom.
- As jllnlas u in pecLOria commerciaes: Decr. n. 638!I de 1876, arts. 6

e tj

~.

~670) An. 467 n. i. - Vide noL. 660.
(;ollcol·clallci II. "":Nos Esta,j O-Unidos dá-se o me mo.
Nota. -Hegistro - é cou a dilfcrcnte de mau'icula, cuja validade é limilada ao tempo que durar a viagem, e vill'iavel a cada mudança ele desLino da
:mbarcação; aqllelle é a in criJlção civil ua propriedade, cujo titulo subsiste
clOquanto se cOllserviju, sem alteração as condicões em que ella (I senta:
Av. u. 9~ Clt. de 1852.
•
.- O reghlrO está a car"'o dilS Junta c ln pectoria do comU'Jercio: a matl'lcll~a o~ 1'01 de equipag~m, da capitanias dos portos, e, tll1 sua falta, das
~açocs bsraes que dito o de p'acho maril imo: Decr. n. ú47 de 1846. art. 6
187~AV. n.123dc1852: Decr.n. 2647 de 1860, ar!. 7::12; Dec. n.6834,de
....... ;Irls. i, 6 e 15.
De O eor . n. 1630 de 1.855, po'rém, modificando os arts. 59 e 60 do
emc~ clt. n. lt!i7, ordenou que,:l matricula se fizesse ou e procede se de 6
mezes.-Vide DOt. 678.
e 1(~; I) Conco ,'dancia.-Cods. ComID. arts.: Porto 1.316, 2· p.,
l'r ,) n. ~1.; FI'. 226 ns. 1 e 2; Holl. 357 ns. 1. e 2 ; Rus. 575 n. l1. ;
l1S. 142;); 13elg. 16 ns. i e 2.

$
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II. O passap .I'te do na via (572);
III. O rol ela equipagem ou matricula (6í3);
IV. Agnia ou manife to da aJrandega do porto brazileiro de
onde honreI' sabido, feito na conformidade dôs leis, regula·
mentos e inslrucç,ões fiscaes (6H.);
V• .\ carta de fretamento, nos casos em que este tiver lagar,
e os conhecimentos da carga E'Xistente a bordo, se alguma e:dslir
(67 ~);

VI. Os recibos das despezas tIos portos de onde sabir, COffiprehendidas as de pilotagem, ancoragem e mais direitos ou
impostos de navegaçio (676);
VII. Um exemplar do Codigo Commercial (6í7);
Art. 467. A matricula deve ser feita no porto co armamento
da embarcação, e conter (678):
(672) Derl'. n. 2647 cit.. art. 496 Si ~.
COlleol·.laneia.-Cods. Comms. arts.: POl'l. 1379 n. 2; FI'. ~26
n. 5; Bo:1. 357 ns. 2 e 3; Prus. 14'!5 ; Belg. 1 ~ n. 2.
Nota. -Não se darão passaportes aos navios mercantes 1>al'a os portos da
Costa d'Africa senl qu' sens donos, capitães ou mes res tenhão
assignado lermo de não receberem a bordo delles escravo algum, prestando
o douo fiança de uma quantia igual ao valol' do navio e car~a, a qnal Iiança
só será levantada se dentro de 18 mezes provar que foi E'XactalllCl1te cum·
prido aquiUo a que se obrigou no ter,"o: Lei n. 581. de i850, al't. 7.
- O passaporte ou passe de viagem aos paquetes e navios mercantes
pagão de emolumentos 6$000: Decl'. u. 4356 ue 1.8:'9, Si 76.
- Dito á embarcação df'scobel'ta para a navegaçãu entre O' porlos de uma
mesma provincia 28000: Decr. cito Si 77.
(673) Decr. n. 2647 cito , arts • .496, Si§ 1 e :l. - Vide uot. 670.
Coneol·tlalleln.-Cods. COlllms. "rts.: 1'01'1. 1379 n. 3,; 1'1'. 226
D. 3; 1-]011. 357 De 4 ; Prus. 14'J5 ; Be Ig. !fi n. 4; nuss. 66!!.
(674) Decr. n. 2647 cil., art. 496, Si 2.-Vide noto 112.
Coueol·tllllleia. -Cods. ComJD. arts.: Port. 1379 n. {j; UoH. 357
n. 5; fius. 575 n. 3; Belg. '16 n. 6.
(675) ()olleol·.hul~\ia. -Cods. COl11IllS. arts.: Port. 1379 11. !J i FI'.
226 n. 4; Boll. 357 n. 6; Belg. 16 n. 5.
(676) Dec. cito 2647, art. 4il6 Si 6COlleor.lalleift.-Cods. COll1ll1s. arts.: Porto 1379 n. 5; Belg. f6n. 7:
FI'. 226 n. 6.
(677) COllcor.lluleia.-Cods. Comms. arts. : Porto 1379 n. 6 i 11011.
367 n. 7.
.
(678) Art. 5M; Avs. ns. 94 e 109 de I e de 19 de Abril de 1852; DeI:.

n. 2647 cit., art. 732.-Vide noto 148.
Nota. -fl, tsta matricula se procede de 6 em 6 mezes; sendo, poréill,
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1. Os nomes,do naYio, capitão, officiaes e gente da tripolação,
com declaracão de uas idades, eslado, naturalidade e domicilio,
e oemprego de cada um a ·bordo (679);
II. Oporto da pa flida, o do desLino, e a Lorna-viagem, se esta
fôr determinada (680);
UI. t\s soldadas ajustadas, eRpecificando-se se são por viagem
nu a mez por quantia cerLa (lU a frr~Lé, quinhão ou lu.:ro na
viagem (()8{);
IV. As quantias adiar,lada:; que se Liverem paglJ ou prome~tido
pagar por conta das soldada (682;;
V. Aa signaLura,do capitão e de Loilos os ofTIciaes do naYio
e mais individuas da tripolação que souberem escreveI' (ÚIS.

:lU e 512) (683).

Arl. 468. As alienações on hYPoLhecas de emharcações brazileiras desLinadas á navegação do alto mar ~Ó podem fazer-se
por escriplura publica, na qual se dererá in~eril' o tRor do seu
registro, com Lod;Js as annoLações que nelle houver (arts. 472 e
!~7~); pena de nuUidade (684).
OS II eslres ou capitães de navio. obri"'ados a participar ,is respectivas capitanias dos parlas qua~squer allnaçõe. que occorrão no pessoal, para erem
competentemente averbadas; e ficando entendido que nm tal favor não é
extensivo ao caso de mudança de pl'Oprielarios, capitães ou me tre das
embarcações: Decr. n. i63 de 18fi5.
- Embarcação nenhuma nacional erã matriculada na e laçãn competent~. afim de fazer viagem, fóra dos parlas ou no interior, em que
pn!V1amcnle prove que existem a bordo os precisos recursos para os signacs
de luz e Outro; estabelecidos pelo Decr. n. LJ678 de 187J, art. n.
COllcorllallt'i;\.- Cad. Comn s. a'rls.: (lort. 1318' Uus. 666; Belg.
II' 11011. 597.
.

B (679) C;OnCfH'flallcia. - Cods. Comms. arts.: ParI. 1M2 n.. 2'
elg. 4 11. 1; Hall. 397 n. 1; nlls. 666.
I (680) (~ollcog·(lallcia. ':'-Cods. Comms. art .: Port. 1442 n . 2; Belg.
I n. 2; Hall. 397 n. 2; Ru. 666.
4 (ti81) I O'.cor.I"'lIcla. -Coeis. Comms. arts. : Porto 1M2 n. 3; Uelg.
n. 3; noll. 397 n. 3; Ru. 6ri6.
f. (682) Coneoll"d ancla. -Coeis. çomms. arts. : Porto 1442 n. II; BeJ~.
"n. 4; Hall. 397 n. 4; nu . 6t;6
, (683) (;ollco ..dancla. -Cods. COlllms. arls.: Porto 1444' Hall. 399;
I,USo 667.
(684) -lIeg. n. 737. arls. 159, 512
5, 682 Si 1. - Vide not. 351.
F {' IlUc O"clllncl:' .-Cod . Comms. arts.: ParI. 1290; Resp. 585 e 586.
1"1 195; BolI. 309 n. 2.
a lnglatelTa basta que seja por escripto.
'otC!._ As embarcações não podem ser objecto de hypotheca: Lei 11.
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To(los os ap estos, apparelhos e ma.is pertenças existeuLes a
bordo de Cjnalquer naviq, ao tempo de sua venda, deveráã enten·
der-se comprehendidos nesta, ainda que delles se não faça expressa menção j salvo b.wendo no contrat.o convenção em contrario (68v).
Al'l. 469. Vendendo-se algnm navio em viagem, perten~em
ao comprá.dor os fretes que veDcer nesta viagem; mas, se na
data do contrato o navio tiver ~begado ao logar do seu des·
tino, serão do vendedor; salvo comen ão em contrario (686).
L237 de 1866, arts. 1 e 2; Decr. n. 3453 de 1865, art. 11 O; Av. o.
96 de 1866.

- O registro das hypothecas commerciaes devia ter sido encerrado logo
que se instal10u o r~gistro geral:-Av. n. lig6 de 1865.
- Não se ad\nitte!ll hypoLhecas senão de illllTloveis : AI'. n. 27::1 de i866.
(685) \CO~DcoR·qftaBllceh'.-Gods. Comms. arts. : Port. 1296; lIesp. h9új
Prus. 140i.
(686) \{)ABu!6u'41a.1 eil . -Cods. Comm.. arts.: Porto 1.297; Hesp. 595;
Prus. 1.ú01.
.
-Os consnles lerão inspecção sObre a venda de qualquer embarcação
hra.,;ilcira que haja de ter elIeito nos porlos de seus districtos. Neste caso,
exigiráõ do capitão procuração bastante, ou outro documenlo le~itimo que
o aulorize para elfecluar a venda, e, achando esse documento em termos,
conscntir[lõ nella, se estiverem convencidos de que o preço dado pela embarcação é, bana fide, seu valor: Décr. n. lJ9(j!l de 1872, art. 140.
- Sem procl1l'ação dos proprielarios, os consules não conseuliráõ na
venda de embarcaçao alguma, salvo nos casos de innavegabilidade. A innare·
gabilidade sõmente se havcrá por justificada quando se provar algum desl~
casos; 1·, ter,bavido naufragio; 2°, precisar a ~mbarcação de concerto, cUJa
lIespeza exceda Ires quartos de seu valor; 3°, não ter o capitão ou m~lre
fundos, nem credito &ufficieut€ para satisfazer o necessario reparo, alU~a
mE' U10 que a sua importancia seja inferior it do segtlllClo caso: DeCl'. CIL
ar!. 141.
~ Não sendo o eomprador brazileiro, os consoles recolheritõ touos os ~o·
ClllllenlOs que provem a nacionalidade da embarcação. Esta mesma .prauca
se observará a respeito do navios empregados, condemuados por wnavegaveis ou abandonados. Estes documentos devem ser remeltiuos ao ml~is'
terio do negocios da marinha na primeira opportuniclade: Decr. C11..
arl. 142.
- e a venda de que traIa o art. antecedenle róI' feita em log~r.~nde
uâo haja agellte C;>'n u]ai', os consull's, tendo della noticia. se diriguilO ás
autoridarll'S locae' pedindo que ignifiquem, em todos os lógares _de sua
alçada. aos nolarios publicos, corretores e mai pessoas que po~sao cu·
,'o]vcr-se ,na v~nda da.embarcação, ,para que só proCf~dão a ella d~pOIS de ter
o capitâo ministrado prova ae seu direito para aquelle fim; e se o CO mp:3:
dor não fór subdito brazileiro, recolbão todo -os documentos que naOlo
nalizem a embarcação: Decr. cil., art. 143,
- Quando cm qualquer dos casos dos artigos anteêedentes, o empregadO
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Art. 470. No caso de venda voluntaria, a propriedade da em~
l!al'CaçãíJ pa sa para o comprarior com todos os seus encargos;

salvos os direitos dos credores privilegiados que nella tiverem
bypotbeca tacita. Taes são (687):
1. Os salarios devilJos por serviços prestados ao navio, comprebendidos os de salvados e pilotagem (688);
.
II. Todos os direitos de portos e impostos de navegação (689);
m. Os vencimeBtos de depositarias, e despezas necessarias
feitas na guarda do navio, comprehendido o aluguel dos armazens de deposito dos aprestos e apparelhos do mesmo navio
(690);
consular julgar necessarios mais esclarescimentos do que os que lhe tiverem sido apresentados, podei á ii- a bordo da embarcação e fazer neUa
as precisas pergnntas ao Célpitão, officiaes, 1ripolação, e até aos pa 5agei~
ros, sobre os factos e circumstancias expostas, assim como sobre a carga,
seu destino, ou outro objecto relativo á viagem: Decr. cit., art. 1li4.
- Comprando qualquer subclito do Imperio algum navio em porto estrangeiro, deve apresentar ao con~ul a respectiva escriptura de compra
para proceder-se ao exame da validade da mesma compra, da matricul a,
ajuste das soldadas dos offic.iaes e tri polação, descripção e arqueação do
mencionado uavio; bem fomo para pagar qualquer direito estabelecido por
Lei: DeCl'. cit., art. 145.
-O consul, feitos os exames do artigo anterior, se os achar exactos,
far~ lançar e passar os documentos necessarios, ou os legalisará para que
o comprador possa ~olicitar da legação imperial, j unta do Estado onde se
e~ectuar a transacção, o competente passaporte extraordinario, que autorIZe a sabida de navio com bandeira nacional: Decr. cit., art. 1li6.
-Ás leguções compete 'uar o passaporte extraordinario ás embarcações
que estiverem nas circumstancias do artigo antecedente, afim de se dirigirem
com clle aos portos do Tmperio, para ahi se habilitarem competentemente.
N~ distrir,to consular onde não houver legação, o respectivo consuI expe~
dW pas aporte extraordinario: Decr. cit., art. 147.
(687) A.rts. 473 a 47(), e 379;
Vide not. 914.

Decr.

n.

3453 de 1B65, art. 112.-

(Joncll..,lauchl.-Cods. Comms. arts.: Belg. 6; port. 129B e 130'0;
BolI. 31.2 e 31.3; FI'. ~90, 2' p. 8esp, 596.
(688) Ar!. 627.
!,CllllcordaIlCia.-cods. Comms. arts.: Belg. 6 n. 1; Porto 1300.n.
I Boll. 313 n. 1.; Fr. 191 n.
2; Hesp. 596 n. 2.
1}689) COllcordallcIR.-Cods. Comms. arts.: Belg. 6 n. 2; Porto
000 n. 2; 80U. 313 n. 2; FI'. 191 n. 2; Hesp. 596 n. 2.
13(0690 ) Concorda ncia.-Cods. Comms. arts.: Belg. 6 ns. 3 e li; Port,
°3ns . 3 e li; Holl. 313 ns, 3 e 4; l"r. 191 ns. 3 e li; He p. 596
ns.
e 4.

c.

15
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IV. Todas as despezas do custeio do navio e suas pertenças,
que hou verem sido feitas para a sua gUflrda e conservação depois
da ultima viagem e durante a sua estada no porto da venda (69!);
V. As soldadas do capitão, offici~es e gente da tripolação,
-vencidas na ultima viagem (692);
VI: O principal e premio das letras de risco, tomadas pelo
capiuto sohre o casco e apparelho ou sobre os fl'etes (art. 65i) duo
rante ~ a ultima viagem, sendo o con trato celebrado e assignado
antestdo navio partir do porto onde taes obrigaçõe's fôrem contrabidas (693);
"'; n. O principal e premio de letras de risco, tomadas sobre
.0 casco e apparelhos ou freies, antes de começ.ar a ultima viagem,
no porto da carga (art. ;';H» (694);
- YIII. .~s quantias. empresLadas ao capitão, ou dividas por elle
.contrahidas para o concerto e custeio do navio durante a ultima
-viagem, eom os respectivos premios de seguro, quando em vir·
tudu de taes emprestimos o capitão houver e\'itado firmar letras
dà risco (art. M;';) (69;';);
IX. Faltas na entrega da cal'ga, premios de seguro sobre o
navio ou fretes, e avarias ordinarias, e tudo que respeitar á uI·
tima viagem sómenle (696).
, Art. 471. São igualmente privilegiadas, ainda que conlrahidas
fôssem anteriormente á ultima viagem:
----------'----------------,---(691) ATI.

472.

CJflllco4·dalll.c1a.-Cods. Comms. arts.: Delg. 6 n. 5; Porto 1300 n.
'5j FI'. 191 n. 5~ ÍIoJl. 313.n. 4 j Eesp. 596 n. 5.
(692) C:::olieol·(lllucia.-(;ods. Comms. art.: Delg. 6 n. 5; Porto
1300 n. 5 j Fr.· 191 n. 6; Boll. 31.3 n. 5; Hesp. 596 n. 5.
(693) AI't. 472.

C:::oncol'(la ncia. - Cods. Comms. arts.: Belg. 6 n. 9

j

Porto 1300

n. 9; Eoll. 313 n. 6 j FI'. 191 n. 10; Hesp. 596 n. 10.
o

(694) Art. 47~.

C:::o 11 c 01. (10 ncia .-- Cods. Comms. alls.: Belg. 6
0

D.

10; Porl. i300

n•. 9 ; .Eoll. 31.3 n. 9; Fr. i91. n. 9; Eesp. 596 n. 9.
. (695) Art. 472.
.
C:::ollcordancla.-Cods. Comms. arts.: Belg. 6
Holl. 313 dl. 6 j Fr. 1.91 n. 7; Hesp. 596 n. 7.

D.

6 j Porl. 1300 II. 6

(696) t)ollcorllanc!a.-Cods. Comms. arls.: Belg. 6 n. ii; porl.
1300 ns. 1, 10 e 11; Hesp. 596 D. 11 ; Fr. 191 n. 11.
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I. As dividas provenientes do contrato da constmcção do navio e juros respectivos, por tempo de tres annos, ê. contar do dia
em que a construcção ficar acabada. (697);
II. As despezas do concerto do navIO e seus apparelhos e juros
respectivos, por tempQ dos dous ultimas annos, a contar do dia
em que o concerto terminou (698;.
Art. fI 72. Os creditos provenientes da5 dividas e'pecificadas
no artigo precedente e nos ns. 4, 6, 7 e 8 do art. 470 só serão
considerados como privilegiados quando tiverem sido lançados
no registro do commercio em tempo util (art. 10 n. 2), e as
suas importancias se acharem annotada no registro da embarcação (art. 468) (699).
'
As mesmas dividas, sendo contrahidas fóra do lmperio, só
serão a!ttendidas achando-se authenticadas com o- Visto - do
respectivo consul (700).
Art. 473. Os credores contemplado nos arts. Lj.70 e 47 ,1 preferem entre si pela ordem dos numeras em que estão collocados;
as dividas contempladas debaixo do mesmo numero e contrahidas
no mesmo parlo precederáõ entre si pela ordem em que ficão
classificadas, e entraráõ em concurso, sendo de identica natureza;
porém, se dívid3.s identicas se fizerem por necessidade em
outros portos, ou no mesmo porto a que .oitar o navio, as
'posteriores preferiráõ ás anteriores (70f).
Art. 474. Em seguimento dos creditas mencionados nos
arls. 410 e 47 f, são tambem privilegiados o preço da compra do
navio não pago, e os juros respectivos por tempo de t1'es annos,
(597) Ál'lS. 473 a ú76, e 479.
(JoneOI·dan.cla. -Cods. Comms. arls. : Belg. 8; PQrt. i300 n. 1.;
FI'. 191 n. 8

j

Hesp. 596 n. 8.

(698) CCllecrdalllcla. - Cods. Comms. arts.: Belg. 7; Port. 1300
n. 7; FI'. 191 n. 7; Roll. 3!.3 ns. 6 e 7.
(699) ReI>. n. 738, art. 58 Si 7.

(Joaeordancla. -Cods. Comms. arts.: Porto 1302; Fr. 192 ; Hesp.
598; Holl. 3i5.
(700) Dec. n. 520 de 18ú7, art. 220.

Nota.:- Os consules devem, quando fõrem requeridos, legalizar toda atransacçao commercial destinada a fazer fé em juizo: Decr. n. 4968 de 1876,
aft. 96, ~ 8.
(701) (Joneordane.... -Cods. Comms. arts.: Porto 1301; BeJg.7 ;
Fr. 214; Hesp. 597.
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a conLar da data do instrumenlo do contrato; comtanto, porém,
que laes creditas constem de documentos escriptos, lançados
no registw tio commercio em tempo util, e aSila importancia
se ache annolada no registro da embarcação (702).
Arl. 4.75. No caso de quebra ou insolvencia do armador do
navio', todos os creditas a cargo da eml1 arcação, que se acharem
nas precisas circumstancias dos arts. 470, 4.71 e 4.74, p.referiráõ
sobre o preço do navio :.J, outros credores da massa (703).
Art. 476. O vendedor de embarcação é obrigado a dar ao
comprador uma nota, por elle assignada, de todos os creditos
privilegiados a que a mesma embarcação possa achar-se obrigada (arts. 4.70, 47-1 e 474), a qnal deverá ser incorporada
na escriptura da venda, em seguimento do registro ela em·
barcação. A falta de declaração de algum credito privilegiado
induz presllmpção de má fé da parte do vendedor, contra o
qual o comprador poderá intentar a acção criminal qne seja
competente, se fôr obrigado ao pagamento de algum credito
não declarado (70&.).
Art. 4. i7. Nas vendas judiciaes extingue-se toda a responsabilidade da embarcação para com todo~ e quaesquer C1'edo·
res, desde a data do termo da arrematação, e fica subsistindo
sómenle sobre o preço emquanto este se não levanta.
Todavia, :se do registro do navia constar que este está obri·
gado por algum credito privilegiado, o preço da arrematação
será conservado em deposito, em tanto quanto baste para soo
lução dos creditas privilegiados constantes do registro; e não
poderá levantar-se aules de expirar o prazo da prescripção dos
creditas privilegiados, ou· se mostrar que eslão todos pagos,
ainda mesmo que o exequente seja credor privilegiado, salvo
prestando fiança idonea; pena de nullidade do levantamento
do deposito; competindo ao credor prejudicado acção para haver
de quem indevidamente houver recebido, e de perdas 'e damnos
(702) Arts. 468, 475 e 4;9.
CJoneo ...lancta. - Cods. Comms. arts.: Porto
Holl. 315.

1302; Belg. 8;

(703) Art 877 Si 6.
CJ(,.,cortlQucia. - Cods. Comms. arls.: Porto 1305; Belg. ii;
Holl. ;)18.
(704) Reg. n. 737, art. 186.
CJolu!ol·tlanela. -Cods. Comms. arls.: Porl. 1306 ; Holl. 319; Bclg·
12; Pru s. 1.399 e 1/100.
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solidariamente contra o juiz e escrivão que tiverem passado
e assignado a ordem (lU mandado ('705)Art. 4,78. Ainda que:18 embarcações sejão reputadas bens moveis, comtudo nas vendas jlldiciaes se guardaráõ as regras queas leis pre crevem para as arremalações dos bens de raiz, devendo
as dilas vendas, além da affixação c:l.os editaes nos logares publicos, e parLicularmenle nas praças do commerdo, ser publicadas por tres allnuncio insertos, com intervallo de oito dias,
nos jornaes do lagar que habitualmente publicarem annUn[;i08,
e, não os bavendo, nos do logar mais vizinho (706).
(705) Reg. n. 737, ,arts. 556 SI 3, e 559.

Uoueol'QII1llltcia _ -

Cods. Comms. arts,: Porto i 308; Bolf. 3:1.6

He p. 600; FI'. 193 n. 2.

Nola. - Sem prestar a fiança de que trata o arI. ã47 do Cod. Comm., não
pMe o credor exigente levantar do deposito o pl'oducto de um nado arreula·
lado, embora estrangeiro : Decis, de agg. da ReI. 'da Côrte de 2O de Dezembro de 1B76.-Dir., t. 9, pago 302.
(706) Reg. n. 737, arts. 51:! Si 5, e 541,
(;ollcol·daullcia.-Cods. Comms. arts.: ParI. 1287; Bcsp. 608 e 615;
FI'. 190 n. 1; HolI. 309 n. l, e ;)11; Belg. L
- O direito commercial hamburguez qualifica as embarcações de immoveis.
- Considerando que a disposição da Lei de 6 de Setembro de 1850, art. 9',
reproduzida no arI. 67 1 SI unico n. 1l do Reg. das AIrands., tem por fim
fomentar a industria da construcção naval, isentando do imposlo da tl'ansferenCIa a primeira venda da embarcação, afim de que não recahisse o imposto sobre a mesma industria; e portanto que as embarcações, ao sahirem
do eSlaleiro, e antes de passarem ao primeiro possuidor ql1e as pretenda
i~er navegar ou lucrar na venda, não são sujeilas ao imposto, quer lenhão
Sido fabricadas por conta de terceiro, quer do proprio constructor : declara
qu~, endo as embarcações vendidas pela primeil'a vez, embora tenhão feito
mills de uma viagem, por couta do conslructor ou de terceiro, o que muitas
vezes ar.outece, são isentas do referido imposto: Av. n. 15 de 1::166. - ride
not 676.
b - ~ide arls. 671 a 681 dos direitos de lnnsacção do dominio das emarcaçoes nacionaes, e das estrangeiras que passão a lJacionaes,
I - Pagão 5 % a compra e venda, arrematação, adjudicação, dação in solJu~~ e aclos equivalentes de embarcações nacionaes ou estrangeiras.-As permulOçoes ,pagaráõ do menor dos valores permutados, ou de qualquer delll~s, se
18r7e~ i,g,U es, 1/10.-Da 'dilTerença, se houver, mais 5 °/.: Oecr. n. 5581 de
~,.'l.llb, IV.
- E i enta do imposl0 de transm:ssão de propriedade a primeira venda,
~u .a cto equivalente, de embarcação construidJ em estaleiro nacional: Decr.
o5~5 de 1874, art. 7.
~s estaleiros de construcçâo naval não são sujeitos ao imposto de
petustnas c profissões; devendo porém, ser inscriptos nas repartições comentes, COm a declaração de isentos: Decr. n. 5585, art. 5.

ind
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Nas mesmas vendas, as cu tas judiciaes do processo da excussão
e arrematação preferem a todos os creditos privilegiados (707).
Art. 479. Emquanto durar a responsabilidade da embarca·
ção por obrigações privilegiadas, pMe e ta ser embargada e
detida, a requerimento de credores que apresentarem titulos
legae (arts. 470, 471 e 474), em qualquer porto do Imperio
onde se achar, estando sem carga, ou não tendo recebido a
bordo mais da quarta parte 'lia que corresponder á sua lolação t70S): 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 e a divida proceder de fornecimentos feitos no mesmo
parlo e para a mesma viagem (709).
Art. 480. Nenbuma embarcação pOde ~er embargada ou detida
por divida não privilegiada, salvo no porto da sua matriculai
e mesmo neste, unicamente nos casos em que os devedores
são pOI' direito obrigado (l, prestar caução em juizo, achaDdo-se préviamente intentadas as acções competentes (7iO.)
Art. 481. Nenhuma embarcação, depois de ter recebido mais
tIa quarta parte da carg.! correspondente á sua lotação, póde
ser embargada ou detit.la por dividas particulares do armador;
excepto se estas tiverem sido contrahidas para apromplar o
navio para a mesma viagem, e o devedor não tiver oulrobens com que possa pagar; mas mesmo neste caso se mano
dará levantar o embargo, dando os mais compartes fiança pelo
valor de seus respeclivos quinhões, assignando o capitão ter~o
de voltar ao mesmo lagar, finda a viagem, e prestando os 10teressados na expedição fiança idonea á salisfação da divida,. DO
caso da embarcação não voltar por qualquer incidente, aIOda
que seja .de força maior (71 i).
(707) Heg. n. 737, art. 638. - Vide noto 350.
tJoneorclaneia.-Cods. Comms. arls.: Porto 130lt i FI'. 191 n. li
Hesp. 596 n. 1; Holl. 317.
(708) Reg. n. 737, arts. 338, e 531. § 3.
Voueorclalleia. - Cods_ Comms. arts. : Porto 1310 j J:fesp. 602.
(709) Reg. n. 737, arts. 338, e 531 S\ 3.
VOlleo•.'dauch•. -Cor1s. Comms. arts. : FI'. 215; Hesp. 604.
(710) (JOllcol·tlaneia.-Cods. Comms. arls. : Porto 131.J ; Besp.6oo.
(711) t::olleorctancia. -Cods. Comms. arls. : Porto 1312; PrU5. 1409-
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o capitão que deixar de cumprir o referido termo respon....
dará pessoalmente pela divida salvo o caso de força maior, e'
asua falta será qualificada de barataria (H 2).
Art. 482. Os navios estrangeiros surtos nos parlas do Brazil
nãr porlem ser embargados nem detidos, ainda mesmo qué
se achem sem carga, por (.]jyiclas que não fôrem contrahidas
no lerrilorio brazileíro, em utilidade do mesmos navios ou da
sua carga; salvo provindo a divida de letras de risco ou de
cambio, sacadas em p:tiz estrangeiro, nos casos do art. 601, e'
vencidas em algum lagar do Imperio (713).
I
Arl. 483. Nenbum navio pMe ser detido ou embargado, nem,
execulado na sua tolalidade, por dividas particulares de um
comparte í poderá, porém, ter lagar a execução no valor do
quinhão do devedor, sem prejuízo da livre navegação do mesmo navio, prestando os mais compartes fiança idonea (714).
TITULO II.

..

DOS PRC'RIETARlOS, cmIPARTES E CAIXA. DE NAVIOS.

Arl. 484. Todos os cidadãos brazileiros podem adquirir- e'

p?s~uir embarcações
dlçaOSÓ pMe gyrar

brazileiras; mas a ua armação e expedebaixo do nome e responsabilioade de
um ~roprietario ou comparte, armador ou caixa, que woha as
qualidades requeridas para ser commerciante (arls. i o e fio) (7 Ui).

(712) ConCltt·dalllela. - Cod. Comm. Porto an. 1312.•
:-: A bumtul'iu designa os factos criminosos'como os simples factos impulalels ao capitão e á gente da equipagem: Cod. Comm. Ft:,. art. 3fl3.
,
(713) t':OllcolI.tlalleia.-Coc!s. Comms. arls.: Porto :1:113; He p. 605.
i\ota.-Não estando as embarcações e objectos necessarios sujeitos á pen·

~olla de modo absoluto, póde o jlliz da execução, mandando passar o mandado

~e!a, declara-los isento .-Com i3to não se oITendo a sentença exequenda,
daJa Ou não OUlros pens para a penhora: Decis. de Agg. da ReI. da Côrte
e20 de Dezembr:.> de :I!l75.-Dir., t. 9 pa~. 45.

(7i4l Ue!(.

!l.

737, art. 499.

COll eo1•tl11llela.

- Cods.

Comms

arts.: Porto 1314 i fJesp.

606.

l7i5) Arts. 1157,460 e 492, e Av. n. 200 de 1.854. - Vide not. 730.
1,~~olleOl'daueia. - Cods. Comms. arts.: Porl. 1.288 e 1289· Prns.

" e 1491; Besp. 58:>, 5811, 616 e 617; Bus 547 a 549.

.
- Xa lIespallha o estrangeiro não póde ser pl'opl'ietario do navios, se,ndO'
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Art. 485. Quando 05 compartes de um navio fazem delle
uso commum, esta sociedade ou parceria marítima regula-se
obrigado, caso por sll~cessão adquira a propriedade, a desfazer-se dentro de
30 dias; sendo os nacionaes, entretanto, aptus para adquirirem navios estran-'
geiro '
- Na Russia este direilo é reservado aos cornmercianles da 1.' e 2' gui'de.
- Na França os e trallgeiros podem ser prop ietarios até metalÍ,', entretanto
que exige-se para a francisaçao que os nal'ios sejão de r.onslrucção fra.1ceza,
salvo sendo d"claradus boad 7]1"czas, ou confiscados por COI travenção ás leis
do paiz.
- M Inglaterra, que chamão paiz c1assico da liberdade, e que de facto
é onde menos a iniciativa individual difiicil e raramenie se deixa supprir
pela intervenção imp~~soal da lei geral, tambem não é considerado navio britannico, bTitsh ships, senão aql1elle cujos proprietarios são inglezes de origem,
e não ligados por jurameuto d.· fidelidade a um go\'el'Uo strangeiro, re idindo
nas possessões inglezas, ou membro de uma feitoria br;talt ica, ou associados
a alguma em preza cuja séde fór em paiz pertencente á Grã-Bretanha,
os E tados-Unidos, (IS na\ios construidos ahi. mas que, na totalidade
ou parte, pertencem a estrangeiros, devem ser inscriptos, l'ccm'dcd, e têm
os direitos dos navios construidos e in criptos nos J<.;stados-Unidos ship build
aJnd l'CC07'dcd in thc Unitcd States.
Nota. - Os corretares e agentes de leilões não podem 5er propfietarios
de navios, e nem ao menos ter pute Oll quinhão em sua carga: arts. 59
§ 1, e 69.
- Aos estrangeiros não é vedado commerciar em barcos de navegação
interior dentro dos porlos da mesma provincia: Av. n, 21.3 de 1860.
A brazileira casada com estrangeiro, que com elle não fór residir para
fóra do Imperio, não perde a qualidade de brazileira, segnudo a expressa
dispo ição da nossa lei civil; e como tal autorizada por seu marido para
commerciar, póde possuir embarcação brazileira I,Cod. Comm. art. 657, e
, art. 1. n. úl, pois, ainda que, segundo o principio do estatuto pessoal, a mul~er
segue a condição do marido, nem a Consl. PaI. do Imperio enumera o caso
entre os que importão perda, ou suspensão dos direitos civis ou políticos, Dem
lei alguma derrogou a Ord., assento desta materia : Decis. do Trib. do ComID.
da Côrte de 1.857.-Rev. Jítr. de 186U, pago 2:lli.
- A brazileira ca,ada com e~lrangeiro não perde sua nacionalidade: 1\ v. de
31 de Janeiro de 1.85!l.-Rev. JU7·. cil., pago 76.
- Só é commerciante o que arma e expede sob seu nome e responsabilidade o na\'io, e não o simples possuidor: Decis. de agg. do Preso do
Trib. do Comm. da Côrte de 1857. -Chron. de FÔ1'O de 1859, n. 1.5.

Questão, - O nngociante não matriculado p6de ser prop,'ieta"io o~ compa7·te, al"madm' ou caixa de embw'cações b1'azilei,'as? _ Embora seja remissivo o art. 484 dos arts. 1 e lJ, desde que o commercio em geral, e por~anlo
o maritimo, não é um favor ou protecção', mas um direito de que goza~ os
que podem commerciar, é evidente que se deve concluir pela allirmaU va .
Av. n, 200 de 185ú,
Questão. -O e.çf;mngeiros podem ser accionistas de companltias de
navegação, c, como taes, te'1' pevrte ou interesse não 6Ó nas especulações comO
nos cascos dos nal{ios? - Apezar do disposto nos arts. 457 e 484, devemOS
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pelas disposições das sociedades commerciaes (Part. I, Til. XV),
salvas as determinações contidas no presente titulo (7 i 6).
Ar!. 486. Nas parcerias ou sociedades de navios, o parecer
da maioria no valol' dos interesses prevalece contra l) da minoria DOS mesmos interesses, ainda que esta seja representada
pelo maior numero de socios e aquella por um só. Os votos
compulão-se na proporção dos quinhões: o menor quinhão será
contado por um voto: 'no caso de empate, decidirá a sorte, se
os ocios não preferirem commetler á decisão de um terceiro
(147),

Art. 487 Achando-se um navio nece sitado de concerto, e
comindo neste a maioria. os socio~ dissidentes. se não quizerem annuir, serão obrigados a vender os seus quinhões aos
oulros compartes. estimando-se o preço antes de principiar-se
o concerto: se estes não quizerem comprar. proceder-se-ba á
venda em hasta publica (718).
Art. 488. Se o menor numero entender que a embarcação
necessita de (joncerLo. e a maioria se oppuzer. a minoria tem
direito para requerer que e proceda á vistoria judicial. Decidindo·se que o concerto é necessario, to<.1os os comparte' são
obril1'ados a contribuir para elle (719).
conc\lIi~,

respondendo á questão pela alfirmaliva: além de alguns principios
que deIxamos de invocar, soccorremo-nos da pratica. a melhor interprete
das leis; e assim foi julgado em 1857 no Trib. do Comm. da Côrte. - Vide
Reu. Jur, de 1869, pago 227.
(i16)

(JnU('(u'(Bn u{!ii:t.l.

- Cod . Cornrns. arls.: Porl.

i321, 1:122 e

1336; 0011. 320,
~uestão.-Os compartes de mn navio formão uma sociedade ou pa1'cerla mal'itima ? - ão: as palavras - uso commum - excIuP,m a duvida.
A CO-propriedacle constitue apenas uma simples communhão de interesses.

(717) A.rl. 331.

()oIlCOl'dallcia.-Cods. Comms. arts.: Porto 1325; FI'. 220; EJesp.

609 e 6tO; Belg. 1; Bo)). 321.

~1I~8tã(t. -

Sórnente nas pal'cerias é que deve pl'evalecel" o pctl'ecer da

~!orza no valo!' de intel'esse contl'a o da maiol'ia nos mesm08 interesses? -

Nuo: não ha razão }lara fazer-se applicação de differentes princi pios de que
~nsagra o codigo, quando até pela lei civil, Ord. L. 1.1 Tit, 71.1 li) 3, essa
gra se deve observar.

Fr(i~~) (Joneordallcla.-Cods. Comms. arts.: Porto 1&60; HolI. 324:
• -O'

Besp. 61.4; Prus. 1427 a 1430 ; Belg. 5,

(719) (JOJ1Col-.lallcia. -Cod. Comm. Prus. art. !429.
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Art. 489. Se algum compal'te na em barcação quizer vender
o seu quinhão, será obrigado a affrontar aos outros parceiros:
estes têm direito a preferir na compra em igualdade de con·
dições, comtanto que effectuem a entrega do preço á vista. ou
o consignem em juiz!), no caso de contestação. Resolvendo-se
a venda do navio por deliberação da maioria, a minoria póde
exigir que se faça em hasta publica (7~0).
Art. 490. Todos os compartes têm direito de preferir no
fretamento a qualquer terceieo, em igualdade de condições:
concorrendo na prefarencia para a mesma viagem dons ou mais
compartes. pI'eferirá o que tiver maior parte de interesse. na
embarcação; no caso de igualdalle de in teresses, decidirá a
sorte: todavia esta preferencia não àá direito para exigir que
se varie do destino da viagem accordada pela maioria (72{),
Art, 49-1. Toda a parceria ou sociedade de navio é administrada por nm ou mais caixas, que representa' em juizo e fora
delle a todos os interessados e o responsabiliza, salvas as
restricções contidas DO instrumento social ou nos poderes do
seu mandato, competentemente registrados (art. 10 n. 2) (722).
Arl.. 492. O caixa deve ser nomeado de entre os compartes;
salvo se todos convierem na nomeação· de pessoa estranha á
parceria: em lodos os casos, é necessario que o caixa tenha
as qualidades exigidas no ~rl. 484 (723).
Art. 493. Ao caixa, não hetvenclo estipulação em contrario,
pertence nomear, ajustar e despedir o capitão e mais officiae
do navio, dar todas as ordens, e fazer todos os contratos
relativos á administração, fretamento e viagens da embarcação;
obrando sempre em conformidade do accôrdo da maioria e do
sen mandato, debaixo de sua responsabilidade pessoal para
com os compartes pelo que obrar contra o mesmo accôrdo ou
mandato (nll')'
(720) €jo Alcoa·tlAucla. -Cods. Comms.. arls.: Porto
Besp. 612 e613; Prus. 1437.
•

1.323-dW·. i

(721) ()DIlCOrtIRUcia.-Cod. Comm. Besp., arls. 61.0 e 611.
(722) (:oueoI'tlallcio.-Co(b. Comms. arts.: Porto 13~8 e 1363j
Belg. 8; BolI. 327.
(723) (:ollcol'tlancia. -Cods. Comms. arl.: Porto 1.3Ú2; Belg. 7j
DoU. 323.
(724) (: luuHu'tlallcio. -Cods. Comms. arls.: Porto i348 e 1369 j
Belg. 9 e 11 ; 0011. 328.
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Art. 494. Todos os proprietarios e compartes são solidariamente re5ponsaveis pelas dividas que o capitão contraltie para
concertar, habilitar e aprovisionar o navio, sem que esta
responsabilidade possa ser illidida, allegandd-se que o capitão
excedeu os limites da suas faculdades ou instrucções, . e os
credores provarem que a quantia petlida foi empregada a beneficio do navio (art. 517) (72õ).
.
Os mesmos. proprietarios e compartes são soIídariamen te
responsaveis pelos prejuÍzos que o capitão causar a terceiro por
falia da diligencia que é obrigado a empregar para a boa guarda,
acoudicionamento e conservação dos elJeitos recebidos a bordo
(art. 1)19). Esta responsabilidade cessa, fazend ,\ aquelJes abandono do navio e fretes vencidos e a vencer na respectiva viagem (726).
ão é permittido o abanuono ao proprietarj() ou comparte
que fôr ao mesmo tempo capitão do navio (727).
(725) Arts. 515 e 520.
CUilCGH'I):UllC i a. -Cods. Comms. arts.: Porl. 1336 e 1344; Bl:!g. 3;
FI', 216-1' p.; RllS. 648; Hesp. 621; [JotL 32i.

(726) (:OIllCIH·4)Ruc·a.--Cods. Comms. arts.: I'ort. ~345,ult. p.;
llelg.4; FI'. 216, 2" p. ; nus. 648; Uesp. 62t ; Holl. 321,

(727) ~o~DeoreIR ..ela. - Cods. Comms. arts.: E1011. 321; Hesp.
621 i FI'. 216, 2" i1.
Nota. - A extellsão da responsabilidade dos actos do capitão, da parte
dos armadores, tem sido objecto de grande controvel'sia entre os jurisconsul~os os mais esclarecidos. Emerigon e Valin dominavão esta qnestão com sua
IJDmensa autoridade, cada um em sentido opposto. O coeligo francez parecia
haver adoptado a opinião de Valin, e havia prolongado a luta e as incertezas,
sempre fataes ás partes. Foi necessario que a lei de 1.7 Junho de i841 fizesse
cessar as il'resoluções ela jllrisprudencia relativamente a esta responsabilidade
sobre os factos e empenhos do capitão, e declarasse que o armadores se
podeu,t _desligar das obrigações contrahidas por seu preposto, considerando
o <:"pllao como um gerente responsavel, e o armador como um commanditano, que não têm entendido se empenhar além do que realmenJe têm arriscado, ~ não submetlem á acção aos credores, senão o só ganho que lbes é
conheCido, que elles vêm e poetem claramente apreciar, de tal sorte que elles
empresk'io ao navio e não ao propl'ictario,
O fim que se teve em vista foi animar as c~lledições longinquas para não
expôr os que as emprehendem a terem Sll~S fortunas compromettidas por uma
responsabil idade indefinida.
Os .c0digos estrangeiros têm dispo 'ições diversas a respeito desta grande
qUesla~. que tem agitado os legisladore·, os autores e os tribunaes de diver~
so PaIze •
eguem a responsabilidade iIlimitada:
1.' O Cod. Pl'us. (arts. 1. 52 5 a 1529) ;
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Art. 495. O caixa é obrigado a dar aos proprietarios ou
compartes, no fim de cada viagem, uma conta de sua gestão,
tanto relativa ao estado do navio e parceria, como da viagem
finda, acompanhada dos documentos competentes, e a pag'ir
sem demora o saldo liquido que a cada um couber. Os proprietarios ou compartes são obrigados a examinar a conta do
caixa logo que lhes fôr apresentada, e a pagar sem demora a
quota respectiva aos seus qui llhões (7215).
2. o o Cod. Hesp. (art. 621.), urna vez que prove o credor que as despezas fôrão em beneficio do na vio ;
3. 0 Os Estados-Unielos ( 131) .
Ú, o A Inglaterra ( 16 ), quando o capitão obre por necessidade.
Seguem a \'('sponsab'lidade limitada:
1. 0 Portugal ('i3M): o art. 1326 dispensa mesmo a participação mario
tima além do valor do navio e do frete j e o art. 1827 dispensa o armador
dos excessos que o capitão ou a equipagem. possão COllimetter durante a viagem j
2." Malta; seguio inteiramente a Ord. de 168!.;
3. ° Hamburgo (~statutos de 1603);
4. 0 - Itussia (art. 6!l6 do Swod ): que os armadores não são respon·
saveis além do valor do navio, quaesqu r que sejão os damnos prClvados;
5.° Ordenança de Bilbão (38, pago 63): que o capitão não póde pedir
emprestado seuão a risco, não podendo empenhar senão o navio, frete e ap·
}3.relhos;
.
6. o Dinamarca (5 e 15, cap. 2° do Cod. de 1683, pg. 179), mas sómente por inducção ou analogia;
7. o Duas SiciJias (203) ;
8: Todos o; Estados da 1Lalia que têm seguido o codigo Francez;.
9.· Sardenha ( 20 I ): seu novo Cod. de 18li3 copiou inteiramente a lei
franceza de IBM ;
10. Norueg" e Suecia ( 2li, cap. 3°, pg. 365);
H. HoLl. (321);
!.2. Grecia e Haiti ( 216 ).
Quanto á Austria, a Ord. de Maria Theresa de 177li não contém ~lsp~
sições senão a respeito do capüão e gente de equipagem, e guarda silenCIO
sobre os contratos maritimos; mas o Cod. Lomb. Venez. reproduzio textualmente o codigo francez.
Assim, a grande maioria das nações segue o principio que o,; legisladores
francezes adoptárãO. - S. Joseph. GoneQ1'd. des Gods. Gomm. ét?'angers,
Introd .• pag, 311.
- O no~so art. (li94) copiou litteralmente o art. 621 do Cod. Besp., e,
pois, não é diflicil saber que doutrina consagra nesta importantissima questão.

(728) (;oIIlC4}rdnllei.,. - Cods. Comms. arts.: Porto 1358: Belg i6,
i8 e 19; HoU. i:38 e 339.
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A approvação das contas do caixa, dada pela maioria dos
compartes do navio, não obsta a que a minoria dos sacias intente
contra as acções que julgar competentes (729).

TITULO III.
DOS CAPITÃES

ou

~IESTRES

DE NAVIOS.

Art. 496 Para ser capitão ou mestre de embarcação
brazileira, palavras synonymas neste codigo para todos os
efIeitos de direito (730), requer-se ser cidadão brazileiro,
domiciliado no Imperio, com capacidade civil para poder contralar validamente (i3! l.
(729) (;oncol·d"ulcia.- Cods. Comms. arts.: Port. 1360; Belg. 21;
Boll.340.

(730) Posto o codigo repute synonymas as palavres mestre e capitão, todavia geralmente se entende mestre como de cabotagem, e capitão o de nalegação d" longo curso: os de vapores chamão-se orclinariamente commandantes i e bem assim pat?'ões os de aI varengas, barcos de carga, etc.
(731.) {;oneol·(lancia.-Cods. Comms. arts. : Porto 1.362; Hesp. 63l!.
- Na França e E'tados-Uni!los se requer a nacionalidade, como entre
nós j na Inglatel'ra o Act. elo Pa?'lamento de lO de I\[("osto de i854 prescmell as condições que deve satisfazer quem aspira ás funcções de capitão
de lon~o curso (f01'eing-going ships) Oll de cabotagem (hometmclc passengel' S/l1pS).
•- ARlIssia, que se repu la de lenta marcha nas reformas administrativas,
Dao oexige entretanto pelo Ukase de i7 de Fevereiro de 1.8631. ••
- Tambem se exige, {'m geral, o tilulo de habilitação; assim na França,
Portugal, Hespanba Russia, Prussia, etc.
-: 'a Inglaterra o capitão de navegação de longo curso deve ter um
cel'tiji,cate of competency. certificado de capacidade, qne é dado pelo conselho
mhantuno local-local marine bom'd: e todo o capitão de navio mercante se
c ama ma,jter. .

Nota. -Embarcações brazileiras não podem ter por mestres individuos estrangeiros : Porto de 7 de Dezembro de 18:30.
_- Já o Av. de 4 de Julho de 1.849 tinha declarado que capitão úe navio
Dao podi.a ser o menor não emancipado. - Vide noto 737.
- AJustific~ção de nacionalidade dos capitães das embarcações brazileiras
rrleoence ao juizo dos feitos: Reg. de 30 de Maio de 1.836; ln tI'. da Oir. Gel'.
e DI. ~e iO de Abril de 1851, arL 26.
J' - A vISita ou entrada nas alfandegas será permiltida independente de
Icença a?s capitães: Decr. n. 2647 de 1860, art. 198 n. 4.
- FOI o governo autorizado para dispensar as embarcações brazileiras da
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exigencia relativa á nacionalidáde dos capitães e mestrcs.-Lei n. 1117 de
1862, art. 23 n. 5.
- Renovou l'ssa alltorização a Lei n. 2348 de 1873, ar!. H Si 5, n. 9.
- Os capitães c' mcstres de embarcação poderáõ seF naciollaes ou estrangeiros: Decr. n. 5585 de 187li, art. 1, § 2.
- Os capitães ue el1'barcaçeeõ devem muíto ter em vista, além de oUlras,
as seguíntes disposições sobre a
,\HIDA DOS PORTOS
C01'1'

io.

- Por todos O navios naciollaes, ele guerra ou mercantes, bem como
pelos estrangeiros, com cujos goremos tiver o do Brazil estipulado a esle
respeilo, serão remetlidas malas para os p~rtos a que se dirigem ou em que
tiverem de locar: Decr. n. 399 de 18M, an. 172.
- Os capitães ou mestre~ de qualquer embarcação, cuja viagem róI' de
longo curso, 4 dias allte da sua partida, declararáõ na casa da administração do corrrio o dia de sua sabida, o porlo a que se destinão, e aquelles
em que .devem tocar, e esta declaração erá lançada em uma pauta atlixada
em lagar proprio.
Em 2ú e 16 horas antcs de sabida, apresentaráõ .na mesma adminislração
o bilhete de - conente - do consulado, e o administrado!' 011 agente lhes
marcará a hora c'm que deveráõ ir receber as malas. á qual irá o capitão ou
mesn-e, ou pessoa por elle encarregada, pOl' escripto, recebe-las, assignando
recibo em um livro para tal fim destinado: Decr. cito n. 399, art. 173.
- A mesma obrigação é imposta ás embarcações de cabotagem, com a
differença de que poderá ; er o prazo de 24 boras entre a declaração e a
sahida: Decr. cito n. 399, art. 174.
- -Todos estes prazos podem ser alterados em virtude de contrato ou
de ordens especiaes do governo..• Decr. cito n. 399, art. 175.
- Aos capitães ou mestres de embarcações mercantes se passará na admini tração um bilhete, declarando o seu nome e o do nal'io, os portos dr
seu destino e quantas malas conduz, e, se não tiver de conduzir nenhuma,
essa mesma declaração será feita no bilhete assignado pelo administrador ou
seu ajudante.
.
Este bilhete será apresentado no regisn'o do porto, sem o que não poderá
sahit' nenhnm destes navios: Decl'. n. 39D cil., art. i 77.
- As pessoas que c9nduzirem cartas para onde houver correio, sem estarem devidameute franqueadas, pagaráõ 508000 de multa de cada carta.
Esta multa será de 1008000 para os commandantes e capilães de navios. chefes
e mais empregados dos trens de estradas de ferro, e quaesquer individuos oceu·
pados no seniço de transporte de malas do correto: Decr. n. 3695de
1.866, art. 4.
O uso de selIos servidos sujeita a correspondencia ao pagamento do porl~
duplo para ser expedida, e o autor da fraude será punido com o rigor da lei.
Decr. cit., 31't. 5.
. - Os capitães ou mestres dos navios á vela, empregados lia ca!>o!agem,
ficão isentos da obrigação de participar o dia da sahida ás administraçoes ~
correios, quando se destinarem a portos para onde o seniço do transporte
das malas seja feito regularmente por vapores ou estafetas: Decr. n. 5855
de i874, art. 17.
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_ Os inspectores de alfandegas e mesas de renda providenciaráõ c<Jmo fór
mais conveniente, para que os capitães ou mestres dos navios, que fizerem o
serviço de cabotagem, devolvão ãs mesmas repartições as 2." vias dos
despachos das merc~dorias embarcada " com a competente verba do recebimento, a tempo de poderem ser impreterivelmente enviadas pelos mesmos
navios ao chefe da repartição fiscal do porto do destino, sob pena de ficarem
o ditos capitães ou mestres sujeitos á multa do art. 382 ( de 10S até ltO$) do
Decr, n. 2547 de 1860: Decr. cit., art. 20.
- O capitão de qualquer embarcação, que estiver de partida, tendo
com anticipação de participar aos consu\es o dia em que pretende elIectua-la,
o porto a que se destina, e aquelle ou aquclles por onde intenta fazer
escala, comparecerá no consulado na vespera da sabida, e apresentará os
despachos da ~Ifandega e os conhecimentos numeraL10s progressivamente, o
manifesto da carga, na fórma das leis commerciaes e da alfandega, e os passaporle dos passageiros: Decr. n. lt968 de 1.872, art. 1.01.
- O consules examinaráõ se a embarcação está desembaraçada pelas
autoridades do paiz para sahir do pono; e das faltas que encontrarem adverLiráõ ocommandante : Decr. cit" art. 1.02.
- Os cou,ules I' crificaráõ pela matricu 'a da eqLLipagem se a embarcação
lel'a as mesmas pessoas comprehendidas nella, e se com sua anloridade, ou
sem ella, tiverem desembarcado algumas, ou embarrado diversas, declararáõ
es as e ontras alterações na n!esma matricula: Decr. cil., art. 1.03.
Capitania.

, Todo Ocapilão ou mestre de qualquer na I'io mercante que pretenda sahir,
Irá n~ vespera apresentar seus despachos á capitania do porto para serem ahi
exammados ; e, estando correntes, se lancará em um livro de registro o nome
do capitão ou mestre, dono on consignatario do navio, a nação, o numero OLI
pessoas da tripolação, tonelagem e porto a que ,e destina, devendo depois
entregar-lhe um documento, que eile apresentará no registro ou porto. O encar~egado do registro do porto notará no verso desse documento o dia ou
aluda e os nomes dos passageiros, enviando-o depois á capitania. Todo
aquell~ que assim não praticar será obrigad,) pelo registro dI) porto ao se'l
cumprimento e sujeito á multa de ll~OOO : os regisu'Js e notas deste artig<J
e do antecedente serão feitos gratuitamente: Decr. n, lllt7 de 18lt6, art. 19.
- Nenhum navio mercante poderá sabir do porto depois de entTar o sol,
ou antes de te nascel~ Decr. cit. n. ltlt7, art. 20.
- ODecr. n. 26lt7 de 1860, art. 38lt, reproduzio esta disposição.
d - FIoi permittida a sahida das embarcações no Maranhão antes do nascer
o 28004' alterada a disposição cito do art. 20 do Decr. n. lt47 de 1846 ~ Ali.
n.
de 1.852.
8al-:- Os vapores das línha's regulares da navegação transatlantica poderáõ
po a qualquer hora do dia ou da noite, observados os regulamentos da
Cla do porto: Decr. n. 6955 de ·!.872, art. 8.
mi;los vapores e embarcações á vela, que trouxerem passageiros, será per·
I o o des.embarque destes no mesmo dia em que chegare!D, quando o
:'erem realizar até ás 7 horas da tarde; sendo igualmente facultado aos
mafmos passageiros trazer comsigo para terra os saccos de viagem, pequenas
as com roupa de lUSO diario, e outros volumes semelhantes, que não

t
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contiverem objectos sujeitos a direitos, procedendo-se, qúanto aos demais
volumes das bagagens, de conformidade com a legislação em vigor: lJecr. cil.,
art. 1.0.
-- As embarcações mercantes brazileiras gozão da dispensa das formali.
dades de entrada e sabida, de qne tratão os arts. 18 e :1.9 do Reg. n. úú7 de
1.846 (Lei n. 2348 de :1.873, art. H, § 5, n. 3'): Decr. n. 5585 de 1874,
art. 2, § 3.
- Pagão de emolumentos:
§ 76. - Passaportes ou passe de viagem aos paquetes e navios mercantes.
•
. . 6,)'pOOO
§ 77. - Dito as embarcações de coberta, para a navegação entre os porlos
de uma mesma provincia. "
;.
. . 2\!IJOOO
- São isentas as embarcações brazileiras empregadas na pesca. - Tabel.
do Decr. n. ú356 de 1869.
Policia.
Os commandanles e mestres das embarcações mercantes, ou de outra
qualquer classe, á excepção sómente dos de guerra, declararáõ, em relação
por elles assignada, a bordo, no porto em que entrarem, o numero, nomes,
empregos, occupações e nacionalidade dos passageiros que trouxerem com
passaporte ou sem eJle, ou de quaesqupr pessoas que não pertellção à ma·
tricula de suas embarcações, e não consentiráõ que alJ?;nm dos mesmos passageiros ou outr a qualquer pessoa desembarque sem ordem da V/Sill da po.
Iicia, sob. pena de serem multados de 30g000 a :1.008000 por cada pessoa:
Reg. n. 120 de 181.2, a~t. 85.

Saúde.
- Todas as emb.1 rcações, nacionaes ou estrang-eiras, mercantes ou de
guerra. são sujeitas, no aclo da entrada 'do porto J á visita do escaleI'. DeCl,
n. 2734 de H161, art. H.
.
- São isentos de carta de saude os navios que viajarem entre duas ou ma~
provincias, bastando um simples bilhete: Uecr. cit.. arts. 19 e 58.
_
. - O I'mpregado encarregado da policia não deixará sabir embarcaçao ai·
guma sem ter cumprido as disposições do Reg. de saude dos portos: Decr.
cit art. 59.
- Ás embarcações destinadas ao estrangeiro dar-se-ba cartas de s~ú.de,
quando solicitadas. As que sabirem para ponos do Imperio deveráõ soiJc~ta
la em tempos de epidemia; salvo a disposição du art. :1.9 cit.; Decr. CII.,
art. 52.
I
- Os capitães ou mestres dos na vios de cabotagem, em geral, são igo a·
mente dispensados de solicitar o bilhete de saúde de que trata o Decr. n. tM9
de 1859, salvo a ordem especial em contrario, que poderá ser expedido pel~:
partição de saude do porto, nos casos de epidemia: Decr. n. 5585 de 1 ,
art. i8.
d
- Carta ou bllbete de saúde ás embarcações, nos termos do art. 7~6:
Decr. n. 2734 de 1.861, pagará de emolumentos (Decr. n. lt666 d~ i, 000
Tab. 78 •
.•..•..
•...•.
- O Dr. Annibal, Observações, diz que o Decr. n. 2734 de :I.~61. re\'o~:
o de n. 2409 de 1859: entretanto o art. 1.8 do Decr. Ii. 5585 CIL refereainda a esse Decret).
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Ârt. 497. () capitão é o commanàante da embarcação;
toda a tripolação lhe está sujeita, e é obrigada a obedecer
Alfandegas.
A obrigaltões dos capitães ou mestres de "mbarcações, cm relaltiio ao
regimen e policia dos portos e ancoradouros, encontrão-se no at:t. 369 ~ segs.
do I\eg. das Alfands., Decr. n. 2647 de 1860. que veda saLur dos' portos
do [mperio antes d3 competente visita de sabida.- Vide nots. H~ e 737.
- Na sabida da embarcaltão será entregue, pelo capitão 011 mestre, ao
onicial de regislro de porto o rol da sua eql1ipagem, ao qual se dará o
destino que marca o arl. 19 do Reg. das capitanias dos portos: Decr.
n. 5585 de 187ú, an. Ú.
- Á visita do porto c.ompete verilicar, na occasião da sabida dos navios,
se estes cumprirão os re.gnlamentos em vigor, impedindo-lhes a viagem,
sendo equivalente a prohibição de sahir 11 multa que deve solfrer o navio
que infringir o mesmos regulamentos: Av. de 29 de A~osto de 1876.

Entrcu:la ou chegada nos P !"tos.

- [mmediatameute que o navio chegar ao porto do seu destino, o capitão
ou mestre mandará entregar as malas no correio, e cobrará recibo des~a
entrega, para sua descarga; excepto nos portos cm que !.lourei' agentes de
mar, ou em que esses recebimentos fõrem incumbidos aos officiaes de
saúde e policia ou aos das alfandegas: Decr. n. 339 de 1844, art. 17lS.
-Todo o capitão ou mestre de navio mercante, que deixar de cULllprir
com o disposto nos artigos antecedentes. será multado de 1008000 a 200$000
endo de longo curso, e de 508000 a 1008000 sendo de cabotagem: Decr.
n. 339 cil., art. 179.
Capitania.
:- Logo depois de visitada a embarcaltão pela. repartições l:iscaes e de
saude, o capitão ou mestre irá ii capitania do porto dar entrada, onde se
tomará nota do nOllle do capitão, da embarcaltão, praça ou porto a que
pertence do dono 011 consignatario, numero das j1cssoas da tripolação, logar
do?de vem, nação a que pertencr, seu porte ou toneladas, quaes os passa~elfo , qualidade e quantidade de lastro. Se o capitão ou mestre não pu:der
1f pes oalmente, mandará a sobredita declaração p.r escripto, por elle assig~a8~a, ou por algum dos olliciaes da embarcação: Decr. n. lffJ7 de
• Q6, art 18.
.
Saúcle.
- Ad visita de
))0 n e vem?

saude na chegada consiste no seguinte:

Traz carta limpa de saude ?
Quantos dias de viagem ?
Qual o estado de saúde no dia da partida?
HOuve 1lI0lestia a bordo durante a viagem. e de que natureza?
&rreu ~Iguem durante a viagem, e de que molestia?
mmulllCOu com algum navio ou porto?
Que carga traz?
c. c.
16
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e cumprir as suas ordens em tudo quanto fôr relativo ao sel'Viço
<10 navio (732).
Art. 4.98. O CCipitão tem a faculdade de impôr penas COlTeccionaes aos individuos da tripúloção que perturbarem a ordem
do navio, commetlerem faltas de disdplioa, ou deixarem de
fazer o serviço que lhes competir, e até mesmo de proceder á
prisão por motivo de insubordinação ou de qualquer outro crime
commettido a bordo, ainda me mo que o delinquente seja
passageiro; formando os necessarh,s proce. sos, os quaes é obrigado a entregar com os presos ás autoridades competentes no
primeiro porto do Imperio onlle entrar (733).
Art. 4,99. Pertence ao capitão esculher e ajustar a gente
da equipagem, e despedi-la nos casos em que a despedida
possa ler logar (arl. 5(5), obrando ele concerto com o dono
o nome do navio e sua lotação?
Precisa de algum soccorro medico? - Decr. cito
arl. 18.
Alfandegas.

n. 2734 de 186i,

-Aguardará na visita de entrada lambem os regulamentos fiscaes: Decr.
cito n. 2647 de 1.360, art. 369 e segs.
- Estão sujeitos á multa os capitães de navios que no acto da visita
deixarem de apresentar o competente passaporte, manifesto e papeis de
bordo : .Av. n. 309 de 1.863.
-A ordem em que devem ser feitas as visitas é a seguinte:-1', a de
saúde; 2", a de policia; 3", a da alfandega: Av. n. 42 de 1.864.
- Sendo muitas e variadas as obrigações dos capitães de navios sobre
os regulamentos de marinha e fiscaes, não é possivel extractar aqui, mesmo
o mais indispensavel.
.
- Sobre o crime de pirataria: Cod. Crim. arts. 82 e seguintes.
(732) Arts. 498, 499, 545 S) 4, 546 e 555 S) 1-

Voncol.·(lolllcia. - Cods. Comms. arls.: Port. 1367; Hesp. 638; Prus.
1534.
.
Este ultimo diz que os marinheiros estão para ~om o capitão na
mesmas relações dos domesticos para com seus amos.
(733) Ârts. 1166, 497, 545 S) 4, 546 e 555 S) 1..
VOllcoJ.·d;UlCilll.-Cods. Comms. arls.: Porto 1367; Hesp. 6lJO.
- Na França o crimes commettidos contra a disciplina do navio e al
penas disciplinares estão reguladas por lei.
~ota.-o Alv. de 25 de JaneIro de 1649 já autorizava os capitães de
navIos de 350 toneladas a castigar os marinheiros e passageiros. _
- A autorização discricionaria que este artigo commette aos capitaeS merece reparo e e dge ser regulado: o Preso do Trib. do Comm. da côrte e
o proprio Ministro da Justiça, em 1.865, tambem o pensão.
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ou armador, caixa ou cl)nsignàtario do navio, nos logares
onde estes se acharem presentes (734). O capitão não póde
ser obrigado a receber na eql1ipagem individuo algum contra
a sua vontade (i35).
Art. vOO. O capitão que 8eduzir ou desencaminhar marinheiro matriculado em outra embarcação será punido com a
multa de 10Q~OOOpor~ada individuo quP. desencaminhar, e
obrfgado a entregar o marinheiro seduzido, existindo a bordo
de seu navio; e, se a embarcação por esta falta deixar de
fazer-se á vela, será re. ponsavel pelas estadias da demora
(736).

Art. 501. O capitão é obrigado a ter escripturação regular
de tudo quanto diz respeito á administração do navio e á sua
navegação, tendo para este fim tres livros distinctos, encadernados, e rubricados pela autoridade a cargo de quem estiver
amatricula dos navios: pena de responder por perdas e damnos
que resultarem da sua falta de escripturação regular. (737).
(734) Arts. 466, 497 e 4tl8. - Vid. noto 737.
COllcol'llallcia. - Cods. Comms. afts.: porto 1366; FI'. 223; Holl.
3u3 i Elesp. 639; Rus. 664.
,
N,ota.- Todas as vezes que qualquer embarcação nacional de coberta se
desunar á navegação, deverá o capitão ou mestre se dirigir á cápitania do
porto comi sua tripolação, para ahi fazer a declaração do trato, etc., do ajuste
das soldadas de cada um dos individuos durante a sua futura viagem.Decr. cil. n. 447 de 1846 art. 60-, modificado como se vê em a noto 678.

(735) Conco!'lllulcia. -Cod. Comm. Hesp. art. 639 ult. p .

.Nola.- Os capitães ou mestres poderáõ contratar livremente os indivlduos que devem compôr suas tripolações, salvas as limitações do arl. 1.
§.2 deste Reg.. e do art. 499 do Cod. Commo' As Capitanias dos Portos
nao conheceráõ das qllestões que se suscitem sobre taes contratos entre
as partes interessadas, devendo estas recorrer ao Juizo Commercial: Decr.
n, 5585 de 1874, art. 3 - Vide not. 7a1.
(736) Co., ·.,.·dan~.ha. _ Cods. Comms.
Resp. 70L

arts. 672; Prus. 1540;

(i37) Arts. 1:1 e segs. Vide nots. 35 e 670.
F (Jonl!orllaaeã". -Coel.;. Cornms. al'ls.: Porto 1377; Oesp. 64(j, pr. ;
r. 21~1; Hall. 35tl e 359; Bus. 642; Prus. 1506.

neXO'(f.- A rul}('ica dos livros compete, pois. aos capitães dos pOI'lOS;
er. II ... 47. cit., art. 6°, Si 3°; Avs. ns. 9!1. 109 e i23 de 1852. .
•
d - ~nde na~ .houver capitães de portos, as áutoridade;s (jscaes ~~e dao o
espaeho manlímo: C:ts. ,\\'s. e Drcr. n. '2647 de 1860, art. 7'Jl.
- Nio fazendo distincç50 o Cod. Comm. ou 'Jutra qualquer legislação em
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ArL. 502. No primeiro, que se denominará Li1>ro da Ca?'ga,
assentará diariamente as entradas e sabidas da carga, com
declaração especifica das marcas e numeras dos volumes, nomes
dos carregadores e consignatarios, portos da carga e descarga,
fretes ajustados, e quaesquer outras circumstancias oecurrentes que possão servir para futuros esclarecimentos. No
mesmo livro se lanoará-õ tambem os nomes dos passageiros, com
declaração do lagar do seu destino, preço e condições da pasagem, e a relação da sua bagagem (738).
Art. 503. O segundo livro será da Receita e Despezada embarcação, e nelle, debaixo de competentes titulos, se lançará,
em fárma de contas correntes, tudo quanto o capitão receber e
despender respectivamente á embarcação; abrindo-se assento a
cada um dos individuos da tripolação, com declaração de sells
vencimentos e de qualquer onus a que se achem obrigados,
e a carga do que receberem por conta de suas soldadas (739).
vigor entre viagem de longo cnrso e as de grande on pequena cabOlagelll,
são sem duvida obrigados todos os capitães ou mestres, ainda mtsmo os
de pequena cabotagem, qner de navegação costeira, quer d~ fluvial, masde
grande escala ou llerrota, ii ter escripluração regular nos tres livros exi~i
dos pelo mencionado Cod. nos ~rls. 501 a 504 : não sc:ndo, porém, clles
nece sarios nos bJrco de peql! .na CJbOlagem e de ullIa só escala, dentro da
mesma bahiJ, ou ainda barra-fóra cabo a cabo, porto a porto, ao longo
das costas} sem os perder de üsta. Cl}11l0 se deduz dos arts. 502 a 504 do
Cod. COIl11l1., pOI qne em taes barcos nem lla nec1?ssidade de assento de cargas, nem do lançamen!o da receila e despI'za, nem da descripçãO da der·
rota e cvent da viagem, que ~ de estylo lançarem-se em cadernos sem
formnlidddes de escripturação; e, como a navegação do Amazonas em que
são empregados os barcos de vapor ela companhia, comquanto seja de pequena cabolagem, é todavia de grande escala, nenhuma duvida l'esta que
os ref~ ridos mrstres são obrigados a ter os livros e escriptnração regular,
conforme detenniua o Coe!. Comm.: Av. n. HJ2 de ill55.
Apezar tla disposição terminante dó nosso art. prescrevendo aos capitães
a obrigação de lercm uma escripturação rt>gular, o !lcc. do Trib. MCom ID •
da Babia de 19 de Setembro de 1872 decidio que-não ê costume ter~m escriplw'ação os navios de cabotagem e pequena navegação costeira·-, e aRe!,
n. 83;.13 de 23 de Agosto de 1873 decidio qne não houve iujustiça nOlorla,
nem nullidade manifesta em tal decisão: G. Jnr., t. 1, pago 2til:í.
..
- Tambelll a Bel. de Porto-Alegre, Acc. de 28 de Ago"to de i '7á, dCCldio
assim; Dil·., t. 5, pago 237.
- Eu não sei para que leis, pois, os tribullaes superiores, pela sua irresponsabilidade, legislão quando c como lhes parece.
( 738 ) Not. aut.

C}o~tCot·cI.'-neia. -Gode Coinms. arlS. ~ Port. 1377, 2'p,; 8011.358;

Fr. 224; Hesp. 646 n. 1.
(739) Art. 544.
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Art. 504. No terceiro livro, que será denominado Dia1'ÍO
da navegação, se assentaráõ diariamente, emquanto o navio

se 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 são obrigados a fazer, todas as occurrencias fnteressantes á navegação, acontecimentos extraordinarios que possão
ter logar a bordo, e com especialidade os temporaes. e os
damnos ou avarias que o navio ou a carga possão soffrer, as
deliberações que se tomarem por accôrdo dos officiaes da embarcação, e os competentes protestos (74,0).
Arl. 505. Todos os processos testemunhayeis e protestos formados a bordo tendentes a comprovar sinistros, avarias ou
quaesquer perdas, devem ser ratificados com juramento do
capitão perante a autoridade competente do primeiro lagar
onde chegar; a qnal deverá interrogar o me'smo capitão,
ofliciaes, gente da equipagem (art. 545, n. 7) e passageiros
sobre a veracidade dos factos e suas circumstancias, tendo
presente o diario da navegação. se houver sido salvo (74.1).
Arl. 506. Na vespera da partida do porto da carga, fará
o capitão inventariar, em presença do piloto e contra-me tre,
as amarras, ancoras, velames e mastreação. com declaração do
estado em que se acharem. Este inventario será assign.ado
pelo capitão, piloto e contra-mestre.
Todas as alterações que durante a viagem soffrer qualquer
()()ueOl"tlnU«."iU. - Cods. Comms. arts.: Port.. 1377, 3' p.; Holl•
.'58; Fr. 224; Hesp. 6.46 n. 2.

(740) Art.16 § 3,526 e 539, Reg. n. í37, arl. 3611.
t::OJl{~oI'llaueia. -Cods. Comms. arts.: porto 13:7, lia p.; HolI. 358;
Fr, 224 ; Besp. 6116 n. 3.
(741.) Al'ls. 526 e 7ú3· Reg.
•

nOl, 737.

D.

737, arts. 360. 364 e 366.- Vid.

t::oneordaneia. -Cods. Comms. arls. : Port. 1409 j Holl. 3GO ; FI'. 247;
Hesp. 652-

.Nota. -O protesto não é meio exclusivo de provar o sinistro, pois que
~e ser substituido por todo o gene 1'0 de provas que convenção a exislenCla do mesmo: Acc. do Trib. do Comm. da Côrte de ia de Setembro
~e 1868, e Rev. de 17 de Abril de 1869.-Rev. JU?·. de 1870, pago 181, e
ev. n. 833 de 23 de Agosto de 1873; G. Jur., 1. 1, pago 268.
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dos sobreditos artigos serão annotadas no diario da navegação e com a8 mesmas assigoaturas (74,;:,).
Art. 507. () l~apitão é obrigado a permanecer a bordo desde
o momento em que começa a viagem do mar até á chegada
do navio a surgidouro seguro e benij porto, e a lomar os
regulamentos, .que o uso e a prudencia exigirem; p8na de responder por perdas e damnos que da sua falta resultarem (743).
Art. 50S. É probibido' an capitão abandonar a embarcação
por IDâior perigo que se ofiereça, fóra do caso de naufragioj
e julgando-se indispensavel o abandono, é obrigado a empregar a maior diligencia po sivel para salvar todos os elIeitos do navio e carga, e com preferencia os papeis e livros da
embarcação. dinheiro e mercadorias de maior valor.
Se, apezar de toda a diligencia, os objectos tirados do 'na·
vio, ou os' que nelle ficarem, se perderem ou fôrem roubado
sem culpa sua, o capitão não será responsavel (744).
Art. 509. Nenhuma desculpa poderá desaoerar o capitão que
alterilr a derrota que era obrigado a seguir, ou que praticar
algum acto extraordinario de que possa provir damno ao na·
vio ou á carga, sem ter precedido deliberação tomada em junta
composta de todos os officiae da elobarcação, ou na presença
dos interessados !o navio ou na carga, se algum se achar
a bordo (7 Mi).
Em taes deliberações, e em todas as mais que fôr obrigado
a tomar com accôrdo dos officiaes do navio, o capitão tem volll
de qualii\&de; e até mesmo poderá obrar contra o vencido,
debaixo de sua rrsponsabiliuade pessoal, empre que o julgar
comeniente .(746,.
(742) (;oncordn Ilch•. - Cods. Comms. arts.: Porl. i368; Boll. 347;
Fr. 225; fJesp. 648 ; Bus. 621.; Proso 1458, 1.459 e 1.470.
(743) ií.:oneol·claEleSa. - Cods. Comms. arts.: Porto 1.368 e :1383j
Holl. 361.; Fr. 227 e 218; llcsp. 649: Rus. 625; Prus. 1488e:1497.
(7M)
ollcorllalleia. -Cods. Comms. arts.: Port. 1369: Fr. 241:
Besp. 661.; 8011. 362; ProSo 1.467.
(745) MIs. 680, 764 in fine; J ego D. 737. arts. 360 ~ 2, 362 e 36h'
C::olle(H·clanela.-Cods. Comms. arls.: Porto :1331.; Uesp. 683jPruS.
1489; 8011. 367.
(746) Arl. 770' Reg. n. 737, arts. 360 ~ ~, 362 e 364.
(Joncou·dallela.-Cods. Comms. al'ts.: Porto 1.387; Bo)). 367; HesP'
661 ; Prus. 1.466.
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Art. 510. É probibido ao capiLão entrar em porto estranho
ao do seu destino; e, se ali fôr levado 'por força maior (art. 740),
é obrigado a sabir no primeiro tempo opportuno que se offe·
recer: pena de responder pelas perdas e damnos que da demora resultarem ao navio ou á carga (art. 748) (747).
Art. 51 L O capitão que entrar em porto e ·trangeiro é obrigado r1 apresentar-se ao consul do Imperio nas primeiras vin te
e quatro horas uteis, e a depositar nas suas mãos a guia ou
manife'sto da alfandega, indo de algum porto dG Brazil, e a
matricula; e a declarar e fazer annotar nesta pelo. mesmo consul no acto da apresentaçã:) toda e qualquer alteração que
tenha occorrido sobre u mar na tripolação do navio; e antes da
sahida as que occorrerem durante a sua estada no mesmo
porto (74.8).
Quando a entrada fôr em parlo do Imperio, o deposito. do
manifesto lerá logar na alfandega respectiva, bavend'o-a, e o da
matricula na repartição onde esta se costuma fazer, com as.
sobr'editas declarações (749).
(747) Decr. n. 2667 de 1060, arts. 323 a 330.
flmeo[·~Ba;ncia.

- Cods. Comms. arts.: Porto 1381

j

Uesp. G83;

Prus. 1490.

Nola.- Os mestres que levarem o navio a di!Ierente porto daquelle para
onde tomârão a carga já tinbão as penas dos Alvs. de iti de Fevereiro de
l.74o, 25 de Janeiro de 1755 e do de 2 de Junho de 1766.
'
(74~) Arts. 466 § ú, e 667 o 5; Reg. n. 737, art. 365. -

Vide noto 731.
Comms. arts.: Porto 1605 a 1ú07; Rus. 63ú
a 636; FI'. ~24; BoI!. .380; Hesp. 650.
•Yolao-Os capilães ou mestres, nos portos estrangeiros, quer na cbegada,
quer na sahida, são obrigados ás disposições dos arts. 90 e seguintes do
Deco n. 4968 de 1872, e do Dec. cito n. 2667, art. 600.
-:- Declara não ser necessario novo 1'01 de equipagem ao navio mercante
naCIOnal que liler sjdo legalmente matriculado em porto estrangeiro, na
~On!ormida(le do art. 667 do Cod. Comm.• <: deverem as capitanias dos portos
mUar-se a notar as alterações, de que faUa o art. 511. do mesmo Cod. : Av.
o. 378 de 186!J. _ Vide nol. 731.
~qncol°tDan(Oin>. -Codso

(7!l9) Reg. n. 737, art. 365.-Víde nots. 112 e 731~11'uneGrEi~llela.-cods. Comms. arts.: Port. filO5 i FI'. 2li2 e 2li3 ;

Ho . 379.

::Volao_ cerca das obrigações impostas aos capitães ou mestres de navios
com relação ao manifesto, vide DecI'o n. 26li7 cil., art. 39!:J e ~egs.
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1~12. Na volta da embarcação ao porto de onde sahio, ou
naquelle onde largar o SAU comma'1ldo, é o capitão obrigado a
apresentar a matrieula ol'iginal na repartição encarregada da
matricula dos navios, dentro de vinte e quatro hQras uteis,
depois que der fllUdo, e a fazer as mesmas declarações ordenétc1as
no artigo precedente (750).
Passados oito dias depois do referido tempo, prescrevo qual·
qller acçãe de procedime'1ltD que possa ter logar contra o capilão
por faltas por elle commettidas na matri0ula durante a viagem
(7~t)

.

Ocapitãú que nã0 apresentar todos os individuos matriculados,
ou não fizer constar devitlamente a razão da falta, s~rá multado
pela autoridade encarregada da matricula do navios, em
100~OOO por cada pessoa que apresentar de menos, com re·
curso para o Trib. do Comm. competente (752).
(750) Art. 743; nego n. 737, art. 36S. - Vide nots. 670, 731 e 731.
(751) Art. lill1.
(752) Reg. n. 738, art. 18, § 2.- Vide noto 731.
Kota.-Decr. n. 910 de 2li de Fevereiro de 1.852.- Mcwca o moela por que
.deve sel' interposto, pl'ocessaclo e decidido o l'ecm'So ele Cfue t?'ata o al't, 512
do Cod. Comm.
« Atlendendo ao que me representou o Trib. do Comm. da capital do
Impelio, hei por bem decretar (l seguinle:
, Ar\. 1. 0 Os capitães de portos e autoridades a {{uem-competir a matri'
cula da gente do mar, quando tivel'em de proceder conn'a os capitães das
embarcações no ca o do art. 512 do Cod. Comm., observaráõ o disposto nos
arts. 1.16, 117, 1.2li e 1.25 do Reg. n. lJli7 de 19 de Maio de 1.8li6.
.
« Art. '2. 0 Das deci-sões que IDultal'eln os cap'itães das embarcações poderáo
estes, ainda que a multa não exceda dI! 1.008000, recorrer para o respectivo
Trib. do ComIDo : Cod. Comm. art. 512; Reg. n. 738, art. 1.8, SI (2.
0
« Arl. 3. Nas provincias em que não hOll ver Trib. do Comm, mas o~de
houver -Relação, o reçurso terá logar para a respectiva junta do commerclO;
Regul. n. n8, a1'ts· 72 a 77.
« Art. li. o Este recur o terá etreilo suspensivo, e será interposto dentrO
de 5 diall conr:tdos do da ]lublicação da 'decisão, na presença do recorrente
ou do seil procurador, on ao da intimação, que lhe será feita pela pcsso:
para isto designada no a1't. 60 n. 8 do Reg. de i9 de Maio de 18b6, o
pena de 'e tornar a decisão irrevogavel e immediatamente exequivel : Reg. de
i 9 de Maio de i846, arts, 116, ti 7 e 122.
(( Art. 5. 0 A petição para o recurso deverá especificar todas as peças dos
autos de que se preten~a traslado para documenta-lo.
. ,
« t\r\. 6. n Tomado o tormo de recurso pelo re pectivo secretariO \lIeg.
de 19 de Maio de 1846, art. 1.22). e entregue por elLe ao recorrenl e o
tra lado e mais documentos pedidos, deverá f'ste dentro dos!) dias, conlados
dos da Jnterposição do 'rllcurso, a'pl'esenta-r suas azões, illStrllidas com o
dito traslado e mais documentos que tiver.
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Arl. fH3. Não se ,cbaodo presentes os proprietarios, seus
mandatarias 00 consignatarios, incumlJe ; o capitão ajustar fretamentos, segundo as instrucções qoe tiver recebido (art.
569) (7(j3).
• Art. 7.° Autuadas pelo secretario as ditas razões, traslados e documentos
e por certidão o termo de recurso, e a entrega da decisão (se não constar
do traslado), será o recurso concluso ao capitão do porto, que, dentro de
outros 5 dias, poderá reformar a decisão, ou mandar juntar ao recurso os
trasladús que julgar convenientes, e fundamental' o seu despacho.
" Art. 8: Os prazos concedidos ao recorrente para juntar o arrazoado e
traslados poderáõ seI' ampliados até ao dôbro pelo capitão do porto, se entender que assim o exige a quantidade e qualidade dos tral>Jados, ou a affiuencia
do serviço a cargo do secretario.
• Ar!. 9.° Se o capitão do porto .dellegdr o recurso, ainda mesmo pelo
fundamento de ter sido interposto fóra dos 5 dias, art. 6°, nem por isso
deixará o recmso de ser processado e expedido, se o rccorrl'nte deposilar
no cofre de que trata o art. 11.3 do nego de 19 de Maio de 18lJ6 a
imporlancia da multa, que levantará no caso de provimento apresentado
em tempo.
• Arl. 1.0. O recurso deve ser apresentado na snperior instancia, dentro
dos 5 (lias seguintes ao da enn'ega dos autos pelo secretario, com a resposta
do c~p:tão do porto, além dos de viagem na razão de.6 leguas por dia,
ou entrega na repartição do correio, dentro dos ditos 5 dias.
· !rI. H. Apresentados os autos na respectiva secretaria do tribunal ou
junla do commercio, o official-maior la'Vrará o termo de apresenta~ão, e
fará o processo concluso ao tribunal, juntando aos autos as allegações que
fOrenl OO'r.recidas pelo recorrente no prazo improrogave' de 24 horas, coutados do dia da apresentação: Reg. de , 9 de Maio de 18lJ6, arts. 128 e 11.25.
· • Arl. f'.l. O u'iJmnal ou junta do commercio, com a passiveI brevidade,
julgará o recurso, não con hecendo delle se não tiver sido interposto, al'l'azoado e apresentado em tempo.
, Art. filo Para apresentação do provimento do recurso ao capitão do
parlo é concedido o mesmo tempo que se gasta para a sua apresenlação,
contando-se da "publicação do mesmo provimento.
· «Ali. 14. Para esse fim o official-Dlaiol.' ela secretaria do tribunal ou
IUDla cio commercio, logo que la"rar o termo de apresentação, officiará
declarando o dia deste a@ secretario da respC\:tiva capitania do porto, para,
em caso de não provimento, ou de ser o provimento a'presenlado fóra do
tc~po m~rcado no artigo antecedente, ser a multa cobrada executivamente
p~ os ~C1OS judiciaes, quando o recorrente a não pague amigavelmente, ou
~~o haja sido deposi~ada, no caso do art. 9°: Reg. de 19 de Maio de
40, art. 12.
• Arl. 15. Sómente no caso de provimento serão os artigos originaes
ent,regues ao recorrente, ficando traslado autentico na secretaria do tribuna ou junta do commercio. a
· - Su))prilllidos os tribnn~s de commercio, o recurso tem logar para as
~on~~, e, sem efTeito suspensivo, destas para o OJnselbo de Estado: Decr.
. a97 de 1855, art. 8, n. lJ ; Decr. U~ 6384 de 1.876, art'>. 2, 6 e 1.8F (7~3) {JOtteordaneia.-Cods. Comms. arls. : Porl, 1393 j Hesp. 6lrl.j
r. 32; Rus. 623; Prus. 1498; Boi\. 371.
n
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Art. 5i4.. O capitão, nos portos onde residirem os donos
seus mandatarios ou consignatarios, não pMe, sem autorizaçã~
espedal destes, fazer despeza alguma extraordinaria com a em·
barcação (754).
_
Arf. 511'5. É permitlido ao capitão, em falta de fundos, durante a fiagem, não se achê1ndo presente algum dos proprietarios
da emllal'cação, seus mandatarias ou consignatarios, e na falta
delle. algum interessado oa carga, ou mesmo se, achando-se pre·
sentes,. não providenciarem, contrahir dividas, tomar dinbeiro
a risco sobre o casco e pertenças do na.via e remanescentes dos
freles depois de pagas as soldadas, e alé mesmo, na falia
absolula de outro recurso, vender mercadorias da carga, para
reparo ou provi~ão da embarcação. declarando nos titulos das
obrigações que assignar a calfsa de que estrlS procedem (art.
5i 7) (755).
As mercadorias da carga que fll11 laes casos se venderem erão
pagas aos carregadores pelo preço que oulras de igual qualidade
obtiverem no portn da descarga, on pelo que por arbitradores
se estimar, no caso da venda ter comprehendiclo todas as das
mesmas qualidades (art. 624) (756).
Art. 54 6. Para poder ter lagar alguma das providencias auto·
rizadas no art. precedente, é indispensavel:
L Que o capiLão prove falta absoluta de fLllldos em seu poder,
pertencentes á embarcação;
lI. Que não se ache presenle t) proprietario da embarc.ação,
ou mandataria seu ou cO[l~ignatarios, e na sua fatLa algum dos
interessados na carga; ou que, estando presente, se dirigia a
.
elles e não pl'ovidenciárão ;
III. Que a deliberação seja tomada de accôrdo com os offiClaes
da embarcação, lavrando-se no dial'io da navegação termo da
necessidade d;t medida tomada (art. 504).
.
A. justificação destes requisitos será feita perante o juiz de.dlreito do commercio do porto onde se tomar o dinheiro a fi CD
-----------------------

(754) {)~IJ«loli.'I~a.neia:, -Cods. Comms. arts.: Porto 1393; Besp. 6bií
Fr. 232· Rus. 6'23; Prus. 1.498 ; Holl. 371,
(755) ()ollcol·dancia.-Cods. Comms. arts. : Porto 1.394; Hesp. ôMi
Holl. 372 i Fr. 234 (novo texto).
.
Nota. - Apezar do que considera o Dr. Annibal, Obslwvs. á nota da i' edição, que não foi reproduzida na 2', entendemos que o capitão nuuca de\'erá
ser o encarregado da venda; maior garantia se deveria prescrever.
(756) Voneordancla. -Cods. Comms. arts. : Porto i;j95 i FI'. 23bj
Holl. 373; Hesp. 6M.
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ou se venderem as mercadorias, e por ene julgada procedente,
e nos portos estrangeiros perante os consules do Imperio (71)7).
Art. 5i 7. O capitão que nos ti tulos ou instrumentos das
obrigações procedentes ele despezas por elle feitas par a fabrico,
habilitação ou abastecimento da embarcação, deixar de declarar
a causa de que procedem, ficará pessoalmente obrigado para
com as pessoas com quem contratar; sem prejuizo da acção
que estas possão ter cont.ra os donos do navio, provando que
as quantias devidas fôrão eífectivamentc applicadas a beneficio
desle (art. 474.) (758).
Arl. 5t8. O capitão que tomar dinheiro sobre o casco do
navio e suas pertenças, empenbar ou vender mercadoria fóra
dos casos em que por este codigo lhe é permittido, e o que
fór convencido de fraude em suas contas, além das indemnizações de perda.s e damnos,' ficará sujeito á acção criminal qu~
no caso couber (759).
Art. 519. O capitão é considerado verdadeiro depositario da
carga e de 'Juaesquer eífeitos que receber a bordo. e como
lal está obrigado á sua guarda, bom acondicionamenlo e conservação, e á eua prompta entrega á vista dos conhecimentos
(arls. 586 e 587) (760).
'
Aresponsabilidade do capitão a respei to da carga principia
a correr desde o momento em que a recebe, e conlinúa até
(757) COllcol'.ll\llcia. -Cods. Comms. arts.: Porl. 1.394 j Holl. 372 ;
FI'. 2~4 i Besp. 64lt.

•Wota:-Se durante a viagem houver necessidade de concerto da embarcaçao,. ?~ de compra de vicLUalhas, e se as circumslantias ou distancia do
doml~illO dos donos do navio ou de sobrecarga impedirem ao capitão de
autorizar-se com as suas ordens, os consules, tendo presente o acto assignado
peJa maioria da equipagem, o podem mandar fazer: Decr. n. 4968 de 1812,
art. 126.
- Tambem poderáõ os consules, na ausencia do dono do navio ou de
ob~ecarga, nos termos do art. antecedente, autorizar a descarga de um navio
Da órma drrs leis commerciaes, comtanto que seja ella indispensavel para os
C?tDCertos que se tiverem de fazer, ou por causa de avaria na carga: Decr.
CI., art. 1.27.
(758) Arts. 494, 515, 520 e 651.
CllU(·Ol·dRllcia. -Cod. Comm. Port. art. 1.396.
H~I~59) CO~I ~OI·d(lIlCia."':" Cods. Comms. arl . : Porto 1400 ; FI'. 236;
. 375.-0 Hesp. (677) fulmina mais a - inhabiUtação.
(760) !fts. 494, 587 e 628 ; Tit. un., art. 25, •
34~~Rll«!O('dancia ..- Cods. Comms. art . : Port i:J65; FI'. 222; HoU.
:

USo

620.
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ao acto da sua entrega no logar em que se houver convencionado.
ou que esliver em uso no porto da descarga (76,1).
Art. 520. O capitão tem djreito para ser indemnizado pelos
donos de todas as despezas necessarias qne fizer em utilidade
da embarcação com fundos prl)prios 00 alheios, com tanto que
não tenba excedido ás soas instrucções, nem ás faculdades que
por sua natm:eza são inberentes á sua qualidade de capitão (i62).
Art. 52L E probiliido ao capitão pôr carga aJguma no comez
da embarcação sem ordem ou consentimento por escripto dos
carregadores; pena de responder pes oalmente por todo opre·
juizo que tlabi po~sa resultar (763).
Art. 522. E tando a embarcação fretada por inteiro, se o
capilão receber carga de terceiro. o afretador tem direito de
faze-Ia desembarcar (764).
Art. 523. O capitão ou qnalqner ontro individuo cla tripolação
que carregar na embarcação, ainda mesmo a pretexto de ser na
sua camara ou nos seus agasalhos, mer/ladoria de sna conla
particular, sem consentimento por escripto do dono do navio
ou dos afretaclores, pMe ser obrigado apagar frete dobrado (i65).
Art. 524. O capitão que navaga em parceria a Incro cummom
sobre a carga não pMe fazer commercio algum por sua conta
particular, a não baver ooDvencã0 em contrarIO: pena de cor·
rerem por conta delle todos os riscos e perda!';, e de pertencerem
aos demais parceiros os lucros que houver (766).
Art, 525. E prohibido ao capitão fazer com os carregador~
ajustes publicos ou secretos que revertão em beneficio seu paru·
cular, debaixo de qualquer titulo ou pretexto que seja: pena
de correr por conta deUe e dos carregadores lodo o risco que
(76:1.) ~o ....eor.lallein. - Cods. Comms. arts.:
681; Rus. 743.
(762) Arts. 494 e 5'15.

Porto i366; aesp.

(703) Arts.. 677 § 8, e 790.
~Cl)r.leol'llaIlela.- Cods. Cornms. aJ;ls.: Port. :1.39:1.

j Hesp. 665j
Prus. 1lt83 e :1.6(;6; Fr. 229; HolI. 348.
Estes tre ultimos fazem excepção na pequena cabotagem.
(764) Con.~ordauclA.- Cods. Comms. arts.: rort. 1602; Bon. 352;
Fr. 251 j He p. 654.
(,65) Uoneordloleia.-Coos. <Jomms. arts. : Port. :1.455 j Besp. 65!i
DoU. 464 e 465; Rus. 757 ; Belg. i7 ; Prus. :1.5t4 e 1515.
04'
(766) Concordaneia.-Cods. Comms. arts.: Porto iá03 e tA I
Fr. 233; AolI. 353; Hesp. 656.
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acontecer, e de pertencer ao dono do navio todo o lucro que
houver (767).
Art. 526. E obrigaçãCi do capitão resistir, por todos os meio
que ibe dictar a sua prl1dencia, a toda e qualquer violencia que
possa intentar-se contra a embarcação, sua pertença e cflrga;
ou, se fôr obrigado a fazer entrega de tudo ou de parte, deverá
munir- ecom os competente protestos e justificações no mesmo
porto, ou no primeiro onde chegar (arts. 504.. e 505) (768).
Art, 527. OcapItão não póde reler a bordo os effeitos da carga
atitulo de seguranl)a do frete; mas tem direito de exigir dos
donos ou consignatarios, no acto da entrega da carga, que depositem 011 afiancem a importancia do frete, avarias grossas e
despezas a seu cargo, e, na falta de prompto pagamento, deposito ou fiança, poderá requerer embargo pelos fretes, avarias
6 despezas sobre as mercadorias da carga, emquanlo estas se
acharem em poder dos donos ou consignatarios, ou estejão fóra
das estações publicas ou dentro dellas ; e mesmo para requerer
a ua venda immediata, se fôrem de facil deterioração, ou de
guarda arriscada ou dispendiosa.
Aacção lle embargo prescreve pas.'ados trinta dias a contar
da data do ultimo dia da de arga (769).
Art. 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 o não houver, da autoridade local a quem competir, que nomêe depositarias

(767) (Jolleol'(lancla. - Cod. Comm. Hesp. art. 656.
(768) Reg. n. 737, art. 365.
1'Ilaneia.-cods. COlllms, arts. : Porl. 1369 ; Holl. 241; Prus.
/,COlle0
1., ~61
i I1011. 362.

ne(769j Arl. 4lI'l; Reg. n. 737, al'ts. 318 §§ 1 e 2, 321 § 1, 358 e 520 ;
cr. n. 2647 de 1.860, art. 283 § 3; Av. D. 558 de 1863.

30~ol31Clord"llel".- Cods. Comms. arts.: Porl. 1532; Holl. 487; FI'.
e 06' Hesp. 731; Prus. 1722 a 1724.

o~estão.-A disposição final deste cwtigo verifica-se mesmo quando
a o de pagamento do f7'ete convencionado consta de URna l~t7'a de cannbio
a can-ta de f7'etamento se 1'efC1'e? - O Acc, do Trib do Comm. da
n. 2e de 29 de Novembro de 1858 decidio pela a1Iirmativa : (Jh,·on. do Fôro,
, pago 3.
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para ret;eber os generos, e pRgar os fretes devidos por
conta. de quem pertencer (770).
Art. 529. O capitão é responuavel por toda as perda e
damnos que por culpa sua, omissão ou impericia, sobrevierem
ao navio ou á carga; sem prejuizo das acções criminaes a que
a sua malversação ou dolo possa dar logar (art. 60S) (771).
O capitão é tambem civilmente responsavel pelos furtos ou
quaesquer damnos praticados a bordo pelos individuas da trio
polação nos objectos da carga, emquanto esta se achar debaixo
da sua 1'e. ponsabilidade (772).
Art. 530. Serão pagas pelo capitão todas as multas que fôrem
impostas á embarcação por falta de exacta observancia das lei
e regulamentos.das alfandegas e policia dos portos, e igualmente
os prejuízos que resulLarem de discordia entre os individuos da
mesma tripolação no serviço desta, se não provar que empregou
todos os meios convenientes para os evitar (7.73).
ArL. õ31. Ocapitão que, fóra do caso dA innavegabilidade le·
gal mente provada, vender o navio sem autorização especial dos
donos, ficará responsavel por perdas e damnos, além da nullidade
da venda e do procedimento criminal que possa ter logar (774)Art. 532. O capitão que, sendo contratado para uma viagem
certa, deixar de a concluir sem causa justificada, responderá aos
proprietarios, afretadores e carregadores, pelas perdas e damnos
que dessa falta result;lrem (775).
(770) Al'ts. 583 e 586.

Nota.-É um deposito necessario : Reg. n. 737, art. 21. Si lJ.
(771) AI't. 540.
C::oncol·daucla. -Cods. Comms. arts. : Porto 1369; BolI. 3lJ5; Fr. 221
e 222; Hesp. 676.
Nota. -Já o Alv. de 18 de Junho de 1787 consagrava identica disposição.

(772) Ar!. 5lJQ.

C:::uncol·tlallcia. -Cods. Comms. arts. : I ort. 1365; FI'. 2~i e 222:
Rus. 620; Ból!. 3lJ5 Resp. 676 e 679.
(773) Ar!. 718.

C:::ollcluotla"lcill. -Cods. Comms. arts. : Porto :J.!,18; FI'. 228; He.;P·
685 ; Prus. 1lJ7lJ a 1lI8a.
(77lJ) C:::ollco~·dalleia. -Cods. Comms. arts. : Porto 1lJ01; Fr. ')37;
Prus. 1522; Besp. f>93; HolI. 376.
(775) 4::oll"'0C·tlllllcia. -Cods. Comms. arts. : Por!. 1370; noll. 3M ;
FI'. 238; Besp. 655.
- O 1 0 infringe a inhabilitação.
'0
Nota.-A mudança do capitão ou com mandante de qualquer embarcaI'
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Em reciprocidade, o capitão que, em justa causa, fôrdespedido,
antes ue finda a viagem, será parro da sua soldada por inteiro,
posto á custa do proprietario ou afretador no lagar onde começou
a viauem, e indemnizado de quaesquer vantagens que possa
ter p~rdido pela despedida. '.
.
POde, porém, ser despedldo antes da vIagem começada, SBm
direito á indemnização, não havendo ajuste em contrario (776).
Art. 533. Sendo a embarcação fretada para porto determinado, co pode o capitão negar-se a fazer a viagem sobrevindo
peste, guerra,. bloqueio ou impedImento legitimo da embarcação
sem limitação de tempo (777).
Arl. 534. Acontecendo fanecer algum passageiro ou individuo
da tripolação durante a viagem, o capitão procederá a inventario
de lodos os bens que o fallecido deixar, com a assisLencia dos
oJIiciaes da embarcação e de duas testemunhas, que serão com
prererencia passageiros, pondo tudo em boa arrecadação; e, logo
que chegar ao porto da sahida, fará entrega do inventado e bens
ás autoridades competentes (778).
Ar\. 535. Fiuda a viagem, o capitão é obrigado a dar, sem
demora, conta da sua gestão ao dono ou caix.a do navio, com
entrega do dinheiro que em si tiver, livros e todos os mais
papeis (779). E o dono ou caixa é obrigado a ajustar as contas
do capitão logo que as receber, e a pagar a sarnma que lhe fór
d~vi.da (780). Havendo contestação sobre a conta, o capitão lem
direIlo para ser pago immediatamente' das soldadas vencidas,
prestando fiança de as repôr, a baverlogar (78t).
só pode realizar-se exhibindo o consignatario, que tem de a fazer, os poderes
que Ibe fôrão c.onferidos pelo proprietario, no caso de ter este feito ajuste
COm ocapitão para deixar o na vio naquelle. porto, concordando na mudança o
mes!no capitão e o consignatario, ou apresentando este poderosos e justificados
motivos para ti.rar âquelle o commando do navio: Decr. 4968 de 1872;
ar1.139.
H )7 76) VOllcol·daneja. -Cod . Comms. arts. j Porl. 1348 ; l?r. 218;
o 1. 328 e 329 ; Hesp. 626 e 62!? ; Prus. 1454 a 1457.
H(777) VOllcordanellt. -Cods. Comms. arts. : Port. 1371, e 1372;
esp. 668 ; lIoll. 356.
B {J78l Voneor.laoeia. -Cods. Comms. arts. : Porto 1475; Hesp. 647,
o . 429 e 430 ; Belg. 38.

Rg7~~~olleo"danda.-cods. Comms. arts.:

nUSo(786~!"4.Von~o ..d8neia. -Cods.

Porto 141.1; Boll. 387;

Comms. arls. : POrl. 1412 ; Boll. 31:.!;

(781) (JOllcol'dalleia .-Cods Comms. arts. : r'ort· 1413; Holl. 389.
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Art. 536. Sendo o capitão o unico proprietario da embarcação,
será imultaneamente re'pon a,el aos afretadores e carregadores por todas as obrigações impostas aos capitães e aos
armadores (782).
Art. 537. Toda. a obrigação pela qual o capitão, sendo com·
parte do navio, fôr respon avel á parceria, tem privilegio sobre o
quinhão e lucros que o masmo tivel' no navio e fretes (783).
TITULO IV.
DO PILOTO E CONTRA-l\IESTRE.

Art. 538. A habilitação e deveres dos pilotos e contra-mestres
são prescripLs uos regulamentos rle marinba (78!1).
(782) Art. 494 ult. p.
f:)olleo !'c§as;(!la.- Cods. Comms. arls. : Porto 1.417; Holl. 393.
(783) Art. 877 § 9 ; Reg. n. 737, art. 621.
çODcorllaneia. -Cods. Comms. arts. : Porto i4l6: Holl, 392,
(784) (:OllcoI'llancia. -Cods. Comms. arts. : Porto 44~2; Resp. 687,

Nota.. -Fica o govel'llo autorizado:
- Para regular as habilitações dos pilolos dos navios de guerra, aSl!im
como das embarcações mercantes: Lei n. 753 de 1.854, art. 4. § 3.
_1.0 ~erão obrigados a levar piloto a bordo unicamente os navio na·
cionaes, que se destinarem á viagem de longo curso.
.
-2'. o A~ capitanias dos porlos consideravão aptos para semelhantes VI~'
gens, e có:no 'lacs admi siveis á matricula: os 1.°' pilotos legalmente habIlitados pela extincta academia, actual Escola de Marinba, e aulas de pilotagem estabelecida em virtude do disposto no art. 1.42 do Reg. n. 2i63 de
1858; os sota-pilotos, em limites nas mesmas condições, os individuas qu~,
por documentos autenticos, demonstrarem ler dirigido navios, como cap!"
tâes ou p'IOlOS, para os portos da Europa e Asia, antes da promnlgaçao
do God. do Comm.
_ 3. o Finalmente, poderáõ matricular-se, como pilotos das embarcaçõel
que seguirem para portos do Rio da Prata, além dos enumerados no precedente paragrapho, os individuos·cuja pericia e longa p.ratica dessa navega:
ção seja garantida por altestados elos directores de companhias de seguro,
maritimos, e proprielarios consignatarios de navios mercantes. -Av. n. 61 i
de 1862.
.
-As barcas de vapor nacionaes que navegarem no interior das proviOcias, entre os seus porto, ou enlre estes e os de outros, deverâõ ter a seo
bordo um macbinista approvado pela fórma determinada pelo TiL. iodo 1l1l
n. 1324 de 1.854: Art. 1° das lnstr. que acompanbárão o Decr. n. i5
de 1855.
.
_
-Os pilotos podem ser esu'angeiros: Lei n. 2::148 de 1873, art. 11 lO,
n. 9; Decr, D. 5585 de 1874, ar!. 1, § 2.
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Art. 539. O piloto, quando julgar necessario mudar de rumo,
communicará ao capitão as razões que assim o exigem; e, se este
se oppuzer de'prezando as suas observações. que em tal caso de"
verá renovar-Ibe .na presença dos mais officiaes do navio, lançará o seu protesto no Diar1·0 da navegação (art. 504.), o qual deverá ser por todos assignado, e obedecerá ás ordens do capitão,
sobre quem recabirá toda a responsabilidade ('785).
Art. 540. O piloto que, por impericia, omissão ou malicia,
perder o llavio ou Ille causar damno, será obrigado a resarcir o
pl'ejuizo que soJfrer o me mo navio ou a carga, além de incorrer
nas penas criminaes que possão ter logar ; a responsabilidade do
piloto não exclue a do capitão nos casos do art. 529 (786).
~rt. 5íl. Por morte ou impedimento do capitão, recabe o
commanclo do navio no piloto; e, na falta ou impedimento deste,
no contra-mestre, com todas as prerogativas, faculdades, obrigações eresponsabilidade inllerentes ao logar do capitão (787).
Art. 54.2. O contra-mestre que, recebendo ou entregando fazendas, não exige e entrega ao capitão a ordens, recib.os ou outros quaesquer documento3 justificativo do seu acto, responde
por perdas e darnnos dabi resultantes (788).

TITULO V.
DO AJUSTE E SOWADAS DOS OFFICIAES E GENTE DA TRIPOLAÇÁO,
SEUS DIREITOS E OBRlGAÇÕES.

Arl. 5~3. O capitão é olJrigad() a dar ás pessoas da tripolação,
que o ex.igirem, uma nota por elle assignada, em que se declare
anatureza do ajuste e preço da soldada, e a lançar na mesma, nota
a quantias que se fôrem pagando por conta (789).
(78ól cOllcorllallcla.-Cod. Comm. IJesp. art. 6\l1.
(786) C"IlCOrdRllcill.-Cods. Comm,;. arts. : Porto 142i; Hesp. 693.

eJ~~71 Concordallcia. -Cods. Comms. arts.: Porto 1419; Hesp. 689
u.

e ~~~~) Coneordallci;,. -Cods. ComlllS. arts. : Porto 1420; nesp. 695
(789) Reg. n. 737, arts. 293 e 295.- Vide nol 658.

Clolltlol'dallcia. -Cod. Comm. Besp. art. 699 n. 3.

-Na Rus. ia, onde, sem limitação de numero, se permille ter a bordo capitães
~ c.
17

258

CODIGO CO:\DmRCIAL

e ar~'aes estrangeiros e marinheiro I poderia ter-se actualmente apenas 116 da
tripolação, a não ser o Ukaze de 17 de Fe."ereiro de 1.868.
- Na Inglaterra, não contrata quen'J quer marinheiros. É preciso uma
autorização, licence que o Boarcl of tmde concede por um prazo, em
termos precisos, e revogavel sob outras condições i não são dispensados
destas condições senão os proprietarios, capitães ou segundos de navios, ou
pessoas empregadas .constantemente no serviço do proprietario. Tambem
exigia-se que a tripolação "o menos constasse de 3/6 de subditos britannlco3 j
actualmente dá·se plena liberdade.
Nota. O Alv. de 27 de Setembro de 1756 dispunha que os marinheiros e
homens de mar, que sem licença régia se as olclassem ao serviço de nações
estrangeiras, ficarião desnaturalizados.
- Actu'almente só perde-se os rÓI'OS de cidadão brazileiro nos casos do
art. 7 da Consto Pol. do Imperio.
- A Ord. L. 5 Til. 98, com excepção de guerra aos Mouros, mandara
que nenhuns pilotos, mestres, marinheiros portuguezes aceita sem partido
em navegação fóra do reino, sob pena de serem confiscados os bens, e degradados por cinco annos para o Brazil ! I !
- Foi o governo autorizado a dispensar as embarcações brazileiras do
limite prescrip:o para o numero de estrangeiros que podem pertencer á trio
polação : Lei n. H 76 de 1862, art. 23, n. 5.
- Foi renovada essa autorização pela Lei n. 2368 de '1873, art. '1:1, § 5, u. 9.
- Um terço do total da tripolação, pelo menos, será de brazileiros:
Decr. n. 5585 de 1876, art. 1 § 2. - Vide noto 731.
- O imposto sobre equipagem e ca cos das embarcações que sahiremdOl
portos das cidades do Imperio onde houver alfandegas, na conformidade ~o
ar!. 698 do lteg. aunexo ao Decr. n. 2647 de 1860, será integralmente appU'
cado em favor dos hospitaes de Misericordia dessas cidades, se expre 'a·
mente se sujeitarem aos mesmos onus da Santa Casa de l\1isericordia da
Côrte, relativos ao tratamento dos U'ipolantes, ficando nesta parle alterado
o art. lá da Lei n. 1764 de 1870: Lei n. '>36'{ cit., art.• 3.
.
- As acções relalivas ao ajuste e despedida dos individuas da tripolaça:l
são commerciaes e summarias: Reg. n. 737, art. : 36, § 2.
- Os individuos nacionaes empregados na vida do mar, tanto no trafiCO
do porto e pequenos Fios, como na navegação dos grandes rios e lagOl,
na pequena e grande cabotagem, nas viagens de longo curso e na pesei,
serão matriculados na capitania do porto : Decr. n. 647 de 1846. arl.61
- Todos os individuas empregados na vida do mar serão isentos da
nacional e dos mais onus civis. Serão, porém, sujeitos ao seniço nav
marinha de guerra, todas as vezes que fôr necessario, e se~undoOso;
circnmstancias: Decr. n. 1147 cito , art. 68. Os arts. 10 § 8 da Lei n· 6 !
1850, e 17 de Decr. u. 722 do mesmo anno, confll'mão esta disposiv,ã0' . f!I
- São isentos do recrutamento os que fizerem parte da trJpo~açao~
Ila.~io nacional, emquanto neHe se ~onservarem: neste cas.o a isen.çao a~
velta em tem po de guerra, a respeito do serviço do exercIto; Lei li.
de 1816, art. 1, § 2, U. 3 i Decr. n. 5881 de 1875, art. 3, § i2.. , d~
- São iseutos dessa contribuição, em tempo ue naz. os mac!uOIslasIS
e~barcações a vapor: Lei n. 2556 cil., al'l. 1, § 3, n. II i Decr. n. b
Clt., art. 5, § 6.
...
- São isentos do imposto de profissões os individuas das tripolaçOeís:
Decr. n. 6366 de i869, art. 5, § 5, e Decr. n. 5690 de 1876, art. h, n,
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As condições do ajuste entre o c.apitão e gente da tripolação,
na falta de outro titulo do contrato, provão-se pelo rol da equipagem ou matricula; subentendendo-se sempre comprebendido no
ajuste o sustento da tripolação (790).
Não consta.ndo pela matricula, nem por outro escripto do contrato, o tempo determinado do ajuste, entende-se sempre que
foi por viagem redonda ou de ida e volta ao logar em que teve
lagar a matricula (791).
Ar!. 544. Acbando-se o livro da receita e despeza do navio
conforme a matricula (art. 467), e escripturado com regularjdade (ar!. õ03), fa'rá inteira fé para a solução de quaesquer
duvidas que possão suscitar- se sobre as condições do contrato
da solrlada: quanto, porém, ás quantias entregues por conta,
prel'aleceráõ, em caso de duvida, os a:;sentos lançados nas notas
de que trata o artigo precedente (792).
Ar!. 5Mi. São obrigações dos officiaes e gente ela tripolação:
r. Ir para bordo promptos para seguir viagem no tempo ajustado; pena de poderem ser despedidos (793) ;
II. Não sabir do navio. nem pa~sar a noite fóra sem licença
do capitão; pena de perdimento de um mez de soldada (794) ;
III. Não retirar os seus effeHos de bordo sem serem vi~
itados pelo capitão ou pelo segundo; debaixo da mesma
pena (795);
n. Obe'decer sem contradicção ao capitão e mais officiaes
na~ suas respectivas qualidades, e abster-se de brigas, debaixo das penas declaradas nos arts. 498 e 555 (796) ;
(790) Reg. n. 737, art. 152, Si 6.
COII(·OI·dllnci:.ll. - Cods. Comms. arts.: Por!. 1441.; FI'. 250; Boll.
395 i Besp. 699 n. 2; Belg. 6.
(791) (Joncol·t!ancnll. -Cods. Comms. arts.: Hesp. 703; BoU.395.
(792) Arl. 23 e segs. ; Reg. n. 737, arts. 141 Si 3, e 211.
(;Ol!rOl·~I:lllcia.-

Cod. Comm. I:lesp. art. 699 n. 8.

39~793) (;oneol·daneia. - Coeis. Comms. ar15.: Porl. 14lt2 n. 5 j Boll.
n. 5.
BoIT9 4l ()~"cordancia .-Coeis. Comms. arls'. : Porto 1.442 n. 5 e 1446;
. 397 n. 5 e 401. ; Hesp. 699 n. 2; Belg. 7.
39~795) Concortlancia.-Cods. Comms. arls.: Port. 1442 n. 5; HolI.

n. 5; Belg. 8.
(7 96) Arts. 497 a 499.
n. C)9~llCOrtlanela. - Coeis. COlDms. arts.; Porto 1442 n. 9; HoU. 397
I Rus. 666.
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V. Auxiliar;lo capitão, em caso de ataque uo nav'o ou desastre sobrevindo á embarl~ação 0U ii carga, seja ql1;,1 f II" a naturez:!. do sini tI'O j pena tlc) perdimento das oldarlas vencidas (797);
VI. Finda a viagem, fundear e desapparelhar o navio; con·
uzi-Io a surgidonro seguro, e amarra-lo, semp.re q~e o capitão o
exigir; pena de perdimento das soldadas vencidas (.798) ;
V[!. Prestar os r]ep'oimenlos necessarios rara a rectificação dos
procl'SSOS teslemunbaes e protestos formados a bordo (arl. 505),
recebendo pelos dia da demora Ilma indemnização proporcional
ás soldad(ts que vencião j faltando a este dever, nào terilo acção
para demandar as soldada~ vencidas (799).
Art; 546. Os officiaes e quae~quer outros individuos da Iripolação qne, depois de matriculados, iJ.bandonarem ;t viagem
antes ele começada, ou se ausentarem antes de acabada, po·
dem ser compeli idos c:om prisão ;10 cumprimento do contrato,
a repôr o que se lbes houver pa:go adiantado, e a senil'em um
mez sem I eceberem soldada (800).
Art. 5~7. Se, depois ele matriculada a equipagern, se rom·
per a viagem no porto da matricula, por facto do dono, ca·
pitão ou lfretador, a todos os indi viduos' da tripolação justos
(797) (:olleoi·daQu~i". -Cods. Gomms. arts. : Porto 1699; BoIUOJ;
Belg. i'l.
(793) (;4lueol·(lllnela. -Gods. Gomms. arts.: Porto 1491; HolI.3,j
e li66; Prus. 1617 a 16'19; Belg. 53 e 5~.
(799) Coneo,·rl:ullcln.-Gods. Comms. arts. : Port. 1442 n. 10: Hol/.
3!:lú; 1"1'. 2!l7 ; Hesp. 652.

(800) DeCl'. n. M7 de 1~ú6, art. 62.
l:oneol·dancia.-Cod . Gomms. arts.: Por I. iá67; Boll. 40~; fle;p·
701; Pl'lIs. 15ú6 ; nus. 680.
Nota~-A o,rd. L. 5 Tit. 97 mandava apenas pagar da cadêa altOreadi<
tudo que honvessem recebido.
- Desertando algum ou algu'ls marinheiros de bordo de qualquer eu:
barcilção mercante bl'azUeira, os conslIlr.s darão parte ás autoridades locae>,
requerendo-lhes a sua assistencia e auxilio para se descoiJrimTI e appreb~
derem os mesmos desertores, que deveniõ S'~l' remellidos para bordo ~a eDl
barcação a que pertencerem. O mesmo praticaráõ com os marin~elrDs.
ontra quaesquer pessoas que desertarem dos vasos da marinha Imperl"
Decr. 11. ú96S de 1872, art. 1~7.
_.
. nlO do
- Se o desertor fõr estrangeiro, procurarão obl"lga-lo ao cumr~mlenrlao'
eu dever, ou por intermedio do consul de sua nação, on, seguudo as Clrcu
cias, pelo das autoridades locaes : lJecr. u. útJ68 ci!., art. 138.

f.

CODIGO COMMEH( IAL

26]:'

a rnez se abonará a soldada d um mez, além da que tiverem vencido; aos que estiverem contratados por viagem, abonarse·ha metade da soldada ajustada (JOI).
Sl~, porém, o rompimento da viagem Liver lagar depois da
sabida do porto da malI'Ít:ula, o indiviclu c juslúc a mez
lêm direito a receber, não só pelo tempo venci·!o mas lambem
pelo que seria necêssario para r,~grcssa[' m ao parlo da 5ahida
ou para chegarem ao do de tino, razendo-se a conta por aquelle
que se achar mais proximo; aos contratados por vial!em redonda
se jiagará COIlJO e a viagem se achasse terminada ('02).
Tanto O" individuas drt equipagem, justos por viagem,
como osjl1sto por mez, têm (Iireito a que se lhes pague a
despeza da passagem do porto'" da despedIda para aquelle onde
ou rara onde se aj ustárã,o, que fÕ!' mais proxi mo. Ces a esla
olJrigação empre que os individuo,; lia equipagen! nadem encontrar soldada no parlo da aespedid;! (80~).
Arl. 54.8. H.ompenclo-se a viagem por causa de força maior,
a equipagem, e a embarcação se achar n, porto do ajusle, só
lem direito a exigir as soldadas "enclda ('04.);
São causas de força mellor:
I. Declaração de guerra, ou i nlerdiúto do commercio eo tre
oporlo da sal;lida e o porto do destino da viagem (805);
11. Declaração do bloqueio do porlo, ou pe"la declarad?- nelle
eXistente (80S);
li/. Prohibição de ad missão no lllesmo port" do:, generos
carregadós na efi Ilarcação (807) ;
(BOI) Cuneoa·danchl. _ Cod~. Comms. art . : POrto 1656; FI'. 252

lIep. 70i e 710; Pru. 1567.

(802) Conco ..dIUlchl. - Cods. Comm,. arls: Porl. 1457; FI'. 252;

11011. 412 :Hesp. 708 e 710.

He(803) (;one"ll·cI:llCicla. - Cods. CODlms. ar:s.: Porto 1457; FI'. 252:
sp. iOS e 710.
II ( 04) c;ollcoll·dnli('ia. - Cods. CODlOlS. arls.: Porl. 1453; FI'. 253;
esp. iii; Holl. 4'13.
(805) OueOl' aktcia. - Cods. Comms. arls.: Porto 1Ií58 ; Se p. 71
n. !. FI'. 253 i Bclg. 20 n. L

o.(~06)
., tlOllcoK·,laucill. - Cods. Conmls. al'ls.: POrto 1458; Besp. 7'1 ..
o(307}B(;onCOI'dauc~a. - Cods. COUIIUS. ar S, : Porl. '\[1:)8: IJesp. 71
.

; elg. 20 n. 2.
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IV. Detenção ou embargo da embarcação ( no caso de se não
admitlir fiança ou não ser po sivel dá-la), que exceda ao tempo
de noventa dias (808) ;
,. lnnavegabilidade da embarcação, acon tecida por sinis·
tro (809) j
Art. ~~9. Se o rompimento da viagem por causa de forca
maior acontecer achando-se a embarcação em algum porto de
arribada, a equipagem contratada a mez só tem direito a ser
paga pelo tempo vencido desde a sabida do porlo aleao dia em
que fór despedida, e a equipagem justa por viagem não lemdi·
reito á soldada alguma se a viagem não 'se conclue (810).
Art 550. No caso de embargo ou detenção, os individuos
da tripolação justos a mez vencerM metade de suas solda·
das durante o impedimento, não excedendo este de noventa
dias; findo este prazo, caduca o ajuste. Aquelles, porém, que
fôrem justos por viagem redonda são obrigados a cumprir e115
contratos até ao fim da viagem (8i 1).
Todavia, se
proprielario da e!Dbarcação vier a receber
indemnização pelo embargo ou detenção, será obrigado a pagar as oldadas por inteiro aos que rôrem justos a mez, eaos
de viagem redonda na devida proporção (812).
Art. 55-1.. Quando o pfCJprietario. antes de começllda a viagem,
der á embarcação destino differente daquelle que tiver sido d~'
darado no contrato, terá Jogar novo ajuste; e os que se nao
ajl1starem só lerão direito a receber o vencido, ou a reter o
que tiverem recebido adiántado (813).
Art. 552. Se, depois da chegada da embarcação ao parlo do
seu d&stinq, e ultimada a descarga, o capitão. em logar de

°

(808) CJoneordancia.- Colis. Cúmms. arts. : Port. 1ú58; llesp.7!!
3; Belg. 20 n. 3.
(809) C;ollcol·tlallcia.-Cod. Comm. Hesp. ar~. 712 n. 5.
(810) Coue·ordallcla.-Cods. Comms. arts.: Fr. 25ft; Besp.7i3j
Holl. M4 ; Prus. 1.56\J; Belg. 21..
(8H) (Joueordaucia.-Cods. Comms. arls.: Porto 1459; Fr. 25~i
Hesp. 713 ; J:>rus. 1568. .
D.

(8 L2) Art. 759.

Coneordallcla. - Cods. Comms. arts.: Porto 1459; Besp. 7f3j
Prus. i577.
{8i3) Art. 556, SI i.
(JoneordRllei R. - Cods. Comms.
610 ; Holl. 440 n. i.

arts.: Porto 1485; Besp. 709 e
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fazer o seu retorno, fretar ou carregar a embarcação para ir
a oulro destino, é livre aos individuos da tripolação ajuslaremse de novo, ou retirarem -se, não havendo no contrato estipulação em contrario.
Todavia, se o capitão fóra do Imperio achar a bem navegar para outro porto livre, e nene carregar ou descarregar, a
tripolação não pMe 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.).
ArL. v53. Senllo a tripolação justa a partes ou quinhão no
frete, não lhe será devida indemnização alguma pelo rompimento, retardação ou prolongação da viagem causada por força
maior; mas, se o rompimento, retardação ou prolongação, provier de facto dos carregadores, terá parte nas, indemnizações
que se concederem ao navio, fazendo-se a divisão entre os
donos dos na vias e a gente da tri polação na mesma proporção em que (\ frele deveria ser dividido (8i 5).
. e orompimento, retardação ou prolongação, provier de facto
do capilão ou proprietario do navio, estes serão obrigados ás
indemnizações propor.::ionaes respectivas (816).
Quando a viagem fôr mndada para porto mais vizinho, ou
~breviada por outra qualquer cansa, os individuos da tripolacão
Juslos por viagem serão pagos por inteiro (817).
Arl. 554. Se alguem da lripoJação, depois de matriculado,
róI' despedido sem justa causa, terá direito de bavel' a soldada
conlratada por inteiro, sendo redonda, e, se fôr a mez, farse·ha a conta pelo termo médio do tempo que costumar
gastar-se nas viagens para. o porto do ajuste (8-18). Em taes
I

(81~) Coueordllncia. - Cods. Comms. arts. :Port, 1lJ52 e i486;
FI'. 255 i Holl. Mi ; Prus. 1.585 a 1.587 ; Belg. 48.
II (815) COIlCOI'(lallcia. Cods. Comms. arts.: Porto 14M; FI'.
<57, Hall. 441.; Prus. i571. e 1572; Hesp. 715; Belg. 18.
a Inglaterra não se conhece onU'o ajuste senão o salario fixo. ~

~o caso do con li ato de viagem redonda, outwanl and homewctrd, cada
Vlago'm é distincta; se o navio perde-se na volta, o marinheiro tem dirello á sua soldada de ida.
~.~816 ) COllcordallch... - Cods. Comms. arls.: PorCo 146i; FI'.
o j Hall 416 ; Prus. '1:753 ;' Belg. 222S~817)Coneordallcia.- Cods. Comms. arts.: Porto 1.46'0; FI'.
j Pl'UlI. 1580; Hesp. 71.4.
(818 ) Reg. n. 737, art. 290.
i~ueo""aDela. - Cods. 'Comms. arls. : POl't. 1483; FI'. 270 ; Prus.
i H.n. 43tl e 439; Belg. !l3 e 45.

-
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casos, o capitão não tem direito de ex.igir do dono do navio
indemnizações que fôr obrigado a pagar; salvo ~endo obrado
com sua autorização (!"'19).
Art. 555. São cau as justas para a despedilla :
L Perpetração de algum crime ou desordem grave que
perturbe a or.dem da embarcação, rein~idencju em insubol'
dinaçã.o, falta ele disciplina ou de cumprimento de deveres
(art. 498) (820);
n. Embriaguez habitual (82'1);
III. 19norancia. do mister pal'a que o despedido se tirer
aj ustado (822);
IV. Qualquer occorrencia que () inlJabilite para desempenhar
as soas obrigações, com ex.cepção do caso prevenido no
art. 560 (823).
Art. 556. Os officiaes e gente da tripolação podem despedirse antes de começada a viagem, nos casos seguintes (8'Z4,):
I. Quando o capitão moda do destino ajustado (art. 551) (82~);
II. Se, depois do ajuste, o lmperio é envolvido em' guerra
marítima, ou ha noticia certa de peste no lagar do destino (826;;
( 819 ) Reg. n. 737, arl. 290.

«Joncordanch\.- Cods. Comms. art.: Port. 1484; Fr. 270: Holl.
438 e 439 ; Hesp. 704.
( 820) Arts. 499 e 555, Si 4.
«Jollcorda8lcift.-CodsComms. arts.: POi'L ili82lls. i e 3; Boll.
437 us.1, 3 e 5 ; Hesp. 704; Belg. 43, pr.
(821) Art. 499.

C::oncol·dftIlCl".- Cods. Comms. al'ts.: Porto 1482 u. 2; HolI.43í

n. 2; llesp. 704 ; Belg. 45 us. 1. e 3.
( 822 ) AI't. 499.

«:)oJlCOralftIlCiR. - Cods. Comms. arts.: Port. :U82 n, 7.; Belg·
45 us. 2 e 3.
(823 ) Art. 499.
C::onCOrtiRllcia.- Cod. Comm.
( 824) C::oncol.'dallcia. - Cods.
MO; Belg. 47.
(825) Voucorda~'cjR.- Cods.
Holl. 440 L. i; Belg. á7 u. 1( 826) C::oncordancla.- Cods.
fIo!!. 440 uS. 2 e 3; Belg. 47 U. 2,

Hesp. ar!. 704.
Comms.: arts,: Porto 1485; HoIl.
Comms. al'ts.: Port. H85

D.

I;

Co'mms. arls.: Porl. 1li85 ns. 2e 3;
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UI. Se, ·assoldadadus para irem em comboi, esle uão tem
lagar (827);
IV. Morrendo o capitão ou sendo despedido (828).
Arl. 557. Nenhum individuo da tripolação púde intentar Iitigio
contra () navio ou capitão antes de terminada a vi:tgem; todavia,
achando-se o navio em bom porto, os individuos maltratat.los, ou
a quem o capitão houver faltado com o devido ,uslento,
poderáõ demandar a rescisão do contrato (829).
Art ü5. Sendo a embarcação apresada ou naufragando a
tripolação não tem direito ás soldadas vencidas na viagem do
sinistro, nem o dono do navio a reclamar a6 que tiver pago
adian ladas (830).
Art. 559. Se a embarcação aprisionada s~ recuperar, al:bandose ainda a tripolação a hordo, será esta paga de suas ~oldadas
por inteiro (831).
SalvandO-.. e do nal1fragio alguma parle do navio ou da carga,
atripolação terá direito a ser paga das soldadas vencidas na ultima
,iagem, com preferencia á outra qualq uer divida anterior,
até onde chegar o valor da parte do navio que se puder salvar;
e, não chegando esla, ou se nenbuma parte se tiver salvado,
pelos freles da carga salva (83:2).
Entende-se ultima viagem o tempo decorrido desde l ue a
embarcação principiou a receber o lastro 00 carga qoe tiver a
bordo na occasião do apresamento 00 naofragio.
Se a tri polação estiver jusla a parles, será paga sómente veios
(827) (;OIlCO J'd ,~ncha. 440 n. 6; Belg. li7 n. 5.
I.

Colls. Comms. al'ts.: Por!. 11185 n. 6 ; Holl.

(828) COllco,-dancia.-Cods. Comms. arts.: Porl. llt85 n. 5: Holl.

,,40 n. 5; Belg. 47 n. 5.

- Accrescentão a mudança do propl'ietario e caixa do navio.

,}829) COllcol-dancia.- Cods. Comms. arts.: Por!. llt' 9' Holl.
"q4 j Belg. 51.
II (,830) COIlCO.-dRllcia. -Cods. Comms. arts.: POI't. lú63; FI'. 258;
e p. 716; Holl. lt t8 ; Hus. 712; Prus. i516.
(831) Arl. 551.
UuUCO ...IRIlCil'. - Cods. Comms. arts.: Sesp. 716 ; FI'. 258 e 259 ;
Holl. 1118 e 41.9; Prus. 1577.

25~832) Concol.-dallcla. - Cod. Comms. arts.: Porl. i46lt; FI'.
: Hesp. 7i6; Holl. 419; Prus. 1578.
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fretes dos salvados, e em devida proporção de raleio com o
capitão (833).
Art. 560. Não deixará óe vencer a soldada ajustada qualquer
individuo da tripolação que adoecer durante a íiagem emserviço
do navio, e o curativo será por conta deste (834); cessará o
vencimento da soldada emquanto ella durar, e a despeza do
curativo será por conta das soldadas vencidas (83r», e, se e las
não chegarem. por seus bens ou pelas soldadas que possa vir a
vencer (836).
Art. ~61. FaUecendo algum individuo da tripolação durante
a viagem, a despeza do seu enterro será -paga por conta do navio,
e seus herdeiros têm direito á soldada devida até o dia do [alle·
cimento, estando justo a mez ; alé ao porto do destino, se a morte
acontecer em caminho para elle, sendo o ajuste por viagem; e a
de ida e volta, acontecendo em torna viagem, se o ajuste làr
por viagem redonda (837).
Art. 562. Qualquer que Lenha sido o ajuste, o individuo da
tripolação que fól' morto em defesa da embarcação será consi·
derado como vivo para todos os vencimentos equaesquer interesses
que possão vir aos da sua classe, ate que a mesma embarcação
chegue ao porto do seu destino (838).
O mesmo beneficio gozará o que fôr aprisionado em aoto de
~efesa da embarcação, se esta chegar a salvameulo (839).
(833) Arls. 737 e760.
(;ollcortlftncia - Cods. Comms. arls.: Porto 1665; FI'. 260 j Hesp.
7i 7 ; Holl. 620.
( 836) Al'ts. 555, Si 6.
(;oncordanch•. - Cods. Comms. arts.: Porto :1668 a tl.-o j Fr.
272; Boll. 62;j e 624; Hesp. 718; Prus. 1555 a 1557 ; lIus. 715; Belg. 30.
e835 ) Art. 555, Si 6.
Concol·dall«.>la,- Cods. Comms-. arts.: Porl. 1663; FI'. 264; Holl.
128; Hesp. 718; Belg. 35 ; Prus. 1556 e j 569.
e836) ()olleortlan«.>ia.- Cod. Comm. Besp. ar .. 718.
e837) Reg. n. 737, art. 289.
Coneordanela. - Cods. Comms. arls.: Porto 'i476 a 1476, e1h90j
Boll. 631; Pcus. 1562; Rus. 716 ; Belg. 36.
( 838) Reg. n. 737', art. 289.
Concordancla.- Cods. Gomms. arts.: Porto 1676; FI'. 265 i noll.
431; Hesp. 72.; Prol. 156'5.
(839) Reg. n. 737, art. 289.
~o.l:ee ..daftela. -Cods. Comms. arls'j Porto f.477 a 1419; lJou. A3!;
Hesp.721.
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Art. ;)63. Acabada a viagem, a tripolação tem acção para
exigir o seu pagamento dentro de tres dias depois de ultimada
a- descarg::t, com os juros da lei no ca.so de mora (art. 449,
n. 4) (84.0).
Ajustando-se os officiaes e gente da tripolação para diversas viagens, poderãO, terminada cada viagem, exigir as
soldadas vencidas (841).
A.rt. 564·. Todos os individuas da equipagem têm hypoLheca
lacita no navio e fretes, para serem pagos das soldadas vencidas
na ulLima viagem, com preferencia a outras dividas menos privilegiadas; e em nenhum ca~o o réo será ouvido sem depositar
a quantia pedida (81J.~).
Entender-se-ha por equipagem ou tripolação para o dito e1Jeito
e para todos os mais dispostos neste tilulo o capitão, o[ficiaes,
marinheiros e todas as mais pessoas empregadas no serviço tlo
navio, menos os sobrecargas (8 fl':})'
Art. 565. O navio e frete 1'e pondem para com os donos da
carga pelos damnos que soffrerem por delictos, culpa ou omissão
culposa do capitão ou gente da tripolação, perpetrado em
(860) Reg. n. 737, art 291.

COllcordanela.-Cotl. Comm. Belg. art. 52.
(861.) Concol·daneia. -Cods. Comms. arts.: Porto 1462; 8011, 417.

(842) Arts, 759, e 877 SI :>; Reg. n. 737, arts. 289 e 621(JOllcordancia. B01l. 451 Desp. 722.

Cods. Comms. arts.: Porto 11115 e i496; 1'1'. 27i;

-Na lnglaterra O direito commuw, the comnnon law, admitte o principio
de que o frete é a fonte das soldadas dos marinheiros; a liDguagem da lei
é muito energica e UluitO original ao mesmo tempo j - diz-se do frete que
é a mãi das soldadas-mothel' of wage8.
-~ambem é prohibido que o marinheiro renuncie o privilegio, lien, sobre
o navIO e o direito de promover a cobrança de suas soldadas.

~rota.-Já o Alv. de 10 de Junho de 1757 dispunha- que as equipagens
Sáo preferidas a todos os demais credares do fallido plira o pagamento das
SOldadas, que não entrão em concurso.

(843) Coneo....... ellt. -Cod. Comm.

Ros. arts. 651 a 653.

-Faz distincção entre gente de eguipagem e marinheiros; os primeiros
~ort exercerem funcções eS/leciaes, os segnndos por serem obrigados a exeu ar trabalhos ~ manobras.
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serviço do navio; salvas as acções dos proprietarios da embarcação cantra o capitão, e oeste contra a gente da tripolaç:ão ('44).
O salario do capitão e as' soldadas da eqllipagem são hypotheca
especial nestas acções (845).

TrTULO Vi.
DOS

FRETA~fENTOS.

CAPITULO l.
Da natureza e fórma do conl7'ato ele fretamento e das ca1'/as
partidas.

A.rt. õ66. O contrat,) de fretamento de qualquer em 1arcação,
quer seja na sua totalidade ou em parte, para uma ou mais viagens (8~6), quer seja á. carga, colheita ou prancha, o que tem
lagar quando o capitãü rec be carga de quan tos se apresenlão,
deve provar-se por escripto (847). No primeiro ca20 o instrumento,
que se chama ca·rta pa'lltida .ou cm'ta de f7'etamento, deve ser a',
signado pelo fretador e afretador, e por quaesquer outras pessoas
(8411). Arls. 765, e 877 SI '9.
f::oaneoa'danci~. -Cods'. Comms. arts.: Port. 1497; Holl. 452; Belg. 59.

(8115) Arls. 765 e 877 ~ 9.

f::oneol'(laut.'ia. -Cods. Comms. ar Is. : Porto 1497; Hall. 4J2 ; Belg. 59.
Nota.-A tripolação do navio que transporta generos a .frete é responsa·
vel ás partes pelas perdas e damnos que por mal-versação ou omissãn sua,
resultarem: lIev. n. 8855 de 1 de Abril ele 1876.-0. J1W., t 12 parr 1.19.
(846) f::ollcoI'dllucia.-Cods. COIl1Il1S. arts.; B,·l~. L. 2 T. 5 -I e 9;
Porto 1498 n. 1; FI'. 273 n. 6; Holl. LJ53 n. 1; Prus. 'i620 e 1621;
Rus. 728.

Nota. -Não podia ser para mais de uma viagem. Hegim. de 23 de FcveJ'eiro de 1864, cap. 10.
•
(8ú7) Art. 124; Reg, 737, arts. 159,1S2, e G82 § 2.

Coneordanch,.-Ccds. Comms. arts.: B~l!!. 1; Porto 1ú98 n. 2; FI'. ~73
pr., e 286 in fine; Hesp. 73~ ; 8011. 453 n. 2 ; Prus. 16:10 e 16:11' Rus. 728.

Nota. -Assim dispunha o Regim. de 1604 cit., arts. 1 e 2.
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que inlervenhão no contrato, do qual se dará a cada uma das
parles u'm exemplar (84.8); e no segundo, o instrumento chama-se conhecimento, e basta ser assignado pelo capilão e o carregador. Entende-se por fretador o que dá, e por afrelador o que
toma a embarcação a frete (849).
Arl. 507. A carta partida deve enunciar:
I. O nome do capitão e o do navio, o porte deste, a nação a
que pertence e o porto do seu registro (art. q.<J0) (850);
,
II. O nome dú fretador e o do afret'ador, e seus respeclivos
~omicilios j se o fretamento fôr por conCa de terceiro, deverá
tambem c1eclarar-se o seu nome e domicilio (8tH);
III. A de. ignaçãn da viagem, se é redonda ou a mez, para
uma (lU mais viagens, e se estas são de ida e volta, ou somente
para ida ou valia, e finalmente se a embarcação ~ e freta no todo
ou em parte (852);
(81t8) COIlCOI·(II'JlcIR.-COc!S. Comms. arts. Belg. 2; FI'. 273 pr.; 8oll.
Prns. 1620 c 1621; Rlls. 7 ~8; Porto 1li99.

lt~It;

Nola.-É um papel ou documento de bordo: art. li66, § 5.
-Os empregados consulares, quando requeridos. redigem contratos de
fretamenlos:-Decl'. n. li968 de.1.~72. art 96 . n.
-1\ carla partida faz prova Iitteral de divida dos carregadores Oll seus
d~tinalarios: Decis. de Agg. da HeI. da COrle de 10 de Março de 1876.Dlr. I. 10, pago 231..
.
(8lt9) {'ollcoB't1nucia, -Coc\s. Comm·. arts.: 1'01'1. 1ú98 pr.; FI'. 286

n. 2 ; 8011. lJ54.

-, a Inglaterra, a lei reconhece duas espccies de contratos de fretall'cnlo.: contratos por carla partida clta1·te1·,pal'ties, Freiglttings; contratOlll agene1'al sltip. O 1° é o que faz uma pessôa, alngando a totalidade
ou par~e de urp navio para o transporte de suas mercadorias para Jogares
d.eterrnmados; é geralmente redigido por escripto, mas é ,'alido e completo
amda m~smo verbal. O 2° tem grande analogia com o que chamamos f1·ete
a ~o!helta, e til'a o seu nome, in a general ship, da circumstancia que o
capltao e os proprielarios do navio o poem á disposiç5o de quem se aprecnta para carregar.
-Nos Estados· Unidos, tudo o que concerne ás fórmas do fret~mento é
regulado pelas leis inglezas.

(850) COlleol'.I"IIl.'ill-Cods. Comms. arls: Porto 1.500 ns. 1 e 2; FI'. 273
o; HolI. ú55 ns. 1 e 2 j Rus. 72\l ns. 1. e 2,

os. 1 c 2; Uesp 737 ns. 1.. 2 e

(851) COllcol·dallcia.-Cods. Comms. arts.: Porto 1.500 n. 3; FI'. 273
n. 3; Besp. 737 ns. 4 c 5; Holl. 455 n. 3.

~52) Co.. eol'd~HI('in.-Cods. COll1ms. arls. : Parlo 1500 n. 6; FI'. 237
n.. ,. Besp. 737 n. 6; HolI. ú53 n. 6 j Rus. 728 n. 6.
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IV. O genero e quantidade de carga que o navio deve receber,
designada por toneladas, numeras, peso ou volumes, e por
conta. de quem a mesma será conduzida para bordo e deste
para terra (803);
V. O tempo ua carga e descarga, portos de escala, quando a
haja, as estadias e sobrestadias ou demoras, e a fórma poe que
estas se lJão de vencer e contar (804,);
VL O preço do frete, quanto' ba de 'pagar-se de primagem
ou gratificação, e de estadias e sobrestadias, e a fórma, tempo e
logar do pagamento (855);
\11. Se ba lagares re ervados no navio, além dos necessarios
para uso e accommodação do pessoal e material do serviço da
embarcação (806);
VIII. Toc1as as mais estipulações em que as partes se accor·
darem (807) .
.Art. 068. As cartas de fretamento devem ser lançadas no
registro do r.ommercio, dentro de quinze dias a contar da sa·
hida da ernbêlrcação nos lagares da residencia dos Trib.
'do Comm., e nos outros dentro do prazo que estes designarem (art. 31) (858).
(853) COlu'ol·tlaDlcia. -Cods. Comms. arts.: Porto 1500 D. 4; Hesp. 737
n. 7; Rus. 728 n. 4.
(854) COllcln."«lalluliu. -Cods. Comms. arts.: POI't. 1500 n. 4 j Belg.5
n, 6; FI'. 273 TIS. 4 e 5; Hesp. 734 TIS. 1.0 e '1.1; Holl. 453 n. Ú.
(855) CQllco •."«iaucãa.-Cods. Comms. arts. : Porto 1500n. 5; 1'1'.273
n. 5; Hesp. 737 n. 8; HolI. !l53. n. 5; Rus. 728 n. 5.

Nota.-A estadia por parte ela carta ele fretamento; a acção para pedi·la
é commercial: Decis de Ag~. da Rei. da Côrte de :1.1 de Junho de i874.G. Jitr. t. II, pago 459.
(856) eJouc(w«iallcia. -Cods. Comms. arts. : Porto 1501; HolI. 456.
(857) COlIcoll"(!ancla. - Cod. Comm. Hesp. art. 737, ult. p.
- a Inglaterra, corno nos ESlados-Unidos, a lei não impõe nenhum.a
fórmula ou obrigação; as partes eslipulão seus interessps respectivos na maIS
plena liberdade. e o juiz suppre as lacunas elo contrato, informando-se da
vontade presnmida das partes, e, particularmente, dos usos constantes e
pralica do commercio.
(858) Reg D. 737, art. 58, 7.
Nota. -O sello do fretamento do navio á carga, colheita ou prancba será pago
antes do ele pacho da sabida, pelo consi!\,natario ou capitão, á vista de uma DoIa
por qualquer elelles assignaela, que declare o nome, nacionalidade e tonel~ge:
da embarcação, e o imporle total do frete, sendo-lhe renituida depol e
neHa lancada a verba da taxa cobrada.
~ As câ!'tas partidas ou de fretamento serão selladas dentro de 30 dias,
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Art. ;>69. A carta de fretamento valerá como instrumento
publico, tendo sido feita por intervenção e com assignatura de
algum corretor de navio, ou, na falta de corretor, por tabellião
que porte por fé ter sido pas~ada na sua presença, e de duas
testemunbas com elle assignaclas. A carta de fretamento que não
fôr autbenticada por alguma das duas referidas fórmas obri·
garáas proprias partes, mas não dará direito contra terceiro (859).
As cartas ele fretameo to assignadas pelo capitão valem ainda.
que este tenba excedido as faculdades das suas instrucções;
salvo o direito dos donos do navio por perdas e damnos contra
elle, pelos abusos que commetter (860).
Arl. 570. Fretando-se o navio por inteiro, entende-se que fica
sómenle re~ervada acamara rJo capitão, os agasalhados da equipagem, e as accommodações necessarias para o material da
embarcação (861).
Ârl. 57-1. Dissolve-se o contrato de fretamento, sem que haja
logar eligencia alguma de parte á parte ( 62):
r. Se a sabida da embarcação fôr impedida, antes da partida,
por força maior sem limitac,ão de tempo (863);
,
da respectiva data, se antes, na fÓl'ma do art. 568 do Cod. Comm., não fôrem
levadas ao registro, e deste ficará conslando o pagamento do sello realizado em
qualquer estação arrecadadora deste imposlo: Deer. n. 3139 de 1.863 art. H.
-Os fretamentos de navios pagão de sello proporcional:

Valor do frete
8ello pa7'a dentro do Imperia
Para fóra
Não excedendo de 5008000. • .
" - 8 0 0 0 . . . 28000
De mais de 5008000 até 1: 0008000. . . -8000 . •
• 48000
De mais de 1: 0008000 « 2: ooogOOO. . . 48000 . .
. 88000
As~im por diante, cobrando-se mais 28000 por conto ou fracção de conto
de.réls. sendo o navio fretado para dentro do Imperio, e 4g000 sendo-o para
palz estrangeiro, ou sem declaração de logar: Dee. 11. 4505 de 1870, art.
1', 3' elas.
(859) Reg. n. 737, arts. 140 §. 1 e 1.5~1.
~oncol'.lan.cia.-Corls. Comm. art!;.: Besp. 740 () 7H' Prus. 1622 e
1723: nus. 734 e 735.
'
(850) Art. 515.
COIlCo~dal1ci:l. - Cod. Comm. llesp. art. 751 - diD'.
(861) Concordallcia.-Cods. Comms. arts.: Boll. 456; Porl. 1501.
( , 62) /lrls. 573 e 574.
COllcol·(laucia. - Cods. Comms. arts.: 13elg. 47, pr.: Porto 1544,
pr.: FI'. 276; Besp. 768; Holl. 499, pr.
(863) ·A.rt. 573.
COllcol·.laneia._ Cods. Comms. arts.:· 13elg. 47 n. 1.; Porto 1544
n. :1 i !lotl. 499 n. 1.
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H. Sobrevindo, antes de principiada a viagem, ,declaração de
guerra, ou interdic,to de cOnlmercio com o paiz para onde a
embareação é de linada. em onsequencia do qual o navio ea
carga coojunctamenle não sejão considerados como propriedade
neutra (864-);
UI. Probibição de eC\portação de todas ou da maior parle das
fazendas comprehendidas na r.arta de fretamento do lagar donde
a embarcação deva partir, ou de importação no do seu destino (865);
IV. Declaração Je bloqueio do porto da carga ou do seu
destino, antes da parLida elo navio (866).
Em todos os referidos casos as despezas da descarga erão por
conta do afretador ou carregadores (867).
Ar!. 572. Se o interdicto de commercio com o parlo do desLino do navio acontece durante a sua viagem, e se por esle motivo o na.vio é obrigado a voltar com a carga, deve-se sómente o
frete pela ida, ainda que o navio tivesse sido fretado por ida e
volta (868).
Art. ~73. Achando-se um n<lvio fretado em lasLro para outro
porto onde deva carregar, dissolve-se o contrato se, chegando
a esse porto, sobrevier algum dos impedimentos designados
nos 'l1'ts. 57 L e 572, sem que possa ter lagar indemnização
alguma por nenhuma das parles, quer o impedimeúlo venha só
(86!l) Art. 573.
()oneol'd".. el~.- Cod . ComID'. arts.: Belg.!l7 n. 3: porto 154í
n. 3, e 15115; Holl. 500, l' p.
( 865 ) Art. 573.
q]olllcoll'.la~lcja. - Cods. Comrns. arts.: Belg.,!l7 n. 2; porl. 156~
n. 2 ; BoU. 499 n. '1.
- Na Inglaterra ha igualmente rnptura do contrato, se a exportaçflo das
mercadorias cal"l"egaclas é prohibida; e o carregador supporla, unica e elclusivamente, a responsabilidade de ~ua importancia.
( 866) Art. 573.
(:OIlC01'dAIIChl. -

n. 3; Holl. 4,9, n. 3.

Cods. Comms. arts.: Belg. 47 n. 3 j Porl. 15116
.

( 867 ) Art. 573.
Coucos·(lalDcia.- Cod. Cornrns. arts.: Belg. 47, ull. p.: Porto 1546
ulr. p,; Holl. 499, ult. p.
( 868 ) Ar!. 573.
CiUucol'dancin.- Cods. Comrns. arts.: Belg. 52; porto 15119; Fr.
299 ; Hesp. 772 ; Holl. 504.
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do navio, quer do navio e carga. So, porem, o impedimento
na ceI' da carga e não do navio, o afretador será obrigado a pagar
melade do frele ajustado ( 69).
1rt. 574.. Poderá igualmente rescindir-se o conlrato de freta·
mento arequerimento do afreladór, se o capitão lhe ti vel' occulLado
a verdadeira bandeira da embarcação; ficando este pessoalmente
responsavel ao mesmo afretador por todas as despezas da carga e
descarga, e por perdas e damnos, se o valor do navio não
chegar para satisfazer o prejuizo (870).

CAPITULO II.
Dos conhecimentos.
Art. 575. O conhecimento deve ser datado e declarar (871.):
I. O nome lo capitão e do carregador e consignatario (podendo
~milt.ir-se o nome deste, se fôr á ordem), e o nome e parle do
navio (872);
II. A qualidade e a quantidade dos objectos da carga, suas
marcas e numeras, annolados á margem (873);
m. O logar da parti la e o do destino, com declaração das
escalas, havendo-as (874);
,
(869) tJoll~ol·dallcia.- Cod '. ComlllS. arlS.: Porl. i546; Belg. 5i ;
Ho)l. 503.

(870) tJoncoJ.·dt"lch~.-Cod. Comro. Hesp. art. 748.
(871) l\eg. n. 737, art. 1.82,
(Jollco,·dallch~.- CoJs. Comms. arls.: Port. i553, pr.; Belg. 56, pr.:
Fr. 281., pr.' QolI. 507, pr.; Hesp. 79 " pr.;· Prus. 1.668 e 1669.
Na lnglat~rra e Estados-Unidos não impõe a lei a nenhuma enunciação,
como es encial, a \'alidade do conhecimento, bill of lading, e do contrato,
de que é, de alguma sorte, a expres ão.
J;ola. - É um documento ou papel de bordo, art. 466, Si 5.
- Oconhecimento revestido de todas as solemnldadrs exigida peJo arl. 575
do ~?d. Comm. tem força de escriptura publica, e, sendo passado em fórma
deds1mplr.s recibn, importa obrigação da entrega dos generos, nelle mencio~
na os, ao, Consigllatario exc\usi vamente: Av. n. 20:1 de 1863.
872) tJoncoI·(lanela.- Cods. COll1ms. arls.: Port. 1553, os. 2. 3
Belg. 56, n. 2 a 5; FI'. 28 L, ns, a ú; Hall. 507, ns. 1. a ú; Hesp.
O, ns. 1, 2, ú e 6, ult. p.; Prus. 1668 e 166 •
Bel' 873) tJolleOI'(IRllcla. -Cods. Comll1s. arts.: Porto 1553, ns. 1 e 8 ;
'6 g· 56, n. i; Fr. 28l, 11. 7; Holl. 507, n. 5; Hesp. 799, n. 5 i Prus.
J 68 e 1699.

J

;9 ;

1

28\ 874) COllcoNlancla. -Cods. Comms. arts. : Porto 1553, n. 3; FI'.
e1.69~: 5; Belg. 56, n. 6; Holl. 5 t)7, n. 6 ; Hesp. 799, n. 3; Prus. 166&
C.

c.

18
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IV. O preço do frete e primagem, se esta fôr estipulada, e
o logar e fôrma do pagamento (870);
V. Aassignatura do capitão (art. 077) e a do carregador (876).
Ârt. 076'. Sendo a carga tomada em virtude de carta de fre·
1ameuto, o portador do conhecimento não fica responsavel por
alguma condição ou obrigação especial contida na mesma carta,
se o conhecimento não tiver clausula - Segundo a c"rta d~
fretamento (877).
.
Art. 077. O capitão é obrigado a assignar todas as vias de

um mesmo conhecimento que o carregador exigir, devendo ser
todos do mesmo teor e da mesma data, e conter o nJmero
·da via. Uma via ficará em poder do capitão, as outras pertencem
ao carregador.
Se o capitão fôr. ao mesmo tempo o carregador, os conhe·
cimen tos respectivos serão assignados por duas pessoas da
tripolação a eIle immediatas no commando do navio, e uma
"ia será depositada nas mãos do armador ou do consignatario (878).
( 875) t:Joneordancia. - Cods. Comms. arls.: Port. 1553, n. 7;
Belg. 56, n. 7; FI'. 281., n. 6; Holl. 507, n. 7; Hesp. 799, n. 6; PI'US,
1668 e 1669.
( 876) Concordanel", - Cods. Comms. arts: Porto 1553, n. 9:
Belg. 56, n. 8 j FI'. 281, n. 5; Holl. 507, n. 8; Hesp. 800; Prus. 1626.
( 877) É preciso não confundir a cctTta partida com o conhecimentp: es!e
é o titulo que contesta o recebimento das mercadorias; aquella a convençao
que tem pOl' objecto o aluguel do navio.
( 878) Art. 575, § 5.
«::oneol.·danela. - Cods. ComlllS. arts. : Porto 1555 e 1556 ; FI'. 282;
Holl. 510; Hesp. 800; Prus. 1670 e 1671..
Nota.- O Trib. do Comm. da Côrte, em 16 de Junho de 1862, representou ao Governo Imperial contra a pralica dos mestres de vapores e barcOS
de vela da navegação de cabotagem dos por los da provincia do. Rio de Janeiro de recusarem a dar aos carregadores conheeimentos das cargas. que
recebem a bordo, e isto com grave prejuizo do commercio, que, por naO .ter
outro meio de transporte tão commodo e facil, se sujeita a esta abUSiva
pratica, ficando privados do unico documento com que podem rec.lamar
sua propriedade, conforme o art. 589 deste Cod., verificando o Tnbuo a[
que a origem de tal abuso provinha da inobservancia do art. 1I33 do.~eg. ~.
26117 dI' i860, que faz applicavel âs embarcações de cabotagem a dispostç}io do art. 1I02 do mesmo Reg.: Rei. do Ministel'io da Justiça de 1863.
Questão. - A diversidade de teor no ea:emplal' de um conhecimento,
por conter mais que as outras vias uma declaJ'apão tendente a melhor fir~a~
o direito do consignatario, torna impossivel o mesrrw conhecimento? . aO I
essa irregularidade não é enumerada entre as nullidades do art. 577 do cod.
C mm., sendo certo 'que nem a contrariedade de enunciação nas vias do eu-)lhecimento o vicia insanavelmente. Av. n. 208 de 1863.
,\
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Ar!. 578. Os conhecimentos serão assignados e entregues
dentro de vinte e quatro horas, depois de ultimada a carga,
em resgate dos recibos provisorios; pena de serem responsaveis por todos os damnos que resultarem do retardamento da
viagem, tanto o capitão como os carregadores que houverem
sido remissos na entrega dos mesmos conhecimentos (879).
Ar!. 579. Seja qual fôr a natureza do conhecimento, não
poderá o carregador variar a 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 respo nsavel aos portadores legitimas que se apresentarem com alguma 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 sati fação pelo valor da carga
nelles declarad a (88:1) .
Arl. 581. Fallecendo o capitão da embarcação antes de fazer-se
á vela, ou deixando de exercer o seu officio, os carregadores
têm direito para exigir do successor que revalide com a sua
a.ssignatura os conhecimentos por aquelle assignados, confermdo·se a carga com os mesmos conhecimentos: o capitão que
os assignar sem esta conferencia responderá pelas faltas, salvo
(879) Art. 575, SI 5.

COIlCQrdallela. -Cods. Comms. arts.: Porto 1555; Hesp. 739; Fr.
D. 6. ; Hall. 509; Prus. 1624.
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(880) Arts. 577 e 580.

Cencordancla. - Cods. ·Comms. arts.: Holl. 51.1. ; Hesp. 804.'
Nota. - Ainda mesmo admitlido que a consignação é uma procuração, é
Certo que a qualidade de consignatario só se prova pelo conhecimento, in~t:umento desse mandado sui generis, contra o qual só se podem oppOr em

J?Jzo. co~~encioso falsidade, quitação, embargo, arresto ou penhora e depoS1!O JUdICIal, ou perdimento .dos elfeitos carregados por causas justificadas;
Dao se~do licito ao carregador variar a consignação senão por meio de novos
Co~eclmentos, entregando ao capitão as oulras vias dos primeiros já por este
asstgnadas (Cad. Comm. art. 579), e jámais por uma ~imples procuração
o~ por cartas particulares, como no caso do consignatario figurar, não como
sdlUlPles mandataria, e sim como interessado no carregamento; Av. n. 206
e 1.863.
I
(881) Arts. 577 e 579.
()oneordanela.-Cods. Comms. arls... Hesp. 805 ; Prus. 1648.
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se os carregadores convierem que elIe declare nos conhecimentos
que não conferio a carga.
No caso de morte do capitão ou de ter sido despedido sem
justa cau.:a, serão pagas pelo dono do navio as despezas da
conferencia; mas, se a despedida provier de facto do capitão,
serão por conta deste (882).
Art. 582. Se as fazendas carregadas não tiverem sido en·
tregues por numero, peso ou medida, ou no caso de haver
duvida na contagem, o capitão póde declarar nos conheCimentos
que o mesmo numero, peso ou medida, lhe são desconhecidos;
mas, se o carregador não convier nesta declaração, deverã
proceder-se á nova contagem, correndo a despeza por conta
de quem a tiver occa iomdo.
Convindo o carregador na sobredita declaração, o capitão
ficará sómente obrigado a entregar no porto da descarga os
effeitos que se acharem d'entro d.L 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. Con talido ao capitão que ba diversos portadores
das differentes vias de um conllecime-nto das mesmas fazendas,
ou tendo-se feito sequestro, arresto ou penhora neltas, é abri·
gado a pedir deposito judicial, por conta de quem pertencer (88~),
Art. 584.. Nenhuma penhora ou embargo de terceiro, que
não fôr portador de alguma das vias de conhecimento, póde,
fóra do caso de reivindicação, segundo as disposições deste
c?diao (art. 874, n. 2), privar o portador do mesmo .conb.e·
CImento da faculdade de requerer o deposito ou venda JudiCiai
das fazendas no caso sobredito; salvo o direito do exequente
ou de terceiro oppoente sobre o preço da vpnda (88;».
Art. 585. O capitão pMe requerer o deposito judicial todns
as vezes que os portadores de 00nbecimentos se não apresen·
tarem para receber a carga immediatamente que elle der

----------------------(882)-(Jollcorllancla.-Cods. Comms. arts. : Hesp. 806 j Prus.16b8,
(883) COllcordallcla.-Gods. Comms. arts. ; Porto 1559; Holl.613.
~884) Reg. n. 737, art. 402.
(joncordancia.-Cods. Comms. arts. : Porto 1561 a 1564; Holl,617
C 518.
(885) Reg. n. 737, art. 604.
(Joneordaneia.-Cods.. Comms. arts. : Porto :1566; Roll. 520.
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prmCIplO á descarga, e nos casos em que o consignataJ:io esteja
ausente ou seja fallecido (886).
Art. 286. Oconhecimento concebido nos termos enunciados
no art. 575 faz iDteira prova entre tpdas as parles interessadas na carga e frete, e entre eBas e os seguradores; ficando
salva a estes e aos donos do navio a prova em contrario (887),
Ai't. 587. O conhecimento feito em fórma regular (art. 575)
tem força, e é accionavel como escriptura publica (888).
Sendo passado ci ordem, é transferivel e negociavel por via
de endosso (889)•
.Art. 588. Contra os conhecimentos Ó p,óde oppôr-se fal idade, quitação, embargo, arresto, ou penhora e deposito judicial
ou perdimento dos effeitos carregados por causa justificada (890).
(886) Ar!. 528 ; Reg. n. 737, art. 402.
COllcol·daneia.-Cods. Comms. arts.: Porto 1.5iô; FI'. 305; PI'llS,
1.722 e 1.724.
(887) Arts. 51.5 e 519; Reg. n. 737, art. 140,. ~ L

COllcot·.Janeia. - Cods. Comms.
Hall. 512.

arts.: Porto

1558; FI'. 283;

(888) Arts. 5l.9, 589 e 628; Reg. n. 737, arts. á8, 140 § 1, 247 SI 5,
870, e 720 SI 1.

COllcol·daneia. - Cods. Comms. arts. : . Porto 994; FI'. 283, n. 3
dilI.; Dali. 512' Besp. 807.
(889) Arts. 519, 589 e 628 ; Reg, n. 737 arts. á8, 140 § l., 247 § 5, 370
e 720, § t

COllcol·dalleiu. - Cods. Comms. arts. : Porto 1554; FI'. 281 n. 8;
Hall. 507, ult. p,; Hesp. 802.
,-: Na Inglaterra tam bem o conhecinlento é negociavel; póde ser transmlllido por via de endosso ou á ordem - to N. !tis assigns.
No/a.-A lransferencia da propriedadl' de mercadorias depositadas se opéra
na ,rórma da legislação em vigor, por força do endosso dos bilhell's do de~Slto. os quaes serão equiparados, na conformidade do art. 587 do Cad.
mm,! aos conhecimentos de carga.
D§ umto.-A Iransferencia deverá ser averbada nos assentos respectivos:
ceI', n. 2647 de l.860, art. 267.
-:- 110 caso de perda do titulo ou bilhete de deposito, não poderá ser forn,etIdo OUlfo e nem entregue a mercadoria senão 10 dias depois de annuntI~da a referida perda nos periodicos de maior circulação, e por edilae affiIa os na, praça do commercio, ou nos lagares mais publicos não lendo
~mp~re~J~o alguem a reclamar o seu direito. As despezas do annUDcios
nomals. dlhgencias correráõ por ,conta da parle interessada. Peja expedição do
artVO~litulo se Cobrará metade da taxa do original: Decr. n. 2647 de 1860,
. -68 j Decr. n. 4450 dI' 1870, n. 8.
(890) Reg. n. 737, art. 2251. - Vide noto 880.
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Art. 589. Nenbuma acção entre o capitão e os carregadores
ou seguradores será admissivel em juizo senão fôr logo acom·
panhada do conhecimento original. Afalta deste não pôde ser
supprida pelos recibos provisorios da carga; salvo provando·se
que o carregador fez diligencia pelo obter, e qu , fazendo·se
o navio á vela sem o capitão o haver passado, interpuz com·
petente protesto dentro dos primeiros tres dias uteis, contado
o da sabida do navio, com intimação do armador, r,oDsignatario
ou outro qualquer interessado, e, na falta destes, por edilae ;
ou sendo a questão de seguros sobre sinistro acontecido no
porto da carga, se provar que o mesmo sinistro aconteceu anles
do conhecimento poder ser assignado (89i).

CAPITULO III. .
Dos direitos e obrigações do fr-etadO?' e af?'etadol'.

Art. 590. O fretador é obrigado a ter o navio lestes para re·
ceber carg(l, e o afretado!' a effectua-la no tempo marcado
no contrato (892).
Art. 591. Não se tendo determinado na carta de fretamenlo
o tempo em que deve começar a carregar-se, entende-se que
principia a correr. de. de o dia em que o capitão declarar que
está prompto para receber a carga; se o tempo que durar a
carga ~ a descarga não estiver fixado, ou quanto se ha de pagar
de· prJmagem, estadias e sobrestadias, e o tempo e modo do
pagamento, será tudo regulado peJo uso do porto onde uma 00
outra deva effectuar-se (893).
Art. 592. Vencido o prazo e o das estadias e sobrestadias que
se tiverem ajustado, e, na falta de ajuste, as do uso no porlo da
carga, sem que o afretador teuha carregado effeitos alguD
I

(891) Arts. 628; T. uno 25; Reg. n. 737, arts. 48.. 159, 390 e 720 §!.
(JoucoI·daucia. -Cod. Comm. Hesp. arts. 809 e 810.
(892) (Jollcordallcia. -Cods. Comms. arts.: Porto !517 j BolI. b7:i
Belg. L. 2, T. 5 - 12 e 20; Rus·. 740, ns. 1. e 4; e 754 ; prus.!6
a 1632.
(893) (Joucordauela-Cods. Comms. arts.: Prus. 1630 a i632,I
.1718, Holl. 47'2; Hesp. 744; Fr. 274; Belg. 6.
- Na Inglaterra as estadias, staries, são tambem determinadas. pelo
em falta de convenção: e contão-se os domingos e dias em que nao ba espacho: Custom - house holidays.
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terá o capitão a escolba, ou de resilir do contrato e exigir do
afretador metade do frete aju tado e primagem com estadias e
sobrestadias, ou de emprehender a viagem sem carga, e, finda
ella, exigir delle d frete por inteiro e primagem, com as avarias que fôrem devidas, estadias e obrestadias (894).
Art. 593. Quando o afretador carrega só parte da carga no
tempo aprazado, o capitão, vencido o tempo cla~ estadias e
sobl'estadias, tem direito, ou de proceder á descarga por conta
do mesmo afretador e pedir meio fret13, ou de emprebender a
viagem com a parte ela carga que tiver a bordo, para haver
por inteiro no porto do seu destino, com as mais despezas
dec.laradas no artigo antecedente (8\)5).
Art. 594.. Renunciando o afretador ao contrato antes de
·comeearem a correr os diaH supplementares da carga, será
obrigado a pagar melade do frete e primagem (896).
Arl. 595. Sendo o navio fretado por inteiro, o afretador
póde obrigar o fretador a que faça sahir o navio logo que
tiver meltido a bordo a carga sufficiente para pagamento do
frele e primagem, estadias ou sobrestadias, ou prestado fiança
ao pagamento. O capitão, neste caso. não póde tomar carga de
terceiro sem con enlimento por escripto do a[retador, nem
r~cu ar- e á sahida; salvo por falta de promptificação do naYIO, que, segundo a clausulas do fretamento, não pDS a ser
Jmputavel ao fretador (897).
Arl. 596. Tendo o fretador direito de fazer sahir o navio sem
'carga ou só com parte deUa (arts. 592 e 593), poderá, para
segurança do frete e de outras indemnizações a que haja logar,
completar a clrga por outros carregadores, independente do
(894) Arts. 596 e 6H.

(JollcDrdallcia. -Cods. Comms. arts.: Porto :1509 ; Belg. :12; Holl.
464; Prus. 1.643; Hus. 755; FI'. 288 PI'.
(895) Art. 596.

(JOllcordnucia._Cods. Comms. arts.: Porto 1509 e 1.511 ; Belg. 13;
B011. 465 ; FI'; 288 ult. p. ; Prus. 1.6411 e 1.6lt5 ; Rus. 758; Hesp. 764.
(896) Art. 596,
Be~oucor.laucla. - Cods. Comms. arts.: Porto 151.2; FI'. '288, $ 2 ;
g. 15 j Boll. lt67 ; Besp. 760.
(897) ()olleOrtlallcia. -Cod. Comm. Besp. al'ts. 752 a ?5lt, e 756.,
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consentimento do afretador; mas o beneficio do novo frete
pertencerá a este (898).
Art. 597. Se o fretador houver declarado na carta partida
maior capacidade do que aquella que o navio na realidade tiver, não excedendo àa decima parte, o fretador terã opção
para annullar o contrato, ou exigir corresponàente abatimento
no frete, com indemnização de perdas e damnos; salvo se a
declaração e tiver conforme á lotação do navio (899).
Art. 598. O fretador póde fazer descarregar. á custa do afretador os elfei tos que este introduzir no navio além da carga
ajustada na carta do fretamento; .alvo prestando-se aquelle a
pagar o frete corresponden te. se o navio os puder receber (900).
Art. õ99. Os carregadores on afretadores respondem pelos
damnos que resultarem, se. sem sciencia e consentimento do
capitão, introduzirem no navio fazenda, cuja sahida ou entrada fêr prohibida. e de qmlquer ou tro facto iJlicito que
praticarem ao tempo da carga ou descarga; e, ainda que as
fazendas sejão confiscadas, serão obrigados a pagar o frete e
primagem por inteiro e a avaria (901).
(898) Art. 611.

«::oIlCOrtlallcia. - Coeis. Comms. arts. : Porto 1513; Holl. 468 i
Hesp. 752 a 754, e 756.
(899) COllcol'daJlcia.--Cods. Comms. arts.: FI'. 289 e 290 i Bclg. 7;
Porto 1504; Hesp. 7lt6 e 7lt7; Holl. lt59.
. .
- É lranscril'ção lilteral do Cod. Hesp. : os demais obrigão a uma dimInuição proporcional no preço, além das perdas e damnos, e fixão a quadragesima pal:le. O Cod. H~p. fixa uma clecima qltintc~ parte.
(900) «::oncordanela. -Cods. Comms. arls. : Porto
Belg. 17; FI'. 288, § 1.; 8esp. 759.

j

514 i Holl. 469:

(901) 1\I't. 790.

«::ollco ...daneia. - Cods. Comms. al'ts.: Port. 1.524; 8011. 477;
Belg. 27.
N,ota. - É prohibido o despacl'o das seguintes mercadorias e objectos:
§ 1. o Qualquer objecto de esculptura, pintura ou liLhogl'apllia, cujo assllmplO
seja obsceno. ou olfensivo da religião, da moral e bons coslumes, ou que
estejão comprehendidos nas 1isposições dos arls. 90, 242, 244, 278 e 279
do Cod. Peno ;
.
§ 2. o Os impressos ou obras contrafeitas a que se referem o art. 35 da Lei
n. 369 de 1.845, e o Decr. n. 2491 de 1859.
§ 3. Os punhaes, caniveles-punhaes e facas de ponta, com excepção das
de charquear, do serviço de cozinha e das denominadas de - maIo; as espingardas ou pistolas de vento, os stilcs e as bengalas, guardas.cbuva, vu
0
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Art. 600. Provando-se que o capitão consentio na introducção das fazendas probibidas, ou que, cheganelo ao seu conhecimenlo em tempo, as não fez descarregar, ou sendo informado depois da viagem começada, as não denuncüira no
acto da primeira visita da alfandega que receber a bordo do
porto do seu destino, ficará olidariamente obrigado para com
toDo os interessados por perdas e damnos que resultarem
ao navio ou à carga, e sem acção para haver o frete, nem
indemnização alguma do carregador, ainda que e~ta se tenha
estipulado (902).
Art. 60i. Estando o navio a frete de carga geral, não
póde ocapitão, depois que tiver recebido alguma parte da carga,
recusar-se a receber a mais que se lhe o:fferecer por fi ete igual,
não achando OUtro mais vanlajo o; pena de poder ser com·
pellido pelos c:megadores dos effeitos recebidos a que se
faça á vela com primeiro venlo favoravel, e de pagar as perdas
e damnos qne da demora resultarem í903).
Art. 602. Se o capitão, quando tomar frete á colhei la ou
á prancha, fix,lr o tempo duranle o qual a embarc:lção estará á carga, findo o tempo marcado, erá obrigado a partir
com oprimeiro venlo favoravel; pena de responder pelas perdas
e damnos que resultarem do retardamento da viagem' salvo
convindo na demora a maioria dos carregadore em relação
ao valor do frete (904).
~rt. (i03. Não tendo o capitão fixado o tempo da partida, é
~hngádo a sahir com o primeiro vento favoravel, depois que
lIver recebido mais de dons terços da carga correspondente
qua.esqucr outros objectos que contenhão espadas, e toques, punhaes ou
e pmgarrlas ;
§ 4.° O armamento ou petrechos de guel'l'a, quando o deqpachante não
apresentar, com a nota, a licença da competente autorida~e policiaL;
§ 5.° Âs gazüas e outros inslrumentos, ou apparelhos proprios para
roubar'
§ 6.° As mrrcadorias e generos alimenticios ou medicinaes em estado de
p.~lrefacção ou de avaria, que pos ão s~r nocivos á saude puclira, reconheCIOS por peritos na fórma prescripta na secção 3° do cap. seguinte: Decl'.
n.(2647 de 1860, art. 516; Decr. n. 4343 de 1869, art. 7.
90~) Jlrt. 1'15. - Vide noto 865.
(;ollco)·tlanelo._Cods. Comms. arts. : Port. 190; Hesp. 220-dUT.
(903) (;oncot·tlallcla. -Cod. ComID. Hesp. art. 756.
n {J9 04l COllcol·tlaucia .-Cods. Comms. aris. : Port. 1519; HolI. 472 ;
JJe g. 22.
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á lotação do navio, se assim o exigir a maIOrIa dos carre.
gadores em relação ao valor do frete, sem que nenhum dos outros
possa retirar as fazendas que tiver a bordo (905).
Árt. 604. Se ocapitão, no caso do artigo antecedente, não pu·
der obter mais de dous terços da carga dentro de um mez depois
que houver posto o navio a frete geral. poderá subrogar oulra
emb~rcação para tran~porte da carga que tiver a bordo, comtanto
que seja igualmente apla para fazer a viagem, pagando a de peza
da baldeação da carga e o augmento do frete e do premio do eguro: será, porém, licito ~~os carregadores retirar de bordo as
suas fazendas, sem pagar frete, sendo por conta delles a despeza
de desarrumação e descarga, resti tuindo I)S recibos provisorios ou
conhec mento·, e dando fiança pelos que tiver remetlido. Se o
capitão não puder achar navio, e o carregadores não quizerem
descarregar, será obrigado a sahir sessenta dias depois ql~e houver
post0 o navio á ·carga com a que tiver a bordo (906).
Art. 605, Não tendo a embarcação capacidade para receber
toda a carga contratada Cfjffi diversos carregadores ou afretadores,
terá preferencia a que se achar a horda, e depois a que tiver
prioridade na data dos contratos; e se estes fôrem lodo da
mesma data, haverá logar a rateio, ficando o capitão I'esponsavel
pela indemnização dos damnos causados (901) .
Arl. 606. Fretando-se a embarcação para ir receber carga em
ontro porlo, logo que lá chegar, devera o capitão apresentar-se
sem demora ao consignatario, exigindo delle que lhe declare por
escripto na carta de fretamento o dia, mez e anno de sua apre eotação; pena ·le não principiar a correr o tempo do fl'etamenl9
antes da sua apresentação.
llecusando o consignatario fazer na carta de fretamento a de·
claração requerida, devera protestar e fazer-lhe intimar oprotesto
e avisar o afretador. Se, passado o tempo devido para a ca.rga,.8
o da demora ou de estadias e sobresladias, o consignatarJO. n~o
tiver carregado o navia, o capitão, fazendo-o préviamente lOUmar por via de novo protesto para effectuar a entrega da carga
dentr\~ do tempo ajustado, e não cumprindo elIe, nem tendo recebido .ordens do afretador, fará diligencia para contratar carga por
(905) tJoncOI'(lallclR.-Cods. Comms. arts. : Porl. 1520; Holl. 672;
Belg. 23. -Estipulão metade da carga.
(906) tJolleordancla.-Cods. Comms. arts. : Porto 1520; BoIl. 673(907) tJollcor.lallcja: -Cods. Comms. arl.: Hall. 473 ; Besp. 751.
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conla deste para o porto do seu destino; e, com carga ou sem
ella, seguira para e11e, onde o afrelador será obrigado a pagarlhe o frete por inteiro com as demoras vencidas, fazendo encontro dos fretes da carga tomada por sua conta, se alguma
houver tomado (908).
Arl. 607. SeQdo um navio embargado na partida, em viagem,
ou no logar da descarga, por facto ou negligencia do afretador
ou de algum dos carregadores, ficará o culpado obrig<ido, para
com o fretador ou capitão e os mais carregadores, pelas pel'das
e damnos que o navio ou as fazen'das vierem a oifrer provenientes de se facto (909).
Art. 60S. O capitão é responsavel ao dono do navio e ao afretador e carregadores, por perdas e damnos, se por culpa- sua o
navio fór embargado ou retardado na partida durante a viagem
ou no logar de seu destino (910).
Art. 609. Se antes de começada a viagem, ou no curso delJa,
a sahida da embarcação Jôr impedida temporariamente por embargo ou força maior, ::subsisti I a o contrato, sem haver logar a
indemnizações de p rdas e darnnos pelo retardamento (9f 1).
Ocarregador, neste caso, poderá descarregar os seus effeitos
durante a demora, pagando a despeza e prestando fiança de
os tornar a carregar logo que ces e o impedimento, ou de pa-gal' ofrete por inteiro e estadias e sobrestadias, não os reeml)arcando (912) .
. Art. 610. Se o navio não puder entrar no porto do seu destIDO. por declaração de guerra, interdicto de commercio ou bloqueIO, o capitão é obrigado a seguir irnmediatamente para
aquelle que tenha sido prevenido, na sua carta de ordens. Não
se achando prevenido, procurará o porto mais proximo que não
(908) Reg. n. 737, art. 390.
p (909) Coneol·dRII~la.-Cods. Comms. arls. : Porto 1.521.
rus. 1694 j Hesp. 762 e 763; HolI. 674; Delg. 24.
I

j

FI". 294 ;

(910) An. 529.

- Cods. Comms. arts. : Porto 1.522
neCOlleOl'danela.
Ig. 25 e 26 i HolI. 475; Prus. 1.649 ; Rus. 746.

j

FI". 295 e 297 ;

Bf9H) COlleorllallela. - Cods. Comms. arls.: Porto :1.550 :1." p.;
e g. 53 j Proso 168i ; FI". 277; Holl. 505.
(9i2) Arl. 6'12.
H ~IOIlCOl'dancla. o . 505, ult. p.

Cods. Comms. arts.: Porto :1.5502" p. ; Fr. 278 ;
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estiver impedido j e abi fará os avisos competentes ao fretador
e afretadores, cujas ordens deve esperar por tanto tempo
quanto se;a necessario para receber resposta. Não recebendo
esta, o capitão deve voltar para o porto da sabida com a
carga (9i3).
Art. 611. Sendo arrestado um navio no cnrso da sua viagem
por ordem de uma potencia, nenbum frete será devido pelo tempo
da detenção, sendo fretado a mez, n.em augmento de frete, se
fôr por viagem (9i4).
Quando o navio fôr fretado para dous ou mais portos, e
acontecer que em um delles se saiba ter sido declarada a guerra
contra a potencia a que pertence o navio ou a carga, o capitão,
se nem esla nem aquelle fôrem livres, quando não possa partir
em comboi ou por algum outro modo seguro, deverá ficar no
porto da noticia até receber ordens do dono do navio ou do
afretador (915).
Se so o navio não fór livre, o fretador pOde resilil' do con·
trato, com direito ao frete vencido, estadias e Eobrestadias e
avaria gros.a, pagando as despezas da descarga. Se, pelo con·
traria, .0 a carga não fôr livre, O afrelador tem direito para res·
cindir o contrato pagandu a de peza da descarga, e o capitão
procederá na conformidade dos arls. 692 e n96 (916).
.
,\rt. 6'12. Sendo o navio obrigado a voltar ao porto ela sahlda
ou arribar a outro qualquer por perigo de piratas ou de ini·
migas, podem os carregadores ou consignatClrio convir na ua
total descarga, pagando as despezas desta e o frete da ida por
inteiro, e prestando a fiança determinada no art. 609.
Se o frelament fór a mez, o frete é devido somente pelo
tempo que o navio tiver sido empregadl) (917).
(9t3) C::oncol'dancia.-Cod.
Hesp. 780.

Comms. arts. : Prus. 1686 a 1689j

(914) Concol·tiancill. -Cods. Comms. arts. : Porl. 1551; Belg. 5!l i
Prus. 1695.
(915) C::ollcordancia.-Cods. Comms. arIs .: Porl. 1547 i' p.j
Belg. 50, ll. 1; Boil. 502, ll. 1; Hesp. 773.
(91.6) C::oncorda.. ~la.-Cods. Comms. arts. : Be 19. 50; Porto iõ!l7,
ns. 2 e 3; Holl. 502, ns. 2 e 3.
(917) An. 741, § ,

C::oIlCOl'tlallcil'. - Cods. Comms. arts.: Porto 1549; Hesp. 771 e 77~i
FI'. 299; HolI. 504
- Nos Estados-Unidos o carregador nada paga quando o navio é obri-

gado a voltar ao porto da partida.
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Art. 6f 3. Se o capitão fór obrigado a concertar a embarcação durante a viagem, o afretador, carregadore ou con ignatarios, não querendo esperar pelo concerto, podem retirar as
suas fazE:ndas, pagando todo o frete, estadia e sobre Ladias, e
avaria gros a, havendo-a, as despezas da descarga e desarrumação (918).
Ârt. 644.. Não admitlindo o navio concerto, o capitão é obrigado afl'elar por ua conla, e em poder exigir augmento algum
de frete, uma ou mais embarcações para transportar a carga
ao logar do destino (919).
Se o capitão não puder fretar oulro ou outros navio dentro
de sessenla dia depois que o navio róI' julgado innavegavel,
e quando o concerto fór impraticavel, deverá requprer deposito
judicial da carga, e interpor os competentes protestos para sua
resalva: neste caso, o contrato ficará resci o, e sómenle se
devel'á o frete vencido (920). Se, porém, o afretadores ou
carregadores pro,arem que o navio condemnado por incapaz
estava innavegavel quando se fez á vela, não serão obrigados
(918) UOllcorllRlIela. - Cods. Comms. arts. :
pr.; HolI. 478' Belg. 28; Prus. 1701 e 1702; Hcsp.
- Na Inglaterra e E lados-Unidos. o capitão tem
frete, quando olIerece tmnsporlar as mercadorias e
aCeitão.

Porto 1525 i FI'. 296,
776.

direilo a reclamar o
os carregadores não

Nota. - Se o navio arribar a porto não' alfandêgado ou não habilitado,
precisando de obras para continuar a sua navegação, e o seu afretador, carrega 101' ou con ignalario, não qurrendo attender ou esperar pelo seu concerto, pretender retirar suas mercadorias, só o poderá fazer mediante licença
o.u ordem da alfandega ou mesa de rendas competente, ou da mais viZ~l1a, com assistencia dos empregados qne esta designar, drpoi de preenchida as formalidades do respecti vo despacho; correndo todas as despezas
deste serviço por sua contil, na fórma do art. 613 do Cod. Comm.: Decr.
D. 2647 de 1860, art. 324.
(919) Arts. 645, 738 e 7li.6.
()Ollcol·dan~la. -Cods. Comms. arts.: Porto 1525; Holl. 478, n. 2;

FI'. 296, SI 1; Balg. 28; Prus. 1.703 a 1.706

j

Rus. 747 i Bcsp. 777 e 778.

(920) Arts. 757, e 766 § 5; Reg. n. 737, arts. 390 e 402.

(Jollcol·(IRllcla. -Cods. Comms. arlS.: Porto H~25 2" p.; Prus. 1703

a 1.706 ; Holl. 478, n. 2; FI'. 296, SI 2 j Hesp. 777 e 778.

d - Na Inglalerra e Estados-Unidos, se o capitão não encontrar outro na'yio,
escarrega as mercadorias e a viagem reputa-se completa. O frete nao é
pago senão ern Pl'O rata' do serviço prestado - pro rata itineris - sejão
quaes fOrem as condições sobre que tenha-se estipulado.
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a frete algum, terão acção de perda e damnos contra ofretaJor. Esta prova é aqmissivel, não obstante e contra os cer·
tificados da visita da ahida (921.).
Art. 6Hi. Ajustando-se os fretes por peso, sem se designar
se é liquido ou bruto, deverá entender-se que é peso brulo,
comprehendendo-se nelIe qualquer especie de capa, caixa on
vasilha, em que as fazendas se acharem acondicionadas (922).
Art. 6" 6. Quando o frete fór justo por nnmero, peso ou
medida. e houver condição de que a carga será entregue nl)
portaló do navio, o capitão tem direito de requerer que os
effeitos sejão contados, medidos ou pesados a bordo do mesmo
navio antes da descarga; e, procedendo-se a esta diligencia,
não responderá por faltas que possão apparecer em terra (923):
se, porém, as fazendas se descarregarem sem se contarem,
medirem ou pesarem, o con'ignatario terá direito de verificar
em terra a identidade, numero, medição ou peso, e o capitão
será obrigado a conformar-se com o resultado desta verificação (924).
Art. 60. Os generos que por sua natureza são susceptiveis
de augmento ou diminuição, independentemente de má arruo
mação ou falta de estiva, ou de defeito no vasilhame como ~
por exemplo, o sal, será por conta do dono qualquer diminuição ou augmento que os m'esmos generos tiverem denlro
(921) Voucol·.lt,neia.- Cods. Comms. arts.: Porto 1.526; Belg. 28;
Fr. 297; Hesp. 779 j Prus. 1698 a i700j Holl. 479.
Nota.-Sobre as providencias a tomar-se nos casos de arribada do navll>
que fór julgado innavegavel, ou fôl' abandonado nos termos de direito, ne·
cessidades de sua descarga ou baldeação para alliviar o navio que encalb?u
em algum baixio, ou banco, dentro dos mares territoriaes do ImperJO.
Vide Decr. n. 2647 de 1860, art. 323 e segs.- Vide noto 91.8.
(922) VouCO.·.IRucla. -Cod. Comm. Hesp. art. 784.
Nota. - Para os portos do Imperio e de Portugal e suas Possessões são
pagos por arrobas ou po,r voll1;mes j para os outros portos da Europa por,ur
neladas de 70 arrobas ou por volumes; para os portos da França, pelas tarifas
io Havre e Marselha: Ass. n. 17 de 1.7 de Agosto de 1857. - vide o .US,
n. 18 de 18 ~e Dezembro de 1865.
(923) Art. 76.

VOllco ..dllJlCiR. - Cods. Comms. arts.: Porto
Holl. 491.
(924) Art. 76.
Voncordancia. -Coda. Comms.
Holl. 492.

1536; Belg. 39;

arts.: Porto 1537; nelg. áO:
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do navio; e em um e outro caso deve-se feete do que se numerar, medir ou pesar no acto da descarga (925).
1rt. 618. Havendo presumpção de que as fazendas fôrão
damnificadas, roubadas ou diminuidas, o capitão é obrigado,
e o consignatario e quaesquer outros interessados têm direito
a re.querer que sejão judicialmente visitadas e 'examinadas, e
os damnos estimados a bordo antes da descarga ou dentro em
vinte e quatro horas depois; e ainda que este procedimento seja
requerido pelo capitão, não prejudicará os seus meios de
defesa (926).
e as fazendas fôrem entregues sem o referido exame, os
consignatarios têm direito de fazer proceder a exame judicial
no preciso termo de quarenta e oiLO horas depois da descarga;
e, passado este prazo, não haverá mais lagar á reclamação
alguma (927) .
Todavia, não sendo a avaria ou diminuição visivel por fóra,
o exame judicial poderá validam ente fazer-se dentro de dez
dia depois que as fazendas passarem ás mãos dos consignatarios, nos termos do art. 21 { (928).
Art. 6t 9. O capitão ou fretador não podem reter fazenda
no navio a pretexto de falta de pagamento de frete, avaria
grossa ou despezas; poderá, porém, precedendo competente
protesto, requerer o deposito de fazendas equivalentes, e pedir
a venda delIas, ficando-lhe o direito salvo pelo resto contra o
carregador., no caso de insufficiencia do deposi to (929).
(925) Art. 711, § 71

(JOllCordRncln. -Cods. Comms. arts.: Hesp.l 791.; Fr. 31.0, pr.;

BoU. h97

(926) Arls. 76 e 772; Reg. n. 737, art. 21.2.

(Joncol'dauciR. -Cods. Comms. arts.: Porto 1.538; Bol!. 493.
(927) Arls. 76, M1. e 772.
(JoncordaneIR. - Cods. Comms. arts.: Porto 1539; 8011. 494
(9~8)ll:oncordRncla. -Cods. Comms. arts.: Porto 15ltO; Hol1. lt95ignão 48 horas.

Des

, (929) Arts. 527 e 785 i Reg. n. 737, arts. 31.8 § 1, 321 § 1, e 390.
'35 (JollcordanelR. -Cods. Comms. arts.: Porto 1532; Hol!. 487 ; Belg.
j Besp. 79lt; Fr. 306; Pruss. i 722 a 1.724•
.-Na Inglaterra e Estados.Upidos, a respeito do frete, o capitão tem direIto de retensão sobre as mercadorias; pôde tambem, depois de haver
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A mesma dispo ição tem logar quando o conslgnatario recusa
receber a cargr1. (930).
Nos dous referidos casos, ' se a avaria grossa não puder ser
regulada iromediatamente, é licito ao capitão exigir o deposito
judicial da somma que se arbitrar (93-1).
Ari. 6-Z0. O capitão que entregar fazendas antes de receber
o frete, avaria gro sa e despezas, sem pôr em pratica os meios
do artigo precedente, ou os que lhe facultarem as leis ou usos
du logar da descarga, não terá acção para exigir o pagamento
do carreg(ldor ou atrelador, provando este que carregou as fazen·
das por conta de terceiro (932).
ArL. 62'1. Pagão frele por inteiro as fazendas que se deteriorarem por avaria, ou diminuirem por mão acondicionamento
das vflsilbas, caixas, capas ou outra qualquer cobertura em
que fôrem canegadas, provando o capitão que o damno não
procedeu de arrumação ou de estiva (art. 624).
Pagão igualmente frete por inteiro as fazendas que o capitão e
obrigado a vender nas circumstancias previstas no art. 515 (933).
O frete das fazendas alijadas para salvação commum do
inutilmente pedido ou cobrado o preço ao destinatario (consignalario), formar
sua reclamação contra o carregador, mesDlo depois da entrega.

N()ta. -As mercadorias existentes nas embarcações sujeitas â fiscalisação
só poderão ser embargadas, sequestrada ou penhoradas, emquanto nellas
permanecerem, nos seguintes casos:
1 Ue execuf,(ão para pagamento de"clividas da fazenda nacional;
. 2° De arrecadação de bens de defuntos e ausentes, nos lermos da respec·
ti va le~islação ;
3° De execução a que se referem os al'ts. 5~7, 619 e 785 do Cod. do Comm.;
4°. De penh Ira, nos termos do art. 520 do Rego. n. 737, guardada a
di~posição do art. 256 do presente Heg., Decr. n. 2647 de 1.866, ar\. 208.Vide os al'ts. seguintes.
0

(930) Arts. 527 e 785; Reg. n. 737, arts. 318

!\I

f. 321

(JOllcol'41ancla. -C~ds. Comm-. arts.: Porto 1.534
78t; Fr. 305; Prus. 1722 a 172!J,
(931) Arts••527 e 785 ; Reg. n. 737, arts. : 31.8

j

!\I 1, e 390.
Belg. 37 j HesP'

!\I 1., 321 !\I te 390.

Uoncol'llancla. -Cods. C~mms. arts.: Purt. :1532 e 1534; Belg.
37; Holl. 487 e 489 ; Resp. 781 e 794 ; FI'. 305 e 306; Prus. :1722 a

ase

mi"

(932) Uoncordancla. -CJds. Comms. arts. :Port. 1.533; Holl. h88 I

Je1g, 36,

(933) UOllcorllallcl". -Cod. CQmm. Porto art. ~527,
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navio e da carga abona-se por inteiro, como avaria grossa
(art. 764.) (934).
Arl. 622. Não se deve frete das mercadorias perdidas por
nanfragiq ou varação, roubos de piratas ou presa de inimigo,
e, tendo- e pago adiantado, re'pete-se; salva convenção em contrario (935).
Todavia, resgatando-se o navio e fazendas, ou .salvando-se
do naufragio, deve-se o frete correspondente até ao logar da
presa ou naufragio; e será pago por inteiro, se o ca'pitão conduzir as fazendas salvas até ao logar do destino, contribuindo
este ao fretador por avaria grossa no damno ou resgate (936) ...
A.rt. 623. Salvando-se no mar ou nas praias, sem cooperação
da tl'ipolação, fazendas que fizerão parte da carga, e sendo
depoi ele salvas entregues por pessoas estranhas, não se deve
por ella' frete algum (937).
Al'l. 624. O carregador não. póde abandonar as fazendas ao
frete. TodaYia póde ter logar o abandono dos liquidos, cujas
vasilhas e achem vMias, ou quasi vasias (938).
Art. 62?). Aviagem para todos os effejtos do vencimento de
fretes, e outra cousa se não aju tal', começa a correr desde o
momenlo em que a carga fica debaixo da responsabilidade do
capitão (939).
.
Art. 626. Os fretes e avarias grossas têm bYPolheca ta cita e
especial nos effeilos que fazem objecto da carga, durante trinta
(93á) (JoucOI·alallcia. -Cods. Comms. al'ls. : Porto 1528; Holl. 481 ;
Fr. 301: Belg. 31; Hesp. 786.
, (935) ConcoNlrulcia.-Cods. Comms. arts.: Porto 1529 j Belg. 32 ;
h. 30~; Hesp. 787; Holl. 482.
(936) Coneol'dluleia. -Cods. Comms. arls.: Porto 1530 j Belg. 33;
Fr. 30a; [-Iesp. 788 j Holl. 483.
(937) Concordanela. -Cods. Comms. arts.: Porto 1531; Belg. 34.
Hall. lt84-.
(938) Arls. 621, e 71.1 Si 5.
COllcol·alancia. -Cods. Comms. arts.: Porto 1542 j Belg. 45: Fi'. 310 ;
Boll. á97; l1esp. 790 j Prus. i 729 a 173L
(939) Arl. 116.
7lt(J3 Ollcor.lancia. -Cods. Comms. arts.: Port; 1.507 Belg. 10; Rus.
; Holl. 460 e 462.
~ Nota. -Os fretes vencem-se logo que se descarrega a fazenda, e ficão
Ab ~nvenção das partes quanto ao tempo do pagamento: Res. de -29 de
ri. em Ed. de 12 de Maio de 1766, e Ed. de 27 de Julho de 1.787.
c. C.
19
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dias depois da entrega, se antes deste termo não houverem
'Pa ado para o domínio de terceiro (940).
.A.rL. 627. A divida de freles, primagem, estadias e sobre·
estadias, avarias e despezas da carga, prefere a todas as outras
:sobre o valor dos effeitos carregados; salvo os casos de que
trata o art. 470, n. i (94:1).
, Al't. 6'Z8. O contrato de fretamento de um navio estrangeiro,
exequivel no Brazil, ha de ser determinado e julgado pelas re·
gra e'tabelecidas neste codigo, quer tenha sido ajustado dentro
do Imperio, qU61' em paiz estrangeiro (942).
CAPITULO IV.

Dos passagei?'os.

Art. 629. Opassageiro de um navio deve achar-se ii bordo
no dia e h ra que o capitão designar, quer no porto da partida,
quer em qualquer outro de escala ou arribada; pena de er
(9110) Arts. 1.1.7, e 887 S) 7.

<:oncol.·dal!!cia. - Cods. Comms. arts.: Port. 1535; Holl. 490; Fr.
307: I cig. 38; Uesp. 798; Uus. 763.-0s dous primeiros e o 4 8 20 dia I o
2° 15, e 05° 8 dias.
Nota. ubsistem, posto que sem o nome de hypotheca, as obrigações
'Teaes que a favor de certos creditos o Cod. Comm. estabelece sobre os ser·
v ços e mercadorias: Lei '1. 1237 de 1864, art. 5, § 2; Decr. n 3453 de i865,
art. 112.
(941) Art. 877, S) 7.

<:0 cOl·clall.ciR. -Cods. Comms. arts.: Porto 1535; Hesp. 797.
- a Inglaterra, ~ privilegio do proprietario sobre as mercadorias .pa~
.p Igamcnto do frete é absoluto e não soffre limitação por alguma prescnpçao
articular. ~ bsiste, e se exerce até perfeito pagamento.

Nota. -Os seus credores preferem a quae quer outros nas fazendas que
ilzerão a carga, porque se devem. -C. de Lei de 20 de Junho de 1774. ~ 39.
(942) Arts. 519 e 587 ; T. no. 25; Reg. 11. 737, art. 3, S)S) 2, e 4.
<:OllC l·llallcia. -Coeis. Comms. arts.: Porto 1543; HolI. 498.
",Ynta. -Os contratos commerciaes aj ustados em paiz estrangeiro, cxequi·
veis. purém, no Imperio, serão regulados e julgados pela legislaçãO com merdaI do Era lil: Reg, O. 737, art. 4.
. os
- O' documentos destinados a ser produziclos em juizo devem ser aSSlgn8ad7~
p lo con~ul e sellados com o sello do consulado: Decr. 4968 de 1 ,
tlrt . 181 e 183.
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obrigado ao pagamento do preço de sua passagem por inteiro,
se onavio se fizer de vela sem elle (943).
Arl. 630. Nenhum passageiro poderá transferir a terceiro, sem
consentimento do capitão, o seu direito de passagem (944).
Resilindo o passageiro do contrato antes da viagem começada,
o capitão tem direito á 'metade 40 preço da passagem; e ao
pagamento por inteiro, se aquelle a não quizer continuar depois
de começada (94õ).
Se opassageiro fallecer antes da viagem começada, deve-se s6
metade do preço da passagem (946).
Art. 63i. Se a 'viagem fôr suspensa ou interrompida, por causa
de força maior, no porto da partida, rescinde-se p contrato,
sem que nem o capi tão nem o passageiro tenbão direito á indemnização alguma; tendo logar a suspensão ou interrupção em
ontro qualquer porto de escala ou arribada, deve-se sómente o
preço' correspondente á viagem feita (947).
'
Interrompendo-se a viagem depois de começada, POJ; demora
de concerto no navio, o passageiro deve tomar passagem em
ontro, pagando o preço correspondente á viagem feita. Se quizer
esperar pelo concerto, o capiLão não é obrigado a seu su~tento;
salvo se opassageiro não encontrar outro navio em que commodamente se possa transportar, ou o preço da nova passagem exceder a da primeira, na proporção da viagem andada (948).
Arl. 632. O capitão tem hypotbeca privilegiada para pagamento do preço da oassagem em todos os effeitos que o passageiro tiver a boro.o, e direito de os reter emquanto não fôr
pago (949).
(g43) {)OAlco.·dancia.-Cods. Comms. arts.: Hall. 522; Pros. 1746
.' 1747.
'

N,ota. -A visita ou entrada nas alfandegas será permittida, independente
de licença - aos passageiros - , durante o tempo necessario para o desembaraço e sahida de suas bagagens: Decr. 11. 2847 de 1860, arte 198, SI 2.
(944) {)OllcordlUlcia. ...:.. God. Comm. Hall. arte 523~
(940) {)oncordaneia•.- Cad. Comm. Hall. art. 527.
(946) ()OllcoI·llancla. - Cad.! Comm. Hall. arte 524.
947) UoncoJ.'dancia. - Cad. Comm. Boll. art. 525, l' p.
(948) {)oucordlulcia.- Cad. Comm. Hui!. art. 525,2" p.
(949) Alt. 877, § 7.-Vide noto 658.
{)oneordancia. -Cad. Comm. Hall. art. 533.
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Oca.pitão só responde pelo damno sobrevindo aos .effeitos que
o passageiro tiver a bordo debaixo da sua immediata guarda,
quando o damno provier de facto seu ou da tripolação (950).
TITULO VII.

no

CONTRATO DE DINHEIRO A RISCO OU CAMBIO lIlARITIMO.

Ar.t. 633. O contrato de emprestimo a risco ou cambio mario
timo, pelo qual o dador estipula ao tomador um premio certo e
determinado por preço dos risc.os de mar que toma sobre si,
ficando com hypotheca 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 dos riscos tomados no
t~mpo e logar convencionados, só póde provar-se por instrumento pnblico ou particular, o qual será registrado no Tribunal
do Commercio dentro de oito dias da data da escriptura 00
letra (951.). Se o contrato tiver logar em paiz estrangeiro por
subditos brazileiros, o instrumento deverá ser autbenticado com
o -visto - do consul do Imperio, se ahi o houver, e, em todo o
caso, annotado no verso do registro da embarcação, se versar
sobre navio ou frete. Faltando no instrumento do contrato aI·
'Sumas das sobredita formalidades, ficará este subsistindo
(950) {)o neoa·daaiela. - Cods. Comms. arts.; Holl. 532 j Prus. mo.
(951.) Arts. 877, SI 8; Reg. D. 738, art 58, SI 7.
(Jo:nco~dan.eja. - CQds. Comms. arts.: FI'. au.; pr. ,e 312; Belg.
L. 2, T. 8,2; Hesp. 812 e 81.3; Holl. 569 e 570 pr.; Prus. 2359 j Rus. 792j
Porto :1.621. e 1.622.; Malt. 209.
- Na [nglaterra este contrato chama-se bottom,·y quando versa sobre I
navio, e "espondentia quando sobre a carga.
- Pelo direito romano se cl.Jamava pecunia trajectiti~, ou pecunia nautica', ou frenus nauticum.
'
- Em geral, o cambio maritimo, além da prova escripta, requer o registro; na Inglalerra, porém, es~e contralo não é sujeito a fórma algu~Ji
legal; entretanto se pensa que quando o bottom,'y tem por objecto o naVIO,
em sua totalidade, a .solemnidade do Registro indispensavel.
.
- Na Prussia, a inscripção do contl'ato deve ser levada soure os papell
de bordo: Cod. art. 2 4 1 1 . .
)
Nota.-.l(} Alv. de 16 de Janeiro de 1.757 c~ama ao cambio maritimouOl
pretexto de usura, e ordena que se não possa- dar a risco por menos de
nm anno, e por mais de cinco por cento de premio 1 e que só possa pa·
gar-se na praça do emprestimo I e que não possa haver contrato de seguro
sobre este contratol ...
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entre as proprias partes, mas não estabelecerá direitos contra
terceiro (952).
É permittido fazer emprestimo a risco não só em dinheiro, .
mas tambem em effeitos proprios para o serviço e consumo do
navio, ou que possão ser objecto de commercio; mas em taes
casos a cousa emprestada deve ser estimada em valor fixo, para
ser paga com dinheiro (9õ3).
Art. 63~. O instrumento do contrato de dinheiro a risco deve
declarar (954):
I. Adatà e o logar em que o emprestimo se faz (9õ5) ;
II. Ocapital empre tado, e o preço do risco, aquelle e este
especificado separadamente (9õ6);
m. Onome do dador e do tomador, com o do navio e o do
seu capitão (957) ;
IV. Oobjecto ou effeito sobre que recahe o emprestimo (958) #
(952) Art. 466, ~ to; Reg.Jn. 737, arts.
noto 997.

3 ~ 2, 140 ~ 1., e 1.59. -Vide

COllcordancia. - CoeIs. Comms. arts.: Fr. 312, ult. p.; Holl. 571. e
572; Port. 1.633 2' p., e 1.624.
(953) Uonco....lancia. - CoeIs. Comms. arts. : Porto 1.621 ; Holl. 816.
(954) COllcoI·.laneia. -Cods. Comms. arts.: Porto 1622, pr. ; FI'. 3U
pr.; Belg. 2; Hesp. 81.4, pr.; Holl. 570, pr.; Prus. 2390 a2396.
- Os contratos ou letras de risco pagão de sello proporcional :
:Tabella.
Se110
Valor do premio
Não excedendo de 108000. • •
8200
De mais de 108000 até 508õoO
1.8000
II
de 50$000 até 1.008000
28 000
. • •.
38000
II
de lOogooO até 1508000 . • • •
5 Assim por diante, cobrando-se mais, 1$000 por 508000 ou fracção de'
08000: Decr. n. 4505 de 1870, art. 1..
(955) Uonco...daucla. -;- CoeIs. Comms. arts. : Porto 1.623; Belg. 2,

n. 8 i Hesp. 570, n. 8.

(956) Uoncordancla. Belg• 2, fiS. 1 e 3; Fr. 3U,
Prus, 2390 a 2396.
(957) Uoncórdancla. _
~ 4Ui Belg. 2, ns. 5 e 6; Fr.
o • 570, ns. 3 e 4.

CoeIs. Comms. arts.: Porto 1.622, n. i;
n. 1; Hesp. 814, n. 1.; Holl. 570, n. 1.;
Cods. Comms. arts. : Porto 1.622, ns. 3
311, ns. 3 e 4; Hesp. 814, ns. 3 e 4;

&\958) UOllcordancla. _ Cods. Comms. arts.: Porto 1622, n. 2,;
g. 2, n. 4 j Hesp. 814,. n. 2; Hall. 570, D. 2; Prus. 2390 ~ 2396.
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V. Os riscos lomad.os, com menção especifica de cada um (9õ9);'
VI. Se o emprestlmo tem lagar por uma ou mais viaaens,
qual a viagem e por que termo (960) ;
o
VII.' A época do pagamento por embolso e o logar onde deva
éffectuar-se (96i) ;
VIII. Qualquer outra clausula em que as partes convenhão,
comtanto que não s ja opposta á natureza deste contrato ou
prohibida por lei.
O instrumento em que faltar alguma das declarações enunciadas, será considerado como simples credito de dinheiro de
emprestimo ao premio da lei, sem bypotheca 110S effeitos sobre
que tiver sido dado, nem privilegio algum (962).
Art. 631>. A escriplura ou letra de risco exarada á ordem tem
força de letra de cambio contra o tomador e garantes (963). e
é transferivel e exequivel por via de endosso, com os mesmos
direitos e pelas mesmas acções que as letras de cambio (964).
O cessionario toma o lagar de endossador, tanto a respeito
do capital como do premio e dos riscos; mas a garantia da solvabilidade do tomador é restricta ao capital; saha condição em
contrario quanto ao premio (96~).
Art. 636. Não sendo a escriptura ou letra de risco passadaá
ordem, só pMe Sfll' transferida por cessãol com as mesmas
formal~dades e effeitos das cessões civis, sem outra responsabilidade da parte do cedente, que não seja a de garantir a
existencia dt divida (966).
I

(959) (Jooeordallela. - Cods. Comms. arls. Porto 1622', D. 5 j
Belg. 2, n. 7.
(960) (Jollcordallcla. - Cods. Comms. al'ts. : 1622, n. 6; Belg. 2,
D. 8; Fr. 3U, us. 5 e 6; Hesp. 81á, ns. 5 e 6 ; Holl. 570, ns. 5 e 6,
(96l) (Joneortlaneia. -Cods. Comms. arts. : Por!. 1622, n. 7, Belg.
2, n. 9; Hesp. 81á, n. 7; Holl. 570, n. 7.
(962) Reg. D. 737, art. 692.
(Joncorda~ciR. - Cod. Comm. Porto ar!. 162á.
(963) (JoncordaoeiR. - Cods. Comms. arts.: Porl. 1632, ii p.j
Fr. 3i3, 1." p. ; Hesp. 815, l" p. ; Holl. 573, 2" p.
- Na Inglaterra, um acto contestando um emprestimo a risco pMe ser
negociado.
(96á) (Joncordancia. - Cod. Comms. arts. Porto 1632, l' p. ; FI,
~i3, 2" p. j Hesp. 815. 2" p. ;. B'OU. 573, 2' p.

(!65) (Joneordancla. - Cods. Comms. arls.: Port. 1632, 2' P. i
FI'. 31á.
(966) (JoJlC!ordaueia. -Cod. Comm, Porto ar. 1636.
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Art. 637. Se no .instrumento do contrato ,S9 não tiver feito
menção especifica do riscos com reserva de algum, ou deixar de
se estipular o tempo, ente?de-se q~e. o dador do dinheiro tomará
obre si todos aquelles rISCOs marItlmos, e pelo me mo tempo
que ger3lment~ costumão receber os seg~radore (967).
Art. 638. Nao se declarando na escl'lptura ou letra de risco
que oemprestimo é só por ida, ou só por volta, ou por uma
e outra, lO pagamento, recabindo o emprestimo sobre. fazendas,
é exequivel no lagar do destino destas, declarado nos conbe-cimentos ou fretamento, e se recahir sobre o navio, -no fim
de dous mezes depois da chegada ao porto do destino, se não ap··
parelhar de "alta (968).
Art. 639. O emprestimo a risco póde recahir (969) :
1. Sobre o casco, fretes e pertenças do navio (970) ;
II. Sobre a carga (97 t);
m. Sobre a totalidade destes ohjectos, conjuncta ou eparadamente, ou sobre uma parte determinada de cada um
delles (972).
ArL. 640. Recahindo o emprestimo a risco sobre o casco e
pertenças do navio, ahrange na sua responsabilidade o frete da
viagem respectiva (973).
(967) (JOIICOI·.lluacill. -COU. Comm. Porto art. 1630, i' p.
(968) COllcol·tlll.llcla. - Cods. Comms. arts.: Porto i635; Prus. 1399
a 2401.
Nota.-Prescrevem no fim de um anno, n contar do (lia em que as obri-

gações rôrem exequiveis, sendo contrahidas dentro do Imperio, e no fim de
tres, tendo sido contrahidas em paiz estrangeiro..
(969) COllcordBllcla.-Cods. Comms. arts.: Porto i637, p~. ; FI'.
<li5, pr.; Hesp. 817, pr.; Holl. 574, pr.
.
- Na Inglaterra se póde emprestar a risco, a~ não ser sobre o na via e
carRa: Se considera como emprestimo regular o emprestimo de uma somma
de dmheiro destinado á tal operação, com a condição de um largo interesse,
se a viagem se completasse felizmente.
~
- É isto uma especie de jôgo, de aposta.
(970) Art. 656.
VOllcordan.cla.- Cods. Comms. arts.: Porto 1637, ns. i a 3;
Fr. 315, ns. 1 a 3; Hesp. 817, ns.1 a 3; Holl. 574, ns.1e3.
Jl (971.) UOllcorl'allcla. -Cods. Comms. arts.: Porto 1637, n. 4; Fr.
15, D. 4; Hesp. 81.7, n. 4; Hall. 570, n. 4.
Nota.-É o mesmo que dizer sobre - faculdade ou fazendas.
(972) UOIICOrtlallcla.-Cods. Comms. arts.: Port.1637, Do 5; Fr. 315,
D. 5; Besp. 8t7, n. 5; Hall. 570, n. 5.
.
B (973) (;oncordallcia. - Cods. Comms. arts.: Porto 1643; FI'. 320, § i;
esp. 81.8, n, i.
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Quando o contrato é celebrado sobre o navio e carga, o
privilegio do dador é solidaria sobre uma e outra cousa (974).
Se o emprestimo fôr feito sobre a carga ou sobre um objecto
determinado do navio ou da carga, o seus effeitos não se e ten·
dem além desse obj ecto ou da carga (975).
Art. 64L Para o contrato sortir ~eu effeiLo legal, é nece~·
sario que exista dentro do navio, no momento do sini tro, a
impo~tancia da somma dada de emprestimo a risco, em fa·
zendas, ou no seu equivalente (976).
Art. 642. Quando oobjecto sobre o que se toma dinheiro a risco
não chega a pôr- e effectivamente em risco por não se efIectuar
a viagem, rescinde-se o contrato; e o dador, neste caso, tem
direito para haver o capital com os juro~ da lei desde o dia
da entrega do dinheiro ao tomador, sem outro algum premio,
e goza do privilegio de preferencia quanto 30 capital sómente (977).
Art. 6!l3. Otomador que não carregar effeitos no valor total
da somma tomada a risco é obrigado a restituir o remanes·
cente ao dador antes da partida do naviQ, ou todo, se nenhum
empregar; e, se não restituir, dá-se a acção pe~soal contra o
tomador pela parte descoberta, ainda que a parte coberta ou
empregada venha- a perder-se (art 655) (978).
O mesmo terá lagar quando o dinheiro a risco CM tomado
para habilitar o navio, ~e o tomador não chegar a fazer uso
delle ou da cousa estimavel, em todo ou em parte (9·79) ..
. Art. 644.. Quando no instrumento de risco sobre fazendas
houver a faculdade de-tocttr e faze~' escala-, ficão obrigados' ao contrato não só o dinheiro carregado em especie para
ser em'pregado na viagem, e as fazendas carregadas no logar
da partida, mas tambem as que fôrem carregadas em retorno
por conta (lo tomador, sendo o contrato feito de ida e volla:
(974) {;ollcordancht.-Cods. Comms. arts.: Porto 1644; FI'. 320,§2j
Hesp. 818, n. :2; Boll. 575.
(975) (JoncordanciR. -Cods. Comms. arts.: Porto 1.645; FI'. 3i5,§3;
Hesp. 818, n. 3.
(976) (Jollcorda~lclR. - Cod. Com. Porto ar!. 1.654, uit. p.
(977) (JollcorIIRllcla.-Cods. Comms. arts.: Porto 1657; Hesp. 828.
, (97-8) COI.lCOrtlallclR. - Cods. Comms, al'ts.: Porto 1630, 2' p.;
lIesp. 824, 1.' p.
(979) (Jol.lcortlRuciR. - Cods. Comms. arls. : Porto 1030, 2' p.;
lIesp. 824, 2' p.
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e o tomador, neste caso, tem faculdade de troca-las ou vende-las,
e comprar outras em todos os portos de escala (980).
Art. 645. Se ao tempo do sinistro, parte dos effeitos, objecto
do risco, já se acharem em terra, a perda do dador erá. reduzida ao que tiver ficado dentro Lia navio; e se os effeilos alvos
fôrem transportados em outro navio para o porlo do destino
originaria (art. 6{ 4), neste continuão os riscos do dador (98t).
Art. 6~6.- O dador a risco sobre effeitos carregados em navio
nominativalÍlente designado no contrato não responde pela perda
de"ses effeilos, ainda mesmo que seja acontecida por perigo
de mar, se l'ôrem transferidos ou baldeado' para oulro navio;
salvo provando·se legalmente que a baldeação tivera lagar por
força maior (982).
'Art. 647. Em caso de sinistro, salvando-se alguns effeitos da
carga, objectos do risco, a obrigação do pagamento de dinheiro a
risco fica reduzida ao valor dos mrsmos objectos, estimado pela
fórIDa.determinada no art. 694 e seguintes. Odador, nesle caso,
te,m direito para er pago do principal e premio par esse mesmo
valor alé onde alcançar, deduzidas as despezas de salvado, e as
soldadas vencidas nessa viagem (983)
endo dinheiro dado sobre o navio, o pr'ivilegio do dador
comprehende não só os fragmentos naufragas do mesmo navio,
mas lambem o frete adquirido pelas fazendas salvas, deduzidas as despezas de salvados e a soldadas vencidas na viagem
respectiva, não havendo dinheiro a risco ou seguro especial sobre
esse frete (984).
, Art. 648. Havendo sobre o mesmo navio ou sobre a mesma
carga um contrato de risco e outro de seguro (art. 650), o prodU~l~ dos effeilos salvos será dividido entre o segurador e odador
a rIS.CO pelo seu capital sómente, na proporção de seus respectiV~ntere'ses

(985).

(980) ()OIl~OA·d"uciR.-Cods. Comms. Port.:
(981) ()fHlcol·.lancj9.-Cod. Comm. POl't. art.
H(19,82) ()olleorllaneiR. -Cods. Comms. arts.:
0.582; He p. 832, n. 4.
(983) ()OIlCOI·IIRJlcia.-Cods. Gomms. arts.:
Hesp. 836.
.

art. i6511, i' e 2' ps.
1663.
Porto 1652; FI'. 321;
Porto 1660

j

FI'. 327;

(984) ()olleordallela .-Cod. Comm. Port. art. 1662.

H~85) (Jolleorlllulcia. -Cods. Comms. arts.: POJ;t. 1665: FI'. 331;
P. 837; Prus, 2376.

emNota.-V.fde Dir., t. 2, pago 297, onde se sustenta que não é fundada

e o bdo a raz ao . a divisão do produclo dos etIeitos salvos entre o segurador
,
ad01' a nsco.
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Art. G49. Não precedendo ajuste em contr'ario, o dador conJ'
serva seu direitos integros contra o tomador, ainda mesmo que
a perda. ou damno da cousa, objecto do risco provenha de alguma
das causas ennmeradas no art. 711 (986).
Arl. 650. Quando alguns, mas não todos os riscos, ou uma.
parte sómente do naYio ou da carga se acbão seguro, póde con·
trabir-se emprestimos a risco pelos riscos ou parte não segura até
a concurrencia do seu valor por inteiro (art 682) (987).
Arl. 651. As letras mercanLi provenientes de êlinheiro recebido pelo capitão para despezas indispensaveis do navio ou
da carga, nos termos elos arts. 515 e ~16, e os premios do
seguro correspondente, quando sua importancia houver sido
realmente segurada, têm o pri vjlegio de letras de emprestimo
a risco, se contiverem declaração impressa de que o importe
foi destinado para as reFeridas despezas; e são exequiveis,
ainda mesmo que taes objectos se percão por qualquer evento
posterior, provando o dador que o dinheiro foi effectiva·
mente empregado em beneficio do navio ou da carga (arts, 5i5
e 517). (988).
Art. 652. O emprestimo de dinheiro a risco sobre o navio,
(986) COllcol·dallcia.-Cods. Comms. arts.: Port. 1666; FI'. 326ditr.· Hesp. 832; Hall. 587.
/
(987) Art. 656,

Si 4.

COllcoFtlancia.-Cod. Comm. Porto art. 1629.
(988) Art. 470 Si 6, 1182, 695, 764 Si 18, e 791.; Reg. n. 737, DI'I. 2h7,
§ 3.

Nota.-Formula de uma 'letra de risco maritimo, sacada pelo capitão contra
o pr()prietario do navio:
Logar do saque, tantos de. .. de i 8...
Principal. • . .• .•. . .• •• S
Premio. .• •.••• ••••• . 8
Total. . . • •• • •. • . • 8
fi. tantos dias (ou mezes), se chegar a salvamento ao porto de ... o navio, ..
de meu com mando e propriedade (ou consignação) de Vmc., pagará, ao
portador F.•• desta Praça, ou a '/0' em vista desta l' "ia de letra de nSCO
(não o tendo feito pela 2' ou 3') a quantia acima, em moeda corrente,~'
pital e premio, de emprestimo que me fez o mesmo portador, em vlSl1
da autorização que obtive do juiz do commercio para reparar as avarias.:,
com que entrou neste porto o dito na via, afim de rehabiüta-Io a segUir
viagem ao pQrto de.••.por ser o de sua descarga, e bem assim para compra
de viveres; sujeitando eu, em garantia deste debito o casco e pertenças
do navio, assim como o remanescente do frete, depois' de pagas as soldadaS
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tomado pelo capitão no logar do domicilio do dono, sem autorização escripta deste, produz acção e privilegio sómente na parte
que ocapitão possa ter no navio e frete, e não obriga o dono,
ainda mesmo que se pretenda provar que o dinheiro foi applicada a beneficio da embarcação (989).
1rt. 6n3. O emprestimo a risco sobre fazendas, contrabido
antes da viagem começada, deve ser mencionado nos conhecimentos e no manifesto da carga, com designação da pessoa a
quem o capitão deve participar a chegada ftlliz no Jogar do
destino. Omittida aquella declaração, o conslgnatario, tendo
aceitado letras de cambio, ou feito adiantamentos na fé dos
conhecimentos, preferirá ao portador da letra de ri. C'). Na
fa1La de de ignação a quem deva participar a chegada, o capitão
pMe rlescarregar as fazendas, sem re ponsabilidade alguma
pe soaI para c.om o portador da letra de risco (990).
.
Art. 6n4.. Se entre o dador a risco e o capitão se der algum
conluio, por ClljO meio os armadores ou carregadores soffrão
prejuizo, será este indemnizado folidariamente pelo dador e
pelo capitão, contra os quaes poderá intentar-se a acção criminal que competente seja (991).
Art. 6nt>. Incorre no crime de estellionato o tomador que
receber dinheiro a risco por valor maior que o do objecto do
ri co, ou quando este não tenha sido eIIectivamente embarc~dQ (art. 6If3); e no mesmo crime incorre tambem o dador que,
nao podendo ignorar esta circumstancia, a não declarar á pessoa
aguem endossar a letra de risco. No primeiro caso o tomador,
ã lripolação, na conformidade da leg-islação r.ommerciaJ a respeito de taes
emprestimos de risco maritimo a que me sujeitei.
Ao portador. " (nome do sacado.)
F .•. (nome do sacador)
l1utatis mutandis, a mesma fórmula quando ,o sacado é o capitão do
navIO.
-As escripturas de dinheiro a risco, tomado pelo capitão de uma em~
barcação nacional em paiz estrangeiro, são la nadas pelo Consul brazileiro:
Rev. n. 4968 de 1872, art 96, SI 4.
(989) «Joneol·dallcla. _ Cods. Comms. arts. : Porto i646; Fr. 321.;
Hesp: 825; Doll. 579; Proso 2383 e 2384.
..,
- Quando o navio estiver na Inglaterra, o proprletan~, umcam.ente, OU
seu mandatario especial, poderáõ contratar um empresumo a TUiCO.

(990) «Joneordallcla.-Cods. Comms. arts.: Porto 1653; Holl. 583.J
(991) «Jallcordanela. -Cod. Comm. Porto art. 1.649.
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o no seguntlo o dador, respondem solidariamente pela imporlancia da letra, ainda quando tenha perecido o objecto do risco
(992).

Art. 61>6. E nuno o contrato de cambio maritimo :
1. Sendo o emprl::stimo feito á gente da tripolação (993);
U. Tendo o ·emprestimo sómente pai' objecto o frete a vencer,

ou o lucro esperado de alguma negociação, ou um outro i·
multanea e exclusivamente (994);
lU. Quando o dador não corre algum risco dos objecto sobre
os quaes se deu o dinheiro (995);
IV. Quando recabe sobre objectos, cujos riscos já têm sido
tomados por outrem no seu inteiro valor (art. 61>0) (996);
V. Faltando o registro ou as formalidades exigidas no art. 5W
para o caso de que ahi se trata (997).
(992) ~olleoJ.·tDRl1cjR.-Cods. Comms. Porto arts.: 1638; FI'. 316 e
317; I:lesp. 823; HolI. 576; Prus. 237li e 2375.

Nota.-Vide Cod. Crim., art. 266. § 4; Lei n. 2033 de 1.871, art. 2i'
(993) Art. 639; Reg, n. 737; arts. 682 Si 1, 68ú Si i e 692.
Cods. Comms. arts.: 'Porto 1.660; FI'. 319; Hesp.
821.; Holl. 577; ['rus. 2371.
-Na Prussia, álém da nullidade, a somma emprp.stada é cónfiscada.
-Na Inglaterra, nos Estados-Unidos e em Malta é autorizado.
Nota. - Era prohibido dar dillheiro a risco de náo aos homens do ~ar
e officiaes das viagens da India de ida e volta: AIv. de 1.á de FevereIro
de 1.609.
-1)e estendeu esta prohibição a todas as viagens para quaesquer portos,
como para a India, Alv. de 23 de t1gosto de ,1623.
(996) Arr. 639; Reg. n. 737, arts. 682 Si 1, 686 Si i. e 692.
~oncoo.·dl\ncio.-

Von~oJ.·.IRRlciR. -

Cods. Comms. arts.: Port. 1662 i FI'. 3i8' Hesp.
Prus. 2369 e 2370 i Est. Rom. 3:1.4; Haiti 3:1.8; Jon.
318.
.
e Estados-Unidos, difIerentemente.
e 662; Reg. n. 737, art. 682 Si :1., 686 Si :1., e 692.
Voncordancla. -Cods. Comms. arts.: Porto :1.627; Hesp. 828.

819 i Holl. 578;
287 ; Lomb.-Ven.
-Na Inglaterra
(995) Arts. 639

(996) Art. 639 i Reg. n. 737, arts. 682 § :1., 686 Si 1, e 692.
VOJ.J.~ol·dRncla. -Cods. Comms. arts.: Porto 1628; Besp. 827; PrUS.
2376,
(997) Art. 639; Reg. n. 737, arts. 682 Si i, 686 Si i, e 692.
Voneo ..d.Julcla. -Cods. Comms. arts.: Porto 1624; BolI. 572.
Nota. -o r.ontrato de/ emprestimo a risco deve ser registrado, como para
sua validade exige a lei commerciaI: Rev. n. 8188 de 6 de Novemb:
de :1.872 e Acc. 7"evis01" do Trib. do Comm. de Pernambuco de ii e
Agosto de :1.873. Di!'., t. 3 pago i52.
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Em todos os referidos casos, ainda que o contrato não surta
os seus effeitos legae~, o ,tomador responde pessoalmente pelo
principal mutuado e Juros legaes, posto que a cousa objecto do
contrato tenha perecido no tempo e no lagar dos riscos (998).
Àrl. 657. O privilegio do dador a risco sobre o navio com~
prehende proporcionalmente, não só os fragmentos naufragos
do mesmo navio, mas tambem o frete adquirido pelas fazendas
salvas, deduzidas as despezas de salvados e as soldadas devidas
por essa viagem; não havendo seguro ou risco especial sobre o
mesmo frete (999).
Arl.. 658. Se o contrato a risco comprehender navio e carga,
as fazendas conservadas são hypotbeca do dador, amda que o
navio pereça; o mesmo é vice-versa, quando o navfo se salva e
as fazendas se nerdem (WOO).
Art. 659.. E livre aos contrabentes estipular o premio na
quantidade, e omodo de pagamen to que bem lhes pareça; mas,
uma vez concordado, a superveniencia de fisco não dá direito
á exigencia de augmento ou diminuição de premio; salvo se
outra cousa fór accordada no contrato (WOn
Art. 660. Não estando fixada a época do pagamento, ::.erá
este reputado vencido apenas tiverem cessado os riscos. Desse
dia em diante correm para o dador os juros da lei sobre o capilai epremio no caso de mora, o qual só póde provar-sd pelo
protesto (i002).
.
Art. 66L Oportador, na falta de pagamento no lermo. devido,
é obrigado a prolestar e a praticar todos os deveres dos portadores de letras de cambio para vencimento dos juros e
(998) Art. 639; Reg. n. 737, arts. 682 SI i, 68á SI i. e 692.
Voncortlalleia. - Cods. Comms. arts.: Porto 1628; 2" p.; Fr.
3i8; Hesp. 8H) j Hall. 578; Prus. 2371.
(999) Art. 647.
83~oncO"tlancja.-cods. Comms. arts.: Porto i66~; Fr. 327; Hesp.

(iOOO) ()olleordallcla.-Cod. Comm. Porto art. 16M.
(iOO1.) ()ollcordallcla.- Cad. Comm. Porto art. i631.
(1.002) Art. 447.

Voncordaucla. - Cods. Comms. arts.: Porto i634; Hesp. 835 o
839 i Prus. 2398; Fr. 328; Hall. 585.
-:. Na Prussia, oito dias depois da chegada do navio; na Inglaterra,
cessao os riscos desde o momento em que o navio fundêa ou larga

ancora.
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conservação do direito regressivo sobre os garantes do instrumento de risco (W03).
Art. 662. Odador de dinheiro a risco adquire bypotheca no
objecto sobre que recabe o emprestimo; mas fica sujeito a perder
todo o direito á somma mutuada, perecendo o objecto h'ypotbecado no tempo e logar, e pelos riscos convencionados; e ó
tem direito ao embolso do principal e premio por inteiro no
caso de chegada a salvamento (1004}.
Art. 663. Incumbe ao tomador provar a perda, e justificar
que os effeitos, objecto do emprestimo, existião na embarcação
na occasião elo sinistro (1005).
Art. 664. Acoptecendo presa ou desastre de mar ao navio
ou fazendas sobre que recabio o emprestirno a risco, o tomador
tem obrigação de flOticiar () acontecimento ao dador, apenas
tal nova cbegar ao seu conhecimento. Acbando-se o tomador a
esse tempo no n:tvio, ou prcximo aos objectos sobre que recallio
o emprestimo, é obrigado a empregar na sua reclamação e
salvação as diligencias proprias rle um administrador exacto;
pena de responder por perdas e damDos que da. sua fa\t.a resul·
tarem (1006).
Art. 665. Quando 30bre contrato de dinheiro a risco accorra
caso que não e acbe pravenido neste titulo, procurar-se-ha a
sua decisão por analogia, qUân to seja compativel, no tituloDOS SEGUROS MARITHIOS- e

vice-versa (1007).

(1003) Reg. n. 737, art. 370.- Vide not. 1010.

Voneordancia.-- Cod. Comm. Porto art. i633.
(100á) Art. 878,

S\ 8.

VOllco ...dancla.- Cods. Gomms. arts.: Porto 1659; Bofi. 586; Fr.
325 ; Hesp. !l31.; Prus. 2á26 e segs.
- Na Inglaterra dá-se o mesmo.
(1005) VonC!ortlaneill.-Cod. Comm. FI'. art.329; Ord. de Bilhão,
cap. 23-ll.
rabi
- Nos Estados-Unidos, como entre nós, o capitão não pôde coo! ~
emprestimo a risco senão em caso de necessidade absoluta. Para ql\~ ,Ol
armadores fiquem responsaveis pelo emprestimo, a prova deverá ser lelta
pelo doadOl·.
(1006) Voneordaueia. -Cods.' Gomms. arts.: Porto 1667; Holl.

59~

. (1007) VOlleordancla.-Gods. Comms. arts.: Porto 1671; Pros. 2ál3
,". 2419.
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TITULO VIU.
DOS SEGUROS

MAlUTIMOS.

CAPITULO 1.
Da natureza e fórma do cont1'ato de 8egu1'o l1w?'itimo.

Art. 6ü6. O contrato de seguro maritimo, pelo qual o segurador, tomando sobre si a forLuna e risco do mar, se obriga a
indemnizar ao segurado da perda ou damno que po sa sobrevir
ao objecLo do seguro, mediante um premio ou somma determinada, equivalenLe ao risco tomado (1008), s6 póde provar-se por
escripLo, a cujo instrumenLo se cbama Apolice (1009); comLudo
(100S) COllcordRucia.- Cods. Comms. arts.: Porto 1672; Fr. 332;
Wurt. ,~28; Prus. 1931J e 1905; Russ. 881>; l1elg. L. 2 T. 9-1..
- Na Inglaterra o contrato de seguro marilimo, ma1'Ít'Ílme insW1'ance,
tem a mesma definição. Os aulores inglezl' attribuem aos Italianos a intr~ducção em seu paiz desse contrato, que foi regulamentado no tempo uo
remado de Elisabeth.

Nota. - Não póde deixar de merecer reparo que o codigo não se occu-passe dos segurOs terrestres, de que, aliás, 'temos dilferentes companhias,
de que, aliás, outros codigos se occupão em titulos especiaes.
-O ReI. da Justiça de 1865 fez sentir ao parlamento essa necessidade, que reconhecêmos desde nossa 1" edição.
:- O_Reg. da Casa de Seguros de Lisboa de 30 ele A'gosto de 1820,
leglslaçao nossa, entretanto, fazia menção dos seguros terrestres.
-.E.sse Reg. revogou o confirmado pelo ~v. de 11 de Agosto de i7D1,
e eXIgia que os seguradores fõssem matrzculados, e que os contratos
respectivos, sob pena de llullidade, fOssem registrados.
-Não admira que entre nós tanto se exigisse, quando na propria Inglaterra os seguros fMão objecto de monopolio, que George 1 conferio a
duas companhias chamadas The ?'oyal exchange asswrance and London as~
IUrance, privilegio que foi supprimido por George IV, entrando os seguros no dominio publico da industria nacional•
.- 0 Preso do Trib. do Comm. da Côrte, cil. HeI. de 1.865, entende que para
eVltW:-se qs questões que costumão levantar-se ordinariamente entTe as com~anhlas de seguros maritimos e os segurados a respeito do estado do navio,
t ~eCeSSdl'iO um acto do governo impondo a obrigação de serem vistoriadas
. Oas as embarcações antes de receherem carga.
.
(1009) Arl. 12lJ; Reg. n.

737, arts. 1.59, ]02, 682 e 68lJ.

B ~Ollco:rlla ..ciR. -" Cods. Comms. arts.: POrto i682' FI'. 332 pr. ;
o 255; Resp. lJ18, 419 e 8lJO; Wurt. 436; Prus. 206li; Russ. 39lJ.
-Na Inglaterra, os seguros, ordinariamente, são feitos por intermedio
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julga-se subsistente para obl'igar reciprocamente ao segurador
e ao segurado desde o momenlo em que as partes se convierão,
assignando ambas a minuta, a qual deve conter todas as declarações, clausulas, e condições da apolice (1010).
de corretores, insltrance b7'oke7's" o contrato tambem é redigido por eg.,
cripta, e o uso generalizou o emprego de apolices impressas, cujos brancos
ou cla I'OS, blancs, precisos a enunciações particulares e especiaes, são cheios
em munnscripto, não podendo o seguro exceder ao período de um anno,

Questão. O contmto de segll?'O só póde J}l'ovl1Il'-se pOl' esc7iz}to?-Nos
parece que a prova testemunhal não se póde excluir na hypothese do arl. 183
do Reg. n, 737 ; e nem no càso de haver-se perdido a apolice ou a minula
em consequencia de alWIll accidente de força maior; assim pensão os com·
mercialistas francezes. A prova por escripto não é exigida senão como meio
de prova para o contTato, e não para sua existencia e validade: se as partes
confessassem, nada induziria a que o mesmo contrato produzisse seus effeilos
leg;\es. ainda que fõ se pUl'amente verbal: Boulay Paty, 32!l6, Pardessus, n.
792; Goujet ct i\'lerger, verbo Ass,!/A'ance mCt-rit, n, 91. e segs; Bravard. pag,
408. e Colfavru pago 364.
.
-Procede a Obs, do DI'. Annibal:-de facto o <1rt, 1.59 do Reg. n. 737
torna a forma cscripta do contrato ele segnro como de sua essencia e subo
stancia,
Questão.
cont?'ato de seguro deve seI' ?'egist7'aclo? Nada obsta ao
regi ll'O; mas, como não foi expressamente determinado pela lei, parece que
não é obl'igatorio: é certo que o art. 665 diz que, quando occorra caso que
se não ache prevenido ne'te titulo (8
procnl'ar- se-ha a sua decisão por
analogia, quanto seja compatLI'el no-Do contrato de Din1Le'iro a riscaaa
Cambio Marítimo; porém a razão da exigencia do registro no dinheiro a
risco não se dá no seguro, O registro ali tem por fim preveni" fraud~,
gai'antir interesses d~ terceirns que se poclerião prejudicar seriamente: aqUI,
pela propria natureza do contrato, nada tem que adiantar.

-o

0

),

(101U) Heg. n. 737, arl. 302.

UOllcoI·dauch,. - Cods, Comms. arLs.: Porl. i·691., ~ 1622 jnol!. 257

SI 1, e 258 ; W llrt. úú3.

-Na laglaterra, com nos Estados-Unirlos, o contrato de seguro é perfeito pelo consentimento das partes, e antes da redacção da apoUce d~ se·
guro, Oll quando este con entimento reciproco resulta de cartas escrlptas
pelás parles-Mem01'andwn oflhe conl?'act.
Nota. -Os seguros podem ser feitos pelos tabelliães, escrivães do com mer •
cio, ~orretores de navios, empregados consulares no estrangeiro, e pelas propdas partes.
Acção.- Compete-lhe a decendial para haver o segurador o premio d,o
seguro: Reg. n. 737, aI't. 2ú7 SI 6; compete.lhe a de seguro para a indemnIzação do sinistro: CiL Reg, art, 299.
,
-O protesto não é o meio exclusivo de prova do sinistro: Rev. de 17 de
Abril de 1869.-Rev. Jur. de 1870 pago 1.81..
,
-É competente para intentar a acção de seguro quem possue a apoUeea
titulo de penhor, embora não seja endossatario.
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Art. 667. A ~policc do seguro deve ser assignada pelos
eguradores, e conter (toH):
L O nome e domicilio do segurador e do segurado, decla·
rando este se segura por sua conta ou pai' conta de terceiro,
cujo nome póde omittir- e; omitlindo-se Q nome d,O segurado,
o terceiro, que faz oseguro em seu nome, fica pessoal e solidariamente responsavel (i012).
Aapolice em nenhum caso póde ser concedida ao porládo!'
(lOI3).

II. Onome, classe e bandeira do navio, e o nome do capilão;
salvo não Lendo o segurado certeza do navio (art. 6íO) (iOU).
Ao segurador compete provar que o navio segurado não tinba os livros
exigidos.
Não annulla o seguro a falta de pagamento do premio, maxime não constando da apolice que elle fôsse a prazo e com tal condiç.'io.
O protesto supposto seja o meio mais facil de provar O sinistro, não é
~ubstancial e indispensavel para a acção de seguros: ReI'. n. 8333 de 23 de
Agosto de 1875.-G. Jur., t. 1, pag. 268.
-As apolices ou letras de seguro pagão o sello próporcional como as
lelras de risCO.-Not. 954.
(l.OH) A.rl. 682; Reg. n. 737, art. 31~.
()OllcoI·llalllclll. -Cods. Comms. arts.: Porto 1683, 1.0 p; Fr. 332;
Holl.250, ult. p. ; Resp. 420; Wurt. 439; Rus. 894; Belg 13.
~~ Inglaterra, como nos Estados-Unidos, as apolices contêm os mesmos re-qmSlto.

(1.0\2) ')ollcordRlIIcia. -Cods. Comms. arts.: Porto 1684 n. 1; FI'. 332;
BoU. 2b2 n. 2 e 267 ,. Hesp. 420, n. 1.; Wurt. 440; Rus. 8~4, n. 1. ; Prus.
20&9 e 2099 ; Belg. 25.
(1013) ~oncOl.tIRlIIcjR.-Cods. Comms. arls.: Por. i684 n. 1., 2' p. ;
Ros. 890 i Belg. 1.3, n. 1; Prus. 2071. e ~081.--difJ.
Na lnglatel'l'a e Estados-Unidos tambem não póde ser; na França, entretanto,
pelo contrario.
No/". -A. falta de declaração de ser o seguro por coo la de terceiro não
annulla o contrato, sendo contra a boa fé, tão essencial nas transacções
cO~~erciaes., e que o segurador recebesse a imporlancla do segnro e que se
eXlIlIIsse por esse pretexto ao pagamento do sinistro: ReI'. n. 546 de 6
lle Dezembro de 1856. -JUI'. GOTll'ln. pago n. 173.
(101 4) Art. 682.

JI ~OIl~l)rdllll~la. -Cods. Comms. arts.: Porto ! 685. n. i; Fr. 332;
o . 592, n. 2 ; Besp. 81.4; Wurt. 505, n. 3; Rus. 894, n. 2; Prus. 2074.
~ c.
20
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III. A natureza "'e qualidadr, do objecto seguro e seu valor
fixo ou estimado (iOt5).
IV. O logar onde as mercadoria:; fÔrão, dovião ou devão er
'carregadas (tot6).
V. Os porlos ou ancoradouro onde o navio deve carregar
e descarregar, e aquelles onde deva tocar por escala (W17).
VI. O port do Jde o navio partio, devia ou deve partir, e a
época d'1. parlida, quando esta houver sido positivamente ajustada ( lOt8 ).
VII. Menção especial de todos os riscos que o segurador toma
sobre si (tOi9).
VIU. O tempo e o lagar em que os riscos devem começar
e acabar (t020).
IX. O premio do seguro e o I gae, época e fôrma do pagamento (1021).
(10i5) Art. 670.

tJoneordallcia. - Cods. Comms. arts.: Porto i68lJ, n. 2; Fr. 332;
Holl. 256, ns. 3 e 4; Hesp. 420, n. 2; Wurt. 440; Rus. 894 n. 3, e 895
n. 7; Prus. 2073, 2087 e 2088; Belg. 13, n. 2.
(1016) VOlleol·dallcia.-Cods. Gomms. arts.: Porto 1685, n. 2; FI'. 332
Holl. 592, n. 2; Hesp. 420. ·n. 5,
(1017) Àrt. 674.

Vo....col·.lalleia. - Cods. Comms. arts.: Porto 1685 ns. 4 e 5; Fr.
832; fIoll. 592 ns. 4 e 5 ; Hcsp. ú20 ns. 5 e 6 ; Rus. 894 n. 5; Prus. 2095.
( 10'18) VOllcord;nl.chl.. - Cods. Comma. arls,: Porto i685 n, 3 i
HoU. 5!:J2 n. 3; Rus. 894 D. 5.
(1019) Art. 682.
tJonl'ordancia. - Cods. Comms. arts.: Port. 1685 n. 7; Holl. 256
li. 5; Hesp. 420 n. 7; Wurt. 440; Prus. 2096; Belg. 13 n. 4.
(1020) Voneordanela. -Cods. Comms. arts.: P"rt. 1684 n. 3 e
n. 6; FI'. ;)32; Holl. 256 n. 6 e 592 n, ti ; H~sp. 420 n. 8; Wurl.
fi05 n. i; Rus. 894 n. 4; Prus. 2094; Helg. i3 u. 3.
~685

( 1021) Art. 447.
tJoneordancla. - Cods. Comms. arts.: Port. 16 84 n. 5; FI'. 332 i
HoU. 256 n. 7; Besp. 420 n. iO; Wurt. 4110; Rus. 894 D. 9 ; Belg. i3

;n. 5.
- Na França, é indispensavel a menção do premio, sob pena de nullida·
de; na Inglatel'1'a, entretanto, pelo coutrario.
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X. O tempo, logar e fórma do pagamento no caso de sinist.ro
(t022).

XI. Declar'ação de que as partes se sujei tão á decisão arbitral, quando haja contestàção, se ella.s assim o accordarem
( W23).
XI1 A data do dia em que se concluio o contrato, com declaração, se antes, se depois do meio dia (1024.).

xm. E geralmente todas as outras condições em que as
partes convenhão (W25).
Uma apolice pMe conter dous ou mais seguros differenles.
(102fi~.

Art. 66~. Sendo diversos os seguradores, c"lda um deve declarar a quantia por que se obriga, e esta declaração será datada eassignada. N1 falta de declaração, a assignatura imoorta
responsabilidade olidaria por todo o valor segurado (W27).
Se um dos seguradores se obrigar por certa e determinada.
quantia, os seguradores que de)ois delle assign:.lrem sem declaração da quantia por que se obrigão ficaráõ responsaveis.
cada um por outra igual somma (1028 ).
Arl. 669. O eguro póde recahir sobre a totalidade de um
objeclo on sobre' p:Jrte delte sómente; e póde ser feito antes
(!022 ) Ârt. 447.
()oneordRlleia. - Cod. Comm. Hesp. art. 420 n. lO.
- Na, Inglaterra, pMe ser a prazo; nos Estados-Unidos, não.
(i023) Reg. 737, arts. 300 e 1U.
,
()OIll'OrdRnela. - Cods. Comms. arts.: Porto 1684 in fine ; FI'. 332 ;
Wurl. 670.
( 1026) UoucordRllcIR.- Cods. Comms. arts.: Porto 16832' p.; FI'.
332; Hesp. 4'20 n. 9; Wurt. 439 ; Prus. 2097 a 2099.
- Os Cuds. Hesp. e Wurt. não mencionão.a hora.
(1.025) UoucordRlleiB.- Cods. Comms. arts.: Porto 1684 infine, e1769; FI'. 332; Belg. 13 in fine. ; Holl. 256 n. 8 e 634; Wurt. 440; fius.
896 n. 8.
- Nos Estados-Unidos. a apolice deve conter todas as condições do seguro.
(i026 ) UOllcordallela.- Cods. Comms, arts. : FI'. 333 ; Hesp. 844 ;
R011. 278.

20( i027) UooeordallciR.- Cods. Comms. arts.: Hesp. 843; Pras~
90.
(1.028) ()ollcordanela. _ Cml. Comm. Prus. arts. 2091 e 2092.

308

CODIGO COMMERCIAL

da viagem começada ou durante o curso della, de ida e volta,
ou s6 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 comprehender tambem os riscos de transportes por canaes e rios (i029).
Art. 670. Ignorando o segurado a especie de fazendas que hão
de ser carregadas, ou não tendo certeza do navio em que o devãl)
ser, pMe effectuar validamente o seguro debaixo do nome gene·
rico - fafendq,s - no primeiro caso, e - 80bre um Ot~ mais
navios - no segundo, sem que
segurado seja obrigado a
designar o nome do navio, uma vez que na apolice ,declare que o
ignora, mencionando a data e assignatura da ultima carta de
aviso ou ordens que tenba recebido (i030).
Art. 671. Effectuando-se o seguro debaixo do nome ge·
nerico de-fazen(l,a~-, o segurado é obrigado a provar, no ca o
de sinistro, que elfectivamente se embarcárão as fazendas no
valor declarado na apolice; e, se o seguro se ti ver feito -sob!'1
'Um ou 'l?Yais navios-, incumbe-lhe provar que as fazendas e·
guras fórão e/Ieclivamente embarcadas no navio que sofl'reu o
sinistro (art. 716). (i031).
Art. 672. A designação geral- fazendas-não comprehende
moeda de qualidade alguma, nem joias, ouro ou prata, perolas
ou pedras preciosas, nem munições de guerra: em seguros desla

°

( i029 ) Art. 667 ns. 2 e 3.
COllcol·dRIlCla..- Cods. Comms. arts. : Porto 1701; FI'. 335; floll.
59'4; He~p" 849; Rus. 889; Belg. 29 e 30 - adclitou - riscos de viagen e
transportes por terra.
- Q Cod. Hesp. ( 853 ) não permitte o seguro de mercadorias senão até
t/iO de seu valor.
- O mesmo Cod. (854) não permitte segurar o navio por mais de 615 de
seu valor; o Malt. ( 237 ) por mais de 7/8.

(i030 Arfe 667. n. 2.
UoncordRllclR. - Cods. Comms. arls.: Porto 1688 e 1689 i' p.;
FI'. 337; Holl. 595 e 596 1" p.; Wurt. 506; Hesp. 846; Pros. 2080 c
20.83; Belg. t 7 e i8.
-Na Inglaterra, dá-se o mesmo; e se considera como bastante a de·
claração que dã por objecto ao seguro as mercadorias em geral, goorU generaUY,

(i03i) Art. 663.
~oneordanela.-

God. Comm. Hesp. arte 846.
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natureza é necessario que se declare a especie do objecto so.
bre que recahe o seguro (1032).
Art. 673. Suscitando-se duvida sobre a lDtelligencia de algnma ou algumas das condições e clausulas da apolice, a sua
decisão será determinada pelas. regras seguintes:
I. As clausulas escriptas terão mais força do que as impressas (i033).
II. As que fôrem claras e expuzerem à natureza, o objecto
on fim do seguro, serviráõ de, regra para esclarecer as obscuras e para fixar a intenção das partes na celebração do contraIo (1034):
III. O costume geral, observado em casos identicos na praça
onde se celebrou o contrato, prevalecerá a qualquer significação
diversa que as palavras possão ter em uso vulgar (i035).
IV. Em caso de ambiguidade que exija interpretação, será
esta feita s~gundo as regras, estabelecidas no ar!. :181 (i036).
Art. 674. A cla'Jsula de fazer escala comprehende a faculdade de carregar e desqarregar fazendas no lagar da escala,
(1032) COllcol'(laIlCia .-Coels. Comms. arts.: Porto 1689 2" p.; Holl.
596 2" p.; l?rus. 2054 e 2056; Belg. 18.

Questão. -Se a designação fÔI'-qualquel' carregamento-poderá oompreltender os objecto$ mencionados neste artigo? Os Presids. dos Tribs. do
Comt.D. da Côrte c Bahia, Rei. do Minist. da Justiça, de 1.863, entendem
reslnctamente a letra da lei, parecendo porém ao ultimo conveniente declarar-se essa intelligencia, para que as partes não fiquem duvidosas: a
Rev, n. 6483 de 7 de Maio de 1864 decidio que a denominação carregamento não suppre a expressa declaração da especie do objecto sobre que
reca?e o seguro, ainda provando-se que o estylo da praça commerclal o
a~~Il11a, visto que um semelhante estylo não deve ser anteposto ã dispoSlçaO clara e terminante da lei.
-O Acc. 1'evisOl' do Trib. do Comm. da Côrte de 20 de Junho do
mesmo anno sustentou tambem esta doutrlna.-Ju1'. Comm. pago i 78.

(1033) Nota.- O uso tem estabelecido o emprego frequente de apolices

Impre~s que contêm brancos para inserir as clausulas que as partes julgão

nece s,arlas: se deve riscar todos os bra,ncos que não são cheios. A preferelnCla do manuscripto sobre o impresso provém de que aquelle manifesta
lIJe boI' a vontade real das partes.

(1034) Art. i3i Si 1..,

Coneordlulcia._ Cods. Comms. arts.: Porto 258 n. 1. ; Prus. 21.02.
(1035) Art. 13i ~ 1.

COIlC!ordanelo._ Cod. Comm. Porto art. 258 n. 3.
(1036) Vld. nots. 1.99 a 203.

310

COD1GO COMMEROIAL

ainda que esta condição não seja expressa na apolice (art. 667,
n. 5. (1037).
Art. ti7 5. A apolice de seguros é transferiveI e exequivel por
via de endosso, substituindo o endossado ao segurado em todas
as suas 0hl'igações, direitos e acções (art. 363). (i038).
Árt. 676. Mudando os effeitos segurados de proprietario duo
ran.te o tempo do contrato, o seguro passa para o novo dono,
independente de transfel'encia da aI .olice; salra condição em
contrario (1039).
Art. 677. O contrato de seguro é nullo (W40):
L Sendo feito por pessoa que não tenha interesse no objecto
segurado (1041).
(1037) A jurisprudencia franceza segue estes principios mantidos pell
praxe.
qlle8tiio. - A clausula de fazer escala comprehende a volta ao mesmo
porto'? A jurisprudencia franceza responde negativamente, mesmo no caso
de subir um rio. - Parlz 9 de Março de ~ 841. - (Ar. da Côrt. Imp.)Vid. Boulay-Paty, 4,1.42.
(10::l8l Art. 635; Reg. n. 737, arts. 185, 247

SI 6 e 370.;

Coneordant!ia. -Cods. Comms. arts.: Porto 1632; Hesp. 8iS e 841j
Holl. 573; Fr. 31.3.
-Nos , Estados-Unidos e na Inglaterra não é susceptível de transmisSão.
(1039) Reg. 737, art. 49i § 6.
COIlt!ordlult!ia. - Cods. Comms. arls.: Porto 1697; Boll. 263; WUrt.
441; Prus. 21.63; Belg. 26.

Nota. - A venda que faz o segurado do terreno no qual tem o .s~·
rador ue reedificar o predio opera novação e exonera esta da obnga~
de indemniza-la: Acc. do Trib. do Comm. da Côrte de 17 de FevereIlO
de 1873-Dil·. t., 2 pago 123.
- Se combinar-se esta decisão com a letra do art. 676, se verá o anil:
gonismo desta com aquella:-é um julgado contra a expressa disposição da lei.
(1040) Reg. n. 737, arts. 305

SI

1 e 682. - Vide noto 1040.

Coneo ..danela.-Cods. Comms. arts.: Fr~ 347 pr.; Belg. 4ój Roa
599; Hesp. 885.
(1041) Reg.' n. 737, art. 684

SI

i

-=-,

Vide nots. 107 e loi2.

COlleordallela. - Cods. Comms. arts.: Porto 1675; Besp. 421; ROlo
890.

Nota.- O consignalario de qualquer navio pMe segura-lo: Rev. de 11
de Abril de 1869.-Rev. Jur. de 1870 pago 181.
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II. Recahindo spbre algum dos objectos probibidos no art.
6 6 (t042).

UI. Sempre que se pi'ovar fraude ou falsidade por alguma
da, partes (1.043).
IV. Quando o objecto do seguro fJão chega a pôr-se effecti·
vamenLe em risco (f044).
V. Provando-se que o navio sahia antes da época de ignada
O:L apolice, ou que se demorou alé.m della, sem ter sido obri·gado por força maior (i045).
n. R.ecabindo o seguro sobre objectos já segurados no seu
iOLp,iro valor, e pelos mesmos riscos (1.046). 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 prevalecera. na parte e pelos riscos excepLuat.1os (1047).
(1042) Reg. 337, art. 684 SI 1.

COlll"ol'lianda. -Vid. a do art. 686
(1043) !\rts. 129 SI 4, 678, 67\)
685.

j

Reg. n. 737, arls. 305 §SI 2 e 3

Q

ConeOI·dAllcla. -Coeis. Comms. arls.: Porto 1676 e 1677; FI'. 348;
BolI. 251; Rus. 890: Hesp. 887; Belg. 9.
(1044) Reg. n. 737, arls. 305 SI li e 684 SI 1.

Coneol·dancia.-l.'ods. Comms. arts.: Pari. 17i2 ; Hall. 606.

Nota.- É jurisprudencia universal.
Os riscos de seguro maritimo principião a correr, segundo a regra legal,
por conta do segurador, desde o momento em que a embarcação snspende
a Sua primeira ancora para navegar.
. Todavia nos segnros especiaes, o tempo, o modo e o lagar em que os
fISCOS. começão devem ser precisados com toda a clareza ua apolice: Acc.
do Trib. Comm. da COrte n, 3197 de 1873-G. Jw. t. 3 pago 331.
(i045) Arts. 680 e 7U SI 2.
COlleOl'dalu~I". -Cods. Comms. arts.: Porto 1710 e 1711 j Hall. 605;

(I046) Arts. 682 e 687 2' p. j Reg. n. 737, ar!. 684 SI 1.
COlleordaucl... _ Cods. Comms. arts.: Porto 1678; Belg. 34 n. 3'
Holl. 252; Wurt. 434.
(t047) Arts. 682 e 887; Reg.

D.

737, art. 684 SI 1.

COllcordallela. -Cods. Comms. arts.: Parlo 1680; Holl. 253
435; Belg. 35.
- A jurisprudencia franceza consagra a mesma doutrina.

j Wur~
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VII. O segUl'o de lucro esperado que não fix3r sornma determinada sobre o valor do objecto do segUl'o (W~8).
VIII. Sendo o seguro de mercadodas que se conduzirem em
cima do convez, não se tendo feito na apolice declaração expressa desta clrcumstancia (104.9).
IX. Sobre objectos que na data do contrato se achavão já
perdidos ou salvos, havendo presumpção fundada de qne o
segurado ou segUl'ador .podia ter noticia do evento ao tempo
em que effectuou o seguro (1050). Existe esta presumpção,
provando-se por alguma fórma que a noticia tinha chegado ao
logar em que se fez o segUl'o, ou ~queJle donde se expedj(}
(1048) Art. 709; Reg. n. 737, art. 684

Si 1-

COlleol·daneia.
LUCRO ESPERADO.

Paizes que o permittem.

Paizes qne o não permittem.

Cods.-Pol't. 1700, l,720 e 1734.
Cods.-Fr. 3lI7 Si 2.
HolI. 593 e 615 § 1.
. Hesp. 885 § 2.
Wun. 513.
))
D. Sic. 339.
Prus. 11'181, 1D82 e 1991.
))
Sard. 377.
Belg. 29, 49, 62 e 63.
II
Haili. 347 § 2.
Hamb. (2, T. 11).
Greg. 347 Si 2.
Malt. (D. Mun.)
Est. Rom. 3ltO.
Sueco l, 20.
))
I. Jonic. 316.
Est.-Un. 911.
Lomb. Ven. 3117 § 2.
Inglat. 91.
Din. (cap. 6°).
Ord. de Bilb. (cap. H, art. 8).
Ord. de Bilb. (cap. 12, art. 12).
- A Ord. de Bilb. permitte, quando as fazendas nas Jndias ou em paizes
rem,otos, até 25 % ,
(10119) Mt. 521 e 790; Reg. n. 737, art. 68

Si

1.

ConcoIrdaneIR.- Cods. Comms. arts.;· Porto l,3901; FI'. 229; ~ I;
Holl. 3118; Prus. 1483j Hesp. 685.
(1050) Concol·.IBllcIR.-Cods. Comms. arts.: Port.1702j HoU.269
e 597; Wurt. 1152; FI'. 365; Hesp. 896.

Nota- Sem a prova não pMe ter logar a existencia da presumpç.ão; e
cumpre a quem a allega. A convenção de adoptar comO direito naCIOnal,
a dispOSiÇão do art. 366 do Cod. Comm. Fr., a pretexto de lacunas e
omissões no nosso, é nnllo por contrario á lei expressa (Cod. Com~. arl.
291 ), com O p01'qlte estabeleceu uma presumpção )egal que tambem nao póde
ser estabelecida por convenção das partes, sendo incontcstavel que o no?:o
art. exclue inteiramente a contagem de leguas e o tempo em que ellas devJ~O
ser percorrida, e.stabelecen!lo fórmas mui differentes para a presumPçdao
fundada da sciencia do segurador ao segurado: Rev. n.. 5583 de 16 f
Dezembro de 1857 -Jur. Comm. pago 175.
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a ordem para elle ,e effectuar ao tempo da data da apolice
ou da expedição da mesma ordem, e que o segurado ou seaurador a sabia (Wof).
o Se, porém, a apolice contiver :1 clausula-pe1'dido ou não pe?'dido-ou-8ob1'(J boa m~' mel nova-, ces,a apre umpção;
salvo provando-se fraude (1002).
Arl. 6i8. O seguro póde lambem annul\ar-se :
T. Quando o segurado occulla a verdade ou diz o que não
é verdade (1003).
II. Quando faz declaração erronea, calando, falsificando ou
allerando factos cu circumstancias, ou produzindo facto ou
circumstancias não exi lentes, de tal nalureza e importanciíl.
que, a não se lerem occullado, falsificado ou produzido, os
seguradorei3, ou não houverão admitlído o seguro, ou o lerião
efTecluado debaixo de premio maior e mais reslriclas condições (iOõ~).
Arl. 67!l. No caso de fraude da parle do segurado, além
da nullidade do seguro, será e te condemnado a pagar ao segurador o premio e ti pulado em dôbro (-lODO). Quando a fraude
(10S1) Coneo l·.lancill. - Cods. Comms. arts.: Porto 1703; BoI\. 598!
Fr. 366 i Hesp. 894.
Questão.-A palavra - sabia -, final deste artigo, p6cle ser entenclicla
011 deve ser substituid(~ pelas seg!tintes - e podia saber? Pela allirmativa
resolveu o Trib. do Comm. da Côrte, em sessão de 26 de Outubro de 1.857,
em resposta a um ollicio do Trib. do Comm. da Bahia de 10 de Setembro
do mesmo anno.
(1052) Coucol·cliulcia. - Coeis. Comms. arts.: Porto 1704: FI'. 367;
HesPr 895; BolI. 598, ult. p.
.
.
(t053) Art. 677 SI 3; Reg. n. 737, artR. 685 Si 1. e 686 Si 1COllC!ordaueia. - Cods. Comms. arts.: Porto 1678; BoU. 251.; FI'.
341; Wurt. 433; Hesp. 8b8; Rus. 896.
.
(10 54) Art. 129 § 4 e 677 SI 3; Reg. n. 737, arts. 685 SI 1. e 686 SI 1.
89COIlC01'dallCia. -Cods Comms. arts. Port.: 1678: FI'. 368 § 1; Rus.
6; Besp. 888 j Boll. 251; Wurt. 433.
.

Nola.-:-J~ era a disposição do Reg. de seguros de 1820, art. 15.

.
-NavIO Julgado innavegaveI a lastro póde receber carga equIvalente..
Seg
. urado, nao é obrigado a declarar ao segurador as más condições do naVIO, e o~tras circum tancias que pos ão influir para a rp.alisação do contrato,
~u 7Premlo, quando isso coo, ta de annuncios e é notorio Da praça: Rev .
. 624 de ti de Abril de 1870.-G. JU1·. t. 2 p. 81..
(i055) Arts. 129 SI 4 e 677 SI 3; Reg. n. 737, a~t. 685 SI 2.
89~Ollcor'laucla. -Cods. Comms. arts.; Porto 1787; FI'. 368 SI i; Rus.
i Hesp. 887 e 896; Prus. 20.76.
(Gontinúa.)
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estiver da parte do segurador, será este condemnaJo a reLornar o
premio recebido e a pagar ao segurado outra igual quantia (l.O56).
Em um e outro caso póde-se intentar acção criminal conlra
o fraudulento (10;>7).
Art. 680. A desviação voluntaria eh derrvta da viagem ealte·
ração na ordem das escalas, que nâo rÓI' obrigada por urgente
necessidade ali força maIOr, annullará o seguro pelo resto da
viagem (art. 509). (t058.)
Art. 68J. Se o navio tiver varias pontos de escala designados na apolke, é lici lo ao segurado ai terar a ordem das escalas;
mas em tal ca o só poderá escalar em UU! unico parLo dos espe·
cifir.ados na mesm,L apolice (W59).
-Na Inglaterra, o direito ácerca da violação da boa fé é de uma SUlcepl ibilidade das mais se veras: pela inexactidão - miS1'epresentation-entende-se não só um manejo fraudulento, como um simples facto maleri~
de inexactidão; e em ambos os casos aeclara-se nullo o seguro.
- Do mesmo modo, quando bil reticencias do segurado ~obre certa
circumstancias materiaes - material facis - que estava no interesse do
segLlrador conhecer, o que a lei designa por esta palavra-conceabmeJlI-.
(1u56) Mts. 129

Si

4 e 677 ~ 3; Reg. l~. 737, arts. 685 § 2.

COllcortlancia. - Cods. Comms. arts. : Fr. 36~ ~ 2 j Hesp. 896.
(1057) Cod. Crim. art. 265.

Concol·clancla.- Cods. Comms. arts.: Porto 1787
Bus. 899; Hesp.

j

Fr. 36S§3j

~!J6.

Nota. - Esla mesma doutrina continha o Reg. de seguros, art.14.
(1058) Arts. 677 § 5 e 711

SiSi

i e 2.

Coneortlaueia.- Cods. Comms. arts.: Porto 1753 e 1754 j HoU 631
e 639; Belg. 114; FI'. 351 e 352; Hesp. 862 e 863.
. .
- Na Inglaterra é uma das condições implicitas do contrato-lmpllro
7lJarranties - a não desviacão.
.
O que seja, porém, desviação, que factos a constituem ou carilclerisiO,
acarretando a resolução do contrato 1 A solução dessas questões perltn~
á apreciação dos factos, das circumtancias, dos usos maritimos.• Se tem
julgado que quando um navio toca em um porto para que Dao .esl~n
autorizado, ainda que em seu caminho ou derrota, que ha des~açao~
mesmo, ainda quando autorizado, se d~mora por mais tempo que naO é
costume.
(:1.059) Arts. 680 e 7H § 2.

COIlcor.lolJ.cla.- Nos Estados-Unidos, quando um Davio é seflll
para muitos portos, deve tocar nos mesmos na ordem especificada na ~
)ice; porém, entretanto, é permittido ao capitão deixar de tocar em
ou mais.
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Art. 682. Quando o seguro versar sobre dinheiro dado a risco,
uel'e dedarar-se na pollce, não só o nome do navio, do capitão
e do tomado!' do dinheiro, como outro,im fazer-se menção do
risüO que este quer segurar, e o dador exceptuará, ou qual o
valor descoberto sobre que 8 permillido o seguro (art. 650).
Além desla declaração, é necessario mencionar tambem na apo!ice a causa da divida para que servia o dinheiro (10130).
art. 683. Tendo-se effectuado sem fraude diversos seguros
sobre o mesmo objecto, prevalecerá o mais antigo na data da
apolice. Os seguradores, cujas apo\ices fôram, posteriores, são
obrigados a restituir o premio recebido, retendo por indemnização meio por cento do ~alor egurado (106i).
Arl. 084. Em loÕOS o;; casos em que o seguro se annullar
por faclo 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 cenlo do valor segurado.
Anoullando-se, porém, algum seguro por viagem redonda com
premio ligado, o segurador adquire melade (tão sómente) do
premjo ajustado (1062).
CAPl1ULO II.

Das Cousas que podem se1' oby'ecto de segu?,o maritimo.
Art. 685. Toda e qualquer cousa, todo e qualquer interesse
apreciavel a dinheiro, que tenha sido posto ou deva pôr-se a
f1Sco.d~ mar, póde ser objecto de seguro maritimo, não havendo
~hlblÇão em contrario (i063).
(!.060) Arls. 667, 677 § 6 e 688.

Coneordancla. -Cods. Comms. arls.: Porto 1.714; Holl. 608; Belg. 43.
B(1061) COlleordanda.-Cods. Comms. arls.: Port. 1.772; FI'. 359 ;
esp. 891: HolI. 277; Wurl. 1162.
-Na Inglaterra, quando, no caso de um duplo seguro, um dos seguradores póde ser accionado pelo todo. salvo seu recurso ou direito.
(1062) Arls. 678 e 679.
()OIlClol'dallcla. - Cods. Comms. arts.: Porto 1786; Holl. 662.

-Na Inglaterra dá-se o mesmli.

.

'dNota. - Premio ligado é o que se paga por viagem 7'ed/,1Ida, isto é, de
a e volta.

I

(i063) Art. 669.

WConeordalleia.-Cods. Comms. arLs.: Porto 1699; Belg. 28; Holl. 268;
urt. 429; Prus. 1991.; FI'. 344 ~ 6; Hesp. 848.

(Contin'Úa.)
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Art. 686. É prohibido o seguro (iOM) :
Iõ Sobre cousas cuju commercIo não seja licito pelas leL do
Imperio, e sobre os navios nacionaes ou estrangeiros que nesse
commercio se empregarem (i065).
II. Sobre a vida de alguma pessoa livre (1066),
Que@tão.- o tomudm' de d'inhei7'o a risco póde segul'a1' os objeclJJl
sobre que contrahio o emp1'estimo? _ os parece que não; o seguro tem
por fim evitar um prejuizo, evitar uma perda, e para isso é pl'cciso que
o segurador deva correr algum risco: tal é a indole deste contrato, egundo
direito. O tomador, neste caso, não corre perigo algum. O art. 682 dizquando o seguro 'l:el'SQ?' sobl'e dinhei1'o dado a ?'isco - e não e póde
colligir de suas palavras que quizesse estabelec r disposição ou doutrina
dilferente dos Cods. Comms. arts.: Port, 1700 S) 6; 8011. 593; Fr, 367 § ái
Hesp. 885 S) 6; Rus. 892, além de 6 0/•.
- Nos Estados-Unidos e na Inglaterra, semelhantemellle, excepto para
as Indias Orientaes.
- O DI'. Annibal, observações, entende-que não devia resolve~la, corno
fil-o, figurando bYPolheses de não se terem incluido no contrato todo os
ri cos, nem terem estes sido estipulados por toda a viagem - de dad r de
dinheil'o tomar sobre si alguns riscos apenas e por determinado tempo i os
objectos sobre que l'ecabio o emprestimo estão expostos aos exceptuados
e mesmo aos outros, se o sinistro acontece I' depois do tempo COllvenCIOnado i - se ha rLco, se póde dar-se perigo, como figul'a, é visto a improCll'
dencia dos, motivos de reparo aos termos por que resolvi a questão,
Que!!ltão.- O segurado póde fazer ~egU?'a7' as despezas extraordi.
na7'ias que em viagem houver-se feito pal'a repCtrar o navio já seg~/
l'ado? sem duvida: estas despezas são sujeitas a risco, e o segurado Dao
teria meio de embolsar-se dellas no caso de perdd do navio, se não a
fizesse segurar. Tal é a jurisprudencia universal.
(1066) COIIC!ordollcla. -Cocls. Comms. arts.: Port, 1705 pr,; BolI.
599 pr.

(1065) Arts. 129 S) 2, 677 S) 2; Reg. n. 737, art. 682 S) 1-

VOllcordolwi:t. - Cods. Comms, arts.: POI't. 1705 n. 6; Hall. 599
ns. 4 e 5; Wurt. 631; Proso 1955; Rus. 893; Belg. 34 n. 4; Heap, 885
in fino
- Na Inglaterra do mesmo modo; nos Estados-Unidos, porém, póde o
segurador obrigar-se pelos riscos provenientes de contravenção ás leis dos
paizes estrangeiros: na França a jurisprudencia é a mesma.
(1066) Concordancla. - Cods. Comms. 8esp. art. 885, Ord. de
Bilb., arts. 11 e 12.
Pelo contrario: Porto 1673 n. 6 e 1725; Holl. 247 n. 3; Prus. 1968;
Belg, 56; FI'. 034.
- Na Inglaterra e nos Eslados-Unidos existem muitas companbias COlD
esse fim; na França, actualmente, existem tambem muitas. Acabou o preconceito que a vida' não é uma cousa ou valor apreciavlll a dinbeiro, qlle
não está no commercio, e que é odioso que a possibilidade da morte de UlD
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m, Sobre soldadas a vencer de qualquer individuo da tripolação (i 067 .
Art. 687, O segurador pMe segurar por outros seguradores
o mesmos objectos que elle tiver segurado, com as mesmas ou
individuo possa tornal'-se o objecto de uma especulação. O governo francez
compenetrou-se de que, bem longe de ser contrario á ordem publica o segoro de vida, elle oll"erece um caracter de moralidade, garantindo a velhice ao proprio segurado, e aos seus herdeiros meios de subsistencia.

Questão:-A liberdade pode7'á se,' objecto de seguro? 'ão deparamos
com o que Ilossa razoavelmente Oppôl'-se a que a liberdade possa ser ob·
jecto de seguro; acr.resce que a legi lação universal consagra essa doutrina.
Entre antros Cods. temos - o Porto 1723; o Holl. 593; o Hesp.' 848 e o
Prus. 1.775, sendo que o mesmo é admittido na FranÇjl, na Inglaterra, etc.
- O Dro Annibal, fJbsel"'/}ações, entei:de que, em face do disposto no art.
685, deve considerar-se probibido o seguro sobre a liberdade. Não mudamos de parecer; .é mister attend~l' á fonte estrangeira, donde procede
a dispo ição do nosso art.
.
.No/ao-Entre nós devemos reputar este paragrapho tambem sem prestimo ;
ahi eSlão na Côrte (unccionando companhias de seguros de vida; e o proprio
Governo Imperial, no Dec. 11. 1669 de 1855, art. 33, declarando que,
sen o o segul'o de vidct 7'econhecido 1J01' todas as Nações da Europa e
pelos listados-Unidos da America do Norte, como um beneficio geral para
a humanidade, esta companhia (Tranquillidade), no caso que não vá de
encontro ás leis que regem o Imperio, se destinar.á a tomaI' o mesmo 7'isco
sobre pessoas livres de ambos os sexos e idades, para o que nesta hypo/ltese haverá disposições especiaeso que ficM lujeitas á approvaçao Impe7·ial.
d - O Dr. Annibal, obseJ'val)ões, é de parecer que, em vista do disposto
o ar~. 686 n. 2 e 677 n. 2, é prohibido segurar a vida de pessoa livre.
Que Dao procede quanto expõz em contrario, basta considerar o que dissemos ~a nota supra. As companhias de seguro mutuo sobre a vida estão
(UDcelO~ando c o disfarce de especie de montepio não pMe colher:-que
~mportao que tenhão por fim fazer capitaes e rendas taes associaçõ~s, s:
e (acto segurão a vida de pessoas livres? !
. .\.22 de Janeiro de i868 bãixou na França um Decreto regulando as assoc~açoes da natureza das tontinas e sociedades de seguros sobre a vida em
Virtude do art. 66 da Lei de 24 de Julho de 1867.

1.7~\067) ~onco .. d"nela. -'Cods. Comms. arts.: FI'. 347 § 3; Porto

Sa d

D. 2, Belg. 34 n. 1; Besp. 885 § ij ; Holl. 599 n. 1; Greg. 347 § 3 ;
fi ~I . 377 ~ 3; D. Sic. 339 § 3; VaI. 505; l. Jon. 316; Lomb. Ven. 347;
ai. 3hh; Sueco 119; Ord. de Bilb. 12 cap. 6; Malt. 235, ditr.
-Na Inglaterra e nos Estados-Unidos tambem é prohibido.

dis~o~ - Já o

llllSSO

Reg. de seguros de 30 de Agosto de 1820, arL 16,

~ a- É nullo todo o segul'o que tiver por materia as soldadas aos
.
d
'
con. em'
artnhet7'os,
ganha
as nos
navws
em que navegao; porque,
nao lhes tirar os estímulos para o bom exito 'da viagem. Podem,
I!«v!:; 8egu~ar validamente quaesquer effeitos que carreguem nos mesmos
, ou tnteresses que nelles lenhao.
,1/1.

0lI,<laes

porrm

H
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differentes condições, e ?or igual. maior ou menor premio
(to68).

O segurado pMe tornar a segurar, quan do o segurador ficar
insolvente, antes da noticia da terminação do risco, pedindo
em juizo anDullação da primeira apol ice; e se a esse tempo
existir risco pelo qual seja devida alguma indemnização ao se·
gurado, enlrará este pela sua impol' Lancia na massa do segurador fallido (i 069).
Art. 688. Não se declarando na apolice d seguro de dinheiro
a risco se o segnro comprehende o capital e o premin, entende- e
que comprehende só o Gapital, o qual. no caso de sinistro, será
indemnizado pela fórma determinada ne art. 647 (i070).
(1.068) Ccu.eor.l&ulcia. -Cods. Comms. arls.: Porto 1726; FI'. 362;
Holl. 27'l; Wurt. li56; Hesp. 8)2; Irlls. 2')16 a 201'8; Belg. 55.
- Na Inglaterra, os seguros são inlerdictos; o segurador não póde fazer
segurar por oulros os effeitos que elle tem segurado.
(1.069) Art. 677 S) 6.

COlleor.lancia.- Cods. Comms. arts.: FI'. 3li2 SI 2 e 3li6; Hesp.
SI 2 e 886; 8011. 285; Wurt. 473; Prus. 2016 a 20t8.

852

Questão. - O se.qu,-ado póde faze)' segU1"Clr o premio do seguro? O
segurado pMe eSlipular com um terceiro pal'a que pague, mediante um
premio, convindo em seu logar a sornma ou quantia devida ao segurador na
hypothese de boa viagem do navio.
O segurador corre o ri coo Tal é a doutrina do art. 342 § 2 do Cod. Fr,
Vide Dir. t. i i pago 76\.1.
Quesfão.- O segurado pócle fazeI' segurar a solvabilidade do ~e·
gurado)'? Póde, porque dessa solvabilidade elle corre ri~co. Tal é a Junsprudencia franceza.
(i070) COllcordallcia. -Cods. Comms. arls.: Porto 1.713; BoU. 607.

PREmo DO
Paizes que permittem,
Cods.- Holl. 593.
POrl. i700 n. 6.
Prus. 1980.
MalI. 235.
Est.-Unid. (90.)

Hilmb. (3 t.

q

DINHEIRO A

1

RIsco.
Paizes que repellem.

Cods.- FI'. 3li7 S) 6.
Hesp. 885 § 5.
Rus. 892, além de 6 ./.'
Italianos.)
Ord. de Bllb. (1.7, cap. i2.
Din. (cap. 6.)
Inglat. (91.)

,

Questão.-O pl'emio do dinhei,'o a "isco póde se,' objecto de s~uro.
O .premio do dinheiro a risco é ~ verdad~iro l1lCl'O espel'ado, e pod~ ~~
objecto de seguro quando fixar somma determinada sobre o valor do obJec
do seguro. É o que resulta da combinação deste art. com o 677 § 7.
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~rt. 689. Póde segurar-se o navio, eu frete e fazendas na
me ma apoUce, mas neste caso ha de determinar-se o valor de
cada objecto distinctamente; faltando esta especificação, o s"guro
ficará reduzido ao objecto definido na apolice só mente (f07 i).
Arl. 690. Oeclarando- e genericamente na apolice que se
segura o navio sem outra alguma especificação, entende-se que
o sel1uro comprehende' o casco e todos os pertences da embarc~ção, aprestos, apparelbos, ma treação e velame, lanchas,
escaleres, botes, utensílios e viclu llhas ou provisões; ma em
nenbum caso os fretes, nem o carregamento, ainda que esLe
eja por conta do capitão, dono ou armador do navio (W72).
Art. 69i. A.s apolices de seguro por ida e voita cobrelll os
riscos seguros que sobrevierem duranle as estadias interrnedías,
ainda lue esta clausula seja omissa na apolice (W73).

CAPITULO III.
Da avaliação dos objectos seguros

Art. 692. O valor do objecto do seguro deve ser declarado na
(1071) Arts. 755 e 780.

Coneordalllcia.-CoeIs. Comms. arts.: Port.17i8 e 1721; Holl. 613;
Besp. 844 e 8li5; Belg. 50; FI'. 333; Rus. 889.
-o frete, quando a vencer, é repellido pelo Cod. FI'. e todos que o
seguirão- Vid. nots. 994 c fOli8; entre nós, por virtude do art. 656 n. 2,
parece o contrario. Esta disposição se deve applicar por força do art. 665.
-O Dr. Annibal, observações, pensa que, o frete a veru;el' póde ser objecto
de seguro. Reconhece elle, porém, que se fizer-se applicação do art. 665,
no~a_ opinião é procedeute. Sua decisão por analogia se dc"e buscar nas dispOSIÇOes do cambio maritimo. cito art. O ter o Cod. Porto adoptado ex~
~ressamente doutrina opposta não é cousa de gl' ande valia, se consierarmos a doutrina dos Cods. FI'. 3li 7 e Hesp. ~85.
1 O frete a venceI' não é objecto que corre risco de perder-se e é anaogo ás soldadas a vencer, expressamente probibidos, art. 686. - Entende-se que o frete a vencer é antes um lucro que se deixa de ter; e é
um~ salutar providencia, porque obriga a tripolação a velar pela conser'daçao do navio e esse interesse ou cuidado não se presume quando certa,
e pelo seguro receber o frete.
593(1072) (]Ollcordaneia. - CoeIs. lComms. arts.: Hesp. 850; Holl.
-ulL p.
- I a [nglaterra, na França, e geralmente, vigora esta doutrina.
(1073) Art. 703.

COU(!o.d~nel",
. . . . . _ Cod. Com.

Bel g. a.
rt

68 .
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apolice em quantia certa, sempre que o segurado tiver delle CD·
nbecimento exacto (1074).
No seguro de navio, e'ta declaração é essencialmento nece·
saria, e, faltando el1a, o seguro julga-se Improcedenle (1075).
Nos seguros sobre fazendas, não Lendo o segurado conheci·
menLo exacto do seu verdadeiro importe, basta que o valor se
dec1art3 por estimativa (i 076).
Ar\. 693. O valor declarado na apolice, quer tenha a clausula
-valha mail ou valha menos-, quer a não tenha, será conside·
rado em juizo Coamo ajustado e adm.ittido enLre as partes para
todos os effeilos do egura. Comtudo, se o segurador allegar que
a cou a segura valia ao tempo do contrato um quarto menos, ou
dahi para cima, do preço em que o segurado a estimou, será
admiLlido a reclamar a avaliação, incumbindo-lhe justificar a
reclamação pelos meios de provas, admissiveis em commel'cio.
Para esLe fim, e em aj.llda de outras, provas poderá o segurador obrigar o segllrado á exhibição dos documenlos ou das
razões em que s fundára para o calculo da avaliação que déra
na apolice; e se presumirá ter havido dolo da parLe do segurado
se elle se negar a esta exhibição (1077).
(1074) Al'ls. 667 § 3, 700, 701. e 780.

(Jollcordl\ucia.- Cad. Comm. Port., art. i728.
Nota.-O segurador que obrigou-se, no caso de inc.endio do predio seguro,
a pagar (I seu valor ou reedifica-lo, não póde demorar-se em manifesl:r. a
opção que quer fazer. Para prova do valor dos objectos segurados, queío~ao
cons~lJ1lidos pelo inceudio, n nhuma é prescripta, e o Juiz tem poder discricionario na apreciação do~ documentos exhibidos: Acc. do Tl'i.b. d~
Comm. da Côrte de 17 de Fevereiro e 23 de Junho de 1873.- Dlr.l..
pago 123.
(1075) Arts. 667 § 3, 700, 701 e 780; Reg. n. 737, art. 305 SI 7-Vid.
not. 1029.
(JolleOrtlllneia. - Cods. Comms~ arls. : Port. 1729; Prus. 22h7 e
2248.
(1076) Arts. 667 § 3, 670 a

67~- Vid.

noto 1029.

(i 077) Arl. 70 l; Heg. n. 7'67, art. 139.

:Nota. - É doutrina do art. 21 do Reg. de seguros de 30 de Agosto de
1830.
-segurador que justifica a reclamação que faz contra a aval~ação do se·
guI'o só é obrigado a pagar do valor declarado na apolice o quantum de qu:
o segurado exhibir prova concludente do que valia o objecto segurado.
lIev. n. 8328 de 9 de Agosto de 1873 - Dir. t. 1 pago 258.
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Art. 694. Não se tendo declarado na apolice o valor certo do
, eguro sobre fazendas, será este determinado pelo preço da
compra das mesmas fazendas, augmentado com as de~pezas que
eslas 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 a risco (~07S).
Na apolice de seguro sobre frete sem valor fixo, será este
determinado p,ela c~rLa de fretamento, ou pelos conhecimentos
e pelo manifesto, ou livro da carga, cumulalivamente em ambps
oS ca os (1079).
Art. 695. O valor do seguro sobre dinheiro a risco prova-se
pelo co~trato original, e do seguro sobre despezas feitas com
o navio. ou carga duranLe a viagem (arLs. 5t:.> e 6:)1) com as
respectIvas conLas compeLentem.enle leg~lisadas (·lPSO).
Art. 696. O valor de mercadorias provenienLes de fabl'Ícas,
lavras on fazendas do segurado, que não für determinado na
apolice, será avaliado pelo preco que outras taes mercadorias
poderião obter no lagar do desembarque, sendo ahi vendidas,
augmentado na fórma do art. 69!.. (1081).
Ar!. G97. As fazendas adquiridas por troca estimão-se pelo
preço que poderião obter no mercado do lagar da descarga
aquellas que por ellas se trocárão, augmentado na fórma do
ar!. 694 (t OS2) .
.MI. 698. A avaliação em eguros feitos sobre moeda estrangeira f~z'se, rediuzindo- e estll. ao valor da m0eda corrente no
Imperio pelo cur o . que o cambjo linba na data da apoliee
(1083).

(1078) Arts. 6ó7,~ 6p7, 700; ,Reg. n. 737, art. 139.
Concortlallcia.-Cods. Comms. arts.: FI'. 339 j Belg. 6t; Hesp. 859;

Prus. 2167.
(i079) t\rts. 6ó7, 700 e 779; 1leg. n,. 737, art. 139.
COllcorll"ucia. -Cods. Comms. arts. : Porto 035-1' P',i Belg. 6ft
- to )lo j Boll. 623; FI'. 3ó7 dilI. j Prus. 227 i.
(1080) Reg. n. 737. arl. 139.
(108'1) I\eg. n.
art. 139.
Coneol·dauela. -Cods. Comms. arls.: Porto i 7-30 i Belg. ,59.
(,i082) Reg. n. 637, arl. 139 .
.C~llco.r"Ot!~t.'II~._ Co~s •.Comm;;. a,rts.: p'ort. 1731.; ,Belg. 60.
(,10831 Art. 13~.
'
o()oncorllallcia._ Cods. Comms. art~.: FI'. 338 i Hesp. 8'58.
c. ·c. ....
. . 21

787,
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Art. 699. O segurador em nenhum caso póde obrigar o segurado a vender os objectos do seguro para determinar o seu
valor (i084).
Art. 700. Sempre que se provar que o segurado procedeu
com fraude na declaração do valor declarado na apoUce, ou
na que posteriormente se fizer no caso de se não ter feito
no acto do contrato (arts. 692 e 69i), o juiz, reduzindo a
estimação do objecto segurado a seu verdadeim valor, condemnará o segurado a pagar ao segurador o dobro do premioestipuladG (i08o).
Arl. 70i. A clausula inserta na apoUce-valha mais ou valha
menos - não releva o segurado da condemnacão por fraude;
nem pode ser valiosa sempre que se provar que o objecto se·
guro valia menos de um quarto que o preço fixado na apo··
lice (arts. 692 e 693). (1086).
CAPITULO IV.
Do começo

6

fim dos riscos.

Art. 702. Não constando da apolice do seguro o tempo em
que os riscos devem começar a acabar, os riscos de segul'O
sobre navio principião a correr pO,r cOT,lta do segurador. de~de
o momento em que a embarcação suspende a sua prImeIra
ancora para velejar, e terminão depois que tem dado fundo ~
amarrado dentro do porto do seu destino, no logar que abl
fôr .designado para descarregar, se levar carga, ou no logar
em que der fundo e amarrar, indo em lastro (1087).
(1084) (Joncordanela. -Cods. Comms. arts.: Porto 1827; HolI. ?io,
(1085) Reg. n. 737, arts. \39 e 305 S; 6.
(Jolleordallela. - Cod•. Comm. Fr. art. 357.
- Na Inglaterra o segurado pMe dar á sua mercadoria uma estimação
superior a seu valor.
(1086) Reg. n. 737, art. 139- Vide noto H06.
(1087) (Joneordaneta.-Cods. Comms. arts.: Porto 1736 e 1737; ~.
341; BoU. 624 e 625; Besp. 871; Rus. 902; Prus. 2179 a 2188; Ma I.
245.
.
I
- Na Inglaterra, os riscos começão:- para o navio, desde que se r~_
vela; para as mercadorias, desde que o carregamento começa ;_acabilo.
para as mercadorias, desde sua descarga; para o na vio, desde que dt fuo do
ou lança ancora.
.
- 0_5 Cods. Hesp. e Porto fazem cessar _ 21 dias _ depois que o nallO
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Art. 703. Segurando-se o navio por ida e volta ou por mais
de uma viagem; os riscos correm sem interrupção por conta
do segurador. desde o começo da primeira viagem até o fim
da ultima (art. 691). (t088)
Art. 704. No seguro de navios por estada em algum porto,
os riscos começão a correr desde que o navio dá fundo e se
amarra no mesmo porto, e findão desde o momento em que
suspende a sua primeira ancora para seguir viagem (1089).
Art. 70ã. Sendo o seguro sobre mercadorias, os riscos têm
principio· desde o momento em que elIas se começão a embarcar nos cães ou á borda d'agua do lagar da carga, e só
terminão depois que são postas a salvo no lagar d:l descarga;
ainda mesmo no caso do capitão ser obrigado a descarregalas em algum porto de escala ou de arribada forçada (to90).
Art. 706. Fazendo-se seguro sobre fazendas a transportaralternadamente por mar e terra, rios ou canaes, em navios,
barcos, carros ou animaes, os riscos começão logo que os
atreitos são entregues no lagar onde devem ser carregados, e
56 expirão quando são descarregados a salvamento no lagar
do destino (!o9i).
Arl. 707. Os riscos de seguro sobre frete têm o seu começo
desde o momento e á medida que são recebidas a bordo as
fazendas que pagão frete, e acabão logo que sahem para fóra
do portaló do navio, e á proporção que vão sahindo; salvo
se por ajuste ou por uso do porto o navio fôr obrigado a.
receber a carga á beira d'agua, e pô-la em terra por sua conta.
O risco do frete neste caso acompanha o risco das mercadorias (i092).
seKurado entrar no logar do destino ou no ultimo momento, que as fa..
zendas, que pagão frete, são descarregadas: o Malt. - 24 horal - depois
de dar fundo.
(1.088) (Joneordanela.- Cods. Comms. arls.: Porto 1788; Belg.
68; Holl. 626; Rus. 905.
(1089) Arts. 702 e 703.

(Joneordanela.-A da noto 1087.
(1090) (Joneordane1a --eods. Comm. arts.: Porto !739. Boll. 627
e 628.
•
(1.091.) (Joneordauela. _ Cods. Comms. arlS.: Porto 1744 e !745;
ielg. 14; Fr. 335, ult. p.
(I U92) (Joneordanela. _ Cods. Comms. arts.: Por!. ! 742; Belg. 72;

BoU. 630.

324 ,

CODIGO COM.ME CTAL

Art. 708. A fortuna das sommas mutuadas a risco principia e
acaba para os seguradores na mesma fórma que corre para o
dador do dinheiro a risco; no caso, porém, de se não ter feito
no in 'trumento do conLrato a risco menção especifica dos riscos
tomados, ou se nilo houver estipulado o tempo, entende-se que
os seguradores tomárão sobre si todos os riscos, e pelo mesmo
tempo que geralmente cosLumllO receber os dadores de dinheiro
a risco (i093).
ArL. 709. No seguro de lucro esperado, os riscos acompanh!l.O a sorte das fazendas respectivas (i094).
CAPITULO V.

Da. obrigações reciprocas do segurador e do segurado.

Art. 710. São a carga do segurador todas as perdas e damnos
que sobrevierem ao objecto seguro por algum dos riscos especificados na apolice (t 095).
.
Art. 7{i. O segurador não responde por Gamno ou avaria
que aconteça por facto do segurado, ou por alguma das causa
seguintes (f096) :
(i093) Arts. 637, 638 e 665.

Uoneordancla. -Cods. Comms. arts.: Porto ~743

j

Belg. 73; BolI.

631.
(1094) Art. 677 SI 7.

Voucordallcla. - Cods. Comms. arts.: Port. '1747; nelg. 77 i Hall.
633.
(1095) ATts. 666 e 708.

éJoJlcordallcla.- Cods. Comms. arLs.: Porto '175:2 j Belg. 8' j Fr.
350; Hol\. 637 j Hesp. 875; Wurt. 524.
ao
- Na Inglaterra,. a apolice determina os riscos ordinarios, contendo, d
mesmo tempo, uma clausula geral- general clausula- que comprehen.e
todos os outros riscos.- Slío riscos: - todos os accidentes do mar - periU
of seas - os casos de força maior, excepto os de arresto ou presa.

Nota. -o segurado, além da exhibição da apolice do seguro, deve p~
<luzir ptova' de prejulzo sofJrillo para fazer certo o direito que julga ler á~
demnização : Decis. de Agg. da ReI. da Côrte de 22 de Fevereiro de i87.. Dir. t. 6 p.ag, 619.
- A arribada de navio estrangeiro póde ser justificada perante o res~ec'
tiv.o consuJ, cumprindo unicam~nte â alfandega verificar a verdade da lo.;(tlicà'~l) : 'Av. n. 111 de 1861.
(l096) Art. 649; Reg. n. 737. art. 305 ~ 4.
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r. Desviação voluntaria da derrota ordinaria e usual da viagem (1097).
li. Alteração voluntaria na ordem das escalas designadas na
apolice, salvo a excepção estabelecida no art. 680 (1098).
III. Prolongação volontaria da viagem, além do ultimo porto
atermado na apolice. Encurtando-se a viagem, o seguro surte
pleno effeito, se o porto onde eUa finda fôr de escala declarada
na apolice, sem que o segurado tenha direito para exigir reducção no premio estipulado (i 099).
IV. Separação espontanea de comboio ou da outro navio armado, tendo-se estipulado na apolice de ir em conserva delle
(BOO).

,

V. Diminuição e derramamento de liquidas (art. 624.) (BOi).
VI. Falta de estiva ou defeiluo a arrumação da carga (U02).
_VII. Díminuição natural de generos que por sua qualidade
sao susceptiveis de dissolução, diminuição ou quebra em peso
ou medida, entre o seu embarque e o desembarque; salvo
()Ollcol·tlallcla. -Cods. Comms. al'ts.: Porto 1755; Belg. 85; Holl.
276 i Prus. 21,19 e 2120.
Nvia. - Segurador mal'itimo só é responsavel pelo pagamento depois da
prova legal de que a perda do navio proveio pura e simplesmente de força
tio mar: Rev. n. 82lt1 de 3i de Maio de 1873- Gaz. JUI'. t. i, pago 197.
(1097) Art~. 677 SI 5 e 680.
()Ollcol·dallcla. - Cods. Comms. arts.: Porto 1.753 e 175lt ; Belg. 89
e 90; Holl. 638 e 639; FI'. , 351; Resp. 862.
-. É.doutrina geral: - entrelanto em Massachu-sselts não se reputa baver
desvJaçao, quando o navio mune-se de uma cal·ta de ma1'ca como meio de
defesa.

(1.098) Not. 1058.
9VOoneOl'dancla.-Cods. Comms. arts.: Proso i753 e 175lt; Belg.89
e ; Holl. 6;5.8 e 639 ; .fie p. 862.

Uoncordancla. 6o)310~9)
i Fr. 364.

Cods. Comms. arts.: Porto 1777 ; Holl~

(1I00) Uoneor.dalleia. _ Cods. Comms. arts.: Porto 1700 n. 1 ;
Prus. 2121.
- ~a Inglaterra existem muitas leis que prescrevem á obrigação dos
~~b01S j na França até é punido com dons mezes a 5 annos de prisão (art.
I Cod. de Mar. mil. ) o facto do abandono voluntario do comboi.

6f~H04) UOll~ul·lIan.,ia. - Cods. Comms. arts.: Porto 176i; Holl.
ij

j Fr. 352; Resp. 863 ; Prns. 2226.
(H02) Art. 529.
Uoneol·daJlcla. _ Cod. Comm. Prus. arts. 2215 a 22i7~

326

CODIGO COMMERCIAL

tendo estado encalhado o navio, ou tendo sido descarregadas
essas fazendas por occasião de força maior, devendo-se em
taes ca~os fazer deducção da diminuição ordinaria que costuma
haver em generos de semelhante natureza (art. 6i7) (H03).
VIll. Quando a mesma diminuição natural acontecer em ce·
reaes, as,;ucar, café, farinhas, tabaco, arrôz, queijos. frutas seccas ou verdes, livros ou papel, e outros generos de semelhante na·
tureza, se a avaria bão exceder a dez por cenlo do valor seguro
salvo, se a embarcação tiver estado encalhada ou as mesmas fazendas tiverem sido descarregadas por motivo de força maior, ou
o contrario se houver estipulado na apoUce ({ 104).
IX. Damnificação de amarras, mastreacão, velame ou outro
qualquer pertence do navio, procedida do uso ordinario do
seu destino (HOf».
X. Vicio intrinseco, má qualidade, ou máo acondicionamento
do objecto seguro (1106).
(B03) (;Ollcol·.!auela. - Cods. Comms. arls.: Porto 1761- 2'-p.i
Holl. 643; Fr. 352; Hesp. 863 ; Prus. 2222 a l224 ; Belg. 3.
(B04) ()oncol'daneia. - Cods. Comms. arts.: Porto 1762 i Holl.

6ú!l.
(1105) ()ollcordllllcia. - Cod.

Comm. Prus. art. 2217.

(H06) ()olleortlanela.- Cods. Comms. arls. : Fr. 35'2; Hesp. 863j
Prus. 2222 a 2224.
.
Nota.-Não se provando que' houvesse negligencia e culpa tão caracle·
risada que della resultasse necessariamente o naufragio inexcusavel para constituir a baratarià, é obrigado o segurador a pagar o objecto do seguro: Rev.
n. 4745 de 17 de Agosto de 1852 - Jur. Comm. pag. 201- Não pMe ser relevado do pagamento o segurador qué não prova hoUvesse impericia do commandante e vicio intrinseco da einbarcação, provan:o
aliás o segurado que o sinistro proviera de força maior: Rev. n. 6026 de
12 ue Junho e Acc. revisor do Trib. do Comm. de Pernambuco de 16 e
Dezembro de 1861 - Jur. Comm. pago 190.
.
- Dando-se força maior, o segurador deve pagar a importancla do ~
guro: Rev. n. 6120 de 12 de Outubro de 1861 e Acc. revisol' do Trib. o
Maranhão de 18 de Setembro de 1862 -Jur. Comm. pago 206.
.
- Provando-se que o sinistro foi di vido á força maior e não á baratanl
do capitão, o segurador é obrigado ao pagamento do seguro: Rev. n. 7063
de 1 de Junho de 1 8 6 7 . .
do
- O Acc. revi.sor d~ Trib. do C~mm. da Côrte de 7 de Nov~~bro o
mesmo anno julgou improcedente, sob fundamento de que o capltaO send
a primeira vez que se dirigio ao porto não tomou pratico, como é costu~~
e que nestas condições não houve força maior - de que o seguro era nU
por valer o objecto segurado, em questlio, um quarto mais ou menos.
• ao
Quel!ltão. - Se o segurador sabe do estado em que está. o IlavlO
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XI. Avaria simples ou particular que, incluida. a despeza de
,documentos justificativos, não exceda de tres por cento do v:llor
segurado (H07).
XII. Rebeldia do capitão ou da equipagem, salvo havendD
estipulação em contrario declarada na apolice. Esta estipula,ção é nuna sendo o seguro feito pelo capitão, por conta delle ou
alheia, ou por terceiro por conta do capitão (t lOS).
Ar\. 712. Todo e qualquer acto por sua nalurez.t criminoso
'praticado pelo capitão no exercicio de seu emprego, ou pela tripolação, ou por um e outro conjunctamenle, do qual aconte a
damno grave ao navio ou á carga, em opposição á presumida
''"ootade legal do dono do navio, é rebeldia (H09).
Art. 7i3. O segurador que toma o risco de rebeldia responde
Jle.la perda ou damno procedente do acto de rebeldia do capitão ou ela equipagem, ou seja por consequencia immediata,
ou ainda casualmente, uma vez que a perda ou Idamno tenha
acontecido dentro do tempo dos riscos tomados e na viagem e
porIas da apolice (ii lO).
te~po do seglt7'O, p6de allega7', no caso de perda, que elle tinha vicio intrl1lseco, e que o segU7'ad07' o occultára?
~ facto de ter mna companhia segurado pOl' preço mais elevad{} qy,e o
ordl7la7'io faz p7'esumi7' que ella sabia que o navio não estava em bom estado,
e lJIfe debaixo desta condição se fez o seguro ?
E apreciavel pelo jltizO dos a7'bilil'os a f07'ça maio7' que ob7'iga a a7Tibada em ,contraposição ao protesto, e p6de negar-se que existe força mai~r,
que obrIga a a7'7'ibada de um navio velho, s6 porque outros em melhores <nrcumstancias 7'esistú'ão ao temporal? Pela negativa decidio a Rev. n. 5834
.de 19 de Outubro de 1.859 e Acc. 7'evisor do Trib. do Comm, da Côrte de
2 de Abril de 1.860: Jur. G07nm. pago 184.
't1,e,8tào.- O segu7'ad07' l'esponde pelas avarias da ca7'[Ja, embora
por, ~1C10 do navio, se isto não foi 7'esalvado na apolice ? Pela affirmativa
'l!eCldio a Rev. n. 6317 de 1.3 de Maio de 1.863, e Acc. revisor do Trib. do
ComOl. de Pel'Dambuco de 1. de Fevereiro de i86fi- Jur. Oomm. pago HJ5.

( H07) Art. 763.

(;ulIcol·dRuelu.- Co!ls. Comms. arts.: Porto 1763; Boll. 645
p (1108) CoUeOrd!llleIR.~. Cods. Comms. arts.: Fr. 353; BolI. 640;

rus, 2275; Porl. 1756, dilT. e 1752; Belg. 86.
~ Na Inglaterra e nos Estados-Unidos dá-se a me~ma legislação. Entre
os rISCOS previstos pelas apolices mencionou-se a rebeldia do capitão - ba7',ratry of maste7' and mariners - ; na Suecia, o contrario.
Nota.-Já o Reg. dos seguros de 1820. art. 24, continba esta, disposição.
(H09) Nota.- É synonymo de - rebeldia- ribaldaria ou barataria.
(tifO) Art. 711 n. 12,
-64(;OIlClordanela. - Cods. Comms. arts.: Porto 1756 ; Fr. 353; HoU.
Oi Prus. 2275 j Belg. 86,
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Art. 7U. A clausula- liv?'e de ava?'ia- desobriga os srguradores das avarias simples particulares; a clausula -livt'B detodas as a'l.aril1s - desonera-os tambem das grossas. Nenhuma
destas clausulas, porém, os isenta nos casos em que tiver logar o
abandono (ii H).
Art. 71. 5. Nos seguros feitos com a clausula - liV?'B de hostilidade - , o segurador é livre, se os effeitos segurados pete·
cem ou se deleriorão por effeiLo de hoslilidades. O seguro
neste caso cessa desde que foi retardada a viagem ou mudada
a derrota por causa das hostilidades (111 2).
Art. 716. Contendo o seguro sobre fazendas a clausula- cal'·
regadas em um, ou mais navios -, o segnro urte todo os effeitos, pro\ando-se que as fazenda seguras fôrão carregadas por in·
teiro em um só navio, ou por parles em diversas embarcações ({H3).
Art. 717. Sendo necessario baldear-se a carga, depois de começada a viagem, para embarcação differente da que tiver sido
designada na apolice, por innavegabilidade ou força maior, os
riscos conlinuão a correr por conta do segurador até o navio
subslituido chegar ao portv do deslino, ainda mesmo que lal
navio seja de diversa bandeira, não sendo esta inimiga (1 i 14).
ArL. 718. Ainda que o segurador não responde pelos damnos.
que r6sl11tão ao navio por falta de exacla observancia das leis e
l'eglllamen los das alfandegas e policia dos portos (art. 530),
esta falta não o desonera de responder pelos que dahi sobrevierem á carga (U 15).
Art. 719. Osegurado deve, sem demora, participar ao segurador, e, havendo mais de um, ómente ao primeiro na ordem da
subscripção, todas as noticias que receber de qualquer sinistro
acontecido ao navio ou á carga. Aomissão culposa do segurado
(i11i) Arts. 753 e 7M.

VOllcortlollcio. - CoeIs. Comms. arto. : Port. 1í611 j Fr. 409; Holl.
646; Hesp. 981; Prus. 2i03.
(!I.H2) COIlC01'IIRJlcia.-Cods. C{)mms. aTts,: Porto 1765; Hall.
6ú7.
(Ui ... ) Al't. 671,

VOllcoI'tlancla.-Cocts. Comms. drts.: Fr. 361; Ho\l. 652; nesp
896 ; Belg. 105 i Prus. 2i1l3 a 2146 j [01'1. 1775, clias.
(Hill) VOJlcortlallcla. - Cod. Com. Prus. art. 2149.
(1.H5) Voncorclallcia.-Cod. Com. Hesp. art. 864.
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a esle respeito póde ser qualilicada de. presumpção de má
fé (iH6).

Art. 720. Se, passado um anno a datar da sabida do navio
nas viagens para qualquer porto da America, ou dous annos para
outro qualquer porto do mundo, e, tendo expirado o tempo limi·
tado na apolice, não houver noticia alguma do navio, pre ume- e
este perdido, e osegut'ado póde fazer abandono ao segurador, e
exigir o pagamento da apolice, o qual todavia será obrigado
are tilllir, se o navio se não houver perdido, ou se vier a provar
que o sinistro aconfeceu depois de ter expirado o termo dos
riscos (H 17).
Art. 72·1. No casos de naufragio ou varação pl'eca ou arresto do inimigo, o segurado é obrigado a empregar toda '\
diligencia possiíel para sal vaI' ou reclamar os objectos seguros,
em que para taes actos se faça necesssaria a procuração do segurador, do qual pMe o segurado exigir o adiantamento do dinheiro preciso para a reclamação intentada ou que e possa intentar, sem que o máo successo desta prejudique ao embolo do
segmdo pelas despezas oecorridas (H 18).
Art. 722. Quando o segurado não póde fazer por si as devidas
reclamações, por deverem ter lagar fóra do Imperio ou do seu
do.rnicilio, deve nomear para esse fim competente mandataria,
aVIsando desta nor:r.eação ao segurador (art. 7i 9). Feita a nomeação e o aviso, cessa toda a re~ponsabiliL1ade, .nem responde
(1H6) Art. 722; Reg. n, 737, al'ls. 302 e 305 § 5.
Cods. Comms. arts.: ParI. 1778; Hall. 654
e 673 j FI'. 374; Fesp. 877.
'
.
(UI7) MI. 737 SI 4 j Reg. n. 737, art. 302.
p ()ollcorlll\ucia. -Cad. Comms. arts.: Hesp. 908 ; FI'. 37f:l ; Hall. 667 ;
or!. 1793 ; Prus. ~311 e sego
Nota: -Era doutrina do Reg. dos seguros de 1820 art. 31. - Vide Cons.
das LeIS, ar!. 33.
(01. li 8) Reg. n. 7'67, arts. 302 e 305, SI 5.
U ~OJle()"dl\lleta."_ Cods. Comms. arts.: Porto :1.779; FI'. 38:1.;
o , 655; Besp, 921; Belg. BO,
se .No/a.-Se por analogia do que dispõe este Cad. sobre seguros maritimos
D rv~ r~solver as qUEstões sobre seguros terrestres, visto que sobre estes
c~ ,a dlspoe especialmente a legislação commercial do Imperio, deve-se cano 11Ir que uma companhia que segura de fogo eTaios é resiJonsavel por avarias
au perdas das fazendas, seguradas, occasionadas por uma mudança preciritada .
_~~e dê ,lagar um incendio, para que e:Ias não ejão consnmidas por este
,pago ~25~ agg. do Pres. do Trib, do Com. da Côrte.-Rev. JU1'. de :1.869
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pelos actos de seu mandataria, ficando unicamente obrigado a
fazer cessão ao segurador das acções que competirem, sempre
que este o exigir (1H9).
Art. 723. O segurado, no caso de prova ou arresto de inimigo,
só está obrigado a seguir os termos da reclamação até á promul·
gação da sentença da primeira instancia (H20).
Art. 124.. Nos casos dos (res artigos precedentes, o segurado
é obrigado a obrar de accorcl0 com os seguradores. Não havendo
tempo para os consultar, obrará como melhor entender, correndo
aS;.despezas por conta dos mesmos seguradores.
Em caso de abandono admitLido pelos seguradores, ou destes
tomarem sobre si as diligencias dos salvados ou das reclamações, cessão todas as sobreditas obrigações do capitão e do
segurado (H21).
Art. 725. O julgamento de um tribunal estrangeiro, ainda
que baseado pareça em fundamentos manifestamente ioju los,
ou factos notoriamente falsos ou desfigurados, não desooera o
segurador, mostrando o segurado que empregou os meios ao seu
alcance e produzia as provas que lhe era po sivel prestar para
prevenir a injustiça do julgamento (H 22).
Art. 726. Os objectos segurados, qne fôrem restitui dos gra·
tuitamente pelos aprezadores, voltão ao dominio de seus donos,
ainda que a restituição tenha sido feita a favor do capitão ou de
qualquer outr~ pe3soa.
Art 727. Todo o ajuste que se fizer com os aprezadores DO
(1 H~) C::ollcoI'(IRIlCio. 656; P:us. 23'04 a 2306.

Cods. Comms. arls.: Porto 1780; Holl.

(1120) C::oncOl'doIlCiu.. 657; Prus. 2321-

Cods. Comms. arts.: ParI. i78t; 1:1011.

Nota.-.O segurado é procurador nato do segurador, e em caso de perda
póde e deve fllzel' por si e seus representantes o que julgar mais conve·
niente a bem dos eITeitos salvados, transportando-os ou ao lagar do seu
destino, ou á outra parte, ou vendendo-os no porlo do naurragio~ tudo a
cargo dos seguradores, que responderáõ por todas as despezas, naO excedendo ao valor dos mesmos effeitos salvados. Em caso de presas e delençãO
de Príncipe pMe igualmente e deve intentar e seguir as competenles re~a
mações, dando de tudo parte aos seguradores, logo que possa. »-Reg. os
seguros cit., art, 25.
(:1.121) Nota.-Quando lem logar e se verilica o abandono dos elIeilos, ~
tam bem para o segurador o encargo de proseguir nas reclamações e pleIlOS
que lhe respeitão,-Reg. dos seguros de 1.820, art. 28.
(!1.122) C::oncordancio. _ Cods. Comms. arts:: Por I. 1782 i HolI.
658.
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alto mar para resgatar a cousa segura é nu1l0; salvo havendo
para ISSO autorização por escripto na apoUce (li 23).
Art. 728. Pagando-o segurador um damno acontecido á cousa
segura, ficará subrogado em todos os direitos e acções que ao
segurado competirem contra terceiro; e o segurado não pMe praticar acto algum em prejuizo do direito adquirido dos seguradores (H24).
Arl. 729. O premio do seguro é devido paI' inteiro, sempre
que osegurado receber a indemnização do sinistro (1 i25).
Arl. 730. O segurador é obrigado a pagar ao segmado as
indemnizações a que tiver direito, dentro de quinze dias da
~presentação da conta, instruida com os documentos respectivos; salvo se o prazo do pagamento tiver sido estipulado na
apoUce (H 26).

TITULO IX.
DO NAUFRAGIO E SALVADOS.

Art. 73i. Ninguem pMe arrecadar as fazendas naufragadas no
mar ou nas praias, estando presente o capitão ou quem suas vezes
fizer, sem consentimento seu (i i27).
(1123) Vid. noto 1.175.
COllcortlallcia. - Cods. Comms. arts.: Porto 1.608; Holl. 568; Fr.
395 i Hesp. 91.7, dilfs•
. (1124) Voneortlancia. - Cods. Comms. arts.: ParI. 1.788; Belg.
H8 j Holl. 284; Wurt. 472; Hesp. 425 e 884.
Nota. -o segurador só tllm acção civil contra o autor do incendio, quando
e~pressamente -ubrogado nos direitos do dono da cousa incendiada; o que
bao comprehende o direito de intentar acção criminal, pois que o ar!. 728
do ?od. Comm. refere-se unicamente á materia civel, e não ao direito de
juelxa criminal por sua natureza instransferivel-Acc. da ReI. da Côrte de
de Dezembro de 1.876.-Dir. t. 13 pago 509.
. (H25) Nota. -É accessorio do immovel agricola-(lo preço que no caso de
~olslro ror devido pelo segurador ao segurado, não sendo applicado á reparação,
Rca subrogado ao immovel hypotbecado-Lei n. 1.237 de 1.864, art. 2 § 3;
eg.3453 de 1.865, ar!. 1.48 § 5. -Caso de seguro terl'estre.- Vide not. Hi8.
(1126) Reg. n. 737, art. 302.
COllcOI·dancia. _ Cods Comms. arts.: Hesp. 891 a 892-10 dias;
H0Il. 680-6 semanas; Prus. 2283-2 mezes; Por!. 1806 e Fr. 382 e 3833 mpzes.
n Nota. -Tambem o regulamento dos seguros já cit., ar!. 36, precisava o
I,agamento em 1.5 dias.
51'(61127 ) VOlleordancla. -Cods. Comms. arts.: Port. i585; Holl.
• ; Rus. 830.
Nota._ Os empregados fiscaes são obrigados a prender e remelter á.

332

CODIGO OOMMERCJAL

Art. 732. Ojujz de direito do commercio respectivo, logo que
lhe constar que algum navio tem naufragado ou se acha em
perigo de naufragar, passará sem demora ao lagar do naafragio,
e empregará todas as diligencias que fôrem praticaveis para
a salvacão da gente, navio e carga; e, faltando o capitão ou
quem suas vezes faca, ou não apparecendo neste acto o dono,
consignatario ou pessoa por elles, mandará proceder a inven·
tario dos objectos salvados, e os fará pôr em boa e segara
guarda.
Se o naufragio acontecer em parLo onde houver alfanrtega ou
mesa de rendas, ou em costas vizinhas, as diligencias do inventario e arrecadação serão pratICadas com assislencia dos empre·
gados respectivos, e na sua falta os das collectorias (ti 28).
autoridade competente os indiviúuos que fOrem encontrados arrecadando, ou
apropriando-se dos sal vados, ou de posse de taes objectos.-Dec, n. 26h7 de
1860 art. 33U, disp, 12",
,
-São bens vagos, que se devolvem ao Estado, as embarcações Oll navIOs
que se perderem ou derem á costa nas prdias do Imperio e seus cal'l'egaOl~n'
to" sendo de iuimiKos ou corsarios, salvo nccordo ou convenção em contrano.
Dec. n. 2433 de 1lS59. art. 11 n. 5.
(1128) Tit. un. art. 17; Reg. n. 737, art. 21 Si 5 ; Dec. n. 1597 dd de
Majo de 1855, ar IS. '19 a 23.
C;oncol'daucin. -Cods. Comms. al'ts. : Porto 1589 a 1592; Hall. 250
a 254; fius. 830 e 83'1.
, Nota.-No caso de naufragio de alguma embarcação, as autoridades loca:s
são obrigadas a participar tal sncces o á alfandega ou á autoridade lhcal melS
proxima. Decr. n. 2647' de 1860, art. 331.
-Os empregados fiscaes, que residirem DOS logares mais proximos do naufragio, acudiráõ immeiliatamente, e farão 'todos os esforços possh'eis para a
salvação das vidas e mercadorias, procurando evitar os extravios e m,alversações, e dando logo parte ás 3\lloriclades commerciaes e ao respecUvo
inspector da alfandega ou administrador da mesa de rendas, para procedEr
conforme fôl' de lei. Decl'. cit., art. 332.
- Logo que o sinistro conste á alfandega ou mesa ele rendas competenl~, ,o
seu inspector ou administrador nomeará os empregados que devem asslS ur
~ fiscalisar os salvados. Decr. cit., art. 333.
, -Os empregados que o inspector nomear para este serviço, e o abandonarr.m,
seja de noite ou de dia, ficão sujeitos â suspensão por espaço de 6 meze.l,
ou á demissão, conforme os prejuizos resultantes de seu abandono. N~ ca~
de molestia repentina, darão parte do logar do naufragio, e não se rellraraõ
sem serem suhstituiclos. Decr. cit., art. 334.
- A nenhuma diligencia, no caso. de na1úragio, se procederá para.a arrecadação, illfentario e deposito dos salvado~ sem assistencia ou consenllme~l~
do capilão ou llIestre do navio, ou de seu immeiliato on preposto, consg
natario ou representante, e estando presente, sendo possivel, ~ empr~
gado fiscal do districto, ou do que ficar mais vizinho, emquanto nao chega
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o que para este fim a repartição fiscal competente der commissão. Decr.
tit., ar!. 335.
- A respeito dos objectos salvados se observaráõ as seguintes disposições:
_.t,. Serão, depois de arrecadados e iuventariados, provisoriamente depositados em Ioga r idoneo, para ~erem depois transportados e depositados
DOS armaZCDS da alfandega competeDte, sendo immediatamente beneficiados
os que fôrem disso susceptiveis. Decr. cit., art. 336 n. 1..
- 2.' Ficaráõ sob a guarda d,) na vio naufragado ou de quem suas veze
fizer, dos agentes fiscaes e da força publica que fõr para c se fim reunida ;\
requisição da alfandega ou da competente autoridade local. Decr. cit.,
art. 336 n. 2.
-3.' As mercadorias ou objectos a'Variarlos, ou que não fôrem 'susceptiveis de ser beneficiados, depois de ser conbecido o seu estado ou avaria,
serão, a requerimento ou com audiencia do capitão ou de quem de direito fõr, no mesmo logar vendidos em hasta publica com assistencia do
empregado fiscal, e autorização' do juiz municipal respectivo, ou na povoação mais proxima, e o seu producto posto em deposito. Decr. cit.,
arl. 336 n. 3. Av. 555 de 186f).
-4.' AchaDdo-, e presente o capitão, dono, ou consignatario das merca·
dorias, ou pessoa que legitimamente os susbstitua, ou os represente, tomará
conla das mercadorias e as poderá fazer transportar para seu destiDo, ou
para onde lhe fôr mais conveDiente, precedendo os competentes despachos,
conferencias e cautelas fiscaes que o caso exigir. Decr. cit., art. 336
n, 4.
-5.' Na ausencia ou falta do capitão, ou de pessoa que o rrpresente, ou
de não ser conhecido, ou com presteza notificado, ou avisado, se a salvação
d~s mercadorias, sua conservação e interesse fi cal o exigirem, serão
feltas eslas diligencias e actos de que tratão as disposições antec.edelltes, á
sua revelia por conta de quem de direito fôr. Decr. cit. art., 336 n. 5.
se o valor dos objectos salvados rôr iDsufficiente para cobrir as despezas que se tenha de fazer, deve-se abandonar o navio ou a carga. Av. n.
19 de 1857 e D. {31 de 1868.
-6.' As rtespeza de salvamento, de beneficio, cOllducção ou transporte
d~s mercadorias e objectos salvados, de seu deposito, acondicionamento, venda,
ajuda ~e cu to dos empregados fiscaes e sustentação da força publica e dos
ope~aflos que assistirem ou fôrem elfectivamente empregados na sua sal'Vaçao, arrecadação, segurança, defesa e guarda, correm por conta das mesmas
~el'cado,rias : objectos, ou do seu producto realilado, na fórma da respecUva leglslaçao. Decr. cit., n. 336 n. 6.
- s imposlos e mais despezas, que se deduzem do produclo da venda
dos salvados, serão cobrados na razão de melade sómente da importancia a
que ~enbão direito, segundo a legislação vigente, os cofres do Estado, .as
~~lorldades judiciarias e os empl'l'gados que na sua arrecadação intervierem.
I ~o s; deduzirá daquelle producto o soldo da força publica nos casos em que
~t~
empregada para a guarda dos salvados. Decr. n. 5455 de i873,

t

pe -7.~ Apurado o producto das mercadorias salvadas, e deduzidas as desdelas. o seu salvamento, defesa, segurança e guarda, ficará o saldo em
pJ~SltO para ser levantado por qllem de direito fôr, ou pelo consul resler vOa dando-se ao capitão ou consignalario do navio, e a quaesquer il1d~ssa os neste e na sua carga, todos os esclarecimentos, inforlIVlções e
Utnentos que a bem de seus direitos requer.erem. Decr. cito art. 336,D. 7.,
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- As duvidas e questões sobre entregas dos salvados, ou do seu producto, onde não houver agente consu"lar da nação com que o Imperio leuba
celebrado convenção consular, serão da exclusiva competencia da autoridade
judiciaria, a quem os interessados poderão recorrer. Decr. n. 3217 de i863,
art. 44.
- Entregue o producto liquido ao agente consular, podem os interessados
embargar c reclamar no juizo competente a bem de seus direitos. Av.
n. 280 de 1867.
-8.' Os empregados, força, operarios e pessOas da equipagem que assistirem
ou fõrem commis 'ionados, terão direito a uma ajuda de custo por cida dia,
que será marcada em tabella especial, approvada pelo ministro da fazenda
e paga na fórma do § 6°. -Decr. cit., art. 336 n 8.
- Vide Avs. n. 131 de 18b5, 11.9 de 1867 e 197 de 1873.
-9.' A venda dos salvadus não poderá ser feita judicialmente sem assistencia de um empregado fiscal. Decr. cit., art. 3a6 n. 9.
-10.' As mercadorias vendidas pagaráõ os direitos a que estiverem sujeitas
conforme a sua origem, e na fórma dos regulamentos fiscaes. Decr. cit"
art. 336 n. 10.
- Não pagão os direitos taxados na tarifa, mas deduz-se no producto apor·
centagem de 30
Av. n. 253 de 1.869 e 151 de 1871.
- Cobrão-se na razão de metade: Vide art. 4 do Decr. 5455 de i873.
-11. • As disposições dos numeros antecedentes comprehendem quaesquer
objectos ou fragmentos do navio naufragado. - Decr. cil., art. 336 n. ii.
- Vide o art. 338 do Decr. u. 2647 de 1860 e Av. n. 2i2 de i87!.
- Em occasião de temporal ou perigo naval,e em casos de incendio, ás capitanias dos portos cumpre soccorrer os navios, e até o capitão do poria
fará um detalhe entre os navios nacionaes que estiverem no porto, afim
de que haja um diariamente encarregado de ser o primeiro que em tae.
occasiões faça equipar a sua lancha, regularmente guarnecida, conform~ i
natureza do soccorro. O navio que estiver de dia, terá içada a sua bandeira
azul no tope de prõa.-= Decr. n. 447 de 1846, arts. 45 e segs.
Regulava a arrecadação das fazendas naufragadas o Regulamento de 9 de
Junho de .1703, cap. 22.
- A intervenção do Juizo Commercial em todo o processo dos salvados é
imprescindivel, e prescr('vem-na o art. 732 do Cod. Comm. e a indole do pro'
cesso de liquidação; e deixando o Juiz Commercial de comparecer ao lo~
do ilanfragio, ~ssa falta não dispensa a alfandega de pedir ao juizo autorIzação para a venda dos salvados e de consignar com deposito o pr~
ducto, á disposição do mesmo juizo, perante o qual devem correr todas as
reclamações. Av. n. 555 de 1869.
. .
- Naufragando qualquer embarcação brazileira, os consules do dlstn~O
providenciaráõ, recorrendo ás autoridades locaes, sem obstar comtu~O as di'
ligencias do capitão, dono ou consignatario ; e na ausencia destes farao ~s ~
querimentos e protestos convenientes para auxilio opportuno e preven~o a
roubos e descaminhos; procederáõ a inventario do que s,e encontrar e nI>~~
Ma arrecadação a beneficio de quem direito tiver, pagando as desr-;do salvamento, segundo o estylo do paiz, por conta dos interessados-J)eC'
n. 4\)68 de i872, art. 128.
. . 'já
- No caso de levarem as embarcações carga para outro porto, dlriglfJj.
o inventario ao respectivo empregado consular .brazileiro para I be dar S~t!
cidade. Em todos os casos de naufragio, apparecendo socios, corres~n ~~,
(lU quaesquer pessoas prepostas para esta arrecadação pelos propraetar
%.
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Ârt. 733. Os objectos salvados, que puderem deteriorar· se
pela demora, serão venuidos em hasta publica, e o seu produeto po to em deposito, pOI' conta de quem pertencer. Os
objectos que se acharem em bom estado serão conduzidos
para a respectiva a.lfandega, procedendo-se a respeito delles
na conformidade do regimento das alfandegas (ti 29).
Art. 734. Achando-se presente o capitão ou o dono das
mercadorias, ou quem suas vezes faça, tomara conta das fa·
zendas salvas, e as poderá conduzir para o porto do seu deslino ou outro qualquer, com declaração, porém, de que, se
a fazendas, por serem de origem estrangeira, estiverem sujeitas ao pagamento de alguns direitos, se o capitão ou dono
preferir navega-las para porto do Imperio, só lhe será permiUida a viagem s~ nesse porto houver alfandega (H30).
carregadores, consignatarios on seguradores, devem estes preferir para a
mesma arrecadação e disposição dos salvados, conforme as ordens e expressa
vontade dos donos. Decr. cito n. 4968 de 1872, art. 129.
- Declara as despezas a que estão sujeitos os salvados das embarcações
naufragadas o Decr. n. 5865 de 1875.
- A Res. de 24 de Maio de 1608 e Alv. de 20 de Dezembnl de 1713
dispunMo que - os navios, embarcações e cousas de infieis ou inimigos,
que se perderem ou derem ii costa, pertencem ii Fazenda Real, e devem ser
oc.cupados pelos ofliciaes de fazenda, fazendo auto e inventario.
- ~ n.aufragio ou necessidade extrema são exceptuados em todas as nações
por direito de humanidade - AI V. de 22 de Novembro de 1774 § 2.
(H29) Nota ant.
VORC!ordancla.-Cods. Comms. arts.: Porto U53; BolI. 554; Hesp.
990 e 99!; Russ. 830 e 83L
- Nota.- O Av. n. 61 de i859 declarou que - a importancia depositada
do. producto da arrematação não devia ser levantada sem deducção dos direl!os fiscaes; e que, sendo judIcial o mesmo deposito nos termos deste
artigo ~o ?~go (733), só podia ser levantada por via de requisição legal do
respectIVo JUIZ commercial, visto como os poderes dos agentes consulares, em
caso de naufragio, estão precisamente determinados pelo art. 12 do Reg.
n. 855 de 185! •
.- N?s parece que a primeira parte do Av. não póde SOareI' a menor duvIda, VIstO o Decr. n. 2647 cit., por ser posterior, no art. 336, dispo 10',
confirma·lo; outro tanto não podemos dizer com relação ii segunda parte,
porque .. disp. 7', supracitada (nota anl.) declara que - • •. ficarii o
saldo e!ll deposito para ser levantado por quem de direito fôr, ou pelo consul
rt8pect~vo, etc.
Vide noto ant. - Vide Decr. n. 6236 de 1876, arts. 13 e 14.
r-.A nossa Ord. L. 2 Til. 32 mandava entregar os salvados a seus donos,
p Ohlblndo que os almoxarifes e olliciaes da administração os tomassem para si.
RiB~I~~~.Coneordallela-Cods. comms. arts.: Porto 1586; HolI. 5ft7 ;
- Nota._ O Av. n. 66 de 1856 declarou' que - os capitãel; de navios
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Árt. 73D. Se alguem puder salvar naviQ, fragmento, ou
carga abandonados no alto mar ou nas costas, entregando tudo
immediatarnente e sem desfalque ao juiz de direito do com·
mercio do dislricto, haverá um premio de dez a cincoenla por
cento do seu valor; deixando de fazer a entrega, incorrerá
nas penas criminae impostas aos que não entregão a cousa
alheia perdida (H 31).
Art. 736. O salario que vencerem as pessõas empregadas
no ~erviço do salvamento do navio ou carga, e bem assim os
premias que se de\'erem nos casos em que estes puderem ler
Jogar, serão regulados por arbitras, tendo-se em considel'a·
Cão o perigo '8 a natureza do servi.co, a promptidão com que
esLe róI' prestado, e a fidelidade com que as pessõas empre·
gadãs nelle houverem feito entrega dos objectos salvos li i32\.
não podem tomar conta dos sal yados para vender ou fazer leilão delles, preterindo-se as fórmulas judiciaes e lesando os interesses da fazenda.
- Vid. as disposições 3 e 4 do art. 336 do Decr. n. 26lt7 (not, 1128).
- A di posição deste arl. (73ltl é tão clara e precisa que não vêmos raz~o
de ser para expedição do referido Av.
(1i31) Ar!. ljlt9 n. 2.
(JoUlcol·doncia. -Cods. Comms. arls.: ParI. 1587; Hall. 5á8j nU&
863 a 865 e 876,
Nota.- Se julgará fw·to a achada de cousa alheia perdida, quando se não
manifestar ao juiz de paz do districto ou omcial de quarteirão, deulru
de 15 dias depois que fór achada: penas de prisão com trabalho por um
mez a dons annos, e de multa de cinco a vinte por cento do valor da
cousa achada. - Cad. Crim., arl. 260.
.
A primeira pessõa que participar a qualquer, repartição, parlo ou reglslrO
fiscal a existencia de um navio varado sobre a costa terá direito a uma
gratificação, q.ue será arbitrada pelo ministro da fazenda; e todas as au.lo:
ridades que não acudirem logo ao nauú'agio, ou não o participarem aos dito
portos, registl:os, ou alfandega proxima, incorrerãõ em uma multa de 100$000
?té 1:0008000, imposta pelo mesmo mioistro.- Ar!. 337 Decl'. n, 2647 de
1860.
- As fazendas ou elleitos sujeitos a direitos, que fõrem encontrados
llnctuando uo mar, ou em quaesquer aguas interiores do Imperio, ou q,l1e
fôrem arrojados .sobre as praias, ou tirados do fundo do mar, ou dos, ~Oi
e lagõa , ignorando-se O navio a que pertenc~rão, depois de inventana~os
com minuciosa Especificação de qu,!I~~ade, marcas e numeras de vo)u,m es,
serão vendiqils, e de seu produeto , dednzidos os direitos e de.spezas deYJd9s,
se dará logo metade ao achador, ficando o restante por u.Q1 anno ,CD!
deposito; no fim deste pmzo, não apparecelldo dOOil a reclamar, ~c cop Illerará prescripto todo o jlireito ao ,sell l~vfloté!meolO, na fÓI'fIla do ArI,778Art.337 dil.Gitaq,o. DecF, til· 2647.
2'
(11.32) (Jo.. ~eo.·d"'~A ..... -Cods~ ·Comms. arts.: Porto 1599,a WO '
Ho LI. 563 a 564.
• ra
Nota. - Os llmpregados lIue, C\lé/p do S\!U ,dever afficia!, cOllcor.rêraopa
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Arl. 737. O capitão e pes oas da tripolação que sa.lvarem
ou ajudarem a salvai' o nrl.vio, fragmentos ou carga, alÉ'ill das
suas soldadas pela viagem (art. 559), têm direito a uma gratificação corre ponc1ente ao seu trabalbo e aos perigos que
tiverem corrido (li 33).
A.rL. 738. As despezas com o salvados, as necessarias para
habilitar o navio para a sua navegação e as que se fizerem
~om o transporte da carga (art. 614) têm hypotbeca especial
e prefereocia nos ubjectos sal vos ou no seu proLlucto (i134).
A.rt. 739. As questões que se moverem sobre o pagamento de
salvados serão decidida:; por arbitras no lagar do districto onde
tiver aconteciLlo o naufragio (iI 35).

TiTULO X.
DAS ARRIBADAS FORÇADAS.

Ar!. 740. Quando um navio entra por necessidade em algum
salvamento das mercadorias, têm jus a nma gratificação dqs donos deltas,
de quem a deveráõ haver pElos meios competentes, quando sem elles a não
con igão,-Av. n. 138 de 18ú9.
•
-o Av. n. 58 de 1859 recommendou a observancia do precedente e
bem as,im deste art. (736), afim de alliviar-se a fazenda nacional de uma
parlp. do OIlUS das gratificações e ajudas de custo por occasião dos' salvados.
- Vid. uot. H35.
(1.133) Concu.·cIIU1CiR.-Cods. Comms. arts.: Porto 1ú66; HolI. ú21;
.Fr. 261; I:lesp. 717; Belg. L. ~ T. ú, art. 29.
-Nota. - Já o Decr. de 1ú de Setembro de 1798, ampliado pelo Edit. de
29 de Julho de 1799, dispunha que-as equipagens dos navios portllguezes,
que salvarem os navios t carga, defendendo-os do inimigo, têm um e meio
'Por cento do valor' da carga em gratificação.
(1134) Arts. 759 e 877 ~ 4.
UUlleol.".laucia. -Cods. Comms. arts.: Porto 1609; Hesp. 985.

1)

!y'ota. - Tambem subsistem, posto que sem o nome de hypotheca, as obrigaçoes ,I'eaes que a favor de certos crl'di tos o Cod. COfim. estabelece sobre
os naVIOS e mercadorias - art. ii? ão Decr. n.· 3ú5:l de 1865. - Vid.
DOis. 348 e segs.
.
(H35) Reg. n. 737, art. M.i ~ 2-Not. 325.
()oneorlllulcla. -Cods. Comms. arts.: Porto 1606 e 1609 ; BoU. 567.
7,oispoem que as questões de salarios de a 'sistencia c de salvados serão
decldl~as nO-Reino pelo juiz commercial do Ioga r do destino do navio; sendo
onavIO ~retarlo no Reino o juiz do Ioga r, em cIlle se fez o fretamento.
Apenas á Justiça local do 'Iogar do sinistro. quando' as questões sobre navios
jlrocedentes do estrangeiro sem destino ao paiz.
~~

~
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porto ou lagar dislincto dos determinados na viagem a que se
propuzera, diz·se que fizera arribada forçada (art. lHO) (1136).
(1136) (;uJlCOI·.lnneh•. - Cods. Comms. ans.: Port. 1610; Hall.
968.
- É ao que os lnglezes cl1amão - lhe act or putting into Ul1'!J port-

touching -

01'

calting Ctt any POj·t.

-Nota.- As nossas Leis de 10 de Março de 1736 e 16 de Fevereiro de
1740 pro.hibião as arribadas arbitrarias; a de '1.7 de ovembro de 1784 só
legitimava a arribada necessitada por temp slade ou caça do inimigo.
- Os casos de força maiol' serão justificados na fórl1la dos arts. 510, 526,
740, 741, 71J2 e 743 do Cod. COlpm. e "rt;. 365, 366, 367 e 368 dG
nego n. 737, perante a autoridade commercial competente.-Dccr. II. 26h7
de 1.860, art. 32.
- Se o navio arribar a porto não alfandegado, ou não babilitado, preci·
sando de obras para continuar a sua nav gação, e sen afretaflor, carrega·
elor ou consignatari', não querendo auender ou esperar pelo concerto, pre·
tender retirar suas mercadorias, só o poderá fazer mediante licença, 00
ordem da alfandega ou me·a d(~ rendas competente, ou da mais vizinha,
com assistencia dos empregados que esta designar, depois de preenchidas
as formalidarles do respectivo despacho; correndo todas as despezas de le
serviço por sua conta, na fórllla do art. 61.3 do Cad. do Comlll, - Decr. cil.,
art. 3211 •
..-1 Se o navio arribado em porto não alfandegado, ou não habilitadG,
requerer concerto para continuar sua navegação, e o não pnder effeclllar
sem des'carregar parte, 'ou toda a sua carga, ou quanto fOr indispells~\'~
para reparar as avarias da me ma carga, poderá logo, por mandado do jUJI
commercial competent'3, elfectuar a referida descarga, á custa da pessól.
interessada que a requerer, em logar idoneo, com assistencia do empregado, ou autoridade fiscal do districto, communicando o mesmo juiz I
alfandega ou mesa de rendas mais vizinha o occorrido para que esta de
prompto faça verificar e liscalisal' seu de~embarque, deposito ou reembarque
pelos competentes ofiiciaes ou empregados de .sua inteira confiança, deven·
elo fazei' conduzir" mesma carga, s ~ assim o t'xigirem os interesses da fa·
zenda naCional, ou dos iuteressados, e á custa destes, para deposito regu,
la:, e procedendo contr.' os extraviadores, se os houverem, conforme as
leis fiscaes-Decr. cil'" art. 325.
- As providencias do art. antecedente ficão extensivas aos casOS: 1', dG
capitão do navio arribado, que fõr julgado innavegavel, ou fõ' abandonadO
nos termos de direito, requerer deposito de sua carga, baldeação ou tran~
ferencia desta pari. outro nav.o, na fórma do art. 6ill do Cot!o Comm.j 2',
necessidade da descarga ou baldeação para alliviar o navio que encalharem
algum baixio ou banco, dentro dos mares lerri toriaes do Lmperio -DeCI.
cit., art. 326.
- Nas hypotheses dos artigos antecedentes, sendo necessario, para ~;
gamento das d"speza~ de concerto, .descargas, depositos, reemb~rques I.
semelhantes, a venda de mercadorias pertencentes á carga do navIO arr
bado, ou para compra de objectos para seu concerto ou preparo para as~1
navegação, o juiz commercial, não havendo estação fiscal no logar, ~~1r
poderá proceder. na conformidade do art. 5 i5 do Cod. Comm., sem e1Jg
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Arl. 741. São causa Justa para arribada forçada (lf37):
I. Falta de viveres ou aguada (H38).
II. Qualquer accidente acontecido á equipagem, carga ou
navio, que impossibilite este de continuar a navegar (I i39).
UI. Temor fundado de inimigo ou pirata (il40).
ArL". 742. Todavia não seri justificada a arribada (H4t):
1. Se a falta de viveres ou de aguada [.Jroceder de não haver-se
feito a provisão necessaria segundo o costume e uso da navegação, ou de baver-se perdido ou estragado por má arrumação
ou descuido, ou porque o capitão vendesse alguma parte dos
mesmos viveres ou aguada (ii 4'2).
U· Nascendo a iunavegabilidade do navio de máo concerto, de
falta de apercebimento ou esquipação, ou de má arrumação de
carga ('1 i43).
caução no pagamento dos direitos respectivos, communicando immediatamente ii respectiva alfandega, ou mesa de rendas, e 'dando de tudo conta
a? ministro da fazenda na cõrte e aos presidentes nas proviucias- Decr.
til., ar!. 327.
- A disposição do artigo antecedente fica extensiva á carga ou embarque
de .mercadorias ou de generos nacionaes para os preparos e concertos do
umo, ou para seu ranoho, e a venda de mercadorias avariadas que não
puderem ser beneficiadas na fórma do art. 7b. 7 do Cod. Co llJ 111. Dee. ciL,
ar!. 328.

-:- Nos portos alfandegados ou habilitados, os actos a que se referem os
antecedentes poderáõ ter logar precedendo licença ou autorização
dO chefe da repartição fiscal competente, e independente da intervenção
e qualquer dutoridade judiciaria-Deer. cit., art. 329.
dis- Em todos os casos previstos pelos artigos antecedentes se observará o
Jl(lSto no arl. 6.· a respeito dos manifestos.-Decr. cit., art. 330.

~rhgOS

(1137) COlleordaneia.-Cods.Comms. arts: Port.1610; Besp. 968 pr.

96~i i38) ConC()rdallcla. -Cods. Com roS. arts.: Porto 1610 n. 1; Besp.
n, t
!l6~H39) COlleor.lancia. -Cods. Comms. arts.: P~~l.; 1610 n. 3; He p.

u. 3.
96~1~~~. COllcordallcla.-Cods. Comms. arts. : Port.1610 n. 2 ; Besp.
(1141) Decr. cito n. 2647, art. 324.

Coneordallcla.-eods. Comms.' arts.: Porto 1615 pr.; Hesp. 973 pr.
I1
ue(sp. 4-9?)73.COllcordauelR.-Cods. Comms. arls.: Porto 1616 ns: 1 e 4;

I!g:.4~7~oncordallela.

- Cods. Comms. arts.: Porto 1.615 n. 3'
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UI. Se o temor de inimigo ou pirata não fôr fundado em factos
positivos que não deixem duvida (H~4).
Art. 743. Dentro das primeiras vinte e quatro horas uteis
da entrada no porto de arribada, deve o capitão apresentar-se
á autoridade competente para lhe tomar o protesto de arrio
bada, que justificará perante a mesma autoridade (arts. 505 e
5t2) (1145).

Art. 744. As despezas occasionadas pela arribada forçada cor·
rem por conta do fretador ou do afretador, ou de ambos, segundo
fôr a causa que as motivou, com direito regressho contra quem
pertencer (1 t 46).
.
Art. 745. Sendo a arribada.i ustificada, nem o dono do navio
nem o eapitão respondem pelos prejuizos que puderem re ultar
á carga i se, porém, não fór justificada, um e outro serão responsaveis solidariamente, até á concul'rencia do valõr do navio e
frete (H47).
Art. 746. Só póde autorizar-se a descarga no porto de arrio
bada, sendo indispensavelrnl'nte necessaria para concerto do na·
via, ou reparo de avaria da carga. (art. 614). O capitão oeste caso
é responsavel pela bOa guarda e conservação dos elfeitos descarregados, salvo unicamente os casos de força maior, ou de lal
natureza que não posRão ser prevenidos (H 48).
.
A descarga será reputada legal em juizo quando tiver Sido
autorizada pelo juiz de direito do commercio. Nos paizes e'tl'an'
geiros compete aos consules do Imperio dar a autorização neces·
saria, e onde os não houver será requerida á autoridclde local
competente (H49).
(UM) VOlleordRllcla. - Cods. Comms. arts.; Porl, IGt5 n. 2;
Hesp. 973.
(1145) T. uno art. 17; Reg. n. 737, art5. -365 e 369; Decr o D. 1597, arB.
19 a 23; Del:r. cit. n. 2647, arl. 324.
VOllcordancia. - Cods. Comms. arts.: Port. 1611.2' p.; Hesp.9i6j
Fr. 4 i 3 j Holl. 3ti9.
(11.46) VOllcordancla.-Codso Comms. arts.: Porto 1612; BesP' 9il,
(U47) VOllcmrdall.cla. -Cods. CommS. arts. : Porto 1613; H~sP' 911'
(l i4S) Reg. n. 737, art. 21 S) 6.
i
VOlleordancla. - Cods. Comms. arts.: Porto -1716, l' p. e i6! i
Hesp. 9 7 4 . ·
.
Nota. - As Leis de 20 de Março de 1736 e 16 de Fevereiro de 1711
tambem prohibião a. descarga.
(1149) Voncordallcia.-Cods. Comms. oarts.: PorL 16i6; Hesp.971.
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Ar\. 747. A carga avariada será reparada ou vendida, como
parecer mais conveniente; mas em todo o caso deve preceder
autorização competente (ti 50).
Arl. 748. O capitão não póde, debaixo de pretexto algum,
ditIerir a partida do port9 da arribada, desde que cessa o motivo delia; pena de responder por perdas e damnos resultantes
da dilação voluntaria (art..510). (H~1).
TITULO XI.
DO DAMNO OAUSADO POR ABALROAÇÃO.

ArL. i49. Sendo um navio abalroado por outro, o damno
inteiro causado ao navio abalroado, e á sna carga, será pago
por aquelle que tivu causado a abalroação. Sd esta tiver aconlec!do por falta de observancia do Rpgulamento do POrtO, impeflC!a ou negligencia do capi tão ou da tripolacão, fazendo-se a
estImação por arbitros (H52).
ArL. 750. Todos os casos de abalroação serão decididos, na
me~or dilação possivel, por perito, que julgaráõ qual dos
navIos foi o causador do damno, conformando-se com as dispo ições do Hegulamento do })orto e os usos e praticas do
(H50) Vid. not. 11.36.
()OIlCoI·llaneia. a 979.

Cods. Comms. arls.: Porl. 1618, 1.' p.; Hesp. 977

(1151) UOlleorllanela.-Cods. Comm. arls. : Porl. l.61!:J; 8esp. 980.

(U52) Reg. n. 737, art. 189.
534()OllfOl'dI\JlCia. - Cods. Comms. arts. : Port. 1567; FI'. 407; Holl.
a 537; Besp. 935 n. 7; Pros. 1911. a ~ 915 ; Russ. 83ú a 837.

d Nota. - Dos prejuizos ou damnos causados pelos navios entre si dentro
os ~orlos, quer eslejão velejados, qupr fundeados e por ocrasião de lemporal
~ ~lrCUIDslancias eXlraordinarias - Vid. o Decr. n. áll7 de i8ú7 (Beg. das
p;~ll. l, no I\ppend., arts. 9ú a BO, que conlêm preciosas disposições.I e A.v. n. 147 de 1865.
.
DECRETO N.

ú678 DE i5 DE J,lNEIRO DE 1871 0

ro M~nda observar o ref!u!amento para evilar abalroações dos ua vias brazIJelli ~ guerra ou mercantes enlre si e em concurrencia COIU estrangeiros.
me~~ por bem, de conformidade com os pareceres do tribunal do comI de 10 da cOrte e conselho )Javal. o primeiro approvado em sessão do dia
166 Uezemhro proximo preteri to, e o segundo mencionado em consulta n.
4 de 2 Setembro do anno findo, delerminar que se observe o Regulamento
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que com este baixa, .para evitar abalroações elos navios brazileirús de guerra
ou mel cantes entre si e em concurrencia com estrangeiros.
Luiz Antonio Pereira I'ranco, do meu conselho, mini'tro e secretario de
Estado dos nl'gocios da ma:inha, assim o tenha entendido e faça executar,
Palacio do Rio dI' Janeiro, em i5 de Janeiro de i87i, 50· da Iudependencja e do Imperio, - Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.Luiz Antonio Pe,'ei?'a FI'anco,
nEGULAME TO PARA EVITAR ABALROAÇÕES DOS NAVIO BRAZILBIROS DE GUERR.\
ou àlERCANTES ENTRE S E En! ·CONCURRENCIA COàI E TRAGEIRO •

Disposição Preliminwl',

Ar!. 1. o Para ú fins do presente "Regulamento considerão-se navios de
vela os vapores qne, navegando, fizerem uso unicamente do panno, eem·
barcações a vapor aquellas cujas macbinas estiverem funccionando ainda que
simultaneamenle cpm a velas.
Collocação de Luzes•

Art. 2. o fJesde o anoitecer até ao romper do dia devem os navios trazer
sempre, com exclusão de outras quaesquer, as luzes mencionadas nos arts,
3°,4., 5°, ~o, 7°, 8·, e 9·, pela fôrma ahi prescripta.
IALzes para os vapores em geral.
Art. 3. ° Os vapo.l'es em movimento deveráõ trazer as luzes seguintes,:
~ 1.. No tope do mastro do traquet uma luz branca, cuja intensIdade

alcance cinco milba~, pelo menos, com atmosphera limpa, sobre um arcado
horizonte de vinte quartas da agulha, dez para cada lado, a contar da p~
até duas quartas por ante a Fé dá linha do través.
,
§ 2, ° /I. estibordo uma luz verde, cuja intensidade alcance na~ mesma;
<;ircumstancias dU=ls milhas, pelo menos, sobre um arco' do horizonte dr
dez quartas da .agulha, a contar da pl'ôa até duas quartas por ante a ré dI
linha do través de estibordo.
.
§ 3. ° ,A bombordo uma luz encarnada em identicas condições :Is que flcao
descriptas no § 0, com referencia; porém, ao lado de bombordo.
,
§ 4. ° As luzes de 'um e outro bordo serão resguardadas pela parle iDterna do navio com anlepáros, dispostos no sentido da quilha e que as exCf'
dão em comprimento \)0 centimetros. afim de evitar que qualquer das IUI~
seja vista do bordo opposto áquelle que lhe compete designar.
Lu:res para os vapm'es de ?'eboque.

Port. 4.' Par se distinguirem dos demais vapores, deveráõ trazer asem'
pregados no reboque, além das luzes lateraes, duas bran6as vertica el 00
tôpo de p r ô a . '
.
Luzes pa7'a

08

navios de vela.

Ar!. 5.· A vela ou a reboqu~, os 'navios de vela usaráõ das mesm:o
luzes prescriptas para os vapores, com excepção da luz branca DO tope
traquete, que jámais deveráõ içar.
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Luzes especzaes rara os pequenos barcos ele 'Vela.

Art. 6.° Quando por suas pequenas dimensões, ou por causa do máo
tempo, os na vios de vela não puderem fixar nos competentes logares as
luze verde e encarnada, serão estas collocadas na tolda, cm tal posição que
à primeira voz possão ser apresentadas cada uma no bordo respectivo aos
navios que se appruximarem, afim de evitar-se qualquer sinistro ou abalroa-

cão.

Para Dão haver conrus~o nas Juzes e para obstar que a de bombordo appareça a estibordo, e vice-versa, serão os ph.aróes exteriormente pintados da
C(lr da luz que contiverem, e providos dos convenientes anteparos.
Luzes pm'a os navios ancorados.

IIrt. 7.' Tanto os vapores como os navios de vela fundeados em ancoradouro, caual ou passagem frequentada, conservaráõ içada, do anoitecer
ao romper do dia, em altura que não exceda sei~ metros ácima da borda,
lima luz branca, cujo alcance seja, pelo menos, de uma II. ilha.
Luzes pa;ra as embarcações de praticagem.

ArL. 8: As ~mbarcações de praticagem serão tão sómente obrigaàas a
mostrar, de quarto em quarto de Ilora, no tope de prôa, uma luz branca
de h",elÍsidade regular•.

Luzes para as lJequenas emba7'cqções ele pesca e todas as mais que não
fôrem de cobel'ta.
A~L. 9,· As embarcações de pesca, e as demais sem colerta, quando não

p~ssao

trazer luzes de um e outr/) bordo, pela fórma para esse fim pres-

C~lpta, deverâõ mostrar a luz de um pharol que tenha duas faces com

IIdro corados de corrediça, sendo verde a de estibordo e encarnada a
de bombor.d~, toda vez que assim se faça necessario pela approximação de
algum navIO.
/. 9~ando fundeadas ou estacionadas, por ter~m as redes róra, conservarao Içada ~ma luz branca, e para maior segurança mostraráõ ao navio que
e approxlmar uma ouu'a luz, com pequenos inLervallos.
Signaes em tempo de ·cer·ração.

n ~rL. 10 Em tempo de cerração, quer de dia, quer de noite, farão os
a~l~s Ouvir, pelo menos de cinco em cinco minutos, os signaes segnintes:
de d ,0 Em ~archa ou em qualquer outra posição que não seja a de funa o, ,o assovlO a vapor do tubo collocado junto á chaminé.
po~ 2. Nas mesmas condições, para os navios de ,ela, os sons produzidos
~rneta ou buzina apropriada ao fim.
~ 3. Fundeados, navios de vela e vapores usaráõ do sino de bordo.
Regra pa7'a os navios de vela que navegarem a rwmos oppostos.

o ~:~/1: Se dous navios de. vela se approximarem, navegando um sobre
ambos pdireCla Otl lJuasi directamente. com risco de abalroamento. guinarãõ
ara eslibordo, afim. de passar por bombordo um do outro.
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Reg?'as pa?'a os nal:WS ele vela que, naveganelo, Cl'uzarem os ?·um08.
Art. 12. Navegando em rumos que se cruzarem, com risco de analroamento, ambos á bolina coxada e amuras diversas, o navio amurado por
bombordo manobrará de fórma que não embarace o caminho ao que tiver
amura por estibordo, isto é, arribará ou melterá em cheio.
S) 1. 0 Se sómente o amurado por bombordo estiver mareado á bolina, e
o outro com vento largo, deI erá este, ultimo manobrar de maneira que
não embarace aquelle.
S) 2.° Se um dos dons navios navegar com vento em pôpa, ou se ambos
tiverem a mesma amura, no primeiro caso o que navegar á pOpa, ou no
liegundo caso o de barla'vento, manobrará de modo que não en,barace ao
outro no C!aminho que srgue.

Regras pCITa os vapores que navega?'em em ?'U'/llOS 01)1)osI08.
Art. 13, Se dous vapores na vegal'em nm sobre o outro directa ou quasi
directamente, com risco de se abalroarem, guil)daráõ ambos para estibordo,
afim ue passar a bombordo um do outrO. Se fôr de noile, farão a mesma
manobra, de sorte que cada um apresente ao outro sómente o seu pharól
encarnado.
Regras para os vapOl'es navegalnelo em ?'umos que se cruzem.
Art. 14. Navegando dou~ vapores em rumos que se cruzem, o que a"is!ar
o outro por estibordo, com risco de abalroamento, mallobrará de maneJ~a
que não lhe embal ace o caminho; isto é, SE: houver bastantl: espaço. gUinará para estibordo, afim de passar-lhe pela pápa, ou deterá sua marcha,
até que o outro lhe tenha cruzado a prõa, ou locará para trás com a
machina, se estiverem mui pro~ilDos.

Reg?'as pa?'a navios ele vela e a vapo?'.
Art. 15. Se dous navios, um de vela e outro a vapor, seguirem rumos que
os exponha a abalroamento, ao vapor eompete manobrar de fórma que deIXe
caminho livre ao de vela. (*)
.
Regras PCt?'{l os vapores ap.Ín'oximanelo-se ele outros navios, ou navegalldo
com celTação.
Art. 16. De .erá' diminuir de marcha, parar, ou andar ao revés, se fOr
necessal'io, o I'apor qne se approximar de qualquer outro navio,
Com c,l'l'I'ação deveráõ os vapores moderar a velocidade.

Regra pW'a os navios que navegarem na mesma linha e l'ltnno.
Art. 17. O n,avio, de vela ou a vapor. que por superioridade de ~archa
houver de passar avante ele outro, manobrará de modo que Jlle nao eUl'
barace u caminho.
(*) O principio da mecanica que ensina que o movimento do navi9 a .v~por:
muito mais faci! e promplo que a. manoLrn do que navega li vela, pl'lnClpl~ q~
foi respeitado pelo vecr. n. 46~8 de 1 71, art, 1p, falha toda a vezqu~ ~epJllo~i
que o navio á vela deu logar á abalroação por impericia do capItão: '
D. 8909 de 29 de Agosto de 1876.-G. JU?'. t. 14 pago 230·
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Intelligencia dos arts. 12,14, 15 e 17.
Ar!. iS. Quando, de conformidade com as precedentes re!!"ras. um dos
navios tenha de manobrar para deixar ao outro caminbo livre, deve este
subordinar a sua manobra ao preceito est.d)elecido no artigo seguinte.
Art. i!:!. 'a pratica das regras indicadas no presente Regulamento, devem
os navios attender ~s circuDlstancias particulares, que po 'são ·tornar uecessaria a preterição das IlJesmas regras, afim de evitar peri~os que occorrerem relatil'amen te á navegação.
Responsabilidade.
Art. 20. Todos os officiaes ou pilotos, quer da marinha de gue1'l'a, quer
da mercante, serão reslJonsa veis pelos sinistros que se derem nos ,eus
quartos, proveniep.tes de manobras erradas pela igool'ancia das regras estabelecidas uo presenh~ l\egulalllento. t\lém das penas em que possão incorrer na fórl11a da lei, os donos, capitães ou mestres dos navios mercantes uacionaes, e bem assim os patrões das diversas embarcações mencionadRs no presente Regulamento, serão obrigados a indemnizar os prejuizos que cau arem por elf"ito de inob ervancia das rl'gras que ficão estabelecidas relaLivanlente aos signaes de luzes, e de outra especie para evitar
abalroamentos.
Excerluao-se os casos de força maior, devidamente comprovados.
Art. 21. Serão iguaJmente responsabilisados os commandante , ou qnalquer
individuo legalmente autorizado pôra dirigir um navio, no caso de não
pre tarem redproc:amente os SOCCOITOS Ilecessarios para a salvação do navio
Pl'cjuciicado, e e. peciallllente dos passageiro e da tripolação.
_Extrptuão-se os ca os devidamente comprovados. de inevitavel destruiÇilO para o navio qne se achar em mais favora"eis conclições, ou de impassibilidade ~ompleta da manobra e di) uso dos escaleles, durante ou
jlostel'iormellle á abalroação.
Navegação nos ?'ios do Im1?eJ'Ío.

Art: 22. As presentes disposições são extensivas á na,egação daquelles rios
e lagoas do Impedo qne não tiverem regulalllento especial.
Medidas preventivas.

Ar!. 23. Embarcação ,alguma nacional será matriculada ou obterá licença

~a ~stação competente, afim de seguir viagem, fóra dos portos, ou no
)~terlor, sem que previamente se I'er fique que exi tem a bordo os pre-

recur os )lara os signaes de luz e outros que ficiio estabelecidos.
Art. 24. Para a perfeita execução dos arts. 11 e 13 entende-se que dous
na~los navegão uni sobre o outro, directa 'ou qua i directamente, nas segUID!es bYPolheses:
'
De dia, quando cada um dclles ~ê pela prôa os mastros do outro
en Jauos em linha, ou quasi em linha, uns pelos outros.
t 2.' De noite, quando cada UI1l vê, tamben.. pela prúa, e ao mesmo
empo as luzes, I'erde e eucarnada, do outro,
Art. 25, Não se achão comprehendidos nas disposições dos citados arts,
fi
CISOS

i' :.

e 13: .
De dia:
O navio que avistar outro pela prôa, cortando-lhe o rumo.
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logar. No caso dos arbitros declararem que não pódem julgar
com segurança qual navio foi o culpado, soffrerá cada um
o damno que tiver recebido (H;53).
Art. 751. Se, acontecendo a abalroação no allo mar, o navio
abalroado fór obrigado a procurar porto de arribada para po·
der concerlar, e se perder nesta derrota, a perda do navio
presume-se causada pela abalroação (H54).
Art. 752. Todas as perdas resultantes de abalroação pertencem á classe de avarias particulares ou simples (1 fiiõ) ;
De noite:
O navio que não vê pela prõa senão' a luz verde de outro, além da
branca do tópe, sendo vapor.
O navio que não vê pela l1rõa senão a luz encarnada de outro, além da
branca do tópe. sendo vapor.
O navio que por estibordo "ê cm outro sómente a luz yerde.
O navio que por bombordo vê em outro sómente a luz encarnada,
Finalmente, o navio que avista' ao me31l10 tempo a luz verd~ e a en·
carnada de outro, em qualquer posição que não seja pela prô~.
Excepções pa7'a o tern1/o de gue7'ra.

Art. 26. Em tempo de guerra os navios da armada, quanto a luzes, se·
guiráõ ~s instrucções que houverem recebido, e os mercantes em com·
boio as que lhes fôrem dadas pelo tespeclivo commandante.
An. 27. Ficão rl'vogadas as disposições em contrario.
,
Palacio do lUo de Jaueiro, em 1.r. de Janeiro de 1.871. --Luíz An/o1!lO
Pereira .7?ranco.
~1.1.53)

.,Reg.

II,

737, art 189.

()ollc'o-:odallcl". -Cods. Comms. arts,: POrl. 1.569 e ,1.570 j FI'.
607 ; Holl. 5'3!!; Resp. 935 u. 7; Prus. 1911. a 1.91.5.

-Nota.. - O processo de indemnização de dainuo causado por abalroação
não é arbitral e sim ordinario. - Decr. d'Agg. do Preso do Trib. do Corom.
da Côrte.
- O juiz commercial é o competente para julgar os prejuízos e damnos causados por abalroação, tanto no alto mar (art. 750 do Cod. Comm.l, como
nos portos do Imperio, e as indemnizações correspondentes, deven~? as
capitanias dos portos, limitar-se a verificar se houve infracção da pobcla do
porto, para o effeilo unico de applicar a penalidade que por ella couber,Decr. n. 2030 de 1.857.
- Jã não compele ás capitariias o julgamento dos prejuizos e damnos occa·
sionados por abalroamento: AY. n. 158 ue 180.
(11.56) Decr. cito n. 2030.

()oneordallela - Cods. Comms. ar15.: Porto i582; Holl 539.
(H55) ()olleordallcla.-Cods. Comms. arts.: FI'. 403, n. 3; Holl. 7C ,
n. 1.; Hesp. 935 n. 3.
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exceptua-se o unico caso em que o navio, para evitar damno
maior de uma abalroação imminente, pica as snas amarras,
e abalrôa a outro para SUé\ propria alvação (arl. 764). (Hõ6).
Os damnos que o navio ou a carga neste 'caso so1'l.'re são repartidos pelo navio, frete e carga- por avaria grossa (11 57).
TITULO XII.
DO ABANDOí'iO.

Art. 7~3. É licito ao segurado fazer abandono dos objectos
seguros, e pedir ao segurador a indemnização de perda total
nos' seguintes casos (1.1-08):
I. Pre a ou arresto por ordem de potencia estrangeira, seis
mezes depois de sua intimação, se o arresto durar por mais
deste tempo (i159).
.
II. Naufragio, ,;1ração, ou outro qualquer sinistro de mar
(1156) Uoneol"danein.- Cods. Comms. arts.: Porto i81.6; Holl. 699

n. 23.

( 1157) C::ollcorda'lciG.- Cods. Comms. arts.: Porto i8i5, 2' p. ;
\loU. 698 e 727; 1'1'.401; Hesp. 937; Huss. 8iO.
(f158 ) Reg. n. 737, art. 305 § 8.

Nota.- Parece que o abandono não é possivei no seguro terrestre: é auloritado no commercio maritimo para facilitar suas transacções, pois que o
abandono, além dos principios essenciaes do contrato de seguro, tem
por o.bjecto indemnizar as perdas e prejuizos por parle do segUl'ador que é
um sImples gara,nte e não se póde considerar um proprietario: Dalioz,
verbo assur. D. 238; Gouget et Merger, verbo assur. terrest. ns. 83, 1.24 e
26.
(1159) Art. 723.

VOllcordancia.- Cods. Comms. arts.: Porto i789 ns. 1. e 5 e 1.794 ;
FI'. 369 ns. i, 5 e 7; Hesp. !W1.
.
- O Cod. FI'. autoriza o abandono (délaissement) no caso de arresto da
P'Jrle do Governo, depois da viagem começada.
.
- Na Inglaterra, todo o sinistro previs10 por urna apolice póde ler em
r~ultado.a perda total ou parcial do objecto segurado. sendo a perda parCial, conSidera-se avaria, não autoriza o abandono,. abandonment: sendo a
p~rda total o segurado pMe reclamar por inteiro a indemnização co~ven
CLOnada, com a condição de abandonar ao segurador o restante do objecto.
- O Cod. Porto marca o prazo de 1. e 2 anuos.·
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comprebendiclo na apolice, de que resulte não poder o navio na.
vegar, ou cujo concerto importe em tres quartos ou mais do
valor por que o navio foi ~egurado (ti (0).
III. Perda total do objecto seguro, ou deterioração que im·
porte pelo menos tres quartos do valor da cousa segurada (arts.
759 e 777). (11M)
IV. Falta de ·noticia do navio sobre que se fez o seguro,
ou em que se embarcárão os effeitos seguros (art. 720). (1'162).
Art. 754. p segurado não é obrigado a fazer abandono; ma ,
se o não fizer nos casos em que este Codigo o permilte, não
poderá exigir do segurador indemnização maior do que teria
direito a pedir se houvera acontecido perda total, excepto nos
casos de letra de cambio passada pelo c~lpitão (art. fHo), de
naufragio, reclamação de presa ou arresto de inimigo, e de
abalroação (1163).
Art. 755. O 'abandono só é admissivel quando as perdas
acontecem depo s de começada a viagem ( i 164).
(1160) Art. 721.1.

C::oJlcol·aiaJlcia. - Cods. Comms. arts.: Porto 1789 ns. 2, 3 e 4 c
1.792 ; Fr. 369 ns. 2, 3 e 1.1; Hesp. 90{.
(11.61) (;0 Ilcol·.Ioncia. - Cods. Comms. arts.: Porto 1789 n. 6; Fr.
369 n. 6; Besp. 901- Na Inglaterra, a perda póde ser total aos olhos da Lei, sem que a
cousa seja destl'Uirla inteiramente; e neste caso, de perda absoluta, não
póde ter lagar o abandono pela sua não existencia.
Nota. -Excedendo o importe dos reparos inclispensaveis á navegação de UII
na via a tres quartos do valor do seguro, procede o abandoDo : Rev. D. 6626
de 1.1 ele Fevereiro de 1865 e Acc. Rev. do Trib. do Comm. da Babia de ii
de Dezembro do m~smo anno- Jur. Gamm. püg. 21.3.

(1162) Art. 721.

(Jollcol·.llulcia.- Cods. Comms. arts.: ParI. 1.793; Fr. 3i3; Holl.
666 ; Besp. 904.
- 1\a Inglaterra, todo o navio de que se não tem noticia e que não tem
regressado em um tempo razoavel ; é considerado como perdido, e dá logar
ao abandanment.
(1.163) (Joncortlanela. - A jurisprudencia franceza adopta o pr!ocipio de que todas as vezes que n avaria é maior, o segurado póde eXlgHa
somlÍIa do seguro, abandonando ao segurador o res.tante dos abjectos segurados, ou preferir, accionando pO\' avaria.
- Na Inglaterra não é facultativo o abandono.

_(H64) (Juncol tlanela.- Cods. Comms. arts.: Fr. 370; Hcsp, 9~2.
- Assim é na Inglaterra.
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Não póde ser parcial, deve comprehender todos os obj ctos
contidos na apoJice. Todavia, se na mesma apolice se tiver segurado' navio e carga" pMe ter lagar o abandono de cada um
dos dous objectos separadamente (art. 689) (i i65).
Arl. 756. Não é admissivel o abandono por titnlo de innavegabilidade, se o navio, sendo cQncertado, póde ser' posto
em estado de eontinuar a viagem até o logar do destino;
salvo se, á vista das avaliaç.õrs legaes a que se deve proce<ler, se vier no conhecimento de que as despezas do concerto
excederião pelo menos a tres quartos do preço estimado na
apolice (ii 66).
Arl. 757. No caso de innsvegabilidade do navio, se o capitão, carregadores ou pes ôa que os represente não puderem
fretar outro para transportar a carga ao seu destino dentro
derl sessenta' dias depois de julgada a innavegabiLidade (art. 614),
'o segnrado póde fazer abandono ('1 i 67).
Arl. 758. Quando, nos ca os de presa, constar que o navio
foi retomado anLes de intimado o abandono, não é este admissivel; salvo se o damno solIrido por causa da presa e a despeza com o premio da retomadia I)U salvagem importa em tres
q.uartos pelo menos (lo valor segurado, ou se, em consequenela da represa, o effeitoil seguros tiverem passado a domínio
ue terceiro (H68).
Art. 759. O abandono do navio comprehende os fretes das
mercadorias que se puderem sal vaI', os quaes serão considerados como pertencentes aos seguradores; saho a preferencia
que sobre os mesmos possa compelir á equipagem por suas
(H65) Cnl,coR·,lancla. - Cods, Comms. arts.: Fr. 372: Hesp.
903 i Prus. 2224 e 2224; Hall. 677.
- O mesmo na Inglaterra.
Nota.- O Reg. dos seguros de :1820, art. 27, dizia tambem que o abandono devia ser puro e total.

h.,f i166 l l:ollcordancla.-Cods.Coms. arts. :Port. 1790; Fr. 389; Hesp.
~.3 j Prus. 2307; Hall. 664.

(U67) Art. 753 § 3.
'ft COllcordRncia. -Cods.Coms. arts.: Fr. 391 e 394; Hesp. 924 a 927;

832.
- Na Inglaterra, tambem autoriza-se o abandono neste caso.

USo

(1.168) ()olleordallcla. -Cods. Coms. arts. : Fr. &69 n: 6; Hesp.901.
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soldadas vencidas na viagem (art. 564), e a outros quaesquer
credores privilegiados (art. 738) (H69).
Art. 760. Se os fretes se acharem seguros, os que fôrem.
devidos pelas mercacorias salvas pertenceráõ ao seguradores
dos mesmos fretes, deduzidas as despezas dos salvados e as
01dadas devidas á tripolação pela viagem .Cart. 559) (H70),

TITULO XlII
DAS AV ARlAS.

CAPITULO L
Da nat'u'/'cza e classificação das avarias.

Art. 761. Todas as despeza' extraordinarias feitas a bem do
navio ou da carga, cOQJuncta ou separadamente, e todos os
damnos acontecidos úquelle ou á esta, de~de o embarque e
partida até á sua volta e desembarque, são reputadas avarias (ii 71).
Art. 762. Não havendo entre as partes convenção especial
(1.169) "oll~o,·,lallcll •. -Cods. Coms.arls.:J<r. 31$0; l3esp.9i5.
- Na ln~lalerra, o abandono de um navio comprehende o abandono do
frete a realizar ulleriOl'menle, ainda que este fôsse seguro por outro se·
gurador.
(11 70) Co·ncoI·dancill. -Cods. Coms. arts.: FI'. 386; l3esp. 915;
13011. 678.

(11.7!) Concol·.lallcia .-Cods.Coms. arts.: Porto 18i3; FI'. 387; Holl.
696: Hesp. 930.
- Na Inglatel'l'a, se entende o mesmo por avarias, fl,vel'ctges.

Nota. - É a mesma definição que se vê na l' p. do art. prelim. do Reg. de
Aval'. de 30 de Agosto dé 1820.
- Os em pregados consulares deveráõ, quando fôrem requeridos: - Re·
gular as avarias quando tis unicos interessados nellas fôrem Brazileiros, e rOl'
reclamado seu serviço. - Oec. n. 4968 de 1872, art. 96 Si 9.
,
- Com relação á fiscali. ação das rendas publica-s para abatimento de di·
teit?s reputa-se avaria ~oda e qualquer deterioração sotIrida pela mercadorla:
§ 1. 0 Por cau~as de successos do mar, 9CCorridos .iesde o seu embarque
até a sua descarga na alfandega e trapiches alfandegados.
Si 2.· Por causa de vicio proprio ou iutrinseco da mesma mercadoria.- Dec•
011. 2647 de i860, art. 528.
.
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exarada na carta partida. ou no conhecimento, as avarias hã9
de qualificar-se e regular-se pelas disposições deste Codigo (1172).
Art. 763. As avarias são de duas espedes : avarias grossas
ou commUllS, e avarias simples ou particulares. A importanria
das primeiras é repartida proporcionalmente entre o navio, seu
frete e a carga; e a das segundas é sopportada, ou só pelo
navio, ou só pela cousa que soffreu o damno ou deu cau.a
à despeza (H 73).
Art. 764. São avarias grossas (H 74) :
(1172) t::onco.l·dallcio.-Cods. Corns. arts.: Por!. 18111; FI'. 398; HolI.
697 ; Hesp. 930 e fi66.·

Nota.-Na falta de convenção das partes regula-se as a varias' peJa seguintes disposições, que são geraes, abolida toda e lualquer dilIerença que se
possa encontrar entre os na vios da carreira do Brazil e os da Asia.·- Cito
Reg. de Aval'. art. prelirn., 2" p.

(1.173) (Joncol·.IOIICh•. -Cods. Cornms. arlS,: Porto 1815; FI'. 390,
401 e 404; Rol. 698; Besp 931, 934 e 937; Russ. 808 e ~1 O ; Pruss. :1900.
-Na Inglaterra e Estados-Unidos, a Lili reconhece e distingue duas esp cies de avarias: a avaria geral e a particular-qeneral and particular average. A geral é toda perda ou prejuizo voluntariamente causados a uma
pal'te ~o navio ou das mercadorias com O fim de procurar a salvação e a COIlservaçao do restante-tor the preservation 01 the resto E te sacrificio, para
t~r o caracter legal, deve proceder de uma necessidade suprema, de.um perlgo ,ameaça~ol' para todos os interessados-fo?' the wilole adventw-e. São
avarm,s ,partIculares as perdas e prejuizos infligidos ao navio ou ás mercadorias
po~ .VlCIO proprio ou por fortuna do mar, sem' terem sido provocados pelas
leglllmas exigencias da salvação commum. Não tem logar a contribuicão
proporcional
>
Cod. Pruss., art. 1774. distingue-avarias ordinarias ou pequenas;
avanas grossas ou extraordinarias (1785); e avarias particulares (1900) .
.-.0 Cod. Russ., art.803, distingue quatro especies:-pequenas avarias~varlas. ~ommuns ou particúlares,-avarias grossai e communs -e avarias
e preJulzo reciproco.
,
ata . -O ReguJ. cit., das Avar., art. 1\ reduzia a duas classes as avarias:
s~mpl!:"-es, que tambem se chamão particulares; e grossas, que tambem se
c amao communs ou geraes.
-No art. 3 o mesmo Reg. já declarava que as avarias simplices são a
cargo do proprietario da cousa que solIreu o prejuizo ou occasionou a despeza,
53:- C?I? relação á fiscalisação das rendas o Decr. 2647 cit., arts. 528, 533 e
,0, diVIde as avarias por. successos do mar ou extrinsecas, e por vicio pro~
Prto ou intrinsecas.-Vid. o Av. n. 272 de 185:1.
4O(l1. 74 ) (Jo..e~r.lonciR.- Cods Comms. arts.: Port. 1816 'pr.; Fr.
O pr; Holl. 699 pr.; Hesp. 936 pr.; Russ. 809; Prus. 1786.

-.0

,-lI

~'u!a. poSlçao.

O Reg. cito de Aval'. , art. 8,

tamb~m

tem a mesma dis-
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1. Tudo que se dá ao inimigo, corsario ou pirata por com·
posição ou a titulo de resgate elo navio e fazendas, conjuncta
ou separadamente (11 75).
.
II. As cousas alijadas para alvação commum (1176).
m. Os cabos, mastros, velas e outros quaesquer apparelhos
deliberadamente cortados ou pa.rtidos por força de vela para ai·
vação do navio e carga (11 77).
IV. As ancoras, amarra' e quaesquer outras cousas abando·
nad~s para salvamento ou beneficio commum (l08).
V. Os damnos causados pelo alijamentu ás fazendas re tantes
a bordo (H79).
VI. Os darnnos feitos deliberadamente ao navio para facilitar
a evacuação da agua, e os damnos acontecidos por esta occasião
á carga (1180).
(1.175) Art. 727.
Cctl~co ..tiallcj".-Cods.

Comms. arts.: Porto 181r; n. 1; FI'. 400 n,
1; Roll. 699 n. -I ; Besp. \136 n. l ' Prus. 1929 e 193ó.
- Ta Inglaterra, a lei pxceptua a composição a titulo de resgate que pre·
screve. Esta disposição é inOexivel com relação á presa pelo inimigo. l1esente·se
de sua orig,'m: procede do rcinado de George m, conleOlporanco das grandes
gnerras marilima, da Republica e do Imperio. Assim, todos os conlratos
leitos pelo capilão para resgal<Jr o seu na I'io ou seu carregamento são lIullo
-voi«-e os autores sujeitos á multa de 500 libras esterliGas.
- Nos ,Estados-l:nidos são avarias simplices as sommas empregadas para
o rcs/{ate das mercadorias.

Nota. - Ê a mesma disposição do art. 8 § 1 do Reg. de Aval'. já citado.
(1176) (;OJDcol·cIAllcla. -Cods. Comms. arts.: Porto 18[6n. 2; FI'. ~OO
n. :2; Eoll. 699 n. 2; Eesp. 936 n. 2; Rus. 809; Prus. 18L6.

Nota.- O Reg. de Aval'. , ilJt. 8 § 2, tem a mesma disposição.
(1177) Art. 752.
COJlcol·c1ullcia.-Cods. ComlTIs. arts. : Port.. 1816 n. 3; FI'. 400 Do
3; Boll. 699 n. 3; Hesp. 936 n. 3; Prus, 1824; Rus. 8U.

Nota.- Cito Reg. de Avar., art. 8 § 2.
(H 78) COlu!ol'cIRlleia. ~ Cods. Comms. arts.: Port. 1.81.6 n. ~j
Fr. 400 n. 4; EolI. 699 n. 4; Hesp. 936 n. 4; Pcus. 1.824 j Bus. 8 .
Nota. - Reg. cito de Aval'. , art. 8 § 2, idem.
_ (1179,) ()oncorclancIR. - Cods. Comms. arts.: Porto 18i6 D. 5; Fro
400 n. 5; BolI. 699 n. 5; Hesp. 936 n. 5; Rus. 81.4 .
.' Nota.- Identica a disposição do § 3 do art. 8 do Reg. de Avar.
G,l'
(H80),('ollcorclaneh•.-Cods. Comms. arts.: Porto 1816 n. 6111{' '.
~Fr. 400 n. 6 i. Eesp. 931) n. 6 j BolI. 699 n. 6; Prus. 1786 a 1788.
Nota.-TatÍJbem é disposição do Reg. de Ava!'., art. 8 § ~.
o

353

CODIGO COMMERCIAL

VIL O tratamento, curativo. sustento e indemnizações da
gente ela tripolação ferida ou mutilada defendendo o navio (H Si).
VIII. A indernniz'lção ou resgate da gente da tripolação mandada ao mar ou á terra em serviço do navio e da carga, e nessa
occasião aprisionada ou retida (" t 82).
IX. As solda.das e sustento da tripolação durante arribada
forçada (" '183).
X. Os djreitos de pilotagem e outros de entrada e sabida
em um porto de arri bada forçada (t {84).
XL Os alugueis de arrnazens em que se depositem, em porto
de arribada forçada, as fazendas que não puderem continuar a
bordo durante o concerto do navio (H85).
xn. As despezas da reclamação do navio e carga feitas conjunclameote pelo capitão em urna só in taocia, e o sustento e soldadas
da ge[}~e da tripúlação durante a mesma reclamação, uma vez
que o navio e carga sejãO relaxados e restituídos (U86).
XIII. Os ga tos de descarga e salario para alliviar o na'vio e
entrar em urna abra ou porto, quando o navio é obrigado a
fazê-lo por borrasca ou perseguição do inimigo, e os damnos
aco~tecidos á, fazendas pela descarga e recarga do navio em
perIgo (ti87).
(1181) Coneordallcia.-Cocl<. Comms. arts.: Porto 1816 n. 9; Fr.

400 n. 6; Holl. 699 n. 7; Besp. 936 n. 7; Russ. 815, 8~6 e 829.

-o direito inglez considera como avarias particulares as despezas com o
tratamento do; marinheiros feridos em combate com o inimigo.
Nota. - O Reg. de Avar., art. 8 § 4, contém a disposição de nosso
artigo.
.
(1182) CWlcordancJa.-Cods. Comms. arts.: Port. i816 n. 8 ; .Pr. 400
fi; Ross. 817 e 818.
Nota.-Tambem é disposição do Reg. do Alvar., art. 8 § 4~
(1183) COllcordaucla.-Cods. Comms. arts.: Porto 1816 n. 9; FI'. 400
n. 6; BolI. 699 n. 9; Hesp. 936 n. 6; Proso 1825.
- ~os Estados-Unidos são avarias simplice~.
4 (H8 4) COlleo ...lancla.- Cods. Comms. arts.: Port. 1816 n.1 O; FI'.
00 n. 7; HoU. 699 n. 10; Besp. 936 n. 7.
B(1185) UOllcordancla. :'-Cods. Comms. arts.: Porto 1816 n. 11. in fin.;
oll. 699 n. 11 in fin.; Hesp. 936 in fino
.
(1186) Art. 791.
69{)9 ollcO..dall<'la. -Cods. Comms. arts.: Port. 1816 ns. 12 e 13' Holl.
ns. 12 e 13.
.
F (~87) COllcorllanch,. _ Cods. Comms. arts.: Por" 1816 n. 14;
rir, 00 n. 7; Holl. 699 n. 14; Hesp. 936 n. 7 ; Prus. i825 ; Russ. 817 e 8t8.
ota. -Tambem assim qualificava o Reg. de Avar., art. 8 § 5.

n. 6; Boll. 699 n. 8; Resp. 936 n.

~

c.

23

354

CODIGO

CO~fERCIAL

XIV. Os damnos acontecidos ao corpo e quilha do navio que
premeditadamente se faz varar para prevenir perda taLaI ou presa
do inimigo (1'188).
XV. As despezas feitas para pôr a nado o navio encalbado,
e toda a recompensa pGr serviços extraordinarios feitos para
prevenir a sua perda total ou presa (H 89).
XVI. As perdas on damnos sobrevinrlos ás fazendas carregadas
em barcas ou lanchas. 'em consequencia de perigo (I1!W).
XVJT. As soldadas e sustento da tripolação, se o navio depois
da viagem começada é obrigado a suspende-la paI' ordem de po·
tencia estrangeira, ou por superveniencia de guerra; e Lto por
todo o tempo que o navio e carga fôrem impedidos (H9!).
XVIlL O premio do empreslimo éJ. risco, tornado para Fazer
face a despezas que devão enLrar na regra de avaria grossa(!J92).
IX. O pr.emio do seguro das despezas de avaria grossa e as
perdas soffrid~s ·na venda da parte da carga no porto de arrio
bada forçada para fazer face ás mesmas despezas (H93).
XX. AS custas judiciaes para regular as avarias e fazer are·
partição das avarias grossas (H94).
(11.88) ()Ollcol·IDallcia. -Cods. Comms. arts. Porto 1816 n.15; Fr.400
in fin.; BoU. 699 ns. 15 e 16; Hesp. 936 in fin.; Prns. 1820.
- Na Inglaterra e Estados-Unidos, tambem se considera avaria grossa a
vâração voluntaria por consequencia de temporal ou violencia dos ventos.
(1189) CJo•• eol·danela. -Cods. Comms. arts.: Por\. 1816 n. 16;
Fr.áOO n. 8; BoU. 699 n. 16; Besp. 936 n. 8; Pl'ns. 1820 e 1836.
- Identica disposição na Inglaterra e Estados·Unidos.
Nota.-O mesmo dispunha o Reg. de Avar., art. 8 Si 6.
(1190) Ar!. 77i.
~o..corclanejll.-Cods. Comms. al'ts.: Porto 181.6 n. 17; FI'. úOO in
fin.; fIolI. 69911. 17; Hesp. 936 in fino
(H!H) CJoneol,tIIlUela.-Cods. Comms. arts.: Port.18i6 n. J8; Fr.
403 n. á <.liff.; 8011. 699 n. 18; Ifesp. 935 n.á ditf.; Prus. 1827.
- Nos Estados-Unidos é avaria simples.
Nota. -o Reg. de Avar., art. 2 Si 3, reputa avaria simples ou particular.
(11.92) ConeOrtl.bJlcill.-Cods. Comms. al'ts.: Porto 1816 n. 19; Fr.
4110 infin.; HolI. 699 n. 19; Resp. 936 in fino
- Idem. nos Estados-Unidos.
(11.93) Art. ?S1.
i
CJol.eordancla.-Cods. Com ms. arts.: Porto 1816 n. 20; Fr. 400 '
fin.; fIoU. 699 n. 20; Besp. 936 in fino
- O mesmo nos Estados-Unidos.
U
(HIl4) (Jolleordanela. -Cods. Comms. arts.: FI'. 400 ín fin.; Ho •
699 n.21; Hesp. 936 in fin.; Porto 1816 n. 21.
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XXI. As tlespezas de umà quarentena ex.lraúrdi,oaria (H95).
E em geral, os damn(Js causados deliberadamente em CClSO de
periao ou desastre imprevisto, e soffridos como consequencia
immediala destes eventos, bem como as despezas feitas em iguaes
circumslancias, depois de deliberações moti vadas (art. 509), em
bem e salvamento commum do navio e mercadorias, desde a
sua carga e partida até seu retorno e descarga (I H)6).
Art. 765. Não serão reputadas avarias gl'Ossas, posto que
feitas voluntariamente e por deliberações motivarlas para bem
do navio e carga, as despezas cau adas por vicio interno do
navio. ou por falta ou negl igencia do capitão ou da gente da
tripolação. Todas estas despezas são a cargo do capitão ou do
navio (arL fi65). (i 197).
Art. 766. São avarias simples e particulares (L198):
I. O damno acontecido ás fazendas por borrasca, presa,
naufragio ou encalho fortuito, durante a viagem. e as despezas
feilas para as salvar (H99).
('-195) (JoIlCOl'tllallcia. -Cods. Comms. arts.: Porto 18 6
608 dilT.; Holl. 699 D. 22; Hesp. 935 n. 5 dilf.
- Dá-se o mesmo nos Estados-Unidos.

D.

22; Fr.

Nota.-o Reg. de Avar., art. 2 S; 4, diff.
(U96) (Jollcol·tlancia.-Cods. Comms. art.: Porto 1.816 infinj Fr.
400 in fin,. BolI. 6\.19

D.

ij; Besp. 936 in fino

Nota. -ldentica a disposição do art. 8 7, ult. p., do Reg. de Avar.
(1197) (Joncol'dancla. - Cods. Comms. arts.: Porto 1817; Fr. 403

us. 1,4 e 5; Holl. 700 e 707 ; Hesp. 93S D. 1. ; Prus. 1789 ; Russ. 806 e 820.
Nota.-o Reg. de Avar., art. 4, qualifica como avarias simples .
. ~ue8tão. - As avarias e pl'ejuieos de generos durante o t1'ansporte,
motivado.8 pelo impelfeito estado ele navegabilidacle da enibarcação, em acto
de re.cebimento da Ca1"ga, havendo protesto do capitão em /órma legal, corr.eráo por conta do proprieta1'io da embm'cação? - Decidio-se pela affi.rmaliva em vista dos arls. i03, 565 e 765 do Cod. Comm., pois não se provou
com documento que o navio tinha sabido do porlo em eslado navegavel: Acc.
da ReI. da Côrte de 6 de Fevereiro de i855.-JU1'. dos Tribs. t. 1. pago il8.

4 ~1.I98j (Joncortlallcla.-Cods. Comms. arls.: Porto 1818 pr.; Fr.
O pr.; Holl. 701 pr.; Hesp. 935 pr.

Nota.-O Reg. de Avar., 3rt. 2, tem a mesma disposição.
F 11l.99) (Joncol·tlallcia.-Cods. Comms. UI·ls.: Porto 1818 os. 1 e 2;
r. 403 n. 1; Holl. 7iJ1. ns.1 e 2 i Hesp. 935 ns. i e 2 ; Proso 1.904 e 1905 ;
Russ. 806.

iVota. -É disposição identica a do Reg. de Avaro art. 2 § 1.
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II. A perda de cabos, amarras, ancoras, velas e mastros, causada por borrasca ou outro accidente do mar (1200).
III. As despezas de reclamação, sendo o navio e fazendas
reclamados separadamente (1201).
IV. O concerto particular das vasilhas e as despezas feitas
para conservar os effei tos avariados (1202).
V. O augmento de frete e despeza de carga e descaraa. quando,
declarado o naviú innavegavel, as fazendas são levadas ao lagar
do destino por um ou mais navios. (arl. 614). (1203).
Em geral as despezas feitas '8 o damno soffrido só pelo navio
ou só pela carga durante o tempo dos riscos (4204).
Art. 767. Se, em razõas de baixos 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
parle da carga em barcas, as despezas feitas para aligeirar o
navio não são reputadas avarias, e correm por conta do navio
sómente, não havendo na carta partida ou nos conhecimentos
estipulação em contrario (i 205).
Art. 76'3. Não são igualmente reputadas avarias, mas simples
despezas a cargo do navio, as de pezas de pilotagem da costa e
barras, e outras feitas por entrada e sahida de abras ou rios;
nem os direitos de licenças, visilas, tonelagem, marcas, ancoragem e outros impostos de navegação (1206).
(i200) Concol·daucio.-Cods. C0mms.a ts.: Porto 1818 D. 3; Fr.
403 n. 3; Holl. 701 p. 3; Resp. 935 n. 3; Russ. 803; Prus. 1902.
Nota.-O Reg. de Aval'. art.2 SI 2, tem disposição identica.
(1.201) Voncordancia.-Cods. Comms. al'ts.: Porto 181.8 D. 4 i,Holl.
701 n. 4.
(i 202) Concol·daucja. -Cods. Com~s. arts.: Porto 1818 D. 5; Fr.
403 n. 3; Holl. 701 n. 5; Hesp. 935 n. 3.
(i203) Voncol·dallcia. - Cods. Comms. arts.: Porto 1818 n. 6;
Holl. 701 n. 6.
( 1204) ()ollcol·dallcla. - Cods. Com:ns. arLS.: POl't.; 1818 in
fin,. FI'. ltO~l in fin.,. Hesp. 936 in fin,. lloll. 701 n. 7.
Nota.-Tambem assÜl1 dispõe o Reg. de Avar., art. 2 infin.
(i205) VOllcordancla.- Cod. Comms. at·ts.: POl't. :1.819; Hol1.7 02,
(1.200) ()ollcol·dolleia.-Cods. Comms. arts.: Porto iS25; Fr. h06;
Holl. 708; Prlls. i 778.
do
-Considera-se na RIl sia pequena a\aria, a cargo 2/i da carg,l e i/3
armador.
NI/a.-O I\eg. de Avar., art. 6, contém a mesma doutrina.
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Art. 769. Quando fôr indispensavellançar-se ao mar alguma
parte da carga, deve começar-~e pelas mercadorias e e:ffei tos
que estiverem em cima do convez; depois serão alijadas as mais
pesadas e de menos valor, e, dadíl igualda:le, as que estiverem
na coberta e mais á mão; fazendo-se toda a diligencia passiveI
por lomar nota das marcas e numero dos volumes alij:Jdos (1207).
Art. no. Em seguimento da acta da deliber. ção que se houver
tomado para o alijamento Cart. ~09), se fará declaração bem especificada das fazendas lançadas ao mar; e .e, pelo acto do alijamento. algum damno tiver resultado ao navio ou á carga remanescente, se fará tambem menção desteaccidente (1208).
Ârl. 77L As damnificaçôes que soff'rem as fazendas postas
a bordo de barcos para ua conducção ordinaria, ou para aligeirar o navio em caso de perigo, serão reguladas pelas disposiçõe's estabelecidas neste capitulo que lbes fôrem applicaveis,
segundo as diversas causas de que o damno resultar (1 ~09).
CAPITULO II.
Da liquidação, repartição e cont7'ibtáção da ava?'ia g?:ossa.

Art. 772. Para que o elamno soffrido pelo navio ou carga
possa considerar-se avaria a cargo do segurador, é necessario
que elle seja examinado por dous arbitradores peritos, que
declarem: 1", ele que procedeu o damno j 2°, a parte da carga
que se acha avariada e por que causa, indicando as suas marcas,
numeras ou volumes; 3°, tratando-se elo navio ou dos seLlS per~ences,. quanto valem os objectos avariados, emqnanto poderá
lrnpl)rlar o seu concerto ou reposição.
(1207) A.rt. 52i.
()olleol·dallcla. - Cods. COlIlms. arts.: FI'. 410 e 411 ; Russ.. 812;
H011. 368; Besp. ~J41; Prus. 1796 a 1812.
. - O Cod. Prus. (1~03) dispõe-que os cofres que encerrão pedras preCiosas, perolas, ouro e prata, amoedados ou nãn, e outras COllsas preciosas,
que occupão pouco espaço, devem ser sobre tudo deixados a bordo.
No/.a. -o Reg. de Avar•• art. 13, dispõe semelhantemenle-excepto quando
o perigo jôr tal que não dê logar a eguil'-~e esta ol·dem.
(1208) Reg. n. 737. art. 364.
94~Olleo"dan~la.-Cods. Coms. arts.: FI'. 412; Uoll. :168; Besp. 949 e
i Prus. j840 e 1841 ; Buss. 825.
(1209) Art. 764 § 16.
(:Oll('ordancla. - Cods. Coms. arts.: Por', 1820; 8.ti. 70;5 e 704.
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Todas estas diligencias, exames e vistorias serão deterrninad1s
pelo juiz de direito do respectivo dislriclo, e praticadas com citação
dos interessados, por si ou seus procuradofJs; podenrlo o juiz,
no caso de ausencia das parles, nomear de oflicio pessôa inleJli·
gen te e idonea que as represente (alt. 618).
As diligencias, exames e vislorias sobre o casco do navio e
seus pertences, devem ser praticadas antes de dar-se principio
ao seu concerto, nos casos em que este possa ter lagar (1210),
Arl. 773. Os effeitos avariados serão sempre yendidos em
publico leilão a quem mais der, e pagos no acto da arrematação;
e o mesmo se praticará com o navio, qnando eIle tenha de ser
vendido segundo as disposições deste Coãigo; em taes casos o
juiz, se assiqJ lhe parecer conveniente, ou se algum interessado
o requerer, poderá determinar que o casco e cada um de seus
pertences se venda ~eparadamente (1.211),
Art. 774', A estímacão do preço para o calculo da a,yarÍ"\ será
feita .sobre à differença entre o respectiYo rendimento bruto das
fazendas sãs e o das avariadas, vendidas a dinheiro no tempo ó.
entrega; e em nenhum caso pelo seu rendifnen[o liquido, Dem
por élquelle que, demorada a venda ou sendo a prazos, potlerião
vir a ouler.
Art. 775. Se o dono ou consignatario não quizel' veader a
parle das mercadorias sãs, não pMe ser compellido; e apreço
(i210) Tit. uno art. 1.7; Reg. n. 737, arls. 21 Si S; 53 Si 3 e 212; Decr. n.
1797 arts. 19 a 24 - Vid. not. 4171.
(JoneoI·d<lJleia. - Cad. Com. Hesp. arts. 955, \J57 e 961.
Nota. - Vide nol. 1171. - Perante os juizes de direito, nas comarcasespeciaes, ou ante seus substitutos, quando o ordenai em ;- nas outras comarcas,
anle os juizes municipaes.
- A avaria por successo& no mar, até a entrada da mercadoria na Alfan·
dega, ou armazens alfandegados, para ser atlendida, deverá ser reclamada;
Si LO Pelo capitão, ou consignatario do navio, no acto da descarga do rolume, ou dentrlJ de 24 horas depois, quando houverem indicias externos.
• ~~. o Pelo dono ou consignatario do volume em qualquer tempo, não ha~endo
mdlclOs exlernos de avaria e não se poclendo pre enil' que ella seja anleno rao
embarqne do mesmo volume.
S; ~. o Que a verdade da exposição do com mandante, e do ailp."ado no re·
quen~euto do dono ou consigngtario seja cOl1lprovada pelo exame da ~~r'
cadonas, feito por peril6s nomeados pelo inspector respectivo, ou ndmilll~'
tra~or, e ainda por outros meios, ou diligencias que este entender neCCS'
sanas.-Decr. n. 2647 de 1860, art. 529.
(1.211) Reg. n. 737, art. 3'>8; Decr. n. 2647 de 1860 arls. 63Z e sego
(JOJlCOrdIlJlcJa~. _. Cod. Com. Rnss. art. 830.
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para o calculo será em tal caso o correnlé que as mesmas
fazendas, se vendidas f{jssem ao tempo da entrega, poderilo
obter no mercado, cel'tificado pelos preços correntes do logar,
ou, na falta destes, attes~adD debaixo de juramento por dons
commerciantes acreditados de fazendas du mesmo gerrero (i212).
Art. 776. O segmador não é o:brigado a pagar mais de dons
terços do custo do corrente das avarias que tiverem acontecido ao
navio segurado por fortuna do mar, cumtanto que onaviofôsse estimado na apoUce por seu verdadeiro valor, e. os concertos não excedão de tres quartos desse valor no dizer de arbitradores
expertos. Julgando este', porém, que pelos concertos o valor
real do navio se augmentaria além do terço da somma que
cnstarião, o segurador pagará as despel:as, abatido o excedente valor do navjo (Bi3).
,
ArL. 777. Excedendo as despezas a tres quartos do valor do
navio, julga-se este declarado innaíegavel a respeito dos seguradores; os quaes neste caso serão obrigados,' não tendo
havido abandol)::>, a pagar a somma segurada, abatendo-se
nesta o valõr do navio damnificado ou dos seus fragmentos,
segundo o dizer dos arbitradores expertos (i2i4).
Art. 778. Tratando-se da avaria particular das mercadorias,
e achando-se estas estimadas na apoUce por valor cerLo, o
calculo do damno será feito sJbre o preço que as mercadorias
a~ariadas alcançarem no porto da entrega, e o da venda das
nao, avariadas no mesmo lagar e tempo, sendo de igual espeCle e qualidade, ou, se todas' cbegárão avariadas, sobre o
preço que outras semelhantes não avariadas ailcançárão ou poderião alcançar; e a differe.nç-a, tomada. a ~roporção entre
uma e outras, será a somma devida ao segurado..
Art. 779. Se o valor das mercadorias .se não tiver fixado
na apoUce, a regra para achar-se a somma devida será a
mes~a do artigo precedente, comtanlo' que primeiro se determIne o valor das mercadorias não avariadas; o que se fará
(1212) An. (,99.
;
~
()oncord"u~Ia.._Cods. Comms. árts.: Porto 1.827 e 1.828; HolL 71.0.

(1213) R~g. n. 737, art. 1.89.
(;olleortlanela.-Cods. Comms. arts.: Porlo, 1830 ; Don. 7i3, 115

e 716.

.

(1214) Art. 753 ~ 3.
COlleortll\lIela. -Cods. Coms. al'ts.: Porto :1831; Holl. 7:17.
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accrescentando á importancia das facturas origioaes as despezas subsequentes (arl. 69 1l). E tomada a differença proporcional entre o preço por que se vendêrão as não avariadas e
as avariada , 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, caixCis, ~accas ou especies, cada uma da
partes designadas será considerada como um ~eguro separado
para 11 fárma da liquidação das avarias, ainda que essa parle'
se ache englobada no valor taLaI do eguro (arLs. 689 e 692).
Art. 781.. Qualquer parte da carga, sendo objecto suscep·
tivel de avaliação separada, que se perca totalme~te, ou que
por algum dos riscos- cobertos pela re. pectiva apolice fique tão
damnificada que não valha cousa alguma, será indemnizada
pelo segurador como perda total, ainda que relativamente aO
todo ou a carga segura seja parcial, e, o valor da parle per·
dida ou destruida pelo damno se ache no total do seguro.
Art. 782. Se a apolice contiver a clausula de pagar avarias
como pel'da de salvados, a differença para menos do valor fi·
xado na apolice que resultar da venda liquid'l que os generos
avariados produzirem' no lagar onde e venclêrão, sem aLlenção
alguma ao producLo bruto que tenhão no mercado do porto do
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 (1.2 t 5).
Não se querendo as partes louvar, a nomeação de arbi~r~s
será feita pelo tl'ibunal do commercio respectivo, ou pelo JUIZ
de direito do commercio a que pertencer nos lagares distan'
tes do domicilio do mesmo tribunal ('121. 6).

..

(1215) Tit. u·n. art. i7; Reg. n. 737, arts. 21, úU § 2, ú22 e 423; Reg·
n, 738, art. 18 n. 13 j Decl'. 1597, arts. 19 a 24.-Vid. nol. 325.
- Coueol·dalleia.-Cods. Comms. arts.: Porto 1839: FI'. 414 i' p.,
4161" p.; Hesp. 9ú5 ; Holl. 724 e 7'15.
- Nota. - O processo de regulação de avaria não lem logar pelo JuiZ
arbitral por não ter·se prestabeleci(jo o compromisso exigido no art. 3 dOO
Decr. n. 3900 de i867.-Rev. n. 8779 de 27 de Novembro de 1875.- .
J'UT. t. 10 pago H,i.
(121.6) Til. uno art. 17; Reg. n. 737, arts. 21, 4ti § 2, 422 e ~~i
Reg. n. 738, art. 18 n. i3; Decr. n. i597, arls. 19 li 24.-Vid. no~ .
Concordanela.-Coda. Comma. arts. : Porto 1839 2' p.; FI'. hl4.
2" p. j Hesp. 9{jti; Holl. 7 'l!J..
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Se o capitão fôr omisso em fazer effectuar o rateio das
avarias grossas, pMe a diligencia ser promovida por outra qualquer pessoa que seja inl,eres ada (1217;.
Art. 784,. O capitão tem direito para exigir, anLes de abrir
as escotilhas do navio, que os consignatarios da carga prestem fiança idonea ao pagamento da avaria grossa, a que suas
respectivas mercadorias fôrem obrigadas no rateio da contribuição commum (1218).
Art. 785. Recusando-se os consignatarios a prestar a fiança
exigida, póde o capitão requerer deposito judicial dos effeitos
obrigado á contri buição, até ser pago, ficando o preço da
venda subrogado para e effectuar por elle o pagamento da av~ria
grossa, logo que o rateio tiver logar (1219).
ArL. 786. A' regulação e repartição das avarias grossas deverá fazer-se no porto da entrega da carga. Todavia, quando,
por damno acontecido depois da '~abida, o navio fôr obrigailo
a regressar ao- porto da carga, as despezas necessarias para
reparar os damnos ua avaria grossa podem ser neste ajustadas (1220).
Art. 787. Liquidando-se as av~ria8 grossas ou communs no
porLo' da entrega da carga, bão de contribuir para a sua composição:
.L A carga, incluindo o dinheiro, prat:J, ouro, pedras preCiosas e tOdos os mais valores que se ar.harem a bordo (122-1).
n. O navio e seus pertences, pela sua avaliação no porto da
descarga, qualquer que eja o seu e tado (1222).
III. Os fretes, por metade do seu valor tambem (1223).
----------------------

N~ta, - Pelos Tribunaes do commercio, não; mas pelos 'Juizes commerClaes, pois que aquelles, forão suppl'imidos e as juntas do commerci(}
aClu,lmente, só teem fUDcçôes administrativas: Vide nol. 1438.
(1217) CUllcoI'done'ia. -Oods. Comms. arts. : Porto i 40; Holl. 726,
Hesp. 962.
(121&) COllcorllollcia.-Cods. Comms. arts.: Hesp. 963; Prus. 1895.
(12f9) Art. 527 e 619; Reg. n. 737, art. 32i § i. -Vid. noto 929.
()Ollcur,lanclll.-Cods. Comms. arts.: Hesp. 964; Prus. 1896.
(1220) Concol"aallcia. -Cods. Comms. am. : Port.1836; HolI. 722.
Concordancla.-Cods. Comms. arts. : Porto 1841 ; Holl. 727;

F?l;i.(

Fr(flli) Coucordancla.-Cods. Comms. arts,: Port. V41; Holl. 727;
•
; Rus. 823.
Fr~i~g: COllcortlancia.-Cods. Comms. arls. : Por't. 1841; Boll, 7'27

e
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Não enlrão para a contl'ibuição o valor dos viyeres que existirem a bordo para mantimento do navio, a bagagem do capitão,
tripulação e passageiros que fór de seu uso pessoal, nem os objectos tirados do mar por mergulhadores á custa do dono (1122~).
Art. 788. Quando a liquidação se fizer no porto da carga, o
valur da mesma será estimado pelas respectivas facturas, aug·
mentando-se ao preço; da compra as despezas até o embarque;
e quanto ao navio e frete, se observaráõ as regras estabelecidas no art. antecedente ({ 225).
Art. 789. Quer a liquidação se faça no porto da. carga, quel'
no da descarJa, cOf.1tribuiráõ para as avarils grossas a5 import:mcias que fórem resarcidas por via da respectiva eontribuição (1226).
Art. 790. Os objectos carregados sobr0 o convez (arl. ~21.e
677 n. 8), e 03 que tiverem sido embarcados sem conhecImentos assignados pelo capitão (art. 599), e os que aproprie·
'larjo ou o seu representante, na occasião do risco de mar, tiverem
mudado do lagar em que se achavão arrumados sem licença do
capitão, contribuem pelos respectivos valores, chegando a salva·
mento; mas o dono, no segundo caso, não tem direito para a
indemnização reciproca, ainda quando fiquem deteriorádos ou
tenhão sido alijado a beneficio commum ('1227).
Art. 791. Salvando-se qualquer cousa em consequeucia. de
algum acto deliberado de que resultou avaria gros a, não poje
quem soffreu o prejuizo causado por este acto exigir indemnização alguma por contribqição dos objectos salvados, -se estes
por algum accidente não chegarem ao poder do dono ou consignatarios, ou se, vindo ao seu poder, não tiverem valor algum,
salvo os casos do art. i3:H e 764" ns. '12 e '19 ('1228).
Art. 79~. No caso de alijamento, se o navio se tiver sa~vado
do perigo que o motivou, mas, continuando a viagem" Vler.3
perd~r-se depois, as fazendas salvas do segundo perIgo sao

-----------------------(1.224) «::o .. c<l)~-d:lI.cla.-Cods. Co'nms. arts.: Porto 18ú1j FI'. hlge
425; Besp. 958 a 969 j Pl'llS. 1784, 1.871 a :1.874.
U 798'
(1.225) Voncordallcla.-Gods. Comm . arts.: Porto :1.842; IJo.
-,
llesp. 748; FI'. 415.
(1.226) Vou~ordancift. -Cods. Comms. arts.: Porl. 1.853' IlolI. 739;
FI'. 429.
(i 227 ) (;.nu.... r.huIC.ll. -Cods. Comms. arls.: Port. :I. 846 ei8h7j Fr.
,420 e 421. j Prus. 1819 e 1852; Besp. 951; Holl. 732 e 7J3.
'1'
(1228) VOllcordaueia.-Cods. Comms. arls : Porto 1848, 184'JeiBa I
}q.• 112!; Ue p. 952 j Holl. í 36.
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obrigadas a conlribuir por avaria grossa para a perda das que
fôrão alijatlas na l ccasião do primeiro.
Se o nado cc perder no primeiro periodo e algumas fazendas se plIderem salvar, e'tas não contl'ibupm para a indemni~
zação tIas qne fôrão alijadas na oecasião do desa~tJ'e que causou
o naufragio (1229).
Arl. 793. A sentença que IWOlologa a repartição das avarias
gro5S1s cOJU conde'mnação de cada um. dos conlribuintes tem
força ue delJniLiva, e póde execular-se logo, ainda que della se
recorra (1230).
.
Arl. 79.L Se, depoi' de pago o rateio, os donrls recobrarem
os eITeilos indemnizados por avaria grossa, sel'ão obrigado~ a
repôr pro ?'ata a todos os contribuintes o valor liquido dos
effeilos recobrados. Não tendo sido contemplados no raleio para
a indemnização, não estão obrigada a enlrar par.1 a contribuição da avaria grossa com o valor dos generos recobrados
depois da partilha em que deixárão de ser considerados (1231) .
.Arl. 79ã. Se u egurador tiver pago nma pertla lolal, e depois
Vier' a. provar-se que ella foi só parcial, o egurado não é obrigado a reslituir o dinllCiro recpbido ; mas neste caso o segurador
fica sobrogado em toclos os direitos e acções do segurado, e
faz suas todas as vantagens que puderem resultar dos effei tos
salvos.
Arl. 796. Se, independente de qualquer liquidação ou exame,
o segurador se ajustar em preço certo de indemnização, obrigando-se por escripto na apolice, ou de outra qLlalquer fórma,
a ~a.gar dentro (Je certo prazo, e depois se recusar ao pagamento,
6xlgmdo que o segurado prove satisfactoriamen te o valor real
do darono, não será este obrigado á prova senão no unico caso
:m que o ~egurador tenha em tempo reclamado o ajuste por
rauele manifesta da parte do mesmo segurado (1232).
B(li 229) Ccueort2R»1cin.-Cods. Comms. al'ts.: Porto 1850; FI'. 42lt ;
0,735; l:Iesp. 9113 e 944; Prus.1791 e 1792.
(i230) (lolu~o ...lancj;,.-Cod • Comms. arls.: FI'. 416 § 2 ; Ilcsp.961..
F (1231) (Jollcol·.laIlCio,.-Cods. COI1lIDS. arls.: Pon. 1853; 11011. 739;
c. 4~~ ; Pcus. 1. 899.
(1232) COUe'l)l'(IBncia.~Corl.

Comm. art. 1893.
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P.t\.

TE 'I.'ED&CEIRi\'.

DA.S QUEBRA.S

TITULO I
DA NATUREZA :E DECLARAÇÃO DAS QUEBRAS E SEUS F.FFElTO

Art. 797. Todo o commercianLe que cessa os seos p:lgamentos
entende-se quebrado ou fallido (t 233).
(i233) An. 807; Reg. n. 738, art. 111.
(;onc.'o .. tla lU' ia.-CoC!s. Comms. arts.: Porl. 1.123; FI'. 637; L. Fr.
de 28 de Maio de 1838, 437; !:Ioll. 7M; Hesp. 1001; Wmt. i005; HUlIg.
T. 22, 5; Prus. T. 15, 3 : RU$s. 138(1.
I
- Na Inglaterra a cessação de pagamenlo não basta para fozer declarar
o commerciallte em estado de fallencia; a lei tem especificado e enumerado
uma serie de actos que chama act of banlcruptcy,. e o commerciante para
poder ser declarado fallido-banlcrupt-deve ser couvencido de haver.com·
mellido algum ou alguns desses actos. SólDeute o couJmerciaute-tl'adl7lgpóde ser declarado faLlido: a Lei define o commerciante e enumera as profissões cujo exercicio o constitue.
- Nos Estados-Unidos dá-se o mesmo.
Nota. -A legislação antiga não regulava o processo uas fallencias ou quebras: tinhamos a Ord. L. 5 T. 66! e o Alv. de 13 da 'ol'embro de 175 6
que mandou-a observar a respeito dos fallidos littel'al, exacta e inviolaue/'

mente!
- O processo das quebras, complicado, dispendioso e demora?o, como
o nosso, é, como disse o notavel jurisconsulto ex-ministro da just)ça Gon,:
Iheiro aburo, a ruina do fallido, o prejuizo dos ct'edore~, e por consequeDClI
a desmol'aHsação do nosso commercio.
.
A propria Inglaterra, que supporta voluntariamente a tyrannia Oll. a 1m'
perfeição de urna má lei, sobretudo em materia economica, para experlmeD~
seus inconvenien.tes, por seu proverbial aferro ao passado e tradição,> elD/8~d;
i· de Agosto, substituio sua antiga legislação sobre fallencia pela Lei COD lecl I'
s.ob o nome-Banlcru'jJt law consolidalion acl-e já Lord Palmers~on eslygUi •
t~sava esta Lei corno um Ilagello publico. que importava, o mais. cedo ~
slvel afastar do commercio, substituindo-a por um processo ra pldo'r1f.do
custoso, que não reduzisse a despezas a garantia dos credore,s. do a I ri~
sob pretexto de destruir igualmente entre si os despojos do slD1stro expe
mentado.
r
Nosso fim não é apontar os defeitos e apresentar pontos de refo rm.as • ~
estar isso fóra do programma deste nosso trabalho j não nos esqtUvam ,
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porém. de dizer de pa sagem- o processo aclual das quebras é o maior
mal para os pl'Oprios interesses que teve em vi ta proteger.
- Decreto n. 2691 de ·lll de Novembro de ifs60.- Marca os casos de
fallencüt dos bancos e outJ'((s companhias e sociedades anonymas, e o processo qlle em taes casos se deve seguir.
- A fallencia nos bancos em geral e de outras companhias e sociedades
anonymas e de suas caixas filiaes e agencias terá logar em todos os casos e
pelo modo estabelecido na legislação commercial em vigor. (Parte 3* do
Cod. do Comm. e respectivos Regulamentos.) - art. 10.
- Além dos casos do art. antecedente. serão considerados fallidos :
-I. o - Os actnaes bancos de .circulação, suas caixas filiaes 011 agencias,
cuja emissãO fôr além do limite fixado pelo art. 10 § 1° da Lei n. 1083 de
22 de Agosto deste anno, e pelo DecI·. n. 2685 de 10 dê Novembro corrente, e rio que fõr marcado em observancia do disposto no SI 3 do art. 1°
da referida Lei D. 1083.
- 2. °- Todo e qnalquer banco de circnlação que emillir ou conservar
na circulação, além dos prazos marcados pelo Decr. n. 2664 de 10 de Outubro do corrente anDO, bilbetes e em geral escl' iplOS que contenhão promessas ou obrigação de valor Tecebido em deposito ou de pagamento ao portador de quantia inferior a 508000 na côrte e provincia do Rio de Janeiro, e
a 258000 nas outras provincias,
.- 3, o - Todo e qualquer banco que não pagar a importancia da nota,
bilhete ou escripto, de que trata o art. 1 0 § 2 da cito Lei n. 1083 que fôr
aprcseutado ao trôco, em moeda corrente, ou, verificadas as hypotheses
do ~ 4 do art. 10 da mesma Lei, em moeda de ouro, á vontade do porlador - art. 2°.
.
~s sociedades de credito real não são sujeitas á fallencia commercial:
Lei n, 1207 de 186ú, art. 13 SI 14; Decr. n. 3471 de 1865, aTI. 75,
- Verificada a insolvabilidade a requerimento do procurador fiscal do
t~esouro publico ou das tbesoura rias, aos quaes os credoTes devem particIpar a falta de pagamento, o Juiz do civel do domicilio, procedendo ás diligenCias Ilecessarias, decretará a liquidação forçada da sociedade: Lei cit.,
art. 13 ~ 14 j Decr. cito art. 78.
- Deste despach) haverá aggravo da petição: Lei e art. cit,; De';I'. cil.
art. 80.
~ ~ecretada a liquidação forçada, será o estabelecimento confiado a uma
a~mlDl Iração provisoria. composta de tres portadores de letras hypothecarIaS e de dous accionistas nomeado pelo juiz: Lei e art. cits.; Decl'. cit.,
art. 81.- Cumpre notar que o Governo, expedindo este Regulamento, reservou para si a nomeação q'le a Lei conferia ao magi trado. Não erei cu que
Cumpra ,a, disposição do Reg. em antagonismo com a Lei.
d -.0 J~IZ convocará os portadores das letras hypothecarias para, no prazo
e 10 dIas, nomearem uma administração que tome conta do estabelecimento para sua liquidação definitiva: Lei e art. cits. § 15 e Decr. cito art. 8i.
a - Os consules gerae ,consules e os seus cbancellllres, vice-consules c
geo.les consulares gozão de immunidade pessoal, ex.cepto pelos delictos
~U~h6cados Como inafiançaveis ou graves na legislação penal do respectivo
'a~r Sendo n~gociantes, lhes poderá ser applicada a pena de prisão .pOl:
. os de commercio: Decr. n. 6236 de 1876, art. 4.
quI;Por occasião da crise commercial de SelembTo de 1.861, proveniente da
e ra do banqueiro Visconde de Souto, na COrte do Imperio, algumas
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disposições eXlraol'Clinarias vio-se o governo na conlingencia <1e derretar, vislo
que seus eITeitos ameaçavão abalar a ordem publica; em virtude disso, o DecI'o
n. 3308 de 20 de Setembro r(l,gulou as fallencias das casas bancarias, já tendo
o DecI'. 11. 3007 de 1.7 do mesmo mez mandado observar diversas disposições
extraordinarias, Essas medidas fôrão revog'ldas em 1865 pelo Decr. n. 3516
de 30 de Outubro,
- Por parte do minislerio da fôzenda tambem se decrelárão medidas extraordinarias, com CUl'SO forçado ás notas do Banco do Brazil j e como não
seja do nosso plano occuparmo-nos da complicadissima legislação bancaria, re·
mellemos nossos leitores para as coUecções de Leis e Decisões do Governo
Imperial e pal'a o Appen~ice a este Cod., onde encontraráõ colleccionadas todas
essas medidas extraonUnarias.
- A não sol ução de uma letrd não con titue só por si cessação de paga·
mento para poder autorizar a abertura da fallencia, segundo os principios do
Dir. Comm. que regem a lDateria.-DeCI" d'Agg. do Presido do Tribo do ComID.
da Côrte de 7 de Novembro de 1857.-Chl'on. çlo Fô1'O de 1859 n. 10.
-Para declarar o e ·tado de insolvencia de um negociante, e julga-lo (allido,
não é bastante que esteja em mora para com um credor ou mais isoladamente:
o que só resulta da apreciação do estado de seu activo e passivo nos termos
do art. 797 do Cad. do ComIDo -Idem de 1.9 de Março de 1B5B.-Chroll.
cito n. 1.9.
- Não pócle ser declarada a fallencia pela falta de um ou outro pagamento, seno o de necessidade tambem a prova de iDsolvabilidade:-Rev. no gúl3
de 1.3 de Novembro de 1873-G. JU?'. t. 1. pago 367.
- Não obsta a declaração de fdllencia quaesquer allestados de credores
cm contrario, lima vez provada a cessação de pagamentos: Decis. d'Agg.
da ReI. da Côrte de 28 de 'ovembro de 1873. -G. Jur. t. 2 pago 131.
- São requisitos flara a declaração de fallencia: (a) prova de que odevedor é commerciante ao tempo da abertl1l'a da fallencia; b) prova de que
a cessação de pagamentos teve logar, quando comlllcrciante: Acc. do Trib.
do Commo da Côrte de 25 de Julho e 9 de Setembro de 1867. -G, Jur.
t. 3 pa!!. 437.
- Não dá logar á abertura de fallencia o desapparecimento do socio,
caixa de uma firma, que não pa;;ou obrigação indivielnal: Decis. d'Agg.
de 24 dil Agosto de 1.874. - G. Jur. t. 4 pago 461.
- Não póde haver fallencia sem negociante de facto.-A cessação d~ pagamento deve ser actual. - A de um só crcdor não constitue fallencm.A divida contestada em juizo, e em cuja execução 0ppôz o devedOl' embargos recebidos, não está liquida para com ella se poder requerer a ab~r'
tura da fallencia. - A existencia de um só credor não determina a fallenCla.
- Emquan to pendente o recurso in tcrposto pelo fal1idn, pMe elle fazer ces>~r
os effeit% da fallencia, depositando a quantia pedida pelo credor a ClIJO
reqnerimento foi aberta a mesma fallencia. - Do despacho que encerra 00
não a fallencia o unico recurso é o de aggravo: Aces. da ReI. da Cõrle
de 10 de lIlarço e f 7 de Abril de 1874. - G. Jill·. t. 5 pags. 62, 290 e
471; t. 6. pags.105e 273.-Vide noto 416.
.
- A cessação de pagamentos não importa fallencia ele devedor; é precW
que seja motil'ada por sua insolvabilidade: Decis. d'Agg. da ReI. da Gõrle
de 9 de Julho de 1874. - Dir. t. 4 pago 719.
o
-Fallencia requerida com titulo de diviela, não vencido, não procede.
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Art 708. A quebra ou fallcncia póde ser casual, com culpa

ou fraudulenta (234).

Decis. d'Agg. da P.el. lIa Côrte de 1 .de Mar,o de 1875. - G. Ju?'. t. 6
pago 650.
- 'ão se reabre a fallencia 'a (ruem visivelmente têm meios de cumprir a concordata: Decis. d'Agg. da ReI. da Côrte de 3 de Março de 1876
-Dil'. t. 10 pago 262.
- Não deve ser decretada.a fallencia de uma socienade commercial, quando
esta, de accordo com alguns de seus credores, têm regnlado sua liquidação
amigavel: Decis. d'Agg. da ReI. da Côrte de iO de Março de 1.876.Dii'. t. 10 pago 2110.
Questão. - Á ceesaçeÍ,o ele pagamentos C'ntende-se commerciaes, ou
cilis lambem?
fi qualificação da quebra, se bem que torna exigiveis todas as dividas do
fallido sem distincção de natureza, e ainda mesmo não vencidas, não póde
aulerilar resposta aflirmativa: o pagamento de d:vidas civis não interessa
no mesmo gráo o credito do commerciante j a fallencia é um acontecimento
commercial e rom relação a seus credores civis o de\'edor não praticou acto
commercial. O nosso aLto é transcripção litteral do art. 437 da Lei FI'. cit.,
e seuscommerciôlistas são unanimes nesta intelllgencia. O commerciante que
cessa os seus pagamentos commerciaes está entendido pelo sentido natural
e obvio da construcção da pbrase.
Accresce que os Cods. Porl. (1.128) e Hesp. (iOi6j positivamente tornão
dependente da origem (u proccdencia commercial do credito ou obrigação
de divida todo o procedimento sobi'e as fallencias, e são fontes proximas d()
nrsso Cod. Comm.
-fide- AJanzet Cod. de Comm. n. 1636; Pardessus n. 11.01; Masset,
art. H53; Riviere, 5 ed., pago 585; Bravard, pago 588.
-O Dr. Annibal Obsel'vações pensa em contrario.
-A cessação (le pagamentos com relação a dividas que não são commerciaes
determina a aberlura da fallencia: Decil. Ü'Agg. da ReI. da Côrte de Agosto
de 1.875. Dil·. t. 8 pago 381..
- Esta doutrina não nos parece sã; mas felizmente a jurtspl'lldencia
vento de . nossos lribunaes já decidio o contrario.
- O título que não é de divida commercial não dá direito para se reqoe~er a a~el'tl1ra da fallencia; Decis. do Agg. da ReI. da Côrte de 1.0 de Març()
e 1876.-Di?·. t. 1.0 pago 2110- Vide noto 1.329.
(1236) Art. 820; Rrg. n. 738, art. 123.
F (Jolleordanei".-Cods. Comms. arts. Porto 1165; Hesp. :1002 a 1.008;
r. 638 e 439; L. Fr. 584 e 5:11; Rus • 1381 a 1384; Hung. laO e 1.31•
.-O Cod. Porto dá a mesma classificação; o FI'. e o Russ. lambem, com
difTerença de palavras, chamando á falll'ncia culposa bancarrota simples e á
fraudulenta bancu?'1'ota f1"Cw,dulenta, correspondendo a casual á fallencia ;
quando entre nós faBencia 011 quebra quer dizer a mesma cousa.
- O ~esp. divide em cinco classes a fallencia: a 1." corresponde á nossa
7lU»'atona; a 2"'á no. sa quebra casu,al; a 3" comprehende cinco hypothe·
ses que correspondem á quebra culposa do art. 800; a 1/ -menciona quatorze
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hypotheses, e correspoude á quebra fl'a~,dulenta; a 5' tambem á quebra
fra<,dulenta.
O coel. Iluug, em fraudulenta, de negligencia punil'el, e de simples negligencia, que é punivel em certos caso~,
- ~a Inglaterra se considera ou I egula a bôa fé ou a simulação do faliido
pur meio de tres classes de certificados, que dá a côrle das fallencias, e isso
corresponde á disLincção do nosso Cod., isto é, á fallencia casual, culposa
e fraudulenta. É preciso notar que ua Inglaterra não se empreg-a a palavra
fallencia, e sempre a banca1"l'ota: esta em certos casos é punidil como felonia-felony-; e em outros como misdemeanou?'.
Nota.- Casual é a fallencia que não provém de fruude ou de intenção
criminosa, ma, de embaraços ordinarios do commercio, embora lIella
hajão irregularidades: Acc. da ReI. da Cône de 13 de Fcvereiro de 1874
-G. JU?'. t. 3 pago 132.
- As companhias de • Estradas de Ferro» admiuistradas por qualquer 50·
cipdade anonyma estão sujeitas ao Juizo COl1lmercial e á fallencia. como
couscqucncia inevilavel de tal jurisdicçüo: Decis. de Agg. da ReI. da Côrle
dc 13 de Junho de 1876,-G. JUl'. t. i2, pago 171.
Que~tiio. - Ás queb?'Us ou fallencias das companhias ou sociedades
an07l:ymas é intei?'U?npnte applicavel a disposição deste a?'t. (798), que qua·
lifica a quebra ottfallencia como-casual-culposa ou fmudule17ta ?
Nas sociedades anonymas ou companhias não ha responsabilidade indivi·
dual, nem solidariedade de qualquer natUl eza, por serem 2Jessoas morat8:
e, neste caso, seus gerentes, directores' ou administra lares sómcute podem
ser re,ponsaveis pelo mal/dato e não como fallidos. O alI. 295 ~ 2 (Cod.
Comm.), declarando que as companlJias, p'Jdem ser di,solvidas por quebra, é
relativo ou referente á execução do mandato - art. 2\)' (cit. Cod.), em
virtude dos accionistas serem unicamente responsaveis pelo valor de
suas acções, ou pelo interesse por que se houverem compromettido, e os
seus adminisu'adores, directores ou gerenles pela execução do mandato.
- DeCI·. n. 2711 de 1860, art. lJ1 § 2. - A qualificação da quebra só
póde, pois, ser casual para preencber a formalidade prescripta no nossO ar!.
798, ainda me mo verificando 'se,fraude-da parte dos directores. gerentes
ou aclministradores das companhias ou sociedades anonymas, porque ~ãO
póde dar-se segundo os principias de jurisprudencia a. existencia do cr!me
sem haver criminoso, e, deixando de verificar-sc a existencia do {a/lido,
menos póde verificar-se a do facto punivel - quebm culposa e guebra {rau'
dulenta.
A jurisprudencia franceza assim o. decide: e neste sentido temos os Ace:do Trib. do Comm. da Cê te de 14 de Fevereiro d~ 1865 sobre a fallenCla
da companhia de Mangarati:Ja e o de 7 de Agosto de 1866 sobre a fallencia da
com"anhia Intermediaria de ~avegação a vapor: Rev. Jur. de 1866 pag. 332 .
- Vide. noto 1327.
QnelOltiio. -Concedida a m07'atoria, nelo é licito qualificar ajallencia
de culp?sa ou fraudulenta? - Debateu-s muito esta ql.lestâo e o iIlustrado
juiz da 2' vara commercial, então o conselheiro Olegario. decidio, em 10! ~t
Fevereiro de 1870, que çstava prejulgada a bõa fé, ou casualidade da a:
lencia, embora dos autos se provasse fr~ude em actos anteriores á conCCSSao
da mOl'atoria; e esta decisão foi confirmada pelo Acc. da ReI. da Côrte de 25
de Fevereiro do mesmo anno, rotando vencido um dos membros desse
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Art. 799. É casual quando a insolvencia procede de accidentes
de casos fortuitos ou força maior (art. 898) (123õ).
1rt. 800. A quebra será qualificada com culpa, quando a insolvencia póde altribuir-se a algum dos caso' seguintes (H36) :
I. Excesso de despezas no tratamento pessoal do fallido,
em relação ao seu cabedal e n llmero ele pessoas de sua faroilia (\237).
•
H. Perdas avu1Ladas aos jogos, ou especulação de aposta ou
agiotagem (t 238).
m. Venda pOL' menos do preç) corrente de ~ffeitos que o fallido comprára DOS seis mezes anteriores á quebra, e se ache
ainda devendo (1239).
IV. A.contecendo que o fallido. entre a data de seu 'ultimo
balanço (art. 10 D. 4) e a da fallencia (art. 806), se achasse
tribunal por entender que o juizo criminal nada tem cum os actos praticados
administrativamente pelo tribu tal do commer io.
.Aquelle jui', posteriormente, em 4 de Agosto de :1872, eem um artigo publicado nr, Dir. t. 1. I ag, 8. I.ão se moslr 1 CO' formado com seme.hante
principio-Vide Rev. JU1·. de :1873, pago 3l2.
~ pr. ilva. Costa, em um arti o na mesma Rev. pago 5, combate aquellas
-declSoes que uão devt'lll, se!,\undo pensamos, firm,lr a jurisprudenciJ a respeito.
(12'5) Art. 819.
tOllcorll,,"eiR. - Cods. Comm<. arts.: Porto 1146; Besp. 1002
n. 2 i Buss :1381 e 138~.
Nota.-Não recahe sob a alç1da criminal.

(1236) Art. 8:19.
L ()oIlCClnlalll'ia.-Cods. Comms. arts.: Porto Hlt7 pr. ; Fr. 586 pr. ;
, FI'. 5~5 pr.; 8esp. :1005 pr.
Nota, -A expreosão será é imperati va .
(f23?) Art. 8 L9.
CllllC'orllaucia. - Cods. Comms. arts.: Porto H47 n. 1.; FI'. 5?6
D. i; L. FI'. 585 n. :1; Besp. :1005 u. 1.
(i2 38) Art. 8:19.

58~olleOrd"neja. -Cods. Comms. arts.: Porto H1l7 uS. 2 e 3 j . Fr.

n. 2 i L. FI'. 585 n. 2 i flesp. 1.005 n. 2 e 3.
d Nota. -Os Callidos por can a de perdas a"ultada~ em jogos, ou eSI:eculação
.: aposta Ou agiotagem não podem, ainda que reltabilitado8, ser corretores
ar!. 36 n. 4: nem ageutes de leilões-Decr. n. 858 de :1d5:1, art. 2 n. 4.
(1239) Art. 8ill.
Do ~OIlCOrdal1cia.-cods.
Comms. ar15.: Porto H1l7 n. II; Fr. 586
i L, FI'. 585 n. 3· Hesp. :1005 n. 4.

c.

~
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devendo por obrigações directas o dôbro do seu cabedal apurada
Desse balanço (1240).
Art. SOl. A quebra poderá ser qualificada com culpa (i~41):
L Quando o fali ido Dão tiver a SUl escripturação e corre8pondencia mercantil nos termos regulados por este Codigo (arI8. 13
e 14.) (124.2).
(,1240) Art.819.
(Jol1lcorllallcia. -

Cods. Comms. arls.: Porto 1147 n. 5; FI'. 586
n. 4; Hesp. 1005 n. 5.
bota. - Conviria eliminar o § 6 do art. 802 do cod. e addiciona-Io ao art.
tloa. É dura, e muitas vezes iniqua, a disposição do cod. que considera fraudulenta a fallencia, sómente por que não ba, ou nfo são enconlrado os livros.
É preci o attender a razão de.'sa falta; se a naLUl'tza e Corça do negocio os
exigião; se houve intenção e dólo na occullação da escripturação; re foi ella
feita com clareza e verdade nos bOl'l'adores encontrados, etc. Este rigor da
Lei" tem dado motivo a qualificações de fraude em fatlencias de negodallles
-de manifesta bôa fé, e que só negociavão cm ramo de commercio que di,..
pensava de todo o copiador.
Accresce que ba uma n tavel incerteza na jurispruúencia da relação (da
Côrte) quando trata deste assumpto: Conselheiro Olegario, Dil·. I. i pago 7.
Qtlc!!Itão.- As fianças serão consideradas obl'igações di7'ectas para.se
classifica1' de culpoSCG a fallencia no caso do art. 800 n. 4, ou contrarllJ8
pa7'a não C07»1JOI'C7n o deticto? Os presidentes do~ Tribs. do Comm. da
Babia e CÔrte opinão que, partindo a definição de obrigações directas, que
resultão logo do primitivo contrate. que as fianças convpncionaes em clilferent·
circumstancias podem influir sobre a qualificação da quebra.
(1241) Art. 8i9.
()OIlCOI'lllulcin. - Cods. Comms. arls.: Porto ! H.8 pr. ; FI'. 587
pr.; L. FI'. 586 pr.; Besp. i006 pr.
Nota.-A expressão lJodel'á é facultativa.
.
-A C'scripturação, embora defeituosa e singular, não póde por si só mol1V~
a condemnaçfo do commerciaote conlra o qual não se prova culpa ou DI
fé: Acc. da Rei. da Côrte de 25 de Fevereiro de 1876.-Dil'. t. iO. pago 66.
(1242) Art. 8ir).
lCOJlCOI'dnU'cia. - Corso Comms. arts.: Porto H48 n. !; Fr. 531
n. 3; L. FI'. 586 n. 6; llesp. i005 n. 3; Hong. 130 n. 8, e i3! n. 1- A legislação ingle~a não contém disposição imperativa alguma para ~
commerciante an'umal' seus livros ou fazer a escripturação, como entre nóS,
não ha lei, na Inglaterra, mas o espirito publico, em termos severos, e ~
lealdade do commercio inglez fazem recahir uma pesada e rigoros~ respon
sabilidade e um uescredito funesto .obro todJ o commerciante que nao tIvesse
sua escripluração regular e sem vicioso
.
Nota. C's CaUidos, por faltas em suas escripturações e correspo~.den~1
mercantil nos termos regulados pelos arts. 13 e U, ainda qu" rclJabilltado;,
não podem ser COI retores, nem agentes de leilões. -Vide n. i238..
;e
-- O presidente do Trib. do Comm. da Côrte, Rei. de 1864, opma que elll
0
deve dispensar as exigencias do cap. 2 do Cod. ás pessoas que exercem
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n. Não .e apresentando no tempo e na fórma devida (art. SOõ)
(1243).

m. 'Ausenlando-se ou occultando-se (E~H).

pequena escala actos de commercio para no caso de fallencia applicar-se o
disposto neste art. 801 n. t, e sego n. 6.-Vide not. 35.
··A in egulal idade da escripturação mercantil t m tido interpret(\ções tão
div rsas que não será sem interesse a transcripção da seguinte decisão:
- . i872.-Trib. da Relação do IUo de Janeiro. Vistos, expostos e relatados estes autos de vista crime entre partes, recorrentes Edua' do Eugenio
Gonçalves Moreira e recorrida a Justiça: concedem a revista pedida por injustiça notoria do accordão de fi. 10;i, prla qual fui confirmada a sentença
appel1ada de fi. 100, condemnando o recorrente na pena de um anno de
prisão, como incurso no g' áo minimo do art. 821 do Cod. do Comm., por
ser culpO. a a sua fallencia, com, considerárão; porquanto delDon. trada,
como se acha dos autos, a bõa fé com que o recorrente se houve sempre em
todos os actos de sua vidil commercial, ii vista do que depoem todas as
testemunhas do processo, até mesmo das testemunhas da accusação e dos
proprios credores, não devião as peqúenas irregularidades encontradas no
exame á fi. á9 v., e notadas pelo Rromotor Publico servir de base para semelhante classificação, porql1e não se verificão o casos de que trata o art. 800,
nem os do art. 801, visto que a irregularidade da escripturação de livros,
que foi o principal fundamento para a classificação da fallencia e condemnação
do recorrente, não é tal que dahi lhe possa resultar comminação, uma vez
que não se prova que de sua parte houvesse dólo j porquanto, e em 1.0 Iogar,
se ~lle continuou a fazer a escripturação nos mesmos livros da sociedade já
eXliIlcta, podia tê-lo feito em Ma fé, e sem malicia alguma, e de mais não ha
Lei que imponha pe~as neste caso; em 20 logar, os lançamentos intercalados,
~s raspaduras e numeracão errada da letra do livro diario bem se podem
allribuir á impericia do guarda-livros, não constando aliás que dabi lhe resultasse algum proveito, ou damno ao's credores; em 3° logar, quanto a não
estar o halanço em harmonia com a escripturação, notandQ apenas na conta de
um dos devedores do recorrente a di1ferença da insignificante quantia de áS,
porém em favor do mesmo recorrente, por cuja irregularidade tambem não
se póde considerar que houvesse de sua parte intenção criminosa, Quando
pelo Contrario, como fica acima dito, e é patente dos autos, sempre proceden)
r~co~rente de bõa fé. Portanto, e o m~is dos autos, concedendo a revista,
i ~Ignao a .Relação da Bahja para revisão e nov~ julO'alD~nto. Rif) de Janeiro,
~ de. AbrIl de 1.866.-Brilo, preso -Alme~da.-Ve~ga.-França.-Ma
,:,aolll.-Simões da Silva. vencido. -Leão. -Cerqueira, vencido. -Silva.
-Bl'aga, vencido. -Vide noto 1251.
, (1243) An. 283.

d

(JUllcordanela. -Cods. Comms. arts.; Port. Hú8 n. 2; Fr. 587
n. 1 j L. FI'. 586 n. 5; Hesp. 1.0lJ6 n. i.
(12M) Art. 82á.
2 Coneo;odanel.lS. -COO~. Comms. arts.: Porto Hú8 n. 3; FI'. .587 n.e 594 n. 2 j Hesp. 1006 n. 2 j L. Fr. 586 n. 5; Hung. 130 n. 1.-O Cod. Hung. reputa fraudulenta.
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Art. 802. É fraudulenta a quebra nos casos em que concorre
alguma das circumsLancias seguintes (i24.5):
. 1. Despez~s ou perdas ficticias, ou falla de justificação do
emprego de todas as receitas do fali ido (i 246).
II. Occu\tação no balanço de qualquer sornma de dinheiro ou
de quaesquer bens 'OU títulos (art. tiOo) (t2'17).
III. Desvio ou applicação de fundos ou valores de que o fallido
tivesse sido depositaria OLl mandataria t1248).
I V. Vendas, negociações ou doações feita , ou dividas contrahidas com simulaç.ão ou fingimento li 24-9).
V. Compra de bens em nome de terceira pessoa (1250).
VI. Não tendo o faJlido os livros que deve ter (art. H), ouse
os apresen tal' truncados ou falsificados (t 2i)i).
(1.245) CJonco rdancia. -Cods. Comms. arts. : Por L. 1.149 pr.; Fr.
593 pr.; L. Fr. 591; Hesp. 1007 pr.; Hung. 1.30.
-Nota.-Os fallidos, cuja fallencia fôr qualificada de fraudulenta, não serão
admillidos a agenciar negocios na alfandega ou mesas de renda, sob qualquer
pretexto, ainda a titulo de caixeil'o de casa commercial: Decr. n. 2647 de
1.860, art. 650.
(1246) ()..nco.. dallci~. - Cods. Comms. al'ts: Porto 1149 n. ii
FI'. 5\:13 n.1.; L. FI'. 691.; Hesp. 1007ns. 1 e 4; Hung. 131.n. 3.
-o Cod. BllDg. reputa simples negligencia punivel.
-Nota.-O conselheiro Olegario, Di,.. t. 1. pago 8, pensa que o nossO arl.
não comprehende despezas para fins reprovados, como orgias, banquetes,
passeios, e que cumpre preencher tal lacuna.
(1.2~7) CJoncol·.lallcia.-Cods. Comms. arts.: Porto 1.1.49 n. 2;
Fr. 593 n. 2; L. FI'. t9ij Hesp. 1007 n. f>; Hung 130 n. 5.
(1.248) CJollcord"Jlcia. -Cods. Comms. arts.: Porto 1.169 n. 5i Fr.
59:! n. 5; L. Fr. 591 j Hesp. 1.007 TI. 6; Russ. 23; Bung. :130 n. 8.
-Nota. -O conselheiro Olegario, Dil'. t. pago 8, pensa que no rigor de
direito o testamenteiro não é depositario nem mandatario, arts. 1.4 c 162, e
que, entretanto, é palpavel inclui-lo na disposição deste artigo.
(1.249) CJoncol.·dalleia. -Cons. Comms. arts.: Porto U1l9 ns. 3 ehi
Fr. 593 ns. 3 e li; L. FI'. 591; Hesp. 1007 ns. 8, 9 e :13; Russ. 24; Buug.
1.40 n. 5.
(1.250) CJoneol·.laJlcla.-Cods. Comms. ar15.: Porto 1.i49 n. 6;Fr.
593 n. 6; L. FI'. 591; Hesp. 1007 n. ti.
(1251.) <:ollcordaneia.-Cods. Comms. aI'ts.: Port. H1l9 n. 1i ~
593 ns. 7 e ~9la; L. Fr. 591.; Resp. 1.007 ns. 2 e 3; Hung. :130 05. te
-Nota.-Vide noto 1.240 e 1.242.
-Como tambem a falta dos livros recom mendados neste n. 6 tenha didD
logar ~ intelLigencias diversas, nos parece digno de interesse transcrever ~
açcordaos seguintes:
-N. 1895. -Tribunal da Relação do Rio de Janeíro.-Vistos, expostoS e
relatados estes autos de revista crime, entre partes, recorrente Manoe! Jooé
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de- Souza, recorrido o juizo: mostra-se ter a sentença 'I fIs. 265 julgado
fraudulenta a fallenei.a do recorrente, por não ter os li vros que devia ter,
á face do que determma o art. 1.1 do Cod. Com., faltando-Ihe o ivro cliario,
in<lispells3vel para o conher.imento das I ransacções quotidianas, etc., e por
isso foi o mesmo recorrente pronunciado como incurso n..s penas do art.
821 doCod. Com., combinado com o art. 263 doCod. Crim.; e por fim
foi o mesmo reconente condemnado a li annos de pri ão com trabalho,
grão médio do art. 263 do Cod. Crim.. pela. enten a a fi • 322, suslent-ada
pelo accnrdão fis. 295, de que. se recorre. O auLOS, I orém, mostrão que
a fallencia do recorrente não devia ser julgada fraudulenta, pelo unico
fundamento de não ter o livro denominado Diario, que O' arts. 11 e 802 § 6
do Cod. Com. julgão indisp('n aveJ, I ais lê-se do exame a :fls. iii v. que,
se o recorrente Dão tinha o lil'fo chamado Diario, tinha um outro a que
dava o Dome de Borrador, em qne escrevia a historia de suas operações
commerciae5, e que os peritos, que assistirão ao exame do livros do recorrente, declarão que servia de Dia1'io e que cm seu enteJfder podia serl'ir, conlo se pratica em quasi lOda~ as casas de negocio fóra da capital; e
por isso é manifeslo que o recorreu te não occuJta va o estado de sua coasa,
pois escrtvia no Borrado!' a historia fiel de s'uas transacções, e assim
devia o mesmó Borrador ser equiparad ao Vim'io, que é o livro e cripturado por ordem chronologica, Sl'm inver ão de datas, em que são lançadas todaS as operações da casa commercial; e achaudo-se o BOl'rador de
que e ervio o recorrente, como dizem os peritos á fi. iii v., nessas \:ondições, devia Str considerado Diario, visto conter o essencial do Diano,
importando ponco o t tlllo de Borrador, pois com elJe a sim escripturado se
obtinha o fim que til'erão em visla as clisposições dos arts. i i e 802 ~ 6 do
Cod. Comm., 'II e era evitar que se pratiquem fr.tUd , occultando-se as
opel'ações commerciaes em prejuizo dos credores. ão se achando, portanto,
a faUeucia do recorrente na circlllDstancias mencionadas nos diversos paragraphos do art. 802 do Cod. Comm., e sendo improcedente a do § 6", que
ojuiz applicou na entença a 11. 3:12, n50 poclia tal fallencia er qualiticada
de fraudulenta. não se mostrando má Ié da parte do recorrente, visto patCUtC3r o estado de sua ca a e cli; turando no Borrado1' a hi toria de suas
transacções; e é expre,so em direito, Cad. Crim. art. 3, que não ba criminoso
~m má fé. Atcresce ao 'referido que, ent~ndendo-se, posto que com rigor,
que o Borrador, neste caso, não e',uJvalia a Diario, que o aTt. 1.1 do Cod.
(Jomm. julga indispensavel ao negocian~e, ainda as-im a pena impu ta ao
recorrente pela sentPDça de fi. 322 v. é exces iva e ilIegal, pois, mo trando
os aotos que não existe circum tancia aggravante, e existindo a favor do re~orreote a atteuuante do § 1. do art. 11$ do Cod. Crim., qual a de não ter
mtenção directa de praticar o mal, visto escrever no Borrador a hisloria de
~o~ casa commercial, no que mostrava intenção de não encobrir a seus cre~I~S o estado de sua casa, devia, por i so, a pena s r imposta no gráo
IDmlmo, e Dão no médio como fez a s ntença. Portanto concedem a Revis:a
r~as razões que ficão expostas, e mandão que os autos {'Jão remettidos á Reaaçao da Eahia, que designão para a revisão e novo julgamento. lHo de Janeiro,
Prde Outubro de i 866.-B1·ito, pres.-Veiga.-Ba?·ão de Montsel'rate.~nça. - Ma1'ianni. -Simões da S'ilva. -Pinto Chichorro, -Leão .-GerqU~ra. -Silva. -Ba?'boza. _ ViUa?'es, -Masca?·enhas.
Ab ~lentou a mesma doutrina o Acc, Revisor da ReI. rla Bah~a de 4 de
r de 1867 j DiI'. 1. 3 pago 122.
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FALLENClA DE JOSÉ PERE1R,~ BRAZ.

Do exame de livros consta que o copiador está em branco; o diario está
seDado com revalidação e escripturado devidamente. .
. Foi a quebra qualificada casual pelo juiz do commercio, por não haver iudicios de cnlpa ou fraude, e não ser aquella falta por si só bastante para a
qualificação criminosa da fallencia.
Reformou-se a sentença pejo seguinte:
- Accordão em Relação, etc. - Que, feito o sortei e relato rio do estylo,
dão provimento ao recurso ex-omcio interposlO da sentença de fi. 60 v., que
julgou cC\sual a fallencia aberta ao recorrido José Pereira Bra7, pelo despacho
de fi. 16 j porquanto, determinando o art. 802 SI 6 do Cod. Comm. que é
fraudulenta a quebra, não t ndo o fallido o livros qu: deve ter pelo art. ii
do mesmo Cod.; constando do lermo de fi. 17 que o livro copiador arrecadado estava em branco, e do exame de·fI. 3á que elle não estava numerado,
.sellado e rubricado competentemente e com 'os devidos termos de abertura e
encerramen to, conforme determina o art. f 3, visto que os peritos omittirão
tada a declaração a semelhante respeito, fazendo aliás sobre o diario, e resulta do desse facto que o tal livro não era realmente possuido pelo recorrido
para as operações do seu commercio, pois tauto importa compra·lo na oecasião de sua fallencia e apresenta-lo. a juizo sem nenhum dos requisito que
lhe dão o caracter de livro commercial, e são a prova de que elle era possuído
pelo recorrido para lançamento ou registro de suas cartas missivas, embora
elJectivamente não fôsse empregado por carencia de correspondencia, oque
deveria ser provado; segue-se logicamente que não podia a presmnpção de
direito, firmada expressamente por aquelJe citado artigo, ser desprezada sem
que o réo recorrido tivesse apresentado em sua defesa prova que desu'uisse o
dólo e fr~ud e que nelle se estabelece pelo facto de não ter o falJido um dos
dons livros, que todo o commerciante c1eve indispensavelmente ter nas ope·
rações de seu negocio, e que são a pro,'a reciproca um do outro, e dos actos
que nelles se escl'evêrão, etc.
Portanto, dando provimento ao recurso interposto pelos fllndamenlos~'
postos, e á vista das disposições de direito com que se conformão, declal'ao
fraudulenta a quebra do réo recorrido, julgando, como julgão, o mesmo rl!o
incurso no art. 263 do Cod. Crim., o sujeitão á prizão e livramento, p~gas as
custas pela massa fallida. Rio, 14 de Maio de 1868.-Valdeta7'o, presldeute.
-Pi,queira de Mello. -Lisboa. -DI'. Siqueira.
ln Gonclusâo.- A falta de copiador só por si, ou o defeito de que elle se
resente, por estar sem selJo ou em branco, embora haja Diario escr,pturadot ,
importa a qualificeção da qnebra como fraudulenta.
FALLENCIA DE ANTONIO JosÉ DA COSTA.

Do exame de livros resulta que o copiador e o diario não e tão seIJados e
rubricados; o diario está escripturado e o copiador em branco. Se~ue·se a
entença do juiz: Vistos estes autos na parte concernente â instrucç~o para
qualificação da quebra, inquirição de testemunhas, etc. E porque n~o r:
sulte prova nem indicios "ehementes de fraude, imprudencia ou neghg.eDila
punivel, pois que a falta de sello em seus livros, comquanto reprebens ne /
podendo constituir quebra com culpa, toda via, por si só e iudependente e
outras circumstaucias, não constitue necessariamente a quebra culposa, como
se vê do art. bOI do Cod. do Comm., cuja disposição é fdcultativa, e taol O
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mai quando o depoimeuto das lestemunhas não prejudica, e antes é favoravel
ao lanido; portanto, e visto o citado art. 801 e a rt. 799 do Cod., qualifico
casual a quebra do negociante Antonio José da Costa, e· não o pronuncio,
pagas as custas pe a massa. O e,crivão façi prompta remessa dos autos ao
Tribtmal da Relação, para o qual recorro desle meu despacho de não pl"Onuncia.
Rio, 10 de A.gosto de 1868. - Furtado.
Accordão em Relação, etc. Feito o sorteio e o relatorio na fórma da lei,
negão provimento ao recw'so interposto ex-omcio da sentença de /l., atlenaendo ás provas dos autos e disposições de direito, e pague a massa fallida
as cuslas. IUo, 21 de Agosto de 1868. - Gosta Pinto, presidente.-Azevedo.
-Pereira. Monteiro.-Pereira Jorge.
2' Conclusão. - A falta de copiador só por si, 01\ deleito de que se resente,
par estar sem sello ou em branco, não obsta que seja a fallencia qualificada
casual.
FALLENca DE JosÉ ALVES CARN"ElRO BEZERRA. SOBRINHO.

Do exame de livros r.onsla que o copiador se acha em branco e sem sello;
o diarl.o. sellael0 com revalidação, t'stá devidamente escriplurado
Sentença do juiz. Vistos estes autos, ete. : Julgo casual a fallencia do negociijDle não matriculado José Alves Carneiro Bezerra Sobrinho; porquanto
do depoimento das testemunhas á /l. 38, interroi\atorio á /l. {lO V., exame
d.e livros á fi. 27, relatorio da curadoria liscal fi, 112 e promoção da promotona 'publica á fi. 43 v. nada resulta que demonstre culp 1 ou Iraude da parte do
falhdo na regencia de seus negocios. C mia á O. ~ 7 ". que o diario fôra
s~lado cnn rev.llilaç~o, e que o copiador se achal'a em branco e sem sello;
n.a I pode<ldo, porém, essa lalta por si só, comqnanto reprehensivel, auto!Izar. a qualificaçãO da quebra com culposa uu fraudulenta, segulldo a
mle\hgenc;a dada á Lei pelos lribunaes superiores, e ainda por ult,mo na
lalI.nc'a de Antonio José da Costa (ia vara), jnlgada casual, por accordão
da Relação tia CÔrte, de 2 t de Agosto proximo passado, sendo abonada a
cOlld~cla do falHdo pelas testemunhas que o conhecem, lendo sido re<.:orIJerJda, a r~gnlarjda(le da escriplUraçã} dos livros examinad s, e como seja
acultallya a dispo i.ão do Art. SO! do Co'!. do Com., declaro a insolven~ia
do refendo negoc'anle comprehendida na disposiçã do art. 799 d Cito C')d.
~ecorro ex·officio para a Relação do di tricto, para on:le serão os autos remel~dos com bl'evidad , paJas as cu,tas pela massa. fallida. Rio, 29 de Setembro
e 1818.:-0legario Herculano de Aquino e Castro.
,Accord.ao em Relaç io, et~. Feito o sorteio e o relatgrio na fór01a da Lei,
dão prOVimento ao recnrso inthposto á 11. llll para considerar a falJencia
~111~osa do recorrido José Alves Carneiro Bezerra SolJrinb , por não ler o
oplador competentemente sellado e escripturado, e sOmente em branco,
contra o disposto nos arts. 11, 1:t e 13 elo Cod. Com., achando-se por i'SS
~omprebendido na hypothese do art. 8 J 1 Si lOdo mesmo Cod., e a sim
~nculrso n? ar[. 821, em que o pronuncião e o sujeitão á pri-ão e livramento,
/mDao.a mas,a falli·:la nas custas. /tio, 6 de Setembro de 1868. -Gosta
(V'I o,. preSidente. - Azevedo. - Figueira de Mello. - Pel'eim Monteiro.
e~C1do porque neguei provimento.)
se 3 Cemclusão. - A falta de copiador só por si, ou o defeito de que elle
l'a:ese.me por estar sem sello ou em branco, embora haja Diario escriptuo, Importa a qualificação da quebra como culposp.
!!uell!tão. - A disposipão deste § 6° ,'e(el·e·se sem excepFão a todos os
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Art. 803. São complices de quebra ft'audulenta (f25~:
L Os que por qualquer modo se manCon]mlmarem com o fallido para fraudar os credores, e os que o auxiliarem para 0ccullar
ou desviar bens, seja qual fôr a sua especie, quer anles, quer
depois da fallencia (1253).
II. Os' que occulLarem ou recusarem aos administradores a
entrega dos bens, creditas ou tilulos que tent.ão do fallido ({2M).
m. Os que depois de publicada a declaração do tal/ímenl!)
admiLtirem l essão ou endossos do fallido, ou com elle celebrarem
algum contrato ou transacção (1255).
IV. Os credore legitimas que fizerem concertos com o fallido em prejuízo da massa (1256).
V. Os corretores que intervierem em qualquer operação
mercantil do fallid , depois de declarada a quebra ('1257).
negociantes, quer matriculados, quer não ?, P.la afirmativa, não ob tant' o
arl. 15, 1111. pa, t. do Reg. n. 73ts e 1850, decidio o Iusti/. dos Advs,
da COrte em Conf. de 22 de Ago to de 135!.l.
Ques1ão.-A falsidade 110S tivros do com11lC1'ciante pMe dar logar
em alguns casos á sancção penal do art. 167 do Cod. C1·im.? P la aDirmativa decidia o 111" mI ln>lit. em Conf. de ~ de Abril de 'J 862. Rw. do
Iost. dos Advs. de 1870, pago :140.
(:1252)' AItS. 8:19 e 820. '

(;oneortlaneia.- Cods. ComOls. arts.: Porte H5-0 pr. i FI'. 597; L,
FI'. 593 pr.; Hesp'. 1010 pr.; Russ. 22.
(1253) Arts. 819 e 820.
(;oJleol'dftIlCiR. -Cods. ComlTIs. arts.: Porto 1150 n. :I. j FI'. 59) i L.
Fr.593 n. 1.; 'Besp. 101H os, 1 a 4; Ru.s, 23 .
. (1.25li) 1\rt5. 81.9 e 820.
(;411ut!oI'dauc 3.-Coc1s. Comms. arts.: Porto 1.150 n. ii
FI:, 593 n. 19; Hesp. 10.10 D. 6; Russ. 22.

j

FI'. 597 j L.

(h55) Arts. 819 e 82!).
{;ol!~OI·tlalll~io.-Cods. Comms. arts. : Porto 1150 o. 4; FI'. 597;!>
J,i'r. 593 o. 3; Hesp. 1010 n. fi j Ru s. 22.
(1256) Arts. 8i9 e 820.
{;OIlCOrtlRlDeia.- Cods. ComOls. arts.: Por!. 1150 O, 5 j L. FI'. 5B5
n. 4; Hesp. 10:10 n. 7; Russ. 22.
(1257) Arts. 81.9 e 820.
VOIlt!ol'doneia.-Cod<. COlllm~. arls.: fort. 1. :150 n. 6; re p.10 10D• S
-o Cod. fort. accrescenta-os que de qualquel' modo derem all:tilio~
conselflO ao quebl'ado ))(l1'a fl'audw' os credores.

CODlGO

317

CI)~MERCIAL

Art. 804. As quebras dos corretores e dos agentes da casa
de leilão sempre se presumem fraudulentas (t2õ8).
ArL. 805. Todo o commerciante que tiver cessado os seus
pagamentos é obrigado, no preciso termo de tres dias, apresenlal' .na secretaria do tribunal do commercio do seu domicilio
uma declaração datada e a.signarla púr elle ou seu procurador,
em que expl nha as cama do eu fallime~to e o estado da sua
casa; ajuntando o balanço exacto do seu activo e pas ivo (art.
tO, n. 4), com os documentos probatorios ou instrul~livos que
achar a bem (1259). Esta declaração, ele cuja apresentação o
(1258) Arts. 68 e 819.

C::Ollcol·(IRUcia. - Cod. Comm.. arts.: Porto 1t54 j FI'. 89

i009,

j

Resp.

-OCod. Porto (91) presume culposa a falleucia do banqueiro: o Hung.
II. 8 in fin.) diz ( e se traIa d, commerciantes Oll de fabricantes,
será aiuea reputàda f1'audulenta a quebra. >l
(1259) Alls. 797, 801 n. 2, 817 e 823; Reg. n. 738, arts. 108, UI)
e 118.
.
({30

(:ollcol·dolleia. -Cods. Con;ms. "rIS. : Port, :1.12 /1, i" p. e 1.128';
FI', MO; L. FI'. 38 e 439; Hesr. 1117, UH, 1120 e 1121; Uoll. 765;
Wurl. 1007.
,-:-.",a Inglaterra, o commercianle que pre:ende s('r declar do fallido deI e
dmgu' á Côrte das fallencia' sua pelição as "gnada e redigida na [órma
\e!lal. Expõe que é domiciliado no di. ll'iclo da juri dicção da COrle clesde
seIS mezes ao menos, que incapa7. de satisfazer seus compn, missos mercantis
par~ com eus credores, faz sua declaração de insúlvabilidade - declaration
o(msolvency - na [órma prescripta pela lei, e que justificará a contento
do mesmo Tribunal que r:óde par,ar a cada um de seus (redor s um divi.
dendo ao menos de 5 shillings (6 rranc. 25) por ;t: sler\. (25 franc.), e que
por conSPquenc a, segundo a prova dos factos allegados, a Côrle lhe declara
a fallencia.
~n2,aclo do Pailamento do iOde S,·telllb,o de 185!! modificou esta dispeslçao, substituindo a obrigação do fallido o[erecel' e~te dividendo pela de
praia,,, anles do jul~amenlo c'ec\aratorio. que sua propriedade pMe realizar
a somma ao menos de 150 ;6 sler\. (3,750 franc.)
, ,Nota._ A declar~ção é dirig'da aos jU'ZfS especiaes. onde os ba; aos
JUlze, da i" vara, nas sédes das I{elações, e aos juizes de dileito, nas comarcas
espec1aes; aos juizes munícipaes, nas comarcas geraes.
'li- A faUencia só pode er aberla no fôro do domicilio do ralJido. O domi~\O hgal é Olugar onde se acha o pl'incipal e labelccimenlo d<dall'do, embora
~ e ? lenba abandonado. O arl. 52 do Reg. n. 737 não e refere ao cas()d~la\de faUe,ncia (arl. u05 do Cod. Comm.): Decis, cZ'Agg. do Trib.
609 01llm.. da Cône de 2 (e Ontubro de 18.9. - Rev. Jur. de 1869 pag~
- - V~de, not. 1!J31.
'
falj:d Competeucia para fallencia têm as autoridades do Imperio para declararem
I as C.iSas eSlabelecidas no districlO de sua juri dicção, embora filiaes de
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secretario do tribunaL deverá certificar o dia e a hora, e da qual
se dará. contra-fé ao apresentante, fará menção nominativa de
todos os socios solidarios, com c1esignaç.ão do domicilio de cada
um, quando a quebra dis5el' resp~itl) á sociedade collectiva (arls.
3H, 3i6 e SU). (1260).
Art. 806. ApresentarIa 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
fechárão os sens armazens, lojas on e criptorios-, ou finalmente de outra época anterior em que tenha havido e1Iecliva
c~ssação de pagamentos; ficando, porém, eo tendido que a
sentença que fixar a abertura da quebra não l.aderá. retrotra·
hi-la á época que exceda além de quarenta dias da sua dala
actual (1261).
outras com sédes em paiz estrangeiro, ondr. sua cessação de pagamcjllos
converteu-se em liquidação por homologaçào judiciaria.
Não ob ,tão á declaração rIa fallencia quacsqucr all"slados de crcdores em
contrario, uma vez pr.nada a cessação dc pagamcntos: Decis. d'Agg. da
Rel. ela Côrte de 28 de Novembro de i873. - G. Jur. I. 2 pa". 132,

Qll<Jbra dos bancos, outras c011t7Janl,ias e socieclades anonymas,
- São competente, para requerer a declaração de quebra dos bancos,
ontras companhias e sociedades anonymas, e caixas filiaes dos mesmos ~.n
cos : - i o, o respectivo accionista. - 2°, o portador de nota, bilhete ou escflplO
ao portador na falta de seu pagamento ou de re usa de trôco IlOS lermo;
do art. 2 SI 3 (deste Deé n. 2691). - 3D , o promotor publico 'ou qnalquer
fiscal da faz nda com autorizaç,io do respectivo ministl'u. - úO, o cre.dor nos
termos do arl. 807 do Cod. Com. - 50, o proprio ba co ou caixa filial (ar!.
805 do Colo do Com.) - Decr. n. 26U l de 1860, art. 6.
(1260) Arls. 797, 801 n. 2, 817 e 823; Reg. n. 738, art,. 1015, 110 e 118.

(Jollcol'.IRDcIR.-Cods. Comms, al'ts. : Port. 11.2ú, 3' p., 1125, 2' p.~
L. FI'. li38, 2' p.; Besp. 1022 e iOl!' ; Uolt 765; Wurt. i007; Belg. L.
T. 1 ° - 3 . '
I
- Na Inglaterra, o cOlllmerciante fallido não tem obrigação de declarar·s ela
ante a Côrte das faUencias; f.-óde entretanto fazê·jo espontaneamente .
• (1.261) Arts. 189, 827 § 2 e 87G
109 e 1H.,

SI 2,

SI 3; T. un. 10 j Reg.

D.

73S, arl. ól

(JoucoI,.lallclR.-Cod". Comms. arts. : Port. 1129, l' p., J 1.30 e H3~~
F". Mi; L. Fr. !JúO; Desp. 1014; Wurt. 1009 e1.0i3; Boll. 769; Pt'Us.,a 2~ ; Russ. 1.39!J j Hung 6,
.
'a
- . a ln~laterra, todo commerciante que ~eposita no éscri1lto.rio da sccr~lado
das fal1enclas ii declaração de sua fallencm é declarado fa!llClo, a partir
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mesmo dia, uma vez que dentro de dous mezes, a contar da mesma data,
apresente uma petição nesse srntido.
Se póde contestar todos os actos onerosos do fallido postrriores ao-act
of bankruptcy-, que serve de base á declaração. Todavia a época fixada
p3ra que o fallido não possa praticar operação alguma valida é do dia em
que a petição de declaração é feiLa e apresentada. á Côrte.
Nota.- O Tribunal do Commercio não: Vide noto 1.259.
-O processo das quehras não será mais dividido em duas pa1·tes, porém
segnido conforme a ordem chronologica dos actos, e successão deUes estabelecilla pelo Cod. Com., s1l vo e esses actos puderem s~r simultalleos e
deverem correr em separndo.- Decr. n. 1.597 ciL., art, 62.
- Podem ser simultaneos com oulros aetos, começanuo todavia nos termos
legaes.
.
~ 1.0 O balanço (art. 817 do Cod.) e averiguação das cans3s da fallencia
(arl. 818), sendo, porém, essenciaes um e outro para a qualificação da
quebra e pronuncia do fallid .
~ 2.' A avaliação e venda dos bens logo depois do. inventario e sem
prejuizo ou interrupção dos actos de que trata o SI !
~ 3.' Os embargos do fali ido.
~ h.' Os aclos de arrecadação e administração.
~ 5° Os incidentes ou emergentes dos quaes não dependão os actos segwnles ou definilivos.
Concluido' estes actos, o juiz mandará reunir ao processo por sua ordem
os que fOrem essenciaes, ficando os outros appensos .,-Decl' cil.n. 1597, art. 63•
. -Se o commercianle não fOr matriclllado, e constar em juizo por nototleda.de ou inquirição que o fundo mercantil com que a casa falUda commerCIava não excedia de 1.0: OOOgOOll, o juiz commercial, procedendo de
p.l~o, verbal e summariamente, ordenará logo, sem dependencia da appoSlçaO de sellos, o inventario, avaliação, venda e deposito dos bens ou de
seu.pre~; outrosim successil'a ou simultaneamente, se fór possive!, fará
as lOqUlrições, inlerrogatorio" exames e averigoações necessarias, qualificando afinal a quebra e pronunciando ô réo ou absolvendo-o.
~r~nunciado o réo, seguir-se-ha o concurso das preferencias, com cuja
declSao, salvos os recursos legaes, se termillará. a causa.-Decr. n. 1597 cit.,
IJ't, 93.
-A venda dos bens, ou o concurso de preferência podem ser sobrestados
ou ~u.spellsos se os credores, concedendo concordata ao devedor, requererem
tJUJZ que os bens sejão entregues ao mesmo devedol' ou a algum admilSrado~ que eUes nomearem. -Decr. cit.n. 1597, art. 911.
-:-.á.l'lsta do requerimento dos credores, o juiz procedendo ao exame, in&u lrlçoes, i~terrogatorios e averiguações necessarias para.a instrucção do prom550, quahficação da quebra e pronuncia do devedor, satisfará ao requeri~to dos credores, se não houver duvi'la sobre sua qualidade.
-D enlre~a dos bens se não fará sem que sejão inventariados e avaliados.
ceI'. Clt., n. 'l5!J7, art. 9J.
inl;~hYPolheca é indivisivei, grava o immovel ou immove's respectivos
em gr . mente e em cada uma de suas partes, qualquer que seja a pessoa
de 1~U6]'0 poder se acharem.-Lei n. 1237 de 1.li64, art. lO; ReJ. n. 31153
a, art. 239.
(a;;:-08utrosim, e sall'O os casos de fallellcia e inso~vabilidade do devedor
06 do Cod. €I'> Com. e 109 do Reg. n. 737 àe 1850), os immoveis
0 ••

:?
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Art, 807. A quebra póde Lambem ser declarada a requerimento de algllm ou algon dos cl'edores l!:'gitimos do fallido,
depois da cessação dos pagamentos de, le (l 262); e tambem a
hypothecadns nnnca pode' áõ ser executados por outro credor que não s1ja
h~pot ecalio, lena de lIul!idade,-Cil. /lego oú53, art 2úO ~ 5.
-Os filCtOS oceorl i 'os an'er ormen'e aos liO dias e tão (óra da letra 110 arl,
806 do Cod. Co li. qlle só admitt,~ a retroactiviJade d~ntro deUe. O (aclo
da apresenta ão de um indivi luo como deved I' de uma fallencia abona sua
Ma fc para n'lIa não Slr consi.:erado complice:'Acc. da ReI. da Bahia de
31 de Maio de 1859.
-Não póde a fal1encia retrotrahir-se além dos úO dias, sal vo o caso de ter
fallecido o fallido. 011 de ter deixauo o negocio.
Questão. -Os socios commanditaj'ios podem j'equej'er a abertura 011
declaração da tal/eHcia? Parece que sim: a jurisp, ud ncia (ranceza segue
o contrario, forélll sob fundamento de que um socio cOlUmanditarin não.é
credo r da sociedade. e que su a commandi ta e· tá exposta aos risco da gestao
dos as ociauos em no'me colleclivo, sendo que se a sociedade está in,olvavel,
esta comman fita pertence aos credores da sociedad,' e de-de então não tem.o
comlllanditario nem interes e ,nem qua idade para promover a rlec\aralao
da fallencia da soriedade de Clue é ln embl'o, e ne~ tas cond ições colloca-se
accioni·ta de uma socieda':e anonyma•
. uppomos iII precedentes taes razõe : o interesse do commanditario sobsiste e muitas vezes rrsulta de sua failrncia, p(;la cOl1cortlata, que a ID.ass!
falllda fica em melbor situação, r,odelluo satisfazer depois seus compromISSOS
e empeuhos, e auferir lucros; mesmo, aloim disso, se o accionista por no~O
direito (Decr. n. 2691 ciL arl. 6) é compelente para requerer a declaraçao
da quebra, é consequrnte que o commandllario tambem o possa fazer. ~o
seja so io ou credor, o commanditario póde requerer a declaração da (allencI!,
segundo pens~mos.
QlIestão.-Nas comarcas geraes a quem compete dedal'aj' a abertura
da (allencia? I'ensamos que aos Juizos (e Direito. Vide G. Jur. t. 4 pago
258; t. 5 pags. 3, ú9, 81 e 241; Dir. t. Ú pago 699 e t. 6 pago t~ll.
Existem, porém, dua decisões em antagonismo, um Acc. da ReI. de PQrt~ Alagre de 25 de Junho de i87ú de conformidade com á nossa opinião, e outra 1da
ReI. do Ceará de 6 de Março de i875 em contrario: Dil'. t. 10 pago 24·
questão. -Nas con~arcas especiaes poderáõ os J!~i%es stlbs~tlltOS!
-Pela negativa: Av. de i4 de Novemb.o de i873: no AplJelld.; nao rem
na Coll. das Leis.
(121i2) Mts. 797 e 806; Reg. n. 738, arts. 3 n. 2, H n. 2, Hl e llS:
Decr. n. 2691, de i860, art. 6.
Conrordallcla. - Cods. Comms. arts.: Porto 1126; FI'. 1i49; ~.,
1'1'. 4úO' EIesp. 1016; Holl. 764; Russ. 1389; Prus. ú; Hung. 5 n.··
Wurt. 1008.
'0
-Na Inglaterra. o credor que requer contra o seu devedor a decla~o
da lfallencia é obrigado a dirlgiJ:-se á Côrte das fallencias por um,a peu~
-pelition- em que declara-que seu devedor é commerci nte, resIdente d
<Ls~riClo da Côrte'ha mais de seis mezes; que lhe é devedor. de UJJIIl SOIDDUDI
mOls ;f 50 s'er!. 'li. 250 franes. ), e que está informadQ e Julga que o mes
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pôde declarar o Tribunal do Commercio ex-aflicia, quando lhe
conste por notoriedade publica, fundada em factos inJicativos
de um verdadeiro estado de insolvencia Carl. 806;. ('1263). Não
seu devedor tem commelliclo um dos-acts of ba71k"uptcy-previ tos e qualificados pl,r lei; e que por conseguinte requer, depoi de provado o aJlegado,
a d~c1al'ação da faJlencia. Toda a pe ição para decJ Jl'açã I de fdllencia deve
ser feita n) escriptor,o (oflice) do r gistrador ou escrivão que a faz immediatamente Irallscrever em um regislro para isso de.tinado, que se chama
-docket boo'k.-Os regis!rad'lres ou escrivães da Côrte de G,ndados envião
ao escrivão ou registrador chefe da Côrte da, fallencias de ~ondres, pelo
correio, diariamente as cópias das petições r,'gi. tradas, assim como das declaraçõe, pronullciadds; e esta' cópias são immediaramente tran 'criptas no
-docket book-de Londres, que por seu caracter de centr Usação toma o
n,omc de- General doc7cel book, -Se procede assim para COIJ;! to.las "s decisões III'eriorme te tom"das, relativamente ás mtJratorids, sentença ou annu}·
lação e implocedencia do I edido.
Na/a.-Na ju lificação intenlada para provar-se' o pst'do de in olvencia é
admhs.ivel a defe:a do justificado, apresent da por via de excepçãll de i Icompetcntla, PI r não ser commercianle: Decis. d'Agg. d,) Preso do Trib. do
Comm. da Côrte de 8 de Maio de 1872.-Rev. Jur. de 1.87;), pago :160.
. -Não sp. decreta a abertura de fallencia contra quem sr não provar ser
mdiyidualmente commel'ciaUle e ,ó por fazer'parte de uma rirma COllJmercial:
DeclB. d'Âgg. da Rei. da Côrte de fi de 1aio de 1874, - Dir. t. 4 pago 800.
-0, c~edol' que com oetres convem em que o negocLmle entregue a uma
comlhlBsao, dentrl' elles nomeada, todo o activo e passiv • de su') ca a. afim
d~ proceder á Iiq idação, vend ndo os generos, recebendo ( iVidas, pagando
eled~les e pralicandl) os de mais actos de liquidação. nã· póde requerer fallenCJ~ ~ontla esse negociante, por ddr-se nOI'ação na ubrigaC(ão, e os til~os
de dIVIda ficão ~rej udic.idos nos vencimentus por tal contrato: Decls.
d'Agg. da ReI. da Côrte de 10 de l\Jal'ço de 187ü. -&. Jur. t. i i
pago 341. -A inferioridade do activo com relação' ao passivo não determina a real
~SOJvabilidade do commerciante: IJecis. d'.Agg. da ReI. da Côrte de 22 de
gostn de 18i6.-Dir. t, 1.1 pago 803.
e8tiio. -Tem o credo?' de dominio accão de fallencia? Não tem,
slmp esmente a de rei vindicação: Cons. Jwr. t. i pag. 164.

,Ql,

17iJa'-263) Arts. 797 e 806; Reg. n. 738, arts. 3 n. 2,41 n. 2, 11.2 e 185. I e noto 1259 e 126i.
R ()«lUeol'danela. - COds. Comms. arts.: Hesp. 1027; Holl. 764.;
wUSSi 1390; 1., FI'. LJ40; Pros, 9 e 10, dilI.; salvo em certos casos (~rt. 4) ;
urN1008, difI.; Hung. 5, dilf.; Porto H211 e 1.l26. ililf.
- a Inglatel'l'a, tambem a Côrte não declara a fallencia ex-oflicio.
-d;Nota.- A qur'bra dos banco e companhias anonymas poderá tambem ser
Cod ar~da ex-officio pela autoridade competente, nos termos do art. 807 do
"':'F omm:-Decr. n. 2,,91 de 1.860, art. 7.-Videnot. 1.233.
allenela não se abre ex-oflicio sem insohabilirla1e publica e notoria~.
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é, porém, permittic10 ao filho a respeito do pai, ao pai a respeito
do .filho, nem á mulher a respeito do marido, ou vice,veTSG,
fazer-se declarar fallidos respectivamente (1264).
O facto superveniente da morte do fallido que em sua vida
houver cessado os seus pagamentos, não impede a declaração da
quebra. nem o andamento das diligencias subsequentes e consequentes, achando-se e ta anteriormente declarada ('1265.)
Decis. d'Agg. da ReI. de Porto Alegre de 2õ de laio dr 1875. -Dil'. t.7
pag,5M.
-Competente é o Juiz commercial para abertnra de fallencia de uma 50'
ciedade anonyma.
-Póde dar Jogar a nullidade da declaração de abertura da fallencia a preterição de inquerilo testemunhal: Decis. d'Agg. da 'Re\. da Côrte de 13 de
junho de 1.876.-Dil'. t. 10 pago 624.
.
Questão. -Pó de sel' ex-omeio declcvrada a fallencia de negociante
não matriculado?-A mi redacção dos arts. 184 e 185 do Oecr. n. 738 de
1850 autoriza esta questão, que não póde deixar .de ser resolvida pela affirmativa-quer se considere a disposição generica do art. 797 do Cod.-quer a do
art. :18 Tit. un.-quer o facto de se collocar o negociante não matriculado
em mellJot'es con...dições. do que a:tuelle que o é-quer finalmente, a pratica de
julgar, que a tal respeito, ainda não se preoccupou de tal distincção-quer a
disposição dos arts. 24 e 93 do Decr. n. 1597 de 1855.
(1264) ()ollcortlRllcia.-Cods. Comms. arts. : Por!. 1:127; lIoJl. 805
§ ult.; Wurt. 1057.
-Nota.-Não se admittem denuncias de pais contra o filho, de marido
contra a mulher, ou vice-vel'sa: Cod. do P'·O·C. Gl'im. art. 75.
(1265) Arts. 797 e 806; Reg. n. 738, arLs. 3 n. 2, 4:1 n. 2, 118 e H9.
()ollcordallcia. - Cods. Comms. arts.: Porto 1.126; L. FI'. 437,
2' p.; Wurt. 10U; Hesp. 1001; BolI. í67; Russ. 1391. D. 3.
-~a Inglatel'l'a, ninguem pócle ser declarado falUdo depois de su.a morl~.
mas no caso de morte do fallido; depois do julgamento declaralono da [a·
leneia, o processo póde todavia continuar.
-Nota. -Póde ser aberta a fallencia do negociante fallecido, uma vez
que It cessação de pagalllento tem logar antes de sua morte, Cod. com.m.,
art. 807. A. condicional da declaração anterior refere-se á segunda e D~ á
primeira parte da disposição final deste artigo. Neste caso a época da qu~
póde retrotrahir-se á época anterior á marcadp. no art. 806 do mesmo ~
que legisla para os casos em geral e salva esta excepção em que sua obs
vancia servil daria logar a absurdo. - Decis. de Agg. do Preso do Trlb. do
Comm. da Côrte.-Chl·on. do fôro, n. 1.3 de 1859.
.
ma
- Póde ser declarada a fallencia de quem já não é commercJante, U
vez que a cessação de pagamentos teve Jogar, quando o era. Nem nes!e cas~;
nem no da declaração da quebra do morto, a declaração deve necess~nameo.
retro~rahir-se aos 40 dias antecedentes, nos termos do art. 806, SUJa o~9
vancla servil daria logar a ahsn.rdo.- Decis. idem.- Rev. Jlw. de
pago 228.
- Na fallencia do morto não se póde dispensar a qnalificação da quebra,

CODIGO COMMERcrAL

383

Art. 808. No caso do artigo precedente, poderá o fallido
embargar o despacho que declarar a quebra, provando não ler
e portanto o processo de instrucção não é a respeito, do mesmo morto, mas
para procedimento contra complices, se os houver, e para os elfeitos civis que
nascerem da mesma qualificação. - Decis. idem.- Rev. Jur. de i869
pago 228.
-O facto de haver-se deixado a profissão merc~ntil não priva a declaração
da fallencia: Acc. da ReI. .da Bahia de 1 de Julho de 1875. -Di?'. t. 8 pago 30.
- Para a abertura da fallt>ncia é mister que o faclo da cessação de pagamentos se h'lja elIectuado durante a vida do fallido: Acc. da ltel. da Côrte
de 5 de Maio de 1874. - Di?', t. 4 pago 800.
-Poderá o conjuge, curador ou qualquer representante do fallido ausente
ou morto usar do recurso 'de aggravo ou de embargo, quando o art. 800 só
reserva esse direito ab proprio fallido? Como negar ao credor o direito de embargaI' o despacho que declara aberta a fallencia, qnando póde esse acto convir
ao fallido e prejudicar ao credor? - Conselbeiro Olegario: Dbr. t. 1 pag, 9.
- Não é justa a restricção do art. 808 do Cod. quanto á cessação de pagamentos. Tudo que possa illidir o acto, a incompetencia do juizo, a incompetencia do credor, o excesso da divida, a falta de obrigação, a nuJlidade do
excesso, e muitas outras circumstancias podem favorecer ao devedor, sem tratar-seda ces ação dos pagamentos. Desde que os embargos não têm elfeito
suspensivo, dever-se-hia ampliar a defesa e não restringi-Ia, sem fundamento
razoavel que o aulorize : Conselheiro Olegario.-Di?'. t. 1 pag, 9,
- Não cabe aggravo da sentença sobre embargos á declaração da quebra
segundo o declarou o Trib. do Comm. na Collecção de Decisões junta ao
Relataria da Justiça de 1857, porque o art. 734 do Reg. n. 737 prohibe da
me ma Decisão o uso de dous recursos. Não me parece proc~dente a razão:
no caso que se figura não ha dous recursos. O fallido não aggravou, embargu~; o embargo não é recurso; quem delle conhece é o mesmo juiz q'ur.
profeno a sentença embargada; conseguintemente dessa Decisão dever-se-hia
~ar oaggravo ou appelJação para a autoridade superior; do contrario. nulli1 se a providencia por falta de revisão de julgamento, E nem se diga que
p e o .faJUdo aggravar em vez de embargar, porquanto ha casos em que
e~te meIO deve ser preferido pela possibilidade da producção da prova, que
Uao é cabido no rapido processo de Aggravo. -conselheiro Olegalllo.-Dir.
t. 1 pago 9.
~orto um dos socios, quando j,\ e anteriormente havia expirado o prazo
S?C1aJ, entrando logo depois a sociedade em liquidação, sendo o socio sobreIl\e~te o liquidante, não tem logar a abertura da fallencia. E nem tal faleU~Ia póde ser requerida pelo socio liquidante deslituido depois, nem por
(;!ja qU,er. credor. _ A dissolução da sociedade c,ommercial não iI.Dporta em
E encla, e nem a ceasação de pagamentos depOIS desse acto, mUlto menos.
e .nem.a prova posterior da insolvencia da sociedade ao tempo da sua
Xl8teocla póde justificar a fallencia, sempre que não se convença da ces~~ç~
n ~e pa.,gamentos; então insolvabilidade e cessação de pagamentos são
gU dço~s diversas da existencia cOIDmercial; a primeira não basta, a seme~ a SIm, e ~omta~to que preceda a liquidação. E ~e ~ cessação d!; pagardo a~8, postenor á dissolução, procede de abusos do liqUIdante, é entao o caso
?tlar II. d34 7 do Cod. Comm.: Decis, de Agg. da ReI. da COrte de 12 de
çO e 1877._ G. Jur. t. 15 pago 100.

M
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cessado os seus pagamentos (11266). Os embarg0s não t rão
effeilo suspensivo; mas, se fôrem recp.bidos e jolg dos provados,
o que terá lagar dentro de vinte dias improrogaveis, contados
ao dia da sua apresentação, e por conseguinle fôr revogado o
despacho da declaração da quebra, será tudo posto no antigo
~siado ; e o commerciante ilJjuriado poderá intentar a sua acção
de perdas e dampos contra o aulor da injuria, mo trando que
este se portára com etoIo, falsidade ou injustiça manifesta (t267).
(1.266) Reg. n. 738, aris. ltl ns.2, 1.1.2 a H6.-Videnot. lt1.6.
ConeordAlleiR. -Cods. Comms. arL-.: Porl. 1.165, 2- p.j Ue p. 1029
e seg,; Fr, lt57; L. FI'. 580; Holl. 791; Wurt. 10i6' Ilung. 6.
- Na Inglaterra, o f.lIido iem de 7 a 1lt dias para contestar a declaração da
quebra.
-Nota. - Nos em' argos á declaração da quei}ra não é allegave' outra materia que não seja respl'ifante 11 ce ação de pagamenlos.-Decr. de agg. do
Preso do Trib. do Comm. da Côrte.
- Em vez de ~mhargar póde o f,t'lido aggravar, conforme o caso, de petição ou instrumenlo:-Decl'. n. 1368 de 1854, ,ti' L 3; Decr. n. 1597cil.,
arl.66.
- Do despacho sobre embargos á decisão que declara aberla a falJeDcia, só
se' dá o recurso de aggravo ou embargos, mas não o de appel/ação' Decil.
ele Agg do Preso do Trib. do Comm. da Cô1'le de 3 de Março de 1869.-G.
Jur. t. pago 2lt5.
~~- Não é caso de aggravo o indeferimenlo de vista dos autos de abertura de
fallencia, antes de proferida a senlença, para oppôr-se á e\cepção de incom·
petencia: Ace. da ReI. de Ouro-Preto de 26 de Ag'osLo de 187lt.-Dir. L 6
pag.485.
.
- sefldo ex-oificio a declaração da quebra, os embargos que o falJido
oppuzer devem correr com o promolor publico que actualll1ente exerce lU
funcções que ao desembargador fiscal então compelia anLe o Tribunal do
Commercio.-Re • n. 738, art. 113 ,e seg.; Decr. n. i 597, art.67.
- Podem ser simultaneos com outros actos, começando todavia nos termos
legaes - os embargos do fa1!ido. -Decr. n. i597, ar I. 63 Si 3.
.
- Na declaração das quebras dos bancos de circulação, suas caixas fihael
ou agencias, as sentenças só podem ser embargadas no caso da qllebr~ ler
sido por 'haver-~e deixado de pagar a imporlancia da noLa, bilhete ou esCrlplO,
. de que trata o art. 1 0 Si 20 da Lei n. i 083 de 1860, que fôr apresenlad~ ao
troco, em moeda corrente, ou verificadas as hypol11eses do Si lt do art. i ~
mesma Lei, em moeda de ouro, á "onlade do portador. Em todos osdemau
casos só terá logar o recurso de aggra\!o sem suspe/lsão. -Decr. D. 269\ dt
1.860 cit., art. 8.
•
(i267) Reg. n. 738 artll. 111 n. 2, H2 a 117.
CODcol.'dAllcia.- Cods. Comms. arts.: Porto 11..65, 2' p. e H66i
Besp. i 03~ ; Holl. 791; Wurt. 1016; Pru '. 21.
- 'a Inglaterra, provada a conteslação da declaração, a Côrte d~ra I
Ilullidade da mesma.
•
dilo
Nota.- A acção de perdas e damnos resultantes do abalo fellO ao cre
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Art. 809. Na sentença da abertura da quebra, o Tribunal do
Commercio ordenará que se ponbão sellos em todos os bem;,
livros e papeis do fallido; ç1esignará um dos seus membros,
dentre os deputados commerciantes, para servir de juiz com·
missaria ou de instrucção do processo da quebra, e um dos
officiaes da sua secretaria para servir de escrivão no mesmo
processo: e nomeará dentre os credores um ou mais que
:sirvão de curadores fiscaes provi orios, ou, não os havendo taes
que possão convenientemente desempenhar este cargo, á outra
pessoa ou pessoas que lenhão a capacidade necessaria (4268).
110 negociante, dando-o falsamente por fallido, é por meio de acção de indemnização, mas lal acção não é no juizo commercial e sim no commum,
na fôrma do ~l't. 68 da Lei n. 261 de 1841 : Rev. n. lS8\l8 de 8 de Julho de
1876. -G. JU1'. 1. 1.2 pag, 696.
,ue!!l&ão.- Nas fallencias, as acções activas e passivas do devedo1'
ficao sendo ipso jure comme1'ciaes? A opinião do Preso dos Tl'ibs. de Comm.

da Bahia e Côrte é que nas dividas activas ncnhuma questão pódc haver
quanto aos actos do art. 808 do Cod. do ComlU. , pela excepção do art. H6 do
Jlcg. u. 738, menos nos oulros caso, se não tiver a seu favor os Caps. 3° ú·
do !'iI. 1', -1' p. do Heg. n. 737 de 1850.
(1268) Reg, n. 738, arts. 35 n. 3, 109 a 111,142 e i87.
COll('ol·cIRneia.- Cods. Comms. arts.: Porto 1.1.55, Hb8 i' p., e
H60iFr,illt1, 449,45úe456i L, [~r, 440.li51,455 elt62; I:Iesp. 10lt4
ns. 1,3 e 4; Boll. 787; Hung. H; WUI't. 10lt2 e seg,; Rus. 1.0lt3 e sego ;
Prus. 20.
'
- Na ~nglaterra, dec,larada a fallencia- (L(ljuges the debtor banlcrupt- a
Côrte d~lgna e nomeia o syndico official-o,tficial a8signee, que é um agenle
o~ ~fficlal da ÇÕl'te, e uma das trinta pessoas que o Lord Chanceller tem o
direito de escolher entre os commerciantcs, corretores OU respollsaveil;, ou
pe s~as que têm commerciadu no Reino-Unido, para obrar em qualidade de
Óndlco officiaes em todas as fJllencias intentadas Oll processadas no Reino.
_proc~sso pa.ra apposição dos sellos não é do direito inglez, entretanto o
b ojfieial aS8tgnee - que toma conta dos bens da massa fallida, arrecada os
eDS onde estiverem e pl'Ovê em sua conservação.

c -: Not~.-Já fizemos vêr, noto 1. 259, que os Tribs. de Comm, não prodessa~ mais as fallencias, e portanto essas diligencias do nosso artigo são ori ~na as pelos juizes commerciaes; os juizes de direito especiaes e os d~mais
~~zes ,de commercio l:xerceráõ conjunctamente as funcções de juizes com.
ISsal'los q~e fôrão supprimidos. - Decr. cito n. 1.597, art. M.
De- Es~es Juizes sel'vem com seus respectivos escrivães. - Vide noto 50 do
cr. CIL , n. 1.597.
.ou- Anomeação do curador fiscal não impe,de a qualquer credor de req uerer
, ubfro~over ,o qlie fOr a bem da missa fallida. É licito tambem ao p omotOr
iCI ICO InterVir I requerer e promover perante o juizo com)Dercial todos os
os do Pl'Ocesso depois da abertura até á qualificação da quebra e pronunc ia
~~

~
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Os curadores nomeados prestaráõ juramento nas mãQs do pre·
sidente, a quem incumbe expedir logo ao juiz de paz res'p'liclivo
cópia autentica da sentença da abertura da falléncia, ê'àln a
participação dos curadores fiscaes nomeados, para procetler li
apposição dos sellos (126~).
do fallido, quando o mesmo processo fõr abandonado pelos credores por
transacção ou pobreza da massa fallida; não querendo -o credor nomeado
aceitar a nomeação de curador fiscal, o )1iiz poderá nomear para substimi·lo
alguem que não seja credor, e assim procederá quando entre os credores
não houve essoa idonea para servir. -Decr. cito n. 1.597, arts. 68 e íO.
-E pe ta hypothese podem ser nomeados os promotores publicos curadores
nscaes dáS massás fallidas, por não ser incompativel essa accumulação de fune·
ções, visto rio 'pl'océsso de quebras tambem commelter a Lei o encargo de
esclarecer e au..xili/ô: o juizo na qualificação da fallencia aos referidos cura·
dores fiscaes, constituindo-se, portanto, verdadeiros promotores publicai
nesse summario mixto criminal e commerciaJ, ao mesmo tempo que ter·
mina pela pronuncia ou despronuncia do fallido.- Avs. n. 210 de 1860;
e n. 278 de 1.865.
Contra a nomeação d1s_curadores para a administração das massas falUdas
muito se tem dito: na Belgica, na França, na Inglaterra, na Russia existem
syndicos juramentados; o projecto-Nabuco-para regular o processo das
fallencias, apresentado no parlamento em Junho de 1866, consagra essa me·
dida, tão encarecida por M. Nonguier, Trib. do Comm. T. 1, p. 219..A
Lei FI'. de 28 de Maio de i838 alterou o Cod. respectivo, e nossa legti·
lação, tão posterior, não se compenetrou dessa necessidade; actualment~,
em Pariz, ha no Trib. do Comm. uma orgallização central para a contabl:
lidade dás fallencias, o que se deve a M. Devinck, seu ex-presidente i. fol
um bello serviço que economisa tempo Il despezas, além de outras mUltas
vantagens.
Nos arbitramentos para a liberdade, nas massas fallidas, o curador fiscal e
depois os administradores representaráõ o senhor. Decr. n. 51.35 dd87 l,
art. 38.
.
(1.269) Reg. u. 938, arts. i42 e 1.87.- Vide nots. 1.259 e 1.272.

Clltncordancin.- Cods. Comms. arts.: Porto 1.156; FI'. á~9, aí!
e 461 ; L. FI'. 440, 455, 457 e 458; Holl. 792; Hesp. 1.071 : Russ. L401.
Nota. -Pl'estão juramento ante o juiz commercial: _ Vide nolS. i2591
1271..

Ques.ão. - Os Pl'omOtol'CS publicos, quando nomeados cl1Il'adores fi1caes das massas falUdas pl'estão jummento? As decisões do Governo 1m:
peri"l, em a noto anteced. , declarão os pl'omotor~s publicos curadore.s fi~
das massas fallidas, ve1'dadei1'os Pl'omot01'es publicos nesse summaflo ~ ~
. criminal e commercial, ao mesmo tempo que termina pela pronuncia
despronuncia do fallido: ad instal' do disposto no art. 500 d~ Reg. ~.
1.20 de 1.842, nos parece que não ha necessidade de deferir-se Jura?len:
quando esses fllnccionarios, exercendo esse cargo, o podem fazer debaJI0
juramento que p'restão para senil' o emprego.
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Sendo possivel in~entar-iar~se todos os bens do fallido -em um
dia, proceder-se-ha immediatamente a esta diJigencia 1 dispenrsando-se a apposição dos seJlos (.. 27O) •
Art. 610. Constando que algum devedor comtnerciante, que
tiver cessado os seus pagame~tos, intenta a.llsentar-se ou tr~ta
de desviar tpdo ou parte do seu ac.tivo, poller;i o president,e do
Tribunal do Commercio, á requisição do fiscal ou de qualquer
credor, ordenar a apposição provisoria dos seBos, como medida consel'vatoria do direito dos credores, convocando immediatarnente o Tribunal para deliberar sO,bre a declaração da:
quebra (art. 807). (i 27 i).
Art. 8H. Re'cebida pelo jui.z de paz a sentença declal'atoria
da quebr~, passará immediatamente a fazer pôr os sellos em todqs
os bens, hvros e documentos do fallido que fôre/Il suscep~iv,eis
de os receber, quer os bens perlenção ao estabelecimento e
casa social, quer a cada um dos socios solidarios da firma
fallida (t 272).
(1270) Reg, n. 738. arls. 109 e 187. Decr. n. 1597 de 1855, art 93.
()oncol·daucja.-Cods. Comms. arts. : Prus. i29; Bung. BO; L.
Fr. 55,24 p.

(1271.) Reg. n. 738. arts. 31 n. 7, 41 n. 2 e 108.- Vide noto 1268.

COUcol'tlancla. -:Cods. Comms. arts.: Prus. 1159; Fr. 449 e 450 ;
L, FI'. 4'10, 455 e 457; Resp. 1027; Hung. ~O; Prus. 4 n. 4 j Russ. 1392
ns. 3 e II.
- Na Inglaterra dá-se o mesmo.
(1272) Arts. 252, 350, 805, 873; Reg. n. 738, art. 145.

(Jollt'Ul'tlallcla. -Cods. Comms. arts. FI'. 450 a 452; L. FI'. 457;
458; Hesp. 1044 us. 3 e 7 e 10117; Hung. i i ; Wurt. 1048 e 1049 e
~, 1403; Prus. 21 e 194 e seg.; Hall. 787 n. 4, e 794; Porto ii55,
1156 e 1158.

lfota, - A attribuição conferida ao juiz de paz para apposição dos sello~
esta ~ondemnada pela pratica: o juiz da fallencia é q?e proced~ por 51
propno ii arrecadacão dos bens da massa em um ou dJfferentes dIas, conr~me Sl1a importaucia. Não é conveniente, e seria antes muitas vezes perigoso,
a a~-3e a arrecadação para depois da nomeação de depositario. -Assim o
pralic,amos ,e conseguimos evitar que juizes de paz de iS ~stricto.s se dêm
r, 100pedld?s, doentes, suspeitos e não sabemos que malS-:- Vzde Conseelro Ole~al'1o-Di1·. t. pago 10' Info1·m. do Dr. Cavalcanti, pago 6.
- O meio de embargos de 3° senhor e possuidor para retirar-se da
:~~a fali ida bens que fõrão arrecadados e nella se achão, é e tem sido ade Ithdo~ não havendo o contrato de união, ad instalo dos embargos de 3° nas
xecuçoes, por ser a arrecadação de bens do fallido e o mais que segue-se o
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effeito e consequencia de sua sentença: Acc. do Trib. do Comm. da Côrte
de 24 de No~embro de 1870 e de 27 de Fevereiro de 1871.. - G. Jiw, t. 3
pag.368-Yide not. 438.

Questão. - Os credores particula7'es de um socio da firma la/lida
concorrem ao passivo da massa socifll, ou devem ser pagos pelo patl'imollio
partic!Glar do seu devedor, e pelas sobras que lhe possão competir da massa
social, depois de pagos os cl'edores da sociedade? Por outra, a disposiçâ!
'do art. 292 é applicavel a, caso de fallencia? Esta questão, magna, mereceu uma porfiada discussão na imprensa da Côrte em Novembro de i868,
Jornal do Commercio,. pela negativa temos o seguinte:
- Accordão do Trib. do Comm. d.~ Côrte. - Accordão em Tribunall
etc. Confirmão a sentença appellada unicamente na parte em que julgou
improcedente o pedido. Porquanto, além de não constar dos autos que asociedade l'epre~entada pelos segundos appellantes tivesse existencia legal com
designação de capital certo e determinado, assim que. para os precisos casos
dos arts. 292 e 350 do Cod Comm., fõsse possivel separar os patrimonios social
e particular; é certo que fõrão arrecadados para a massa todos os bens ~o
devedor commum, nos termos d) art. 811 do Cod. Comm., o que dana
ainda qnando a sociedade tivesse existido nas condições indi::adas, visto como
os credores sociaes têm direito não só sobre o acLi vo social, como ainda sobre
todos os bens particulares dos socios, uma vez que estes estejão solidarias;
accresse a insolvabilidade que determinou a fallencia do devedor cotlltll~m,
em cujo conr.urso os credores não podem ser considerados senão nas UUlcaJ
e restrtctas hypotheses. ou categorias do art. 873 do Cad. Comm , seja qual
fór a origem e natureza de sens creditos. Confirmão, portanto, a enlenÇd
appellada na parte já referida, e a reformão pela insuOlciencia de seu lUa'
tivos na parle em que condemnou tambem nas custas os segundos ~ppel.
lanles; e condemnão lias custas inleiras a primeira app'ellante. - RIO ~e
Janeiro, 2 i de Setembro de 1865. - Coito, preso - Rodnigues Silva. - Lu,
boa.-Leal. -Foi volo vencedor o Sr. Ottoni.
- Esle Acc. foi entre partes-1° appellante Josephin Lambert.-2" appellantes, a cOlllmissão liquidante da firma faJlida de A. J. A. Souto & C.Appellados-os mesmos.
.
- Sentença ele l' instancia do Juizo Commercial. - Vistos e exalnJuado5
este, autos, etc.; pede a autora que sejão admillid03 ao pas. ivo da .Jl!~ ..
faJlida de Brandão & Cosla Rodrigues os titulo de responsabilidad~ mdlll'
dual de Antonio Fel'l'ei ra Brandão; o que pelos réos é cllllleSI~(~O a fi. á6:
sob fundamento de que, sendo os referidos tilulos de respoosablhdad~ 'pa~
ticular de Antonio Fel'l'eira Brandão, só podem ser admiltidos 80 pas,.,o
massa particular; o que tudo devidamente examinado, considerando dq~~
declarada a faUencia de uma sociedade em nome coUectivo, são arreca adi
todos 0-; bens. quer perten ,ão ao estabelecimento ou casa social, quer a~i'
u~ dos socios solidarios da firma fallida, Cod. Comm. art. 811.; qu~ aa l/Je
Dlstração da massa faUida, revendo a relação dos credore", CUJo; lI.lU.I~S51O
fÓl'em entregues, é obrigada a pOI'-lhes a nola de serem ou não adrnl~l~ ~
passivo da respectiva fallencia, sem distincção de particular 01\ 50.C la , W
Comm. art. 859: que devem ser igualmente allendidos na fallellcl a os. di;~ol'es chirographarios, quer sejão commerciantes, quer não, allelll03~:e 25
tIDCtO preceito consagrado nos al'ls. 6tO, 6t8 e 632 do Decr. n. 7 réU!
de Novembro de 1850; que os arts. da Lei commercial invocados pe 1os
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não respeitão ao estado da faUencia da firma social, mas ao uso habitual da
profissão mercantil; que a doutrina de Renouard, em que se fundão os réos,
não soccorre a sua pretenção, pois que na passagem cilada trata aqueIle commercialista da bypotbl'se de falür uma sociedade collectiva, cujos mem bros
tenhão diversos domicilios; julgo procedente a reclamação da autora, e mando
que sejão os seus titulos admittidos ao passivo da massa em concurrencia
com os demais credores, sendo classificados como mI' de direito. Pague as
custas a massa faBida. Rio, em 11 de Maio de 1.868. - Dr. José da Silva
Costa.
De~la srntença louve appellação para o Trib. do Comm., o qual a confirmou pelo seguinte accordão:
Accordão em tribunal, etc.- Confirmão a sentença appellada de 11. 49 v.,
por seus fundalT'enIOS, confoqJles o direito e a prova dos autos, e condemnão
os appellantes nas custas. Rio de Janeiro, 11 de OUlubro de 1.868. - Coito,
prCl;.-Lisboa.-Sayão Lobato. -Pinhei7·o. -Leal.
- PeJa affirmativa, ou cm contrario a estes principios, temos as doutas
opiniões dos illustrados Conselheiros Zacarias de Góes e abuco, e outros dis!inclos advogados, e a hem elaborada sentença do distincto Dr. úlegario, a
qual é a seguinte:
Vistos estes antas, etc.-Pede o autor (A. F. da Silva Porto) que os réos,
como adrninistra'lores da massa falUda de Brandão & Costa Rodrigues, sejão
compellidos a admitli ·Ios na classificação de creditos como credor chirographario da refl'rida mas~a pela quantia de 5:1.8683110, difIeren<:a entre a importancia devida, 5:lt888060, segundo os documentos de 11. 5 e seg., e a
que foi admittida na classificação feita, isto é, 301.8720. Contestão os réos a
fi, 16, dizendo que o autor é realmente credor da massa falHda de Brandão
~ Cosia Ilodrigues, mas só pela quantia de 3018720, peja qual já foi classi!Ificado; que a letra de valor de 1. :31118620, incluida na conta de 11. 5, foi
~aga peJos dev' dores a 1. 9 de Fevereiro de 1867, como consta dos respectivos
livros· e mais que, .excluidos da conta ajuizada as parcellas marcadas com
a not~ B. & C. R., todas as ontras procedem de dividas parliculares do socio
An~onro Ferreira Brandão, não podendo ser por eJlas responsavel a massa
falhda,. sendo·o sÓIll~nte o socio que individnalmente as contrabio. Na réplica
n. 18 Insiste o antor, dizendo que a letra impugnada tanto não foi pa~a que
~e acha ainda em poder de quem se diz credor; que nenhuma das parcellas
a Conta á fi. 5 provém de negodo particular do socio Brandão, e sim da
fir~~ faIJida, da qual era elle gerente; mas quP, qllando assim fôsse, não
PO.dlao. os réos exclui·lo rla massa, porque os credores particulares têm direitos Iguaes aos da sociedarle sobre os dividendos da massa fallida. À' 11. 19
v. treplic~o os réos por negação.
E conSIderando: _ 'JO que as letras de fis. 6 e 7, assim como os docum~nlos de lls. 9, 10 e 1.1., convencem de que as transacções a que Brandão
ahl se ~ef''Te fôrão fl'itas em seu proprio nome, é não no da firma social de
~e faZia parte; _ 2·, que, comquanlo pelo exame de livros do A. á 11. ~1
as IDo tre constar delles a COlHa de n. 5, comtudo dos da maSia só constao
ach~ranSiicções de compra e venda que conferem com as 9ue desta especie se
aI g exarad~s n~ conta dos antos, não se achando creditada a~ autor ver?a
eo ma de .dlllheJros de emprestimo, nem a de 1 :331$620 ; a SIm como na6
eo~:taddos lIVrOS do A. a entrada da referida quantia, aliás comprchendida na
186; ~ en. 5, e antes se mostl'a pelos da massa que a 19 de Fevereiro ele
•
01'01 paga a letra a que a mesma quantia corresponde; - 3°, qne as
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testemunhas de fi. 93 e sego ,dando noticia das transacçoes havidas entre o
A. e Brandâo, e das respeclivas exigencias de quantias diversas por este
feitas áquelle, ainda assim não podem especialisal' taes quantias, em ordem a
verificar-se se são as mesmas comprehendidas na conta de fi. 5, e menos
affirmar. que fOSllem empregadas em proveito da sociedade ou do socio que
as recefieu; _fio, que não póde a massa social ser responsavcl pelas dilidas
particulares do fallido Brandão, porque, na fórma do art. 232 do Cod. Comm.,
o credor particular de um socio só póde executar os fundos liquidos que o
devedor possuir na sociedade, não tendo este outros bens desembaraçados, ou
se depois de executados os que tiver não fOrem sufficientes para o pagamenlOj
donde vem que, aguardandO a liquidação da massa, e havendo sobras (depois de pagos os credores sociaes) que possão ser partilhadas pelos soelos da
firma fallida, só poderá o credor fazei' valer o seu direito na parte que tocar ai)
devedor commum; - 5°, que é principio de direito que só poss~o figurar
nas fallencias sociaes cumo) cl'edorei os que o fOrem da sociedade; lendo
.os credores pessoae5 por devedor apenas o associado individualmente
obrigado no contrato. (Renouard, FalI. vol. 2 pags. 13á e 135 I.
Seulement, diz Bedarride, on étaolit· da'l1s l'adrnission des cl'éances le pa$,ij
social, dans leguel sont exclusivement 1'angées les cl'éances de la societlj
le passif particulier à chaque associé auquel sont COMUrl'ement admi, d
les cl'éanciers sociaux et les créances pel'sonnellcs (Fal. vol. i o pago 52) j
_6°, que a distincção de passivo social e indivi lual, que o A. diz á O. 3!
não conhecer, acha natural explicação na cOlll'eniencia da separação dospatrimonios social e particular a bem justamente dos direitos que compelem aos
respectivos credores; sendo que, segundo a classificação dos creditos, COI!'
correráõ os credores ao pagamento do que lhes fOI' devido como se procede
nas especies dos arts. 891 e 892 do C'Irl. do Comm. ,quando ha concurso de
credores contra devedores solidarios fallidos, não sabendo aquelles qua~IO
poderáõ haver em cada massa ;_7°, que, comquanto devessem ser, como rõraoi
arrecadados não só os bens sociae-, mas ainda os particulares perteDce~les
a cada um dos socios, em 'ctllnprimenlo do art. 81.:1. do cito Cod., dabl se
n_áo póde concluir para a confusão de uns e outros bens, alim de serem ~.
dusivament ~. distribuídos pelos credores sociaes da firma, porque ~o patn·
monio social de'fem concorrer unicamente os credores da firma SOCIal elO
particular iguillmente os da sociedade e 03 parti"ulares dos faIlidos, guardadl
a· clas,ificaçâo e privilegios estabelecidos por lei, em relação aos be~s dOddr
vedor commum ; - 8°, que por este modo vem a desapparecer a desl~a~ ae
e !neonveniente que se tem pretendido enxergar no systema de dlvlsao de
. patrimonios, aliás reconhecido e consagrado pela jurisprudencia de tod~ ro
pair;es, e implicitamente contido nos arts. ~92 e 350 do Cod.. e .eus I
pelos jurisconsl1ltos já apontados e ainda por Bravard, Veyriêres (Dlr.
L. 3' tit. i ~ cap. 1 e oulro;; - !lo, que a respeito de cada um dos 1"",
siv;os .cumpre observar o disposto no art. 859 e sego do Cod., quanto
nlassificação dos creditos, reclamações e recursos, sem que se possa ter ~
condemnada peja nossa legislação a doutrina agora e em ou!ras 0ccas: I
posta em pratica no fOro commercial, julgo improcedente e Dao pro~~d ~
acção p~oposta; mando que para os fins convenientes subsis~a a cla,ssl ~11'
de credilos nos lermus em que se acha; absolvo os réos da lDstanCl /1ie riJ
demno o autor nas custas. - Rio, 31 de Ago to de 1868. - Dr.
~a
Herculano de Aquino e Castro.
lO'
-.. - Esta sentença foi combatida pUl'a e simplesmente no seguinte AccOrd '
0
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Accordão elIl tribunal, etc, ; - Confirmão a sentença appellada de tI. 38
a 40, niio pelos funda,mentos adduzidos da erronea doutrina que apresenta,
sem maior estudo do Cod. do Comm. e de seus Reguls., e meditada lição de
aiguns commercialistas francezes, e sim porque o antor não provou em termos
o seu credito de 5:1(88940, pelos quaes pede ser reconhecido credor chirogr~Rbario da, firma l.dlida Brandão & Costa ROdrigues. E, portanto, assim
julgando, condemnão U <lJwellantc nas custas. Rio de Janeiro, 29 de Outubro
de i868.-Coito, pres.-.Menezes.- Foi voto vencedor o Sr. Desembargador
R. SIlva. - ~lvIenezes . - l i lIe'TIP • -Lemos.
- Os arts. 81:1 e 292 t.lerã,o logí\r a uma renhida discussão na imprensa e
no fôro da Côrte no anno de 1868, versando a questão sobre-se este é applicavel aos casos de fallencia, isto é, se os credores particulares de um socio
de firma falllda conccorrem ao pq~sivo djl, massa social, ou devem ser pagos
pelo patrimonio particular q~ seu deyedor e pelas sobras que lhe possão tocar
d~ ma~ social, depois <:\e pagp,. p~ crectores da sociedade; - pela negativa
arglllnenla-se:
'
Que o art. 81.1 do Cod, e 14.5 do !'ieg, n. 738 prescrevem a arrecadação
d~ bens sociaes como do,s particulare~, pertencentes a cada um dos socios
solidariQs djl fir!Jl'l falljda, effectllappp-se a prompta apposição de sellos, não
só nas casas, escrlptorios, effeito,s e bens, lJ!,oveis do estabelecimento social
com~um, mas tampllqJ.) I}Qs, qe mpraga, esçriptorios, effeitos e bens moveis
parllCQ)ílres de cada u,m dos" sac~Qsl spjidarios, e que, assim sendo, fica subordinado o art. 292 3,0 811 I).Q ljaSO 4,e fallenllia, e portauto ~em prestimo.
,Que o art. 8p9 do Cod. e 1.6p n,. 4 d Reg. n. 738 d spondo que a adm'Dlstraçã,q da massa falljdjl na ravis~o da relilção dos credores, cujos titulo!,
lhe são entreg.lIes, á proporção que os fôrem conferindo com os livros e mais
pa~is dp, lallldo, lall,Çd}/iª. a, nota de a.Q'l'{liJtido ou não, etc., ao passivo da fallencla de que se tratgr, sqm descriqlina. os credores, repelle a divisão dos
palrlmonios.
Que o,s arts. 873 a 892 do Cod. e 1.74 do Reg. n. 783 sobre a classificação
ou gr?d~ação dos. creditO& ti erjip eUl v,is~~ a ijH\!l,Sa fallida e seus credores,
sem distípGç~o de particnlr»;es o» sociJles.
Que os al'ts. 6'.0 e 6ft.S dQ R!!g. n. 7~~ mandjio observar a legislação do
CoeI. ,so~re qu,ebras, quan,dQ Q devedo.r cOfl}m.um é inso!vavel,commerciante,
cons~ltulDdo assilI) qlJ.iyerW Q, juj,zll. d~ fallenl:ií,l e repellindo a divisão dos
pa1rJmonios.
Que o art. 292 só é' aPl?ticí\velt aQs Gí!SOS de sociedade em sua existencía
~u35duração, e não quando ellas se dissolvem pela quebra nos tel'lpoll do a,rt.
S2 do Cod.
Que tal é a praQca, de juJga!;, como da qecisão pelo Trib. do Comm. da
~rte. appella,ção entre partes - Josephina ~'1lbert, l' "pp., e a commissão
qnidame da firma fallida de A. J. Alves Souto & C.-Rev. JU1·. de 1866.
pago t96.
• ..
18Finalmente que dlfferentes escl'iptores estraI)geiros, como Dalloz, ],"all. D••
1 4; l\enonard L i pago 106; Mijssé, ~. 8 n. 321 ; Gongat et Merger, D.
~ 06 j ~edr~ld~,. t. t n. 81 e outros, ensi~o nniforn;Jemente que o. estado da
s~enCla é l~dlV1stvel para o effeito de não fa7;e.r-se de todo o actIVO e PJls, yo do faliIdo, quer social quer particular, maIs do que uma só massa, ~uJClla ás regras da quebra.
.
Jiv~ que ~egueql opinião coptrllria, 0ll ql1e respond~1I) â qUClltjio alliJ:maamente, cOlllbatp.m do sllguil\te modo os ai1gumentos ap-l:esentados:
j
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Que assim como os deveres só obrigão aos que os têm contrahido, os direitos só se ex~rcitão com relação aos que os deveres se referem·
Que o direito romano, Fr. 10 § 5, D. de in rem verso, consagra o prin·
cipio-Ju7'e societatis per socium ce7·e alieno non obligatur, nisi in communem arcam pecunice vesce sint;
Que, antes do Cod.· Comm., tal era a legislação arplicavel, e que portanto
seria absurdo acreditar-se não ler o mesmo Cod. perfilhado essa doutrina sob
pena de autorizar-se os botes de fraude;
Que a lei civil, Ord. L. 4 t. !Já SI 10, lambem consagra o principio de se
pagarem as di'1)cidas das sociedades pelos seus 7'espectivos bens; e que, ci~
Ord. § 1, o que algum dos companhei7'os gastou fóra da companhia não 8~
ti7'a7'á, nem se paga7'á della ;
Que, sendo a sociedade uma pessoa moral, um ser juridico dislincto da
personalidade de cada um de seus membros, podendo adquirir direito, e con·
trabir obrigações, mesmo em qualquer de seus membros, em particular,como
se fOssem ~stranhos, que os bens sociaes devem formar e conslituir uma
massa dilferente ou distincta do patrimonio particular dos associados;
; Que a disposição do art, 8H do Cod. e lú5 do Reg, n. 7Ms deve ser ente:ndida subordinada a do art. 292, pois que a arrecadação dos bens dos 50cios conjunctamente com os sociaes é ordenada pela interdicção em que a
fallencia faz incorrer o devedor, e não passa de uma medida de segurança que
garante a solidariedade legal, quando o activo social não satislizer inteirameute
o pagamento do seu passIvo, não autorizando essa disposição por nenhum
modo a consequencia da indivisão dos bens sociaes e de cada um socio, em
particular, confundindo os compromissos da sociedade com os do iudividuo i
Qne a disposição do art. 85\1 do Cod. e 164 u. 4 do Reg. n. 738, semelhantemente, prescrevendo que os administradores examinando o balanço, r~
vendo a relação dos credores, conferindo os titulos com os livros e millS
papeis do fallido, pondo a competente nota de admissão ou não admissão,
por taes razões não autoriza a confusão das massds e dos c7'editos, porqu.e,
se a massa fOr de uma sociedade, é bem visto que o balanço, os livros e pape!s,
a que se refere a Lei, são os da sociedadE', pela razão do que diz respello
aos creditos particulares e suas obrigações não deverem constar, e uem poderem ser encontrados nos registros ou E'scripturação da sociedade, sendo
que essa rescisão que se incumbe aos administradores é, em vez de uma prova
da confusão dos patrimonios, uma medida essencial de discriminação para os
titulos pa7"Cicula7'es serem ou não admitlidos ao palrilllonio particular do
devedor fallido ;
Que as disposições e os arts. 873 a 922 e 174 do Reg. n _ 738, regalando
a graduação dos credores para o resprctivo concurso, referem-se aos do [aI.
lido, e, neste caso, não podem deixar de' referir-se aos credores socweB,
quando 'o fallido fOr uma sociedade, que é um ser distincto como o de .cad a
fallido individual; e que classi6car creditas de cada um devedor di.unclo
não é autorizar a confusão dos palrimonios ;
Que, se /la constancia ou existencia da sociE'dade o credor particular de
um: socio não tem direito senão aos fundos liquidas que o mesmo tiv~r .na
SOCIedade, não tendo mudado de natureza seu titulo, não deverá ser admll lido
á- massa da sociedade;
. Que as disposições do art. 6iO e 6i8'do Reg. n. 737, prescrevendo a obse~'
"Tuncia da parte 3" do Cod. Comm .• quando se tenha de regular a preferenCla
entre credores do devedor commerciante insolvavel, não implicão CODl a
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divisão dos palrimonios, porque a qualificação dos Cl'editos é a do jallido,
quando esle fõr uma individualidade, assim como será de uma sociedade,
quando se tratar de um fallido nestas condições ;
Que a disposição do art. 2::l:.! do Cod. tem inleira applicação ao caso de
dissolução (te sociedade. ainda mesmo por quebra; porque nenhuma outra disposição de Lei a torna limitativa ao caso da existencia ou duração social j porque, se neste estado a divisão prescripta pelo referido art. 292 é um verdadeiro penhol' para os credores sociaes, não se pôde conceber como essa garantia deva desapparecer e nu\lificar-se com a superveniencia da falleucia que
em relação aos direitos do falHdo apenas tem o effeito jurídico de torna-lo
incapaz da administração que se transfere a mandatarios judiciaes, não podendo
variar 1'01' isso a nalmeza dos titulos dos credores do mesmo fallido, p~ra, de
crêdores de um socio, em particulôr, se constituirem de uma sociedade que
nenlJum empenho ou compromisso coDlrabio em eu 1I0me, pelo qual deva
tornar-se respomavel; .
Que o julgado do Trib. do Comm. na causa de Josefina Lambert com a
massa falliela de AntonÍo José Alves Souto & C. cogitou de ca o d.iverso do da
questão, porque essa massa fôl a accionaáa pur despezas pessoaes de um dos
socios, que, abusando, teria contra si a sancção penal du art. 800 n. 1. do
Coei., MO delendo isso confundir-se com dividas contrahidas por um dos
socios no seu unico e exclusivo interes e individual, contra cujo abuso não
haveria correctivlI ;
Que, finahnent~, quanto aos autores citados, nenhum autoriza a confusão
dos patrimouios na liquidação para pagam nto dos credores, não se podendo
concluir da arrecadação dos bens p apposição de sellos indislinclampute para
a confusão ou não divisão da massa social da particular de cada socio, como
se vê em todos os commercialistas sem excepção de um se quer:-Henonard,
t. '2 pags. '134 e t35; Bedarride, voI. 1. pago 52.; B. Viganere, L. 3 t. 1. cap.
t'; Bral'ard Veyrieres, L. 3 t. 1. cap, 1. ; GouRet et Merger n. 127; Pardessu ,
n. 1089; Fremery, pago 33; Duvergier n. 405 e seg.; Favard, sect. i \i ~
n. '20; TI' plong. n. 858 P. seg.; Ferreira Borges ~ 26{ ; Bourgevis, pal!'o 23;
DeJamet Poit in vol. 6 ns. 66 e 67; Alauzet n. 137.
Sobre esta questão proferirão-se os Accordãos seguintes:
A~cordão em tribunal, etc. Rejeitão os embargos de fi. 77, por sua materia
conSIstente em allegações que não potlem ser recel::idas, em vi ta das positivas
eeXpressas disposições qne regulão as fallen ias, e determinão a fôrma dos
kagaOlcntos, segundo o regimen adoptado pelo nosso Codigo Commercial.
ste,. em relação ás dividas particulares dos membros de sociedades commerClaes, Contém dispo ições especialmente tlistincta~, e que por nenhum
~~do se podclIl confundir em sua applicação. porque umas concernem ao esÉ o ~e solvabilidade, e outras ao estado de faLlencia das mesmas snciedades.
d aSSim ql!e o codigo, na l ' parte do art. 29~, dispõ3 que o credor particular
ee um S~clO só pôde executar os fundos Ii'luidos que o devedor possuir na
a~~panh)a ou sociedade, não tendo e te outros bens desembargados j e no
div' 350, que ,os bens particulares dos socios não podem ser executados por
dis Idas ~a SOCiedade senão depois de executados todos os bens sociaes. Estas
darsiçoes, qu.e claramente se referem ao estado dp solvabilidade das sociequees me:canlls, por nenhum modo se podem confundir com as disposições
quehregulao a fa.!L~ncia das mesmas sociedades, a natureza e declaração das
lida/as, a a~mlmstração, liquidação e divis~o das respectivas mas as fal/lade' As SOCIedades commerciaes reputão-se dissolvidas por quebra da socieou de qualquer de seus socios (arl. 335 § 2°); e, comquanto o Codigo
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Commercial, na ultima. parte do dito art. 335, disponlla que ainda neste c~80
deve continuar a sociedade, sómente para se ultimarem as negociações pen~
dentes, procedendo-se á liquidação das ultimadas, n~o quer isto dizer que
taes sociedades para sua liquidação e divisão deixem de ficar sujeitas ás re~ras estabeleeidas na 3" parte do Codi!!;o Commeroial que se inscreve-da,
quebras. Ali positiva e terlI}inantemente está estattlido (arts. 81.1, 812, 8i3
e 814) que, dec}.arada a quebra, sejão immediatameJlte descriptos, invenlar
riados, arrecadados, entregues e postos debaixo da guarda de fiel depositario
todos os bens, não só os que pertenção ao estabelecimento da casa comm'r·
eial, como os que partlcula rmente pertenção a cada um dos socios solidarios ,la
firma fallida; e no balanço que o fallido deve junlar á declaração de SUa
quebra, nos termos do art. 80-', ou no que fôr organizado pelo curador, s~
gundo o disposto no art. 81. 7, se descrevem t..dos os bens do fallido, qualquer
que seja sua natureza e especie, e igualrnrnte todas as suas dividas activas e
passivas (art. 817,2" parte; e para arredar toda a duvid'l de que, segundo
o regimen do codigo, não é estabelecida em favor dos credores do CalUdo
nenhuma distincção. proveniente da natureza civil ou commercial dos
credilos, ahi está a disposição do art. 831, que torna. exigiveis totlas as di·
"idas do fallido, embora não vencidas, quer estas sejão cornmercijles, quer
civis. Ainda mais: a reYisão do balanço e da relação dos credores ordenada
pelo art. 859 é evidentemente extensiva tanto aos credores por divida wmmercial, como aos credores por divida r.ivil ;. e estes indistinctamente, cooforme a nalureza de seus creditos, são descriptos nas quatro relações de que
trata o art. 873" isto é, na 1" r.lasse os credores de dominios, na 2' os o~~·
dores privilegiados, na 3" os credores com hypotheca, e na 4', finalmente, 0\
credores simpJes ou chirographarios; e tanto, segundo o regimen e tabeleGi~O
pelo Codigo, esle nenhuma dis~incção faz entre os credores sociaes e parUculares, que logo na i" classe, isto é, entre os credores de dominio, estão eo~'
prehendidos os filhos familias pelos bens castrenses e adventicios, o herdeIro
e o legatario pelos bens da herança ou legado, o tutelado pelos bens da lU'
toria ou curadoria, a mulher casada pelos bens dotaes, o dono da cousa furtada existente em especie, etc., e consegu.intemente fica fóra de toda a duo
vida que os creditos se conCundem, e sómente são graduados, não coof?rme
a sua natureza civil ou commercial, porém exclusivamente de conCormldade
com as condições e circumstancias estabelecidas e numeradas nos arts. 87h e
seguintes, e é bem de vêr que o art. 890, tratando de credores ehirogra·
pbarios, para tirar todas as duvidas, expressa e positivamente dispõc-que
taes credores têm todos direitos iguaes para serem pagos em rateio pelos remanescentes que ficarem, depois de satisfeitos os credores de outras c1asr-'
5e estas, portanto, são as disposições que pela nossa Lei commereial regu ao
a graduação dos credi os. e o modo por que devem ser feitos os pagamlnlC4
dos mesmos creditp5, é evidente que nenhuma applicação pódem ter e~
peaie sujeitas a disposições que se invocão dos citados arts. 292, i' pí\fle,se
250 do Codigo Commercial, porque estas, como fica dito, exclus~vameote
rererem á existencia das sociedades em estado de solvencia, e n.ao ao ~~
por q~le se deve proceder á liqu.idação do activo, e ao pagamento do pa to
das mesmas sociedades no estado de sua dissolução pOJ' q.uebra. Está, porl :
a todas as luzes que o Codigo Commercial, assim oomo dur.ante a eXlste'd4ari!
solvabilidade das sociedades mercantis garante o pa~aUlento dos ere ~O[
part·iculares de cada um dos socios com os rundos liquidos que o dev clJ
possuir na eompanhia ou 50.dedade; da mesma SOl'te no estado de Callen

CODlGO COMMERClAL

395

garante com O~ bens pal'ticulares as dividas sociaes, maudando que aquelles
sejão arrecadados e incorporados ao aClivo da massa fallida. Fóra de toda a
questão, lima Illassa fallida, no regitllcn do Codigo do Commercio, não póde
ser arrecadada, administrada, liquidada " dividida para pagamenlo dos crellores senão de accõrdo com as disposições da paTle ;;.' do mesmo Codigo ; e
nos multiplicados artigo~ de que se compõe' essa ;l' parle não se encontra
uma-unica disposição, da qual, ainda por inducçã". se possa concluir a pretensa' prelação das dividas sociaes sobi'e as dividas p3rticulares; pelo contrario, como fica demonstrado, todas estas são ind istinctamente descriptas no
passivo do balanço, bem como todos os bens são indistinclamente arrecadados,
e quer estes consistão em fundos pertencentes á extincta sociedade, quer
sejão p,articulares de cada um dos socios, vão igualmente fazer parte do
activo de cada uma das respectivas massas, ás qllaes são incorporadns.
Não ha, pOl tanto, a pretendida separação do patrimonio particular e patrimonio s'Jcial; o que ha é a separação dos patrimonios particulares de cada
um dos sucios da sociedade faUida, e das quolas que nos termos do respectivo contrato social pertençâo a cada um dos mesmos fallidos nos fundos
sociaes qne fôrem arrecadados, quotas que fi~ão rennidas e inr:orporadas no
acervo do bens que compoem a nlassa de cada um dfts fali idos. A mas~a
activa destes não se confundl;l, porque ii. meSllla massa, segundo todos os
~rinclpios estabelecidos no Codigo, e que só poderáõ ser desconlll'cidos na
falta absoluta de bom senso, está sujeita ao pagamento dos re"prClil'os credorrs indistinctamente, quer sociaes, quer particulares. Ora, a 'sim sendo, é
manifesto que a massa rallida de um dos socios, não podendo estar sujeita
ao paga uento das dividas particulal'es contraiJidas· pelo outro socio. e viceversa, dahi provém a distincção dos patrimonios particulare<, que não importa a separação dos mesmos palrimonios das quotas sociaes em relação a
cada um dos socios fali idos . Os creJores destes são pagns pelo acervo dos
bem que constituem cada uma das massas de conformidade COIl} os arls. 880
e. seguintes do Codigo do Commercio. Não podem de outro modo ser entendIdas tão positivas e terminantes disposições do Codigo, que em nenhum dos
apontados arrigos trala de direito. credilorios em relação á massa commum
das, SOciedades falJidas, porém sim e unkamente em relação a cada um.dos
lallidos que as compunhâo; e por isso em cada um dos citados artigos
sempre o Codigo emprega a expressão-credores do falHdo-singularmente,
nbnca se encontrando a expressão collectiva-credores da massa social fallida.
-E reduzida a questão a termos mais simples, sua unica solução juridica é
a seguinte: pelo facto da quebra da sociedade ou de algum dos socios ~e
a con,punhão, lica esta dissolvida (art. 335 SI 2°), e, declarada a quebra, sao
t~dos os haver~s dos socios, quer sociaes, quer particulares, arrecadados e
postos debaixo da guarda de fiel deposilario; lodo o activo social ou particular é liquidado e arrecadado a principio pelo curador fiscal. e posteriorentc pela adminisl' ação qne fôr nomeada pelos credores (arts. 833, 834.
62 e seguintes) j e todo esse activo que fôr apurado é dividido entre 05
~~edores d~ cada um dos fallldos, conforme as regl'as estabelecidas no ~rt.
,~e segulDtes do Codigo; e porque, entre os mesmos credores, os soclaes
seJao communs a todos os fallidos, e os particulares unicamente o sejão da
massa pertinente ao fallldo devedor, está claro que nos dividendos, depois de
pagO~ os credores das Ires primeiras classes, os da LJ', isto é, os chirograPhfnos que o fõrem por dividas sociaes concorrem com os credores parti~ ares em cada uma das massas, e estes com os credores sociaes unicaenle em relação á massa do fallido de que fôrem credorei. Eis aqui em
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toda a sua pureza a doutrina do Codlgo, que de outro modo não póde ser
entendida sem manifesto absurdo; e portanto o accordão de 11. n, confiro
mando a sentença appellada de 11. 49, que julgou procedente a reclamação
da autora embargada, mandando que fôssem seus titulas admittirlos ao passivo
da massa fallida em concurrencia com os demais credores, sendo c1assilicados'
como fôr de direito, deve ser entendido em termos hílbeis, isto é, não ficando a autora embargada admittida indisLinctamente ao passivo das massilS
fallidas de Brandão & Costa Rodrigues, mas unicamente ao passivo da massa
lallida de Brandão, de quem a mesma embargada é credora particular pelas
letras ajuizadas d~ lI, 7 á 11. 4~, e assim entendido o sobre-dito accordão está
<:lle de plena conformidade com as disposições de direito applicaveis á especie sujeita.
landão, portanlO, que, rejeitados os embargos de fi, 77, assim
se cumpra a decisão con,tante do cilada accordão, e coudemnão os embargantes nas ·cuslas. Rio de Janeiro, i2 de Abril de i869.-Goito, presidente.
-Leal. -J. B. Lisboa. -Sayão Lobato.-Vencido quanto á doutrina geral
do accordão, e por entender qne a disposição do art. 292 do Codigo do Commercio é appl:cavel ao caso de fallellcia.-J. Pinheiro.
- Appellantes,-iO Maximo Freitas de Aragão.-2° a administração da
massa fali ida de Canalha Pinto Paiva & C.-I\ppellados os mesmos.
Accordão em tribunal, etc. - Que, vist(ls, expostos e relatados os autos, re:
formão a sentença appellada de fi, 34 para mandar, como mandão, classificar credor de dominio o aulor, 1 appellante, e como tal pagnr o seu credilo
sómenle pelos bens particulares do fallido devedor José de Carvalho Pinto i
porquanto, não sendo contestada, como moslrào os autos, ao i o appellanle a
. qualidade de credor fallid(), e o seu credito provindo de dinheiro, illlportancia
dos alugneis da casa da rua da Quitanda, recebidos pelo fallido, e por este
não remettidoll a seu dono em Lisboa, vê-se da conta á n, 4 que esse dinheiro
não veucia juros em mão do fallido, e nem o contrario consta do exame de
sua escr,pturação em fi. 33, em cuja bYPolbese o God. do Comm. na ,art.
874 SI 1, combinado com o 87;;, considera o 1.. appellante credor de domlUlO,
ou seja por titulo de deposito, ou de admillistração.
OutrosilÜ, {'mbora, em vista d.as diversas disposições do Cad. do ComllL
que regulão as fallencias e determinão a fórma dos pagamentos aos credore,s.
não haja a separação do patrimonio particular e patr;monio so 'ial, todaVia
existe a distincção das massas de cada um dos fallidos, constantes unicamente
dos seus bens particulares e d.a quota, que, nos termos do contrato social,
pertença a cada um dos fallidos nos fundos sociaes que fOrem arrecadadOS,
quota que reune-se e incorpora·se ao acervo dos bens que compoem a mU5sa
de cada um dos fallidos.
Assim ~endo, e assim tendo-se julgado em iguaes casos, o credito do
1.0 appelJante não póde sei' pago senão pelos bens particulares do fali ido deyedor José de Carvalho Pinto.
E, portanto, e mais dos autos· e da Lei, assim reformando a sentença appellada de fl. 34, condemnão os appelIantes de 11. ::J8 e 11. 40 ao pagamenJo
das custas em justa proporção. - Rio de Janeiro, em 14 de ,'etemhro e
1.871.. -Coito, presidente. -P, Teixeim.-Menezes.-Lemos. -Tellcs.
- InterpUl:erão-se embargos a este Accordão, que por outro de i;J ,de Outubro do mesmo allno ,Iôrão desprezados unanimemente, sendo JllIzes os
mesmos.
- Vide Rev. n. 6980 de 1ú de Novembro de 1866 e Acc. j'cvisor do
tribo do Comm. de P€I'nambuco de 14 de Maio de 1868. _ JU7·. G(}T/lm. pago
87:-Vule Rev. JU7'. de 1868 pago 279.
0
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Não se porá sello nas roupas e moveis indispensaveis para uso
do fallido ou fali idos e de sua familia; mas nem por isso dei·
xaráõ de ser descriptos no inventario (i '273).
Aquelles bens que não puderem receber se110 serão depositados
e entregues prQvisoriamente á pessõa de confiança (t 274).
Art. 8i2. Postos os se110s e publicada pelo juiz commissario
a sentença da abertura da quebra, cuja publicação se fará
dentro de lres dias depois do recebimento, por edilaes aillxados
na praça do commercio, na porta da casa do Tribunal e nas do
escriplorio, lojas ou armazens do fallido, o dilo juiz pelos
mesmos editaes convocará a todos os credores do fallido para
que, em logar, dia e hora certa, não excedendo o prazo de seis
dia, compareção peranle elle para procederem á nomeação do
deposilario ou depositarias que hão de receber provisoriamente
a casa fallida (275).
- Com relação a esta questão consagra o direito inglez o principio dtl que
-se uma sociedade cahe em fallenC:ia, é de regra que os bens communs dos associados ~ejão applicados ao pagamento das dividas da sociedade, que os bens
parLiculares de cada as ociado sejão applicados a suas dividas particulares, e
que, havendo excedente em uma destas categorias, se applique em favor
da outra.
(1273) Reg. n. 708, arts. 165 e 1!t 6.

CUlleoJ·clollcin. - Cods. Comms. arls.: Porto 1214; L. FI'. 669 n.
1 ; Ball. 808 n. :1; Wurt. :1068; Hung. 60 e 41 j-Russ. ~449; Hesp. 1046

n.4.

- Not.a.- ·No caso de existirem bens ou mercadorias a bordo de navios ou
em estações fi caes, me parece que se deve fazera pplicação das disposi( ões do
Decr. n. 841 de 1851, que prescreve as formalidades para embargo ou pe~
nhora em lae.s circumstancias-art. 520 do Reg. n. 7Çi7.
(1274) Reg. n. 738, art. 145.

COlleordaucio. -

Cad. Com. Hesp. art. 10~6 n. 6.

-E( lta. - Lavrado o competente auto de apposição dos selJ os e o tempo de
deposllO, deve o juiz de paz remelte-\os ao juiz da fallencia immediatamente.
-VIde not. 1272.
(1275) Reg. n. 738, arts. ~26 a 131 e 157

Si

:1.".

47CUIlCOl'tlancio. -Cods. Comms. al'ls.: Porto 1161; FI'. 457, 659 e
10 6~ L. FI'. 4ú~, 452 e 462; Hesp. 10ú4 n. 5; BolI. 787 e 793; Wurt.
4 ; Hung. 25 ; nuss. 1379 ; Prus. 64 e 913.
I - Na In~laterra, o annuncio se faz na-London Gallette-; este annuncio
ambem deSIgna duas reuniões publicas dos credores, a que o fallido deve
comparecer-surrendcr_e declarar-se submetticlo á jurisdicção do tribunal-,

com/ol·m.

.
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Art. 8t3. Nomeados o geposilario ou tlepositarios na fórma
dita, o curador fiscal reguererá ao juiz de paz o rompimento ~os
sellos, e procederá á descripção e inventario d.e todos QS hens e
effeitos do fallido; e este inventario se fará com autorizar;ão eperante o juiz commissario, presentes o depositario ou deposit~rios
nomeados, e o 'fallido ou seu procurador, e, não compare~endo
este, á sua revelia (art. 8'22). 0276.
Havendo bens Situildos em lagares distantes, serão as funeções do juiz commissario exercidas pelo juiz ou juizes de pa~
respectivos U277).
Art. 8U. Á medida que se "fôrem rompendo os seBos, e
se fizer a descripção e inventario dos bens, serão esles en·
tregues ao depositario ou depositarias; os quaes se obrigaráõ
Na primeira sessão publica fixada pela Côrte depois da declaração da
fallencia, ou em outra, em especial determinada, se procede á nomeação do~
syndicos- chosen assignees - da propriedade e bens do fallido: poderão
votar todos os credores cujos credites se elevarem a f. 10 sterl. (250
francs, )
- O official assignee, not. 1268, concorrentemente com estes exerce suas
funcções, que são permanentes e durão até a conclusão da faIlencia.
A nomeação é a maioria pelo "aIOl'-ln value-dos credores votantes,
cujos creditos representarem ma s da metade do passivo da fallencia: a Côrte
tem o l1ireito de rejeitar a eleição do ql1e não lhe parecer idoneo, ou .de·
miltir, fazendo-se a substituição identicamente. Seu numero não tem liDIItação ; fica dependente da Côrte.
. .
Os -chosen assignees- têm o direito de nomear a seu turno, por míllona,
um advogado-solicitor-para a fallencia; dando a COrte essa autorização.

Nota. -Pelo juiz com!Dercial e não commissario: estão prejudicados esses
3 dias. O edital deve conter a advertencia de que nenhum credor serA ad.mittido por procurad01',.se esteillão tiver poderes especiaes para o acto, eque
a procuração não póde ser dada á pessoa que seja devedora d.o faliido, nem
um mesmo procurador representar dous diversos credores.
Se der-se o aso de não comparecimento-deve ficar subsistindo a nomea'
ção anterior, procedida pelo juiz da fal1encia.
(1276) Reg. n. 739, arts. fú7 e 148.

Comms. a1'ts.: Port. H69 e1170j Fl·.487 e
488; L. FI'. 469, 488 e 487; Jlesp.. 1.079 c 1080; Holl. 79S e 799; wurl.
IOi5; Prus. 7i e 214; Russ. 1406, 140!:l e 1432.
(;OIlCOJ.·.. Rllcia.-Cods·

Nota.- Fica sujeito á prisão
de entrEgar os respeclivos bens,
fôrão elles arrecadados com os
de Fevereiro de 1.875-Di1', I.

o depositario de uma massa fallida que de:
sob fundamento de que, fallindo a seu l~r 18
seus: Decis. ele Agg. da ReI. da côrte e
6. pago 603.

(1.277) (JoJlcorclallcia. -Cods. Comms. arts.: Prus. 69 e 70; Ue;~
"'1046 n. 6; Wurt. 1015, 2" pago
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por lermo á sua Ma guarda, conservação e entrega, como fieis
depositarios ou mandatarios que ficão sendo(i278).
Ojuiz commissario mandará lavrar termo nos livros do fallido
do 'estado em que estes se achão, e rubricará os titulos e mais
papeis que julgar conveniente; e, findo o inventario, inquirirá
o fallido ou seu procurador para declarar, debaixo de juramento, se tem mais alguns bens que devão vir á descripção (1279).
Art. SUl Concluindo o inventéJ.rio, o curador fiscal pro(3orá
ao juiz commissario duas ou mais pessôas que hajão de avaliar os bens descriptos: o juiz póde recu ar a primeira e mandar
fazer segunda. proposta, e, se não se conformar com esta, nolneará de per si os avaliadores que julgar idoneos em numero
igual, para procederem á avaliação juntamente com os segundos
proposlos pelo curador fiscal (i ~80).
(1278) Reg. n. 738, arls.131, 2' p., 167 e 168.
(JOIl('Ol'dallci". -Coeis. Comms. 31'tS.: Porto i i 70; FI'. 486, 487 e
491 i L. FI'. 679, 680 e 484; Hesp. i046 n. 4; Boll. 799; Hung. 23.
- Na Inglaterra, desde o (lia da nomeação dos - chosen assigneesenlrão na posse de lodos os bens do fallido, presentes e futuros, até o momento em que o fali ido obtem seu certificado.

(1279) Reg. n. 738, arts. 166 e 152.
(JolleOl'tln Ilcj ".-CoeIs. Comms. arts.: Port. H7i; Fr. 474 ; L. Fr.
478; Hesp. 1.046 a 1.069; Holl. 798 e 805; Wurt. 1053; Prus. 217.
- O direito inglez não impõe a obrigação do juramento ao fallido. - Vid.
noto 1283.

N.0ta.- Rubricão-se tambem ·os livros ((Diario. e .Copiador» ; e na Côrte ~
pratica o sello dos mesmos. O que não podemos adoptar.
-Â apresentação dos livros l'ubricadoê e sellados com )'evalidação, ainda
que regularmente escripturados, não deve considerar-se favora vel ao fallido
con!ra quem recabir a suspeita de haver adrede preparado sua escriptu-

raçao.

(l280) Reg. n. 738, arts. 1.53 e 1.57 n. 3.

47~ollcord"llcla. -Cods. Comms. arts.: Porto 11.69; FI'. 486; L. Fr.
e 481); Besn. 1087; Holl. 798; Wlll't. 1056.
d - Os ~ct?S comminatorios pelo direito. ingle~ são commet.tid.os ao prudente arbltrlO dos - aS81gnees - e o - offic~al asslgnee - tem direito e dever
e prover conforme o caso.
d -Nota. - A praxe é esta: se não ha avaliadores de omeio, Decr. n. 1056
oe ~852, o curador fiscal requer a avaliação, louvando-se em avaliadores
ãU ollil.V~~OS para esse fim, e o juiz, ou se conforma e manda proceder
ava açao, ou não se conforma e nomêa outros que, juntamente com
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Art. 816. Os generos ou mercadorias que fôrem .de facil dele·
rioraçã o , ou que não possão guardar-se sem perigo ou grande
despeza, serão vendidos em leilão por determinação do juiz com·
missaria. ouvido o curador fiscal (1281). Todos os ouLros bens
não pod.eráõ ser vendidos sem· ordem ou despacho do Tri·
bunal (1282).
juntamente com aqueLles, fazem a avaliação, por escripto em fórma de conta,
datada e a signada, que é entregue ao mesmo curador çara este fazer juntar
aos respectivos autos.
Os avaliadores são jUl'l1Imentados.
- Podem ser simultaneos com outros actos, começando todavia nos termos
legaes - a avaliação e venda dos bens logo depois do in ventario e sem pre·
juizo ou interrupção dos do balanço e averiguações sobre a causa da falo
lencia-Decr. n. 1597, art. 63. § 2.
(1.281) nego n. 738, arts. 41 n. 2, 156, 157 n. 5 e 159 n. 2.
CJoueOrtIRllciR.-Cods. Comms. arts.: Porto 117ft, l' p.; Fr. 492; L.
FI'. 485 j ne p. 1055 e 1084; Holl. 853; Wurt. 1082 e 1083; Prus. 2l3,
226 e 227; HQng. 56 e 57.
- Na Inglaterra nãJ se prescreve nenhum processo ou fórmula para a
venda dos bens e eO"eitos do fallido. A venda tem logar pelas diligencias do
- solicitor - da fallencia, autorizado pelos - assignees -: as condições da
venda. ma segurança, tudo fica á discrição dos - assignees -, salvo sua
resnonsabilidade.
:..- Nota. - Do despacho que ordena a suspensão da praça dos bens do
falUdo não ba aggravo. Decis. do Preso dI Trib. do Comm. da Côrte de ao
de Outubro de 1857.
- A venda dos bens do faUido, autorizada indistinctamente pelos termo:
finars do art. 816 do Cod.. póde trazer graves incon venientes, c~mo
tem trazido, e nullificar de todo o favor de uma concordata ulterIOr. Na
marcha das fallencias convem attender não só o interesse dos credores, co~o
tambem o do fallido. A lei lhe dá o direito de acompanhar a marcha o
proces~o e 7.elar do que possa caber-lhe na liquidação final da massa, quando
não Ibe seja concedida a concordata por meio da qual terá de se e~car'
regar pessoalmente da liquidação. Estendendo-se a providencia relaU va á
_venda dos bens ainda áquelles que não são de facil deterioração ,e que, ao
contrario, constituem a parte es 'eacial e mais importante do activo, cor~
são, por exemplo, os instrumentos, machina e material de uma grande a
brica, aconlecerá que a massa, ao temp da segunda reunião dos credores.
maxime havendo credores no exterior (art. UI5 do Reg. n. 738), estart r:presentada apenas pelo preco da venda, sempre abaixo do valor rea ao:
objectos vendidos, e nenhum interesse mais levará o fallido a propôr ~e
credores uma concordata, que nenhuma vantagem lbe poderá o(f~recer. 'de
sultará dahi o prejuízo dos credores e a ruina infallivel do falhdo: rI
Cons. Olegario.-úi7'. t. 1, pago 18,

I

(1282) Reg. n. 738, al'ts. 41 n. 2, 135 e 156.
CJollco ...itulcia.-Cods. COlOIDS. arts.: Porto U7li 2" P.i Fr.l4 92 ; L.
Fr. 485; BoLl. 853; Hesp. :\.084; Hung. 57.
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Att. 817. Quando o fallido não tenha ajuntado á declaração
da quebra o balanço da sua casa (art. 805). ou quando depois,
tendo sido citado para u fazer em tres dias, o não apresenlar,
o curador fiscal procederá a organiza-lo á vista dos livros e
papeis do rallido, e sobre as informaçõ~s que puder obter do
mesmo fallido, seus caixeiros, guarda-livros e outros quaesquer agenles do seu commercio (1283).
No balanço se descreveráõ todos os bens do rallido, qualquer
que seja a sua natureza e especie, as suas di vidas aclivqs e passiva (art. iO, n. 4), e os eus ganhos e perdas, accrescentando·se as observações e esclarecimentos que parecerem necessarias
({284:).

Art. 818. Fechado o balanço, ou ainda mesmo pendente a
sua organização, procederá o juiz commissario, conjunclamenle
com o curador fiscal, ao exame e averiguação dos livros do fallido, para conhecer se estão em fórma legal (arL 13) e escripturad03 com regularidade e. sem vicio (arL. t 4). (i 285 I. lndagarâ
Nota.- Entende-se ordem ou despacho do juiz commercial ou da fali encla.- 01. 1258.
- Entende·se qnaesquer bens
- Os bens de qu lqller massa fallida devem ser vendidos no caso do art.
816 do Cod. Oomm., sem' mhargo do direito que ass ste aos falHdos de
olT.recerem concordata: Decis. de Agg. do Preso do Trib. do Comm da
Côrte de 16 de Agosto de 1869.- Rev. JU7'. de 1869, pago lJ08.
(1283) Reg. n. 738, arts. 120 e 122.
ClIIICoI·dl\lIela.- Cods. COll1ms. arts.: Port. 1178, 1180 e 1181;
FI'. 43~, lt70 e 472; L. FI'. lt76 e 477; Se. p. 1159 a 1161. e 1.1.63; 8011.
803, Mie 805; Wurt. 10;\7 e 1062; Prus. 1MO.
-Segundl) o direito inglez, o fallido confirmará sob juramento a verdade
do halanço, se assim fór ordenado pela Corte.
. - Nola.- O balanço é essenci<ll para o processo da fallencia, e póde ser
slmulianeo com outros' actos. - Decr. n. 1597. art. 63 Si 1°.
(1284) AlI. 819; Reg. n. 738 arls. 122 e 123.
UOII(·ordRllcla. - Cods, Comrns. arts.: Por!. 1179: L. FI'. lJ71; fIesp.
I.Ot9; Uo\. 805; Hesp. 1079; WlIrt. i 057 e i066; Prus. H5; Russ.
H4t
- Na illglaterra, o balanço é apresentado, segundo a indicação da Côrte:
uma Cópia do mesmo é entregne ao - offic:ial as~ignee - dez dias ao menos depois do dia fixado para o ultimo exame que deve som'er ou a que
deve responder o fali ido.
Esle balanço e suas contas são susceptiveis de emenda segundo as circumstancias e ordens da Côrte.
(1.285) Reg. n. 738, arts. 157 n. 6,186 e i87.-Not. 1.259.
I. (;OllcllrIIRIlCll\. -Cods. Comms. art;.: Porto H71.; FI'. 488; L. FI'.
471; Hesp. 10i9, 1046 e 1048; Boll. 805.
C. c.
26
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outrosim a causa ou causas verdadeiras da fallencia, podendo
para e te ~m perguntar a testemunhas que julgar preci as e
sabedoras, as quaes serão interrogadas na presença do faUido on
seu procurador, e do' curador fiscal; a cada um dos quae é
licito cQntes la-las no mesmo ·acto, e bem assim requerer qualquer
diligencia que possa servir para descobrir-se a verdade; fiC:lDdo,
todavia, ao arbítrio do juiz recusar a diligimcia quando lhe
pareça ociosa ou impertinente (1286).
Do exame dos livros, àa inquirição das testemunhas e sua
contestação, e de qualquer diligencia que se tenha praticado, se
lavraráõ os competentes autos ou termos, mas tudo em um sô
pro_cesso (i287).
Art. 8i9. Ultimada a instrucção do processo, o juiz commissaria o remetterá ao tribunal do commercio, acompanhando-o
de um relaLorio circumstanciado com referencia a todos os actos
- Posto que' a legislação britannica não prescreva nem numero de
livros, nem certas formalidades do nosso direito, not. f 242, nem por isso
a falta de escripluração ou a exislencia desta viciada ou falsificada deixará
de. acarrelar sobre o fallido a presumpção de fraude, a recusação ~o
ce7·tificado, prolecção ao fallido de Ma fé. victima de factos que nao
promoveu por sua im pmdencia ou má fé, mas puramente occasionados
por circulllslancias extraol'lJinarias que estão fôra do alcance ordinario do
individuo.
Nota.-É essencial o exame de livros alim de averiguar-se as causas da
faUencia e mais circumstancias: Rev. n. 6774 de 30 de Novembro de 1b65.
- Rel. do l11.inistc?·io da Justiça de 1li66.
..
- Este exame é procedido por peritos de nomeação exclusiva do JUIZ,
sob suas vistas; nem conviria que o juiz com o curador fiscal o fizessem,
pois que exige conhecimento especial de eSCl'ipturação mercantil, que de
ordinario não têm, e em que são familiares os gua?'da-livl'os.

(1286) nego n. 738, arts. 157 n. 6, f86 e 187.
(:olu~o.·.llu.eiR.- Cods. COlllms. arls.: FI'. 674, 488 e 689 ; L. Fr.
477; Hesp. 1045 n. 4 e 1141; Wurt. 1066 j Russ. 1.410.
.
'- Na lnglalel'1'a, tambem a Côrte ouve testemunhas e ol'dena a exb.l·
bição de seus livros, co ,tratos e documentos á sua gU<\l'da e poder
kis custody 07' powe7' - : a revel pôde ser presa,
Nestas averiguações até a mulher do fallido pôde ser interrogada.

_1"

- Nota.- A inquirição 'de lestemunl as para a indagação das causas
da falJencia é fôrlllu!a substancial do processo de instrueção de quebra,Decl'. n. 1387 de 1856.
lo
- Â. averiguação das causas da fallencia é essencial para a qualificaç
da queq,ra e pronuncia do fallido. - Decr. n. i5U7 cit" art. 63 § i',

(1.287) Heg. n. 738, ar!. 121.
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da instrucção, e concluindo-o com o seu parecer e juizo ácerca
das causas da quebra e sua qualificação, tendo em vista para as
suas condu ões as regras estabelecidas nos arts. 799, 800, 80i,
802, 80a e 804 (1288).
Arl. 820. Apresentado ao tribunal o processo, será proposto
edecidido na primeira conferencia (i289).
Qualilkada a quebra na segun(la ou terceira especie, será o
fallido pronunciado como rio caso caiba, com os complices, se os
houver (art. 03); é serão todos remetLidos presos com o traslado
do proc1 sso ao juiz criminal competente, para serem julgados
pelo jury, sem que aos pronunciados se admitta recurso algum
da pronuncia (i 290).
(i28~)

nego n. 738, art. 122.

()ollco.· .. anl'Ía.- Cods. Comms. arts.: Porto

H~5; Fr. 458 e 488; L.
FI'. 452 e 482; Hesp. 1045 n. 6 e 1.1.39; Holl. 812; Wurr. 1066; Prus.
115; Russ. 141.1.

-Nota.- ultimada a instrucção do processo, o juiz comm.ilrcial ouve

o curador fiscal e o promotor publico. e, preparados os autos, sobem á
sua conclusão. - Decr. n. i597 cito al'ts. 67 e 68.
(1289) Arts. 824; T. un. lO; Reg. n. 738, arts. 3 n. 1, 41 n. 2, 124
125 e 186. - Not. 1265.

COllcor"allcia. - Cods. Gomms. arls.: Porto H51; Hesp. '1143.
- No/a. - Conclusos os autos, o juiz commercial, not. 1258, profere sua
decisão 'no mrnor espaço de tempo po si vel, visto que nossa legislação criminal tanto l'ecommenda a brevidade na formação da culpa.- Cot!. do Proc.
Crim. arl. 148 ; Decr. n. 2243 de 1859.
- Não de \ P. proceder a faUencia do fallido que exhibe quitação de seus
credores assim os desintere.sando. Neste caso, nem recurso para a Relação: Dir. I. 7 pago 573.
' .
(i290) Arts 819; T. uno 10; Reg. n. 738, arts. 3 n. i, 4i. n. 2, 124,
'1.25 e 186.

Concol·doJlcia.- Cods. Comms. "rts.: Porto 1151, 2' p.; L. Fr. 58ft
Hesp. fi44.
- Na Inglaterra, a Côrte de fallencia tem attribuição correccional para
repressão de certos delictos em materia de bancarrota: fóra destes casos o
tribunal competente é o jury.
-]).·ota. - A instrucção da fallencia interessa não só aos credores, maS
até á justiça publica.- Av. de 8 de Junho de 1851. ,- Qualilkada a quebra como casual, culposa ou fraudnlenta, recorre o
ex-01ficio para a Relação.- Decr. n. 562 de 1850, art. i; Decr. n. 707
c 1850, arts. i8, 19 e ~o i Decr. n. 1597 cit., arts. 1,9, 24 e 61. '.
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- Antes de qualificar a quebra, deve ser onyido o promotor publico:
Acc. da Rel. de Porto··Alegre, de 9 de Junho de 1875.
- Quer o proc~sso da fallencia seja de negociante matriculado, quer não.
. - Av. n. 79 de 1854.
-- na pronuncia ou não pronuncia, no caso de quebra, haverá sempre
recurso para a relação, quer seja a sentença proferida pelos juizes de di·
reito especíaes do com.mercio, quer pelos seus substitutos na fórma da legislação vigente, ficando assim derrogado o art. 61 do Decr. n. 1597 de i855:
Decr. n 4858 de i87i, art. 2.
- Os presidentes das relações designaráõ por despacho o juiz de direito
que deva julgar em cada um dos processos por crime de bancarrota. Não
serão contemplados os juizes de diIeito especíaes do commercio: Decr. CiL
art. i.
- Nas comarcas, sédes de r~lações, os juizes de direito da i' vara cive!,
que são dos (eitos da faze'nda e commerci.o, podem ser designados: aS'im
se pratica.
- O procedimento é simples: - qualificada a quebra, segue o processo a
instancia superior, relação: se a quebra é qualilicada culposa ou frauduienta, descendo os autos ao juiz de direito, cumpre pur o cumpra·se n I accor·
dão e mandar passar edital com prazo de 8 dias para a verificação dos
creditos e nomeação de administrador ou adminislradores, mandando trasladar os autos para o preso da reI. designar 'o juiz ('fim. que deva julgar
o fallido. - Nas comarcas especíaes, que não sãfl sedes de relação, como
nas geraes, os juizl's de direito são os julgadores. e tambem se extrabe
traslado para o julgamento.
- A sentença que condemna ou absolve deve ser dada no termo de
duas audiencias ou no mesmo prazo em mão do escrivão, que a intimará
ás partes: Decr. n. 707 de 1850, art. 12.
,
- Se é qualificada a quebra como casual, art. 798, sendo sus,entada Da
fórma que vimos de expõr. não ha remessa du traslado do processo para o
juiz de direito proceder a julgamento, visto que esta não é punível; se, porém,
é qualificada culposa ou fraudulenta, cito art. 798, então remelle-se o traslado do processo para esse fim.
- DA·se o recurso volwntarío para a Relação: Reg. n. l,20 de i8h2, arL
450; Decr. D. 707 de 1850, art. 26.
O jury não tem mais comp~tencia para tal jnlgamento: Decr. n. 562 d;
i850, arts. 1 e 2; Reg. n. 707 cit., art. 19, Decr. n. 4824 de 1871. arl.,!
~ 3, Decr. n. 4858 de 1871.
.
-O Preso do Trib. do Comm. da Bahia, em data de 20 de I'rzrmbro
de l, 8õ!l, submetteu á cOllsid~ração do governo imperial uma propOsla para
que os recursos dos'despachos de qualifiC!!ção da fallencia sejão interpostol
para os Tribs. do Comm.: foi decidido quP. tal medida não podi~ se,r adop'
tada, por ser contraria á natureza desses tribunaes, que só podem Ju!gar 10
que é puramente mercantil, e não os referidos recursos, cujo conh~cJl_nen o
o legislador acertadamente conferio ás relações, que são tribulJaes CrImlO aes,
- Av. n. 271 de 1865.

- Quel!ltão.- Afallencía fraudulenta absol'ue a culposa? Pela affil'
maliva decidio o Acc. da Rei. da CÔrte de 25 de Out. de 1864·
--Quel!ltio.- Â fallencía qualificada culposa p6de ser de

f'lOVO, 011
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~egunda vez, qualificada fraudulenta? O seguinte acc6rdão decidio pela
negativa:
'
- Accórdão em Relação; etc. - Que dão prcvimento ao recurso interposto ex-ojficio, e annullão a sentença recorrida por excesso de jurisdic~
ção do juiz que proferio j porquanto, havendo sido pronunciados os recorridos
em quebra culposa, e sustentada essa pronuncia por este tribunal, é f6ra
de duvida que por semelhaute facto cessou a jurisdicção do juiz a quo,
competindo, porém, ao promotor publico, á vista das circum~tancias do
deliCIo que apparecer possão no intervallo enLre a pronuncia e o oITerecimento do Iibello, como na presente causa, alterar a sua classificação, que,
ou por falta de conpecimento e mais ampla informação do juiz que pronunciou e sustento.u a prouuncia, ou por outro qualquer motivo, não é
a que se conforma com o seu modo de pensar, pois a elle cumpre sustentar
essa classificação dilIerente, com razões filhas de sua propria convicção,
parecer de fi. 81, aliás dado pelos outros dous. membros da mencionada
commissão, que erão favoraveis ao fallido; e por outro lado manifestão-se
a toda a luz, pelos esclarecimentos que apparecêrão na discussão, os mais
vehementes indicios de culpabilidade,do fallido como réo de bancarrota
fraudulenta. Nestas circum~tancias, não sendo possivel fazer-se a v('rificação dos creditos, acto indispensavel para poder ter logar a deliberação de
concordata, ou formaç;io de contrato de união (art. 845 e sego do Cod.
Comm.), e provindo essa impossibilidade da confusão da escripluração mer- '
cantil do íaUido, e de outras causas assignaladas no. parecer de fi. 83,
que de per si constituião casos de cul pa e fraude especificados nos ref~ridos arts. 800, 801 e 802 do Cod. do Comm., é bem visto que em taes
Cl;cumslancias nem u\Da outra deliberação pMe ter cabimento, senão a que
fO.1 tom.ada por este j~izo, dando, como se vê do CiL auto de fi. 78, por
dissolvida a reunião dos credores, e deterruinando que os autos subissem
á conclusão para ser ordpoada, como foi, nos termos do art. 149
do Co~. do Proc. Crim., a formação de novo processo de instrucção para
a q~ahfic.ação da quebra do fullido. Tambem em nada pMe aproveitar a
argUIda illegalidude do procedimento ordenado por aquelle despacho de
fi. 85 v. á n. 86, o julgado com que se argurrlenta do Egregio Tribunal
~a Relação no accordão constante da certidão (*), a requerimento do fallido
Junto á n. i81 j porquanto u reforma de uma promincia passada em
Julgad~ constitue especie múilo diITerente do que por indenlidade ou maioria
de 1'alao deve competir ao julgador: e, portanto, havendo sido neste processo descobertos os autores do crime, cessou a jurisdicção do juiz a qua,
~axmle pelo facto da sustentação de sua pronuncia, sendo por conseguinte
ms.ustenlavel a opinião contraria á. vhta do art. 149 do Cod. do Proc.
enm. e Av. n. 53 de i843. Podanto dão provimento ao recurso para
~nnuUar a sentença recorrida, pagas as custas peja massa.- Rio, 9 de Fevereiro
e ~b64.- Oe:rqueira, preso iot. - Gomes Ribeiro.- Vaz Vieira.- F.

QUeJ,roz.

QueR1Ro.-A faUencia qualificada casual p6de ser de novo qualificada
comculpa ou f"audulenta? A Rel~ção da COrte tem decidido pela allirmativa,
=~ vez que o~ factos que implicão culpa ou fraude ao fallido não tenhão
_ o ser conSiderados na primeira decisão.

(*) É o que transcrevemos em resposta á questão antecedente.
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- Sentença de 1.. instancia.- Vistos estes autos, e attentamente examinados
os fundamentos do despacho de O. 85 v. e fl. 86, quP ordenArão a formação de
novo processo de in trucção criminal para a qualificação da q':ebra <lo negociante. Manoel Antonio Alves de Souza, cuja fallencia havia sido julgada casual
pela não pronuncia de O. 4á v., por não ter resultado das prim iras informações indiciamento do mesmo fallido no crime de bancarrota, se conhece que
outro não devia ser o procedimento a seguir-se; porquanto não póde ser
objecto de questão que a ampla e salutar disposição do art. 1.á!! do Cod. do
Proc. Crim., tendo applicação a lodos os delictos; tambem com'prehenrle o
crime d bancarrota. E nem contra a regularidade deste· procedimento podem constituir argumento valioso as sophisticas razões deduzidas na defesa
á fl. 1.6lt, cuja improcedencia, tão cabalmente demonstrada A11. 1.65 v. no juridico relataria da curadoria fiscal, ainda mais se revela pelo absurdo da pretendida restricção de tão ampla, pO'itiva, clara e terminante disposição de lei,
estabelecendo-se doutrina immoralissima, qne em nada menos importa doque
confirmar-se com o maior escandalo a impunidade de um crime de tanta gravidade e importancia como é o de bancar l'f) I a fraudulenta. Tão monstruo.o absurdo repugna a todos os principias de moralidade que diclArão o preceito consignado n art. 1á9 do Cod. do Proc. Crim., que, como fica dilo, contém uma
disposição ampla e applicavel a todos os CfImes, sem a menor restricção;Ainda que pela primei7·a. informação não obtenha o juiz o conhecimento de
quem é (l delinquente, não deixa7'á de proceder contra eU!! em qualquer tempo. que seja descoberto, emquanto não prescre:ve:r o crime. Esta disposiçãO
de lei não podia no caso vertente deixar de ser executada á vista das occorrencias que se derão na reunião de credores a que se refere a acta de n. 78,
dos esclarecimentos que então apparecêrão na discussão suscitada entre os cre·
dores e o fallido, e sobretudo em presença do parecer de fl 83, apresentado por
um dos membros da commissllo de verificação de creditos. Ao passo que
naquel e fôrão denunciados factos que cünstituem casos de culpd e fraude,
previstos nos arts. 801. e 802 do Cod. Comm., pela discussão suscitaDa na OCo
casião de sua apresentação, ficou bem patente por um lado a impossibilidade
da verificação dos creditos, que tambem é confessado no-do caso de não p,ronuncia-, a que só e unicamente se refere o art. 1á9 do Cod. do ProC. ~n"!.
No primeiro caso é bem visto que o juiz formador da culpa não tem jurisdl~çao
para alterar uma decisão irrevogavel, por i~so mesmo que passou em ulumo
julgado, s~ndo sustentada na segunda instancia; na especie vertente, porém,
é manifesto-qne a não pronuncia não estabelece caso julgado, e nem impede,a
renovação da informação se apparecerem novas provas que determinem aWminaJidade ; 'pell) contrario, a renovação do processo neste segundo caso éex·
pressamente delerminada por lei. Portanto, de conformidade com esta e em
d~sempen!Jo de um dever forçoso e indeclinavel \art. ilt9 do Cod. do pro~
Crim.), foi proferido o despacho que ordeno I: a formação de novo proceSS? e
instrucção crim!nal contra o fallido, procectendo- e ás inquirições, dilige~clas ~
e:,ames que de(orrem de tI. !lO em diante. Pondo, porém, de parte a J/~per
tmente questão da arguida nullidade do processado de fl. 85 v. , em dl~Dt~,
uilico ponto p-m que se basêa a defesa de fl. 164, e entrando na aprfCI aÇ30
dos esclarecimentos e novas informações colhidas, salta aos olhos que dos dr
poimentos de fl. 90 fi fl. 1.1.6, dos de 11. 1:11 á fl. 128, e á fl. 13á, e o
exame de n. 1.34 a i40, dos documentos de fi. 107 a 1.08, e dos que a re~
querimento do curador fiscal fOrão juntos de ti. 152 A fl. 157 v., do ter~
de arrecadação ~ fl. 1.86, t' finalmente do interrogatorio de fi. 1.61, resul ,
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fóra de toda a duvida, ficando cumpridamente provados todos os capitulos da
accu acão constante do relatorio da curadoria fiscal á n. 172· sendo, portanto,
incontêslavel, em face das provas e esclarecimentos colligido ; qne o fallido,
atlentas as disposições do Cod. ComIIl., art. 800 Si ú, art. 801 Si§ 1 e 2,
art, 802 SISI 2, ú e 6, ,stá evidentemente i.ndigitadn em crime de bancarrota fraudulenta. Nestes termos, e pelo mais dos autos, qualificando a
quebra de fraudulenta, pronuncio o faUido Manoel Antonio Alves de Souza
pelo crime em que se acha indiciado, como incurso nas penas do art. :163
do Cod. Crim., e como talo obrigo á prisão e livramento. ü escrivão lance o
nome do faBido no rói dos culpados, e' em segredo de justiça expeça mandado
de prisiio para sna captnra, e faça do pres nte processo immediata remessa
para o snperior tribunal da Relação, para conhecimento desta decisão, da
qual, na fórma da lei, recorro ex-oificio: e pague a massa fallida as custas.
Rio, '1 de Março de 1864. - Joãry Evangelista de Negreiros Sayáo Lobato.
- Esta sentença foi confirmada pelo seguinte - Accórdão em re ação - que
ne~iio provimento ao recurso interposto ex-o.tJicio em vi ta dos alltos; e
pague a massa fallida as custas. Rio, 8 de Março de 1864.-Barbo,~a, preso int.Travassos.-Masca7'enhas.-J. M. de Andrade Gamara. (Vencidos.)
- E ta questão, na imprensa agitada em 1864, por parte de adl'ogados notaveis, teve dilIerente solução:-üs Drs. Teixeira de F7'eitas, Fer'Teira Vianna.,
Gonzaga, Azevedo e conselheiros Pantoja e Souza Franco opiniírão queainda sobrevindo dolo ou fraude, a fallencia já qualificada casual não podia
ser mudada para culposa ou fraudulenta.
- O interesse que suscita esta questão nos obriga a transcrever ainda a
seguinte sentença de l' instancia : - Vistos estes autos, etc. Julgo improcede.nte a materia allegada na petição á n. 2, n. ú9 e n. 69; porque, qnando
c~lba no caso a segunda qualificação da quebra, de accôrdo com a disposiçao do art. 1ú9 do Cod, do PrOl:. Crim .. ,art. 270 do F.eg. n. 120 de 1842,
conforme a regra estabelecida no art. 26 do Reg n. 707 de 1850, e Decr.
n. 1,837 de 1856,'seria necessario que os factos aliegados como criminosos e
pralIcados pelos fallidos tivessem 10J;ar depois da qualificação da quebra e
em ~ceasião e circumstancias taes que na formação da culpa não pudessem
ser apreciados, segundo a opinião de Augustin Charles Renoua7'd, Tratado
dasfallencias e bancan'ota, Tom. 2, Parto 2. pago á37. Mas, desde que os
factos que constitnem a accusação consistem na falta de exactidão do balanço,
e a cobrança de dividas pelos fallidos.depois de declarada a quebra, actos
esses que, segundo o art. 157 §Si 6" e 8 do Reg. n. 738 de 25 de Novembro
de 1850, estào sujeitos á fiscalisação do curador fiscal, não póde ter logar
a segll~da qualificação da qnebra, porque o que constitue a materia da
accusa,çao era objecto que devia ser apreciado na primeira qualificação, e,
se as,slm não se procedeu, a falta só pód' ser altribuida ao curador fiscal,
e bOJe a allegação dos administradores não importa em mais do que na
censura pelo pouco zêlo com que se houve o mesmo curador; pois que, se
esses factos fôssem trazidos ao conbecimento do juizo em occasião opportun~l :omo cumpria, por certo que outra seria a decisão confirmada pelo
accordao A fi 85. E, desde que assim não se procedeu, não cabe neste
~aso supprir a falta, impondo a pena que teria logar se em tempo oppor~no dhOuvesse mais cuidado em colher todas as provas qne o caso· pedia,
\ m eque o culpado tivesse o castigo devido,. e qne boje não póde. ~er ap~i !cado porque as decisões que qualificArão a quebra, não apreciando eslas
rcumslancias, não podem hoje ser revogadas, E assim julgando, 'recorro
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Qualquer que seja o julgamento final do jury, os e:ffeilos civis da
pronuncia do Tribunal do Commercio não ficaràõ in validos (i 291).
Art. 82t. Emquanto no Codigo Criminal outra pena se não
determinar para a fallencia c.om culpa, será esta punida com
prisão de um a oito annos (t292).
Art. 822. LOciO que principiar a instrucção do processo da
quebra, o fallido a~signará termo nos autos de se achar pre·
sente por si ou por seu procurador a todos os actos e dili·
gencias do processo, pena de reve lia (1 '293).
ex-officio para o tribunal da Relação, para onde serão remeltidos estp.s anlos
pagas pela massa fali ida as custas. Rio, 26 de Abril de i865. - [ui. de
Hollanda Cavalcanti de Albuquerque.

- ~~sta dEcisão foi confirmada pelo seguinte- Accórdão em rllação, cle.
Que negão provimento ao recUJ so interposto ero-officio, em vista dos antos
e razões expendidas no despacho recorrido; e condemnão nas custas ii lIIassa
fallida. Hio, 9 de Maio de i865.-Masca?·enhas, preso int.-Amujo Soares.Francisco Queiroz. - AlI/neida.
(1291.) Nota.-Assim, ahsolvido o fallido da quebra fraudulenta, dcbalde
pretl'nderia rehabilitar-se - art. 895.- Vide noto auto
- O Av. n. 472 de 1.872 con agra doutrina contrária.
(i2(2) ()ol1eo.·(hu~cia.-O Cod. Peno Pr., art. 402, pune COIU um
mcz a dous annos a bancarrota simples, que é delicio, e com trabalhos forçados-galés por tem' o, a fraudulenta, que é crune j isto é, a duração da pena
é de cioco annos a vinte.
- Os Ioglezes infligem no caso de felonia --felony- a deportação perpetua; nos casos do delicto -misdemeanour - a prisão com trabalho até '~e5
annos, ou sem eUe e do mesmo modo até dous annos, conforme Cf:rlas Clrcumstancias.
:..- Notfl. - A excessiva penalidade deste ar!. já obrigou o COlIsc!hciro
Coito, Preso do Trib. do Comm. da COrte, em seu Relatorio de 11165, " pedir s,ua
l'educção p~ra a metade, e neste sentido outro coração generoso, o ConselllClro
Furtado, ex-ministro da justiça, se dirigio ao parlamento.
Nós pensamos que a penalidade deverá descer a menos de ametade, como
na Fl'auça: quasi sempre uma penalidade severa em extremo torDa~e
inapplica\ el; o juiz compadece·se da sorte do réo para tornar menos afiletiva soa condição.
- Como já vimos, a fallencia casual não é ponhel - a colposa acarrcl a
a penalidade excessiva deste art., e a fraudulenta tem de 1. a 8 an~o5 de
pri ão com trabalho.-Art. 263 do. Cod. Cl'im.: incorrendo os comphces na
mesma pena.
(i293) Arts. 813, 825, 842 e 845; Reg. n. 738, arts. 128, Ih3 e
157 § 1.0.

Voneol'dancla. -Cods. Comms. arts.: Holl. 789; FI'. 455, 468 cM9;
L. FI'. 475; Hesp. 1.044 n. 2; Wurt. 1.041.; Russ. 1.395.
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Arf. 823. O devedor que apresentar a sua declaração de fallido em devido tempo (art. 805':;. e assi til' pessoalmente a
lodos os actos e diligencias subsequentes, não póde ser preso
antes da pronuncia (i294).
Ar!. 824. Contra todos os que se apresentarem fóra de tempo,
ou deixarem de assistir aos actos e diligencias subsequentes, póde
o tríbun ,1 ortlenar que sejão postos em custodia, se durante a
formação do processo se reconhecer que o devedor e.stá convencido de falIencia culposa ou fraudulenta, ou se ausentarem
ou occultarem (1295).
Art. 825. Não existindo presumpção de culpa ou fraude na
fallellcia, o fallido que se não occu\Lar e e tiver apresentado em
todos os actos e diligências da instrucção do processo (art. 822)
tem direito a pedir, a titulo de soccorro, uma somma a deduzi: de seus bens, proposta pelos administradores e fixada pelo
lnhunal, ouvido o juiz com missario, e tendo...se em consideração as necessidades e família do mesmo fallido, a sua Ma fé, e
- A. legislação ingll'za reputa o não c0mparecimento <lo fa,llido por modo
tal qu,~ o considera incurso em feluny•
. -Nota.- SUppOSiO o fallido possa intervir no processo da quebra, como
lO,teres. ado nos debates judiciarios. que tiverem relação c.om sua f"lJencia,
nao pode lal direito ser garantido áquelle que está pronunciado pqr qnebra
culpo a, e contra e le eleve 'correr o proce so á reveJia.-Decis. de agg. do
Preso do Trib. do Comm. da CÔrte de ~4 de Julho de 185lJ.
, - Tenho entendido as disposições dos arts. 822 e 823 do Cod. do Cnmm.,
nao ~d"'iltindo qne o fallido deixe de comparecer em juizo pela circumsl~ncJa de ter procuradOl', e essa ~iligencia é tanto mais necessaria, quanlo, a
nno ser a sim, seria esse mais um meio de evadir-se, desde que notasse
q4 ue nas diligencias judiciaes erão descobertos seus actos crimino. os. O art.
75 do Cod. Comm. FI'. só permiLte ao fali ido comparecer por procurodaI' obtendo licença do juizcommissario; e ainda ali ha ou iras calltelas,
~mo a üa~ça. que impedem a fn~a: Infol·'Tn. do juiz de direito Hollanda
ao Pres. do Trib. do Comm.- da Côrte, em 6 de Março
deavalcant~
1865.

47~1?94)

f;olleOl'dRUeia. - Cods. Qomms. arts.: FI'. 466: L. FI'. 1156 e
, Wu~t. 10lJi; 8011. 789; Russ. 1395; Hesp. 10lJlJ n. 2.
- A C~rle dá ao fallido, s 'gund, o direito inglez. um salvo-conducto
-protectton - quando entende deveI' proteger sua liberdade; ordinariamente a apre. eolação voluntaria do fallido conduz a esse resultado,

e i~~~5) Arts. 800, 80i n. 3 I e 802; Reg. n. 738, arts. 3 n. 1, 124
n ~o'f]leordaucj".-Cods. Comms. arts.: Fr.lJ55: L. FI'. 456; Hesp. ~OlJ4
. i 011. 789; Wurt. 10lJl; Russ. 1395.
.
- Na Inglaterra, o fallido que se occulta, será preso pelo - messenger.-
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a maior ou menor perda que da fallencia terá de resultar aos
credores (i 296).
Art. 8~6. O fallido fica inhibido de direito da administração
e disposição de seus bens. desde o dia em que se publicar a
sentença da abertura da quebra (1297).
(1296) COIl(!f)rclall(!la. -Cods. Comms. arts.: 1'ort. UM; FI'. 530;
L. Fr.474; Ele~p. iOlllt n. 6. 1098 e 1099; Prus. 218; Boll. 808.
- Na Inglaterra, todo o individuo declarado fallido tem direito, para seu
uso e de sua familia. aos movéis, utepsiJios, instl'umentbs de trabalho e
objectos de necessidade, á sua. escolha, até um valor não excedente a i 20
(500 francs.); a lei cbama estes artigos-excepted articles.
-Nota. - Esta somma que arbitra o juiz da fallencia não se póde entender
senão com os negociantes matriculados, por ser uma de suas prerogalivas.
- Decr. n. 1597, art. 2,
•
- Alguns entendem que esses soccorros são deduzidos de todo o activo,
inclusive das dividas dos credores de do I inio.
- Em vez de lêr-se no art. 825-tribunal, commissa1'io, deve-se substituir pelas palavras-j-uiz da fallencia.
- Deverião esses soccorros retrotrabir-se á data da abertura da fallencia:
Cons. Olegario, Di;'. t. 1, pa~. 13.
- Nenhuma -"ei prohibe o fallido estar em juizo, intervir e invocar protecção, e requerer o que fôr em seu favor, mesmo sem o concurso do
curador fiscal, e muito menos dos f.lvores que este art. e o 8~8 liberalisão.
-Acc. do Trib. do Comm. da Côrte de 22 de Janeiro de 1859.
(1297) Arl. 2 § 6, 893 a 897.
COu(·o.'dnllela.-Cods. Comms. arts.: Port 1.1.32; FI'. lJlJ2; L. FI'.
463; Boll. 770; Wurt. i 019; Prus. 34 j Russ. 1399; Bung. 32.
- Na Inglaterra dá-se o mesmo, a menos que não seja ordenado differeDlemente pela Côrte.
- Nota. - O fa llido, bem que não possa accionar. nem ser accionado por
força do que dispõe este artigo, pMe intervir directamente no processo de
quebra, porque esta interdicção pleno jure não deve inbibi-Io de requerer o
que lhe fôr a bem no mesmo processo, e interpõr os competentes recursos,
como interessado nos debates jqdiciarios que tiverem relação com sua fallencia e consequencias desta; nem importa prohibição de pugnar por seus
direitos pessoaes, salvo se, pronunciado por quebra fraudulenta ou culposa,
não se entrega á prióão, caso em que o processo da quebra corre â sua
revelia, se~nndo os principios da nossa jurisprudencia criminal, por ser em
qualquer dos casos inafiançavel o crime (Cod. Crim. art. 263; Cod, do p~oc.
arte 101). Dec d'agg. do Preso do Trib. do Comm, da Côrte.-Rev. "ur.
de i 86\) pago 225.
De\'er-se-hia declarar que nenhuma transacção é possivel entre os
dores e o fallido. como a venda, por exemplo, da massa já a cargo a
administração: Cans. Olegario, Dir. t, 1, pago 16.
-Ques1ão. - A disposição deste arte induz incapacidade civil.' ~os
parece que se deve antes de tudo distinguir as diversas situações do falhdo,
segundo a nossa legislação, para dar resposta á questão.
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oque está sob.a representação da massa, por não es ar finda e ultimada sua
respectiva liquidação, póde qualificar-se nestas condições; o curadoJ' fiscal,
art. 809, e os administradores, art. 856, o representão em juizo e fóra deI e,
salvo seus interesses e direitos no processo da fallencia.
O que está administrando seus bens em virtude de concordata, art. 854,
nio se póde considerar nas mesmas circumstancias. Finalmente o que está
nas condições. de ultimado e liquidado o respectivo procl'sso da fallencia,
art. 8G8, tambem não se póde considerar ferido· de incapadda le: e ahi
estão a vida e a pratica para desabusarem os que se impressionão por differente modo.
.
A legislação commercial é lima especialidade; os etTeitos da fallencia não
devem exceder-se de sua orbita. Não obstante, v~j l-se o seguinte'
- Aviso. - Rio de Janeiro, 8 de Agosto de 1868. - r 1m. e Exm. Sr.
- Sua Magestade o Imperador, a quem foi presente o oflicio confidenc~al
dessa presidencia, datado de ~O de JulI.o do anno passado, manda declarar
a V. Ex., para seu conhecimento e execução, que a nomeaç'ão do negociante
fallido Thomaz de Aquino Jurema, para o cargo de subdelegado de policia
da freguezia de Nossa Senhora da Conceição da Praia não foi regular; porquanto, tornando-se incapaz civilmente o individuo fallido, como se deduz
do art. 826 do Cod. Comm., e só desapparecendo essa incapacidade pelo facto
da rehabilitação, art. 897 do mesmf) Cod., é repugnante que exerça direitos
politicas quem está privado da capacidade civil; ar.crescendo ql1e a natureza
de tal cargo exige o maior escrupulo na escolha do pessoa}.- Deus guarde
a V. Ex.-José Martiniano de Alencal'. -Sr. presidente da provincia da
Bahia,
Este A1.,isJ que não vem na CoU. de Leis mereceu reparo da imprensa
ou .antes da opposição; e do seio do mesmo gabinde, pelo ministerio do 100perJO,. appareceu o seguinte:
A~1S0 n. 47 de 1869. -l\Im. e Exm. 81'.- Em oflicio de 3 de Outubro
par.ti~ipoll-me V. Ex. que, em virtnde de representação do delegado de
pohcla da cidade de Sorocaba, o seu antecessor allnullára a qualificação de
votantes feita em 1868 na mesma cidade. Invocando a doutrina do Aviso do
ministerio da justiça dp. 8 de Agosto do anno passado, o antecessor de
~d Ex. fundou o seu acto em que na época da junta qualificadora já havia
S o aberta a fallencia do juiz de paz mais votado, José Leite Penteado,
que a presidira.
Sendo, entretanto, certo que o dito Aviso, eStabelecendo apenas uma regra
a que devem cingir-se os delegàdos do governo na dpstituição e nomeação
a~ente~ policiaes, nenhuma applicação tem aos' cargos de eleição popudar, nao pode subsistir o referido acto, nem a eleição de v('readores e juizes
e paz a que se procedeu na cidade de Sorocaba peJa qualificação de 1867,
lima vez que é considerada válida a que ficou regularmente concluida
em t&68.
Cumpre, portanto, que V. Ex. dê suas ordens para que nàquella cidade
: ,proceda á nova eleição, que deve ser pr~sidida pelo dito juiz de paz
o alSbv~ta~o, José Leite Penteado. ou, na sua falta, por quem legitimamente
aosu Stll m.r nos termos do art. 1· das Instrucções de 3~ de Dezembro do
S no proxlmo preterito.- Deus guarde a V. Ex.- Paultno José Soares de
ouza·-Sr. p~esidente da provincia de S. Paulo.
QUe este AVISO prejudica a doutrina do anterior parece fóra de contestação.
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Art. 827. São nuHas, a beneficio da massa sómenle:
I. As doac.ões por titulo gra~uito feitas pelo Callido depois do
nlLimo balanço, sempre que delle constar que o seu activo era
naqueIJa época inferior ao seu passivo ({ 298).
- Ministerio dos negocios da fazenda.- Av. n. 105 de 1869.
O Visconde de ltaborahy, presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, tomando conhecimento da matería do omcio n. 78 da thesouraria de fazenda
das Alagôas de i9 de Novembro do anno passado, no qual participa ter mandado suspender o pa~amento que se estava fazendo ao procurad/,r do ,0 sal"
~enlo reformado Felizardo Anlonio Dias, que se acha condemnado pelo
Tribunal do Jury a 1ú annos de prisão pelo crime de homicidio, em vista de
repres~n tação que lhe d rígira a thesouraria de fazenda;
Considerando que semelhante decisão, que julgou o dito sargento privado
dos seus direitos civis pelo faclo de haver sido condemnado como llomicida
a 14 annos de prisão, foi além do que o direilo estabelece, porquanto não
exisle dispo.ição alguma legislativa que imponha os condemnados á penas
criminaes a de privação de seus direitos civis;
Considerando que as condemnações pessoaes não podem produzir outros
effeitos senãll aquelles que a lei taxativamente declara, e a de que se trata
éinadmissil'el, porque não procede de lei, mas da interpretação que se 1J1~dá.:
Considerando, finalmente, que os individuos nas circumstancias mdlcadas, podendo exercer cerlos actos da vida civil, como, por exemplo,
adquirir por qualquer dos modos admittidos em direito, deve-se legalmeute
presumir capazes de exercn todos, porquanto a capacidade de direito_é
sempre a mesma e unica, e desde que é concedida para certos actos, uao
ha razão para que o não seja ~arn lodos:
Declara ao Sr. inspector da referida thesouraria que pMe o procurador
constituido pelo sargento Felizardo Antonio Dias receber os soldo' a este devidos, ficando reformada a decisão em contrario proferida por essa thesouraria.-Visconde de Itaborahy.
- Este novo Aviso tambem prejudica a doutrina do ,lO. _ Vide noto 20.
(1298) árts. 129 Si 5, 826 e 828; Reg. n. 737, art. 684 Si 1.0; Reg. n.738,
arts. 144 c 165.
Voncortlollcia.-Cods. Comms. arts.: Porto i135; FI'. M4; L. FI'. M6;
HolI. 775; Hesp. 1039 n. 1 e 1040; Wurl. 10;$5; Belg: 10'; Prus. 68 e
49; Russ. H132.
-Apenas o Hesp. fixa o prazo de 30 dias: o FI'. de lO; o port.eo
Belg, de 40; o Wurt. e o Holl. de 60 e 120;' o Russ. 'Vai até 10 annos.
- Na f'nglaterra, (art 133 do Act. do Pal'!o do i· de Agosto de 1869)
todos os pagarpentos feitos realmen'te e de 1J6a fé pelo (aJlido, anles do .requerimento da declaração da fallencia a um de seus credores, ou ao falld1do,
neste mesmo tempo, torlas as transferellcias rI alizadas, contra LOS, ven as,
transaéções feitas de Ma fé pelo (allido, e bem assim todas as. diligenclassãe
execuções dirigida 'e consummadas em bôa (é sobre sua propriedade kO
consiilerados válidos, não ob. tnnte o acto ou actos de fallencia - acta of ba" '
l"ltptcy - commettidos anteriormente pelo falUdo. É mister, porém, que tod as
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as pessoas que houverem contratado com o fallido não tenhão tido conhecimento ollicial-'T!otice -do- act of ba7)1Gruptcyo- Esta condição é essencial,
e arrastra sua inobservancia á nullidade absoluta de todos os actos.
Uma transferencia ou cessão que constituem um - act of ban1cl'uptey -são
por isso mesmo attingidas de nullidade.
- Nota.- A intelligencla deste art. tem orrerecido duvidas mui prejudiciaes
aos interesses commerciaes.- Vid. noto 197.
O Tribo do Comm. de Pernambuco decidia que a disposição do art. 129 § 5
era generica, absoluta e indi tincta, e comprehensiva, portanto, não só das
traosacçõcs expressas neste art. 827, como de todas, feitas pelo fali ido nos
40 dias antecedentes á fallencia. Ouvido o Preso desse Tribo, em virtude de
uma representação que ao Governo Imperial apresentou a directoria da Associação Commercial de Pernambuco, informou que os julgamentos do Tribunal se funda vão :
to Que a generica disposição do art. 129 § 5, bem diversa da do art. 827,
não é dependente desta, sendo que naquella se estabelece a regra e nesta
as excepções.
20' Qne no 1.' caso (art. 129) estabelece o Cod. o principio geral
da nullidade de todos os contratos communs a ambas as p~~tes, e limitada
pelo tempo ali designado. p no 2° (art. 827) especifica duas hypotbeses de
Dullidade de contratos, ampliada quanto ao tempo, limitada qnanto ás partes.
3. ° Que os dous artigos são di versos:
O I' (1.29) só falia de contratos commerciaes celebrados nos 40 dias ,anteriores á quebra.
O 2' (lS27) falia de qualquer especie de contrato, que pMe ser cele~rado em
época diversa dos 40 dias acima indicados.
O art. 129 fixa a época de 40 dias anteriores á declaração da lallencia.
O art. 827 fixa épocas diversas, sendo a do ultimo balanço no caso de
doação, e sendo a da declaração da '{allencia no caso de hypotheca.
40° Que o art 129 fulmina a nullidade contra todos os contratos commerciaes
celebrados nos 40 dias, podendo ser e:'isa nullidade invocada por qualquer
parle interessada; mas o art. 827 estabelece as nullidade osó a beneficio da
massa fallida.
5:' Que não se pMe sustentar que o legislador quizesse sómente acautelar
~s olUteresses da massa, e não os dos terceiros, que contratassem com o
allido nos 40 dias anteriores á faliencia.
Ouovido o Preso do Trib. do Comm. da Côrte, opinou este diITerentemente.
eTr~ sim sempre se decidia e julgava no mesmo Tribunal; lambem no Supro
Ib. Ge Justiça.
oA. ~. secção da secretaria de estado odos negocios da justiça deu a intel~ge~cla do Trib. do Comm. de Pernambuco; e o consultor (actual minislro da
]USllça) deu seu parecer assim: A verdadeira intelJigencia da lei me parece
aseguinte:
. ' Pelo art. 129 S; 5 são nulios todos os contratos celebrados pelo commerclante que vier a fallir nos 40 dias anteriores á declaração da quebra.
se' Mas póde esse contrato ser uma doação gratuita, e então deve o prazo
r Outro, a datar do ultimo balanço.
a ; ~óde tambem· ser o contrato uma simples hypotheca de divida muito
o~ ~no~; e nesse caso conviria especialisar a nullidade desta escriptura, cuja
di rlgaçao porventura já subsistia, mas só tornon.-sc elIectiva dentro dos 40
as anteriores á quebra.
.
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c Eis a necessidade do art. 827, contestado pejo Tribunal do Commercio.•
O mesmo consultor di se: e Entendo que não é bôa a praxe estabelecida
pelos Tribunaes de Commercio a respeito da inleJligencia dos arts. 129 e827
dG Cod. ComllJ.» Deu seu parecer a secção de justiça (relator o ConselbeiroNabuco), e tão luminos:J como saLe da-los este iIlustre jurisconsulto, que orna.
menta a tribuna, parlamentar do pajz e realça os auditorios da COrte.
Ei-Io:
Â jurisprudencia do Tribunal do Commêrcio de Pernambuco, exceOlrica
e sinl{ular elli relação á doulrina e jurisprudencia dos outros povos, é mani·
feslamente contrdria aos principios fundamenfaes do nosso Coa. do Commercio em materia de nullidades. Com etreito, os arts. 826, 827 e 828 são coonexos, completos e conel udentes.
O art. 826 diz assill1:
• O falHelo fica inhibido do direito da administração e disposição dos seUl
bens ti sde o dia ('m que se publica a sentença da abertura da quebra. J)
Até esse dia, llortanlo, aos olhos de todos o fa!lido tem capacidade pari
contratar.
Eis ahi a regra em geral.
As excepções estão nos artigos immediatamente seguintes. 827 e 828.
No art. 827 estão as excepções fundadas na presumpção da fraude iSlo é:
Os contratos gratuitosOs I agan'entos de dividas não vencidas.
As hypothecas de dividas anlerion:,.
No art. 828 estão as excepçõ s fundadas na prova da fraude.
No art 827 estãu as nullidades de pleno direito (são nullas).
No art. ti28 as nuJli!lades depelldenrl's de acção (podem ser anDullada 1·
No an. 827 comprehende sómenle os contratos feitos depois do uluwo
balanço, ou DOS lJO l.ias anleriores á abertura da quebra. _
O art. 828 cOIJ:prebende os contralOS feitos pelo falHdo em qualquer época
até á prescripção.
As nullidadcs do art. 827 são decretadas sómente no interr.sse da massa
faJlida.
A nullidades do art. !l28 são no interesse de todos os prejudicados.
.
Assim que, á excepção gos contratús especificados no art. 82.1, os qua~
são nullos de pleno direito pela presumpção da fraude, os demaIS coulrallll
com o fallido só podem ser annullados provada a fraude.
É esta a disposição cio art. !l28.
Eis ahi.
e Todos os actos.
e Do fal idC'.
« Qualquer que seja sua época.
(C Provada a fraude.
c Podem ser auun11ados.
E pois não são nu11os, mas annullaveis. »
.
__
Este art. 828 reproduz a disposição do direito ciVil; consagra a acçao
Pauliana 'ou revocaloria.
ui!.
Qure fl'audationis causa gesta el'unt cum co, ignal'a qui fl'alldem 7wn
L. 1 D. -qure in fraudo Eredit.
As disposições dos citados artigos são analogas ás· dos outros.
446 e 447 ~odig Francez.
BS3, 1134, H35, 1136 e !i37 Cod. Porto

CODIGO COMMERCIAL

415

1039, 10áO e 1Mi Cad. Be p.
773, 77-á, 775, 7í6 c 777 Cod. Hall.
áO a 50 Cad. da Prus.
Lei 1851 da Belgica.
Se, conforme o ar!. 826 do nosso Codigo, os actos do Callido 'são validos
até o dia da publicação da sentença da abertura da fallencia, porque até esse
dia elle tem capacidade para lxerce-Ios ;
Se, conforme o art. 827, sómente são nullos de pleno direito os actos que
elle especifica, os quaes firmão a regra geral em contrario;
se. conforme o art. 828 do Cod.- todos os contratos- do falI ido, á excepção dos referidos no art. 827, para serem anr:ullados, dependem da fraude
provada e não presumida, é evidente que o ar!. 129 § 5°, il1SerlO no mesmo
Cad.) em que estão os arts. 826, 827 e 828, não póde conter disposição incomrativel e contraria.
Não contém.
O Cad. do Comlll. no til. 5°_ Dos contratos-tratando da nullidade delles,
meramente por principio de ordem e conveniencia de methodo, antecipou no
art, 129 ~~ áO e 5° as :aullidades dos arls. 827 e 828, comprehendendo no Si á"
os contratos annullaveis (art. 828) e no Si 5° os contraias nullos de pleno
direito (827).
.
Que o an. 129 Si§ 4° e 5° não estabeleceu disposições diversas ou contrarias
ás dos alts. 827 e 828, demonstra-se pela remissão expressa que o art. 129
~ 4" e 5° faz aos ditos arts. 827 e 828.
Essa remissão não significa oulra cousa senão qlle a disposição do art. 129
~~ 4" e 5' deve ser combinada com as dos arts. 827 e 828.
lIinéla que tal remissão não houvesse no art.12'J, a sua disposição não póde
ser entendida com a generalidade que o Tribunal do Commercio de Pernambuco quer, porque della resultão absurdos, contradicções e inconvenientes
que não podião estar na' mente do legislador, cuja vontade é manifesta e claramente demonstrada nos arts. 826, 827 e 828, os quaes constituem um yHema,
e es.!ão· de accordo com os principios con agrados pelos Codigos de todas as
naçoes e pela doutrina de todos os autores.
• Scil'e leges non hoc est verba ea7"U1TT/, tenel'e, sed vim ac potestatem.
L.17lT. LegilJ.
a, Incivile est nísi tota lege perspecta, una alíqua partícula ('Jus propOBtta, judicm'e vel respondel'e. L. 24 IT. de Legib. »
P~l'I~illa Vossa Magestade Imperial a demonstração dos absurdos, das contradlcçoes e inconvenientes, a que a secção alludio.
1." E passivei que em uma mesma lei venhão artigos que se derogão reciprocamente 1
Eis ahi.
O art. 826 inhibe o fallido da administração e dispúsição dos seus bens,
sómente
'
c d~de o dia em qúe se publicar a sentença da abertura da quebra. »
POIS bem. O art. 129 § 5°, entendido como quer o Tribunal de Pernambuco,. anDulIa de pleno direito todos os actos do fallido dentro dos 40 dias
anteriores á abertura da quebra.
. ~av:rá quem possa combinar a r.ápacidade do falUdo para os actos de admiIllsltraçao e disposição dos bens com a nullidade de pleno direito desses mesmos
ac os ?
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É O simul esse et non esse a capacidade do art. 826 e a incapacidade
do art. 12~ § 5°.
Como se póde outrosim combinar a - publicidade - da incapacidade do
fallido, que o art. 826 exige para sciencia e garantia dos terceiros, que aliãs
poderião inscientes contratar, co!O a sorpreza do art. 129 SI 5°, entendido
como quer o Tribunal de Pernambuco.
A mesma antinomia se dá entre a supposta generalidade do art. 129 ~ 5'
e a generalidade do art. 828.
2.° O art. 827 é, como diz o Tribunal de Pernambuco, a excepção do
ar!. 129 ~ 5° I I
~
É a excepção no mesmo sentido da regra, quando aliás toda a excepção firma
a regra geral em cOlltrario!
A regra annulla, a excepção tambem annulla? I
Isto é uma inversão do sentido e propriedade dos argumentos legaes.
A excepção não póde ser senão a anlitbese da regra.
Para que o art. 8'27 fosse excepção do art. 129 SI 5°, seria preciso que
est cOlltivesse a validação de lodos os actos, como aquelle contém a nullidade
de alguns actos.
'
O art. 827 é excepção, não do art. 129 § 5°, mas do art. 826 quanto
á capacidade do fallido, e do art. 828 quanto ao requisito da prova da fraude.
Se o arl. 129 SI 5° contém a generalidade absoluta, que o Tribunal de
Pernambuco suppõe, o ar~. 827 é ocioso e inutil
Porque:
annulla os pagamentos de dividas não vencidas e as hypothecas de dividas
anteriores, quando aliás o mesmo art. 129 SI 5° annuila todos os pagamentos
e Iodas ~s bypothecas.
3. ° É possivel SUPPÔI' sem injuria do legislador que uma mesma lei coo·
tenha motivos conlrarios, o pró e o contra?
Eis ahi:
O art. 827 annulla de pleno direito os contratos por tiluiÇ) gratuito, sen~o
duvida porque a liberalidade na proximidade da lallencia é uma presumpçao
de fraude.
A contra1-io sensu entenqem todos 'que os contratos onerosos não são nullos.
Pois hemo
O arl. 828 annulla tambem pleno jU1'e os contralos onerosos, para com
os quaes não se dá a mesma razão, pela qual o art. 827 annullou os coo·
tratos beneficos 1
O art. 827 annulla as hy olhecas por dividas anteriores, sem duvid~ para
que o fallido não possa nlelhorar a sorte de uns credores em preJulZOde
outros, sem du~ida porque uma preferencia gratuita importa doaçãO.
Pois hemo
O art. 1291 SI 5° annulla tambem pleno jUl'e as hypothecas por divirlai
contrahidas no mesmo acto, quando aliás para com estas não se dá ~ mesma
razão que para eom aquellas, visto como o dinheiro foi eITectlvam eo1e
prestado.

Símul esse et non esse.

r;

O art. ll27 annulla de pleno direito. o pagamento de dividas não venci
sem duvida porque a renuncia do prazo do pagamento, quando se esl :
perigo e proximidac\(' da fallencia, não é senão uma presumpçãO de frau e.
Pois hemo
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o art. 129 Si 5° annulla tambem de pleno direito o pagamento ele dividas
'Vencidas, facto aliás mllito natural, e insuspeito, porque no commer<:io es~a
é ahistoria de todos os (lias.
"
'Si'l1lul esse et non esse.

I'

>

As nullidades de pleno direito, determinada~ no art. 827, têm por fundamento a iguald lele dos credores, em cujo prejlllzo fõrão commeltidas.
Essas nullidades são sómente a beneficio da massa faUida, e não das pa rtes
tOotralantes, seus herdeiros e cessionarios.
·Pois bem,
.
As nl1llidades do art. 129 Si 5° são só no ln eresse das que conconêl'ã.o
para ellas, é o interesse privado, sotopondo-se aos prillliipios da ordem
publica!
Essas partes contl"ltantes, que o Tribunal (lo Commercio denomina-terceiros-to não-se pelo facto da nnllid Ide, que, é facto dellas, privileg'adas !
Abyssus abyssum invocat.

~.

O Tribunal do Oommercio ele Pernambuco, temendo. as conseqnencias de
tiull.doutrina, conceden privilegios além dos que estão detel'll1inados no art, 874
e seguintes, os quaes, cemo lodos os privilegius, são sflricti jurts.
É, na verdade, excentrica essa doutrina, qlle presHlne a fraude em to os
6S contratos para annulla-Jos de pleno direito, e ao mesmo tempo dá privilegio aos autores della em prejuizo da massa dos credores, que aliás são.
es terceiros prejudicados por esses contratos, e que, posto prejudica.clo.s por
essas Ilullidades, podem in voca~las!
.'
Ou esses contratos são d~ Ma fé, e COl110 lKl aunnlmo?
eu e.ses con.tratos se pueslUnem fl'a.lLdul~ntos, e como são privjlegiados os
aUlores delles ?
A maioria da Secç:io de Justiça do COIl~ell:io de Estado pod~ria ir por cliante'
~a demonstração dos absurdos, das contradic~ões e inconve1lieulç.s dessa jurlspr~den.cia singlllar, que torna todas as tl'aniaCções comllli!'fciaes incertas
e arrIscadas ao perig.o (le uma nullidade ilUminente e imprevj~la, que faz,
(lutrosim, descoD./iades e suspeitosos todos os commercia.ntes, ai,np.~ os mais
prudentes, os quaes pod~m .ser enganados pela apparellte solvltbilJil.ade até
(l '!10l,llento fatal da declaração da qllebra; IJoderia, ontr.osim, asslgualar a~
difiicu1(lades e prejui20s resulnantes das nullidades das nllmerosas compras e
l'en~~s, operadas nos 40 dias anteriores â quebra; a desconfiança, a que
fical'lao ~ujeitas a-s letras de cambio pelo sen caracter internacional, dado
este desaccõrdD. da nossa legi&lação COI1) a legislação dos outro povos; hasta,
porém, o que est:á dito para que fiqu.e a signalada essa d JUtrina run.~sta. que
dá azo a infinitas !ls.lcculações contra as massas· fallidas e interesses dos
(fedores legitimos.
p A maior.ia da sec.Ção deplora a insjstencia do Tribunal do Commercio de
ernau:buco emapplicar o art. 129 § 5° do Cod. do Commercío de UIU m.odo
(Onlr~rlO á ju.risprudellcia do Supremo Tribunal de Justiça, aliás seguida e
lllilIllJda p.elo 'l'dbunal do CoIllIl)ereio da C.ôrle, ao qual compete pelo a.r!. 83
~o .nec. n. 1597 de .1,835 a l'e:visãl> dos j,u.lgiunenLps dos outros 1'l'Íbunaes
..o COlIunl:rcio•
. Slm, é de,plo.avel eJlSíl insistencill, que não tem OuU'o resultado sen.ão a
loeer~eza das tnanllacções, aS despezas dos proces os., o menos::a bo da hie~arcllla e li conru.são da jlll'isprudencla; porquan.to o Tribunal do Commercio
e Pe.t:nambuco bem sab qlle lantos serão os seus julgamentos, quantas
as reVIstas concedidas pelo Supremo Tribnnal de Justiça, tantos os processos
C. c.
27

.of·
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aUllul\udos p lo Tribuual do Commercio da Cõrt , como niostrão os (loco.
mentos jUlltos.
Este facto prova, aillda mais esta vez, a anomillia da nossa organização
judicial, na qual as decisões do Supremo Tribunal, elD materia de direiLo, não
obrigão o lribuuaes inferiores, assim que não póde havpr unidade na jurisprudeucia senão anarchia; e as demandas não são senão aventuras ou jogos
de azar.
Na verdaJe. \'rue fé póde ter a legislação do paiz, quando á face de UIIl
arligo que declara a capacidade do fallido para contratar e clispõr de seus bens
até o dia da publicação da sentença da abertura da Cal\encia, os tribunaes de·
cidelll que são lllll\OS todos os conlratos dos Callido$ antes desse dia, dessa
publicação, que ad verte a terceiros que cessou a ca aCldade do Callido? Não
é isto uma em~lOscada conlra aque les que, confiados na lei, contra tão com
o Callido ?
A maioria da Secção de Justiça do Conselho de Estado, conside' ando, porém,
que não está no poder do Governo o deddir por acto scu, e de modo obrigalorio, a verdadeira inteJligencia do art. 129 SI 5° do Cod. do Comm.;
Considerando, olltrosim, que se trata da intelligencia de um artigo de lei,
cuja applicação é de todos os dias, cujas dilliculdades são incessantes e dc grande
imporlancia para o cOll1mercio ;
É de parecer
que
o goremo de \'ossa Magestade rmperial, pOl' meio de uma proposta ao cor·
po legislativo, deve provocar a interpretação autentica que o caso exige.
- Com este parer,er conformou-se Sua rtfagestade a 21 de Março de 1~68.
- Neste sentido lambem ha a opinião do autor da Consol. das Leis Civis,
art. 3.18 (3).
- Entretanto, ainda continúa a pertinacia da Relação de Pernambuco como
dos Accs. de 13 de AgosLo de 1875 e 24 de Março de 1876.- G. Jur.
t. 1li, pago 2li9.
- Todas as doaçiies uão são el"tos do commerclO, porque o caracter com
meFcial dosconlraLOs vem da especulação, da intenção de obter lucro o,u
ganho peclj)liario. Qualqiler acção molivada por doações é da compelencla
do juizo civil, llleSIllÓ nos osos dos arts. 827 e 828 do Cod. do ComUl, so~re
doações Craudulentas. dos fallidos - Con '01. das Leis Civis, art. li11 (2)- Vide
not.'-1301.
.
- O ai'!. 8'27 do Cod. Cornm. é taxativo a respeito de doações, pagamelltos de.: dividas não vencidas e I1YPolhecas: i\CC do TI'ib. do Corom. da
Côrle de ~Ul. de No, embro de 1871- G. Jur. t. 3 pago 368.

,

Quel!!tãa. - O arts. 827 e 828 comprehenelem: o i O nas palavras
doações por titltlo gratltito e o 2' em actos alienativos de semoven'es - III
alforrias, para serem nullets de pleno elireito, ou annullaveis nas ltypo'
theses que çarla wn do mesmos artigos figw'a e segundo os arts. 68h § I
e 686 elo Reg. n. 737? Ou sereia ellet8 actos de o'lttra natu?'eza, sÓ Teve.qaveis em vista de causas flagrantes e especiaes (Ord. L. 4 T. 63) e GIl/I'O;
~\elJmmuns aos actos civis por faltei de solemniclades íntel'1las ou exterll as .
Pre . do Trib. do CornlU. da BaiJia snstenta a pl'Ímeira opinião, rl1ndal~dlr

'na definiçã

de alforria dada pelo Dir. n m. e !lOS direitos concef!II!O'

p~~ nos~as Leis li Iibcrdarlc, e snstenta a allirmativa da segunda PI'o[Jos1çao,

tanr/mals que não ha [lraÜHa algum lIu!' allÜ'mc posili~all1ellle, quauto
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tI. As hYPoLhecas de gal'anlb üe dividas conLl'ahid s anteriormente á dat:l da escriptura, nos qU:ll'el1l:1s dias precedeules á
~ época [aJal da quebra (art. 806). (1299)
execução, que o liberto se ache entre os que receb m causa do vencido para
contra ella competir a mesma execu ..lO.
O Preso cio Tl'ib. do Comm. da Côrt oppõ'- e a eSSl intelligencia pelos
abusJs a qlle esta dout: ina pOlle <!lar lugar - Vid. arts. ú\)2 § (j e 49ú do
Reg. n. 737.
ºueó.l'ilil>. -O doL constituido á filha, que se casa, pelo commerciante,
que posleríonnenle a sua morte é clecl'rmclo falliclo, está slljeito ao pa.c;amen'o ( IS dividas mercemtis? Peja negativa e por unanimidade respondell
o fn.tit. dos Advs. em Confel'encia de :l!l de Setem'lI'o de 1863; porque o
dote con~lituiclo em bõa fé e em tempo hahil, trausferinrl0 legitimamente a
propri~(ladJ para u beneficiado, não é alTectado de nullidade alguma; sendo
qne a r-ollação, por direito, não accresce a herança em beneficio de credOI'es, vi;;tiJ C.lnlO ella só tem por fim milito especial a igualdalle dos quinhões
heretlit·trio. entre O' descen.lentes: Rev. elo Inst. dos Advs. de 1863 pago
1.l7 e de 1870 pago 171.
QU~.i!tãl~.-JIas, dctrlas as euepções ou dispo ições dos arls. 827 !li 1°
e 81,B do God. COI/Lln•. deve o dote l'eentrar pal'a et massa? Pela ailirmati va,
tambcm por unanimidade, respondeu o mesmo Instit. na cito Con[.; porque
a nullidade existe, desde qu se póde provar fI'anele (arl. ~28) ou presUll1pção dell'l (an. ;;27 . 1") em prejuizo de credores, pois não é justo
que ai"tlCm se locuplete com jactura alheia.
Qlle~&ão. -Se o elote só estavct pJ'omettido (policitatio), e ainda neto
elltl'cglle na data da abertltl'a da fallencia, póde o mm'ido concorrer na
l1!assa fallida como Cl·e.dOI'? Pela negativa, tambem POI' unanimidade, respondeu o me mo Inslit, na referida Gonf. ; porque, equinllendo á simples
promessa (policitcctio) , a estipulacão do dote sem dfecliva entrega importa

obrigação imperfeita, que não d'á direito a exigir-se em juizo; e que,
quando Illesmo se reputasse perfeita, ob tada para concorrer, e mais ainda
para preferir aos credores, o ser ella a titulo gl' Itllito, quando a obrigação
dCSlp.sé a titulo oneroso: sendo Cftl<:, equiparado o fallido ao morto (o proprio
Cod, o considera nwrto civilmente), é de direito geral que se cumpl'ão de
pre[ere,ncia as obrigações a titulo oneroso, regra expressa no Direito Civil
~or aXIOmas conheciclos _ Venisse ael hercdem nihil intelligitur, nisi delicio cere alieno (L. 165 D. de verbo signif. )-Bonet intelligitur cujus queq~, ~edllcto rere alieno slcpel'sW!t (L. 3 § 1° eod.). E, com e[1'eito, não
sena )usto que em prejuizo de credores algaem desfalcasse a massa a titulo
gratuito e em puro beneücio pl'Opl'io.
73~1299) Arts. 129 Si 5, 8'26 e 828; Reg. n. 737, arl. 684 § 1°; Reg. 11.
, arts. 1ú4 e i65-Vide noto 196.

44~OIlCOl'll""cia. -Cods. Comms. arts.: Porto U33; Fr. 4ú5; L. FI'.
R ~ 3; HoLl. 77ú; Resp. 1036 e 1039 n. ti ; Wurt. 1.032 e 1033; Belg. 8;
us;;. i432; Prus. 48.
lloU O Cod. FI'. em 10 dias; o Porto e o !:lelg. em 20; o Hesp. em 30 i o
. eo Wltrt. em úO j o llttss. até 10 annos.
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As quantias p3.gas pelo fallido p r diviuas não ve:lcidas nos
quarenta dias anteriores á época legal da ql1ebrJ. reentrariLõ na
massa (1300).
Art. 82". Todos os actos do fallido alienativos de bens de
raiz, moveis ou s"moventes, e todos ús mais actos e obri-rações,
ainda mesmo que sejão de operaçõ3s comm~rciaes, podem ser
annullados, qualquer que seja a época em que fÔ3sem coolrahielos, e:nquauto não presrreverem, proyan '0'S3 que nelles
interveio fraude em damno ele credores (1301).
Nota.- Sô é unlla a hYPolheea dentro dos liO llias da ql.ellra, qU111ÚO foi
garantia de dividas anleriores aos mesmos liO dias na fôrma do art. 827;
llaando, púrélll, o fõr de dividds eonLJ"lhiddS no mesmo aeLO, aill[ln qne
ti 'nlro dús liO dias, nem a di\·i.la, nem a hy,lolheca é Illl!la; salvo ii f,.ande
n" fUl'OHl tio an. 8:!8. - Del:r. lfAgg. do Preso do Trib. do Comm. da
COrte.
- fi.. lei hypGlh~caria n. 1237 d 186 '1, an. 2 :li H, e seu lIeg. n. 3~53
de 18G5, arl. Li:!, repelirão lexlu.llmel1te o noss:> ai'l. (827 n. 2, i" p.)
-.Ii <.Ieeis. d'agg. supra eOllfil'llU-Se pela dis;)JSiçiO do art. 1ilJ dalllelle
Reg. n 3!1f>3, que diz: "Assim ão nill a~ as hYPolhecas convencionaes
cclebraclas para garanlia de divida' conlra1:iJas no mes:no aclo, ainda que
dentro dos quarenta dias da q llebra. "
- A Consol. das Leis ivis, a!'l. 1289 (2) diz: « Cvolinuão a subsi til'
as duvidas que re ullão do exame eOlllp Irado do cito al't 8:17 n. 2 do Cml.
Comm. e arl. 2 do Heg. de lli eLe .Novembro de 18~G. É uma das duvidas
se são llllHas as hyp Jlhecas (eitas ames dos llO dias anleriorcs á épuca legal
da quebra, quando essas bypolllccas (orem rrgíslradas ou ins::.riplas dentro
ele tars llO dias. OlUl'a duvida vem ii ser se o art. :! no segltudo periodo
cio dl. Ileg. n. 1846, que faltou em gel'al d) registro de hypotlJer.as feitas
nos 20 dias anleriores á quebra (hoje llO), eSlá rcslriu"ido pela arl. 817 D: 2
do Cod. Comm., que só illl!>õe a Ilu:lidade quando as hYflolhecas são feitas
para garantia de dividcas já coull'ahidas •
Amuas eslas dUi'idas não se podem ofIerecer em ft'enle do art. 13~doJ\eg.
cit. 11. 3li53, qne diz-o To:iavia são uuHas as inscripções e lranscripçõe5
requeridas lIIepois da abertUJ:a da faUencia. II Vid. nols. 1298 e 1301.
(t300) Arts.
'U4 e 165.

8~6

e 828.; Reg. n. 737, art. 834 § 10 ; Reg. n. 738, arlS.

CUlI.eo ·d.aueill.-Colis. Comms. arls.: Porto H3tt; Pr. 41/6; L. Fr. M6
Si2j Boll. 773; Hesp. 1039 n. 3; Wun. 1031; Belg. 9. I~us.,. lli55.
- Os Cods, FI'. e lIuss. em 10 dias -; o Porto e 13elg. em 20 -i o !Iesp. elU
õO-j o Hon. e a Wurt. em 40.

(1301) Arls. 129 Si 4, 313, 322, 826 e 827; Reg. u. 737, arts. 12, 13,
ll95, 6llti ~ 1, 685 n. l, 61S6 §.§ 'I. e 5 e G!:JiJ; Reg. 11. 7a~, ar,L, 16'5 D.~·
COIlCOrdl\Ueia. - Cods. Comms. arts.: Port. H35; 'Pr. 'ü7j L. F!'
447; Hesp. 10M. n. 4 e 1042; Holl. 777; Wurt. i 0117; Belg. 10 e 12; 1'1'115. 3J,
36,46 e 60.
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- ~a Inglaterra dá-se o mesmo.
Nota.- Para que sejão annullados os actos alienaliYos do faBido em que
interveio fraude, ne\'e-se provar essa fraude de parte á parte s. n. 8
de 6 de Julho de 1857.
- A. ilJ1procedencia da formação da culpa no processo da fallencia em
relação ao complice não impede a acção revoga'oda do art. 828 do Cod.
Comm.: Acc. do Trib. do Comm. da Côrte de 28 de ~etembro e 9 de
NOl'embro de i87L-Rev. Jw'. de Ui72 pago 379.
- Contra terceiros não podem os adminisu'adores de massa faBida requererem arrestos sob fundamento do art. 82.> do Cod. Comm.: Acc. do
Trib. do Comm. d.1 Côrte de 10 de Ji>nbo e 19 de Julho de 1869.-Rev,
Jw·. de 1873 pago 332.
- A hypotheca anterior á qualifica.ção da quebra é valida, se o equivaJenle está no aClivo da massa ;-a tl'anscripção de contlato é essencial para
o elTeitos contra terceiros: Acc. da HeI. d.: Porto, Alegre de 23 de Junho
de 187á. - G. Jv.r. t. 9 pago 71.
Queslâo.-É competente o jnizo commercial pal'a nelte se tratar dos
aclos compl'ehencliclos na clisposiçií.o (lo al't. 82;\ cl, God. Gomm.? bob fundamento deste art., co:nuinado com o art. 13 do Reg. n. 737, dizer I'e peito ao cl'edor commerciante. qu ndo os actos são praticados em damno
de credores de dividas commer' iaes, apresentou-se lIma excepção por imcompelencia ao juizo commerdal da 2" V<lra da Côrlr, e o respeclivo juiz respcncleu á minuta do aggravo interposto as im:- 111m. e Exm. 51'.- É fóra
de duvida que para determinar-se a competencia da jurisclicção commercial
não basta que ambas as partes ou alguma dellas seja commerciante, sendo
de mais incli pensaçel qlte a divida seja tambem, salvas a~ excepções e
casos defiuidos no ; rt. 20 do Reg. Comm. u. 73J. Tal é a expressa disposição do art. '\ I do mesmo Reg. Entendo, porém, que o arl. 828 do Cod.
do ComlD., consagrando o direito de annullar-se qualqner acto do fallido em
~e lenha intervindo dólo ou fraude em damno dos credores, sujllila implicl.la ~ necessariamente a discussão e apreciação desses mesmos. CiOS ii jurisdicçao commrrcial, Ol1 seja a divida de natl1l'eza civil ou commm·'ia!. É o
que se deduz do art. 13 do Reg. Comm. nas palavras: < as questões que
derivão do direito de rescisão, que o ,rt. 828 do Cod. confere ao creaor
commerciante, pertencem ao juizo commercial )) j não se faz ahi limitação al~uma sobre a natureza da divida, e nem se poderá conteslar aos curadores
l~scaesi Mmo particulares on representantes dos intel'esses da ma~sa, ii qnadade ~e commerciantes, que embalde procnra desconhecer o a~gravante na
sua mInuta de n. 2lt.
.
Reslringir a applicação do art. 828 do Cod. quanto ao direito de l'escisão
dos actos fraudulentos do faJUdo ao caso unico cle serem commercialltes
to~los os credore' interessados, ou de serem credores por dividas commel"Ciaes,
é Implantar ainjusliça e desigualdade que forçosamente provirá cm detrimento dos credores da ordem ci vil, que sempre abundão nas fallencias j
send~ aliás de vêr-se que lanto os credores dessa natureza como os com~~clantes são indisliuclamente comprehendido nos aets. 874 a 879 do da Cod. sem a ünlilação que ora se propõe crear.
nReleva. mais notar que, como len,ilirão os a~g1"avados na imp.ugnaç~o. á
. 21, alllda quando fôsse necessal"lO para firmar-se a compelencla do J lIIZ0
cO~lDerCial allendor-se á nalureza da escriptura ii fi. 9, achar-se-hia prola a a ex.isteucia do _ mutuo mel"caulil - quando se declara o mutuacia
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ArL 829. Contra commerciante falJido, não correm juros,
ainda que estipulados sejão, s a massa fali ida não cllegar para
pagamenlo do principal; lJavendo sobras, proceder-se-ha a raleio
para pagamento dos juros estipulados, dando-se preferencia aos
credores privilegiados e bypotbecarios pela ordem estabelecida
no art. 8'0 (1302).
Arl. 830. As ex.ecuções que ao tempo da declaração da quebra
se muveram contra commercian.e fallido, ficaráõ suspensas até
a verificação dos creditas, não excedendo de 30 dias, sem rrejnizo de quaesquer medidas conservatorias dos direitos e acções
tios credores privilegiados ou l1y.poLhecal'ios.
Se a execução fôr de reivlndlcaçio (art. 874), proseguirá, sem
suspensão, COin o curador li cal.
Todavia, se os bens executados se acllarem já na praça com
dia derlnitivo para sua arrematação llx3do por editaes, o curador
li,;cal, com autorizaç,ão do juiz commissario, poderá convir na
continuação, enlranúo para. a massa o producto se a execução
haver recebido dinheiro para acudir a elllpenhos commerciaes (Coj. Comm.
al'l. 247).- !,io, '2J de Abril de 1858.- Olegado Herculano de Aqui1lo e
Castro,
Suuindo os autos, foi negado provimento pelo Preso do Trib. do Comm.
pela seguiute decisão:
-Nego provimento ao aggravo de fis. 23 v., vistos os autos; e pague
o aggravante as c Istas. Porquanto, além do que eXllendeu o jl1iz a qllo
na sua respo ta á minuta elo aggravo, cumpre attender que, podendo ser
annullados, na conformIdade do art. 828 do Cod. COfl1m., todos os acto; ~o
fallido alienativos de bens de rail, moveis ou semovent s, e todos os maIS
act08 e obrigaçõe , ainrla mesmo que sejão de operações commel'ciaes, etc:,
e determinando o finat do ar!. 1.66 do nego C') III m. n. 738 (do 11I'ocesso
das quebras) ql1e as acções para a tlnlll1l1ação elos acto comprehendidos na
disposição n. 4, isto é, daqnr.lles mencionaJ'JS n art. 828 do Cod. a actos e
operações de nalureza commercial e não comm rcial, o cit. art. :166 dol\eg·
cstauelecp. uma r,'gra ampla e generica,sem fazer dislillcção al~ull1a da qualJda~
dos actos an!lul üvei '. I io, 12 de ~laio de 186S.-Coito.-Rev. Jur. de i8
pago 27L-Vide nota :1298.
(1302) Reg. n. 737, ar!. 637.

COllcol·(lancia.-Cods. Co~m;. ans.: lJesp. iOfl3; L. Fr.M5j BolI.
778; Wurt. 1.025; Prus. 15:L
. o
a Inglaterra, os juros, em regra, dei~ão de correr a contar do penod,
eJ
da declaração da fallencia. Quanto ás dividas privilegiadas - mort.qag
ou garantidas por um deposito - pledges - formão um penhor para o er~;
dor, e sobre seu preço deverá ser em!:lOlsado do principal e juros até o .
oe
de plena e inteira ql1itação ou pagamento.
-Nota.- Diz a Con;olid. das f,eis Civis, arl. 361. (1.) - < N~te-Se ~e '
esta suspensão é só a beneficio da massa fallida e não do falhdo. E
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proceder ele crI) li tos ql1e n10 sejão privilegiados nem hypoLhecarias, Oll o re n mes..;enLe proceJende desLes (t3ü3).
art. 82, com;Jre .enie em sua disílosição todos os credores, e não devia
ser assim.
• Os credores 1J)'po:hcc rios e pign raticios devião receber seus juros até
onde chegasse o produclo do; bcns hypothecados Oll dados cm penllOr.ll '
Snpponho que os "Oll)S do illuilratlo jUl'iscon;ullo eslão satisfeitos em vista
da s guinle disposição: - 6°_ Nos so!:Jrédilos cas)s de fállencia e inso\vab !idade:
_1°_0 credor hYi>0lhecario c.luside;'ar-se-!:la habilitalo para o concurso
simplesmente com o s.u liLUlo in5crip o, iudepend nle da acção ou smlença
conlra o deverlor.
_2°_.-\ divUa lJYPolhecaria se repulará vencida,
-3"-Os juros correráõ alé onde cllegar o produ~to do immovel 1Jypotb cldo. -Reg hypAh. n, 3453 de 1116 " art. 240.
(1303) Reg, n. 737, art. 577 Si 6,
C::oncol·I~l\llci~
• . - Cods. Comms. arts.: FI'. 532; L. FI'. 571 e
572: ILII. 77 L; Wurt 1022; PI'U . '27.
-:-Na Inglaterra, o cre,IJr q lle propõe Ulll~ acção ao fallillo por di vida antenor á rallencia, e cuja prclva se póJe fJzer ante a respecliva Côrte, não poderá
le"al', a e[éilo a cob ança na fallcnciu, se não suspcnde sua execução, sem
preJUlzo do exercicio de seu tlirei lo .

-Nota, -o modo de inlerrenção nas maSS1S fallidas dos procuradores da
fazenda publica qlla Ido esta fOr inleres ad I, é reguladJ pelo Av. n. 520 de
1863 e Ins rucçõcs que o acomjJanh.'lrão.
-:As disposições do art. 830 d Cod. do Com são extensivas á [dzellda
pub'lca 11 IS caS03 de que tratl o arl. 1°, SJlvo todavia o privilegi do fôro.
-lnSl. ciL~., art 3°.
,-:-Nos casos cm que a fazen la publica f<lr inleresslda nas quebra por
divida proveu'enle de letras, noUs promissoria; e creditos merc;lllli;, os
sel~s p~ocur,ld lres, depois de fdtos os pl'OleSLOS ne.essal:ius na fOrma da
Icglslaçao em vigor, poderáõ comparecer lHI ju'zo ela [,tllcilcia, afim de promovei' o emll'lso ua llleSml fJzenla, lia fórma do ClCI. do Com. e das presentes JnSll'llCçÕeS,
§ lII~CJ.-Estas hstrucções sã exlensivas a qualquer oulra divida activa
da.n~çao que não [ór de origem merc 111 lil , em ludo quanto po são ser applicavels,-Inst cils art. tO•
.-A jurisdicç;jo conLenciosa do juizo dos feitos c ntilluará em s II inteiro
vigor para a, ,qqe Iões respecl.ivas, q,IaIlUO não se pos a obLer adminisLratiV lI~ellte no JIIIZO da f,tllencill o emlJ(ll,o ou cumprimento das obrigações
acltvas da Dação.-In'\rs. cit'. art. 50.
d';:-tl. lallencia não altera a c lmp 'tcncia do jlliz l, nem muda a 1l1turcza da
/~da para o e[feilo de ser demun:iacla no ju:zo cOlllm~rcial da [allencia a
tida civil. -Dee. d'Agg, do PI'CS. do Tl'ib. do Com. da Côrte de 4 de JnllJo
e b6? -Rev. Jur. de 1855, pa,;. 31j".
-JUIZ COlllmissario niio: Juiz da fallenr,;a.
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Art. 831. A qualili:ação da quebra toma e:oglveis todas as
dividas p Issivas do fallido, ainda mesm) que se 0:10 acb.cm ven.
tidas, ou seJão commerciaes ou civis, cam abatilllento dos juros
legaes correspondentes· ao tempo que faltar para o vencimento
( (l30'l.).
(10M) Art. '829.

(Jolleol·dallcia.-CoUs. Comm. arts.: Port. 296, 376,1.138 e 1139;
FI'. úll ~, 1. FI', 44'\ e úlI5; 11011. 77!S; Belg. 13; Wurt. 1024 e 1025; Hesp,
10lt3; Russ, 1396; Pruss 56u di{!'.
-l~J.lnglatel'l'a, a declal'ação da fallencia tem por elJeito immediato, como
já vimos, fazel' depositario o syndico - oflicial assignee - de todos os
bens do fallido; por consequencla é uma liquidação que começa em vaDIagem
dos cre lores, e todas as dividas passivas, não venciJ.as, tomão-se exigi veis
ou cobl'a vei~.
As obrigações não veucidas por occasião da fal1encia, mas que são -debila
in pri1Jsenti solvendú in [uturo - são admissiveis ao passi \ o da ma,sa por
seu valor nominal, pal'licipando da reparLição ou di videndo, abatendo-se ã 'I.
de juros a contar do dia da declaração dos dividendos até o dia do ven·
cimento.
-Yota. -o illustrado alHor da Consol. das Leis Civis, art. 3 1 i), diz:.E como se deve entender o art. 831 do cil. Cod. que' declara exigiveis
todas as divitlas passivas do fali ido , ainda que não vencida" com abalimento
dos juros legaes correspondentes ao tempo que faltar para o ven\imento~
r,efere-se a to as as diviJas, ou sÓlU~nte áClueUas de que o credor recebeu os
juros ou reunio OSjUl".,S ao capital? E razoavel ellleuder que refere-se aeslas
nltimas, para que o creJor só rec~ba o capital elr~cliva'llente desembol'ado
e a porção de juros vellddos antes da fallcnci " entretanto a redacção d~e
art. 881 é ampla, para não dizer defeituo,a. O tlefeilo é eVidente qUdl\ ;OtlIZ:
-a qualijicaçiio da quebra torna e..vigiveis-dcvendo cl zet'-a aberlur~ da
quebra.-A dilliculdade é maior, porque diz-com abiltimelÚo dos JuroS
legaes-devenuo dizer-com abatimento dos juros,»
-O maiJr defeito está em lIossa acanha la in.elligencia por não e~le~'
dermos o illustr ,do escriptor: a nosso \ er, a n:dacção não póde atltllg1r
maior clarezJ e precisão-o abatimento dos juros legaes-refere,se só e ex·
cluslv,mente á divida a vencer; por exemplo, lima letra de 1:000'000 pre·
cisa aiuda de 3 mezes para o termo de seu venciml~uLo a datal' ou a coutar do
di,1 da qualifica ;ão da quebra; eutão abate-se (j "[o {que são os iuros lJg Jesl'
isto é, 5$ por mez, ou t<>$ pelos 3 mezes ditos, e apenas pela ímporl2nCIl
de 985$ o cretlor representará nos dividendos: isto é o mais simples e menOS
du vi.:oso,
Menos procedente é dizer-se que, em vez da-qualificapão-se devia dizer
da-ilbertuI'a- I isto que ha suas ra?ões para o le"islad,)r assim !laveI' dipo tI, sem embargo dus Cuds. estrangeiros, pois que uão se é obrigado, cOI
materia de legislaçci . a u,n aren'o lal: UluiU menos ainda é dizer-se qoe
devia haver suppressão da palavra - tegaes - pos.erior a _ juros. Oqoe
ser iria de regra para o descouto? Como os descontos rt:lJulão-;,e pelas co~·
venções das partes, na auscncia claC[llellas a Ill'esllmpção neeessariamente leria
de recahir nos juros da lei; o que é geralmente segllido.
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Art. 832. Os co-obrigados com o fallido em divida não vencida ao tempo da quebra são obdgados a dar fiança ao pagamento no vencimento, não preferindo paga-b immediatamente
(art. 379). (t305).
Esta disposição procede sómente no caso dos co-obrigados
simultanea, mas não successivamente. Sendo a obrigação successiva, como nos endossos, a fallencia do endossado posterior
não dá direito a accionar os endossatarios anteriores antes do
vencimento (art. 390). (1306).
Árt. 833. Incumbe ao curador fiscal requerer :lO juiz commis
sario que autorize todas as diligencias necessarias a beneficio
da massa; e é obrigado a praticar todos as aclOs n8cessarios para
conservação dos direitos e acções dos credores; e especialmente os prevenidos nas disposições dos artigos 277 e 387, requerendo para esse fim a immediata abertura e rompimento do
sellos nos livros e papeis do fallido.
Havendo despezas que fazer, serão pagas pelo depositario, precedendo autorização do mesmo juiz (art. 876, n. 2). (1307).
Art. 834. O curador fiscal é obrigado a diligenciar o aceite e
pagamento de letras e de todas as dividas activas do fallido, passando as competentes quitações, que serão por ene assignadas
e pelo depositario, e referendadas ·pelo juiz commissario (1308).
- Mantemos nossa nota sem lhe retirar uma virgula, apezar do autor da
COns. das Leis, em sua 3' ed., qualificar como lhe aprouve nossa observação:
-nunca tratamos a tão conspicuo jurisconsulto senão com o prorlllldo respeito
e veneração que elle merece da sciellcia do direito: e, entretanto (pasma), em
estylo choca7-reiro, nos aggride.
Que os entendidos apreciem: - nós com a intelligenci!l natural e pratica
q~e demos ao nosso artigo, eile com essas tres fi~uradas hypotheses sem o
mmlmo valor em face de um titule de divida que deve ter ou consirnar
quantia certa a pagar.
(1305) ()oueordanela. -Cods. Comms. arts. : Porto 1.1M i FI'. 448 :
L. Fr. 444, 2' p.
(\306) l:olleo..daneiA.-Cod. Comm. Porto 1.141,
(1307) .Reg. n. 738, al'ts. 156 e 157 D. 7; Decl'. n. 1597, art. 68.
(JOllcordaueia. -Cods. Comms. arts. : Porto 1. 169 e {i 73, 2' p. ;
Fr• 499 i L. . r. 490; Holl. 8i4; Russ, 1ú12; Bcsp. 107.1 i Wurt. 1079;

Pr u!. 63.

• -t .Na _lnglaterra, 0 - olficial aS3ignee - e demais ~genles têm as mesmas
.u onz<lçoes.
(1308) Reg. n. 738; arts. 156 e 157

D.

8.

I., (Jolu·ol·daueia.-Cods. Comms. arts.: Porto 1137,1." p. ; Fr. ú63 ;
Fr. 471 ; 8011. 806; Wurt. 1060; Prus. 86 e 87 dirrs.
.
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ArL. 831:;' As dividas ar,tivas exigíveis em diversos domicilio~
podem 'l'alidamenLe cobrar-se por mandaLarios competentemente
autorizados pelo sobredito juiz (Oü9).
Art. 836. \.S som~:nas proveniontes de venda de effeitos ou
cobl'anças, abatidas as despens e custas, serão lançadas em caixa
ue duas chaves, das qlJaes tera o curador I1scal uma e o depositario outra, sal vo e os credores acc 1I'darem em que sejão reco·
Ibidas a algum banco commercial ou deposito publico (i3·IO).
Art. 837. A sabida de fundos da mesma. caixa só póde ter
logar em virtuaede ordem do juiz commissario (i3H).
Art. 838. Desde a enLrada uo curador fiscal em exercicio,
toJas as acções penden tes con tra o devedor fallido, e as que
houverem de ser intentadas posteriormente á fallencia, só pJderáõ ser continuadas ou inte~ladas contra o mesmo curador
fiscal (1312). Este, porém, não pó<.1e intentar, seguir ou defender
- Na Tnglaterra o - aCC01tntant - sup rintende e registra a administração
dos fundos que pertencem á fallencia. Dá destino aos mcsmos ou os vende,
segundo autorização do chanceUcr, e faz cm épocas determiuadas um relato:io ao parlamento de tudo que tem recebido e pago.
(1.309) Cone.u·llaneia.-Cad. COlllm. Prns. arts. 75 e 76.
(1310) Arl. 866; nego n. 738, arf. 1.56.

COllleo!'llancia.-Cods. COlllI11S. arts.: Porto 1.1.75; ·Fc. h65 e496;
11011. 8tO; Wurt. 1063; Hesp. 1046 n. 1., '1053 e 1094; Prus. 88 e 89. .
- Na lng'atterra, o; tillllos de fundos publicos, valores illdl1stl'iaes, adlabeiro, os bilhetes c erfeitos negociaveis são transferiios, entregues e pago
pelo -- o(ficial assignee-no Banca de Inglaterra á credito do - accountantda fallencia.
- Nola.-Os bens penhorados a qualquer casa f~lIida continuão em podel
do depositario e administradores, não sendo cxtensivas as disposições das
1usts. de 1 de O zembro de 1.845 as caixas de que tratão os arts. 836 e
866 cio Codigo do COll1l11erC~O, e bem assim as administrações das ma~as
falUdas, salvo dQS procuradores e mais agentes da fazenda publica odirCllO
para requerer a remoção do deposito e quaesquer outras providencias no
caso de receIO de delapidação e extravio dos etfeitos depo.itados. -AI'. n. 183
de 18~5.
(13H) (:onclH·llaneia. -CoC!s. Comms. arls. : Porto H77; FI'. á98;
L. FI'. 489, 2' p. ; lloll. 811.; WUI't. 1064.
..
.- Na Ingiatel ra. não se conhece as funcções especiaes do nosso ca;'jUIZ
-eommissario : essas atlrilJl1ições são exercidas pela propria Côrte, adminlstratil'amcnte, ou por seus auxiliares, como o-"egistl"ar-e o_accounl ant.Ue ordem do juir. CUlIllllC\"ial e não commissario - not. 1259.
(1312) Reg. n. 737, art. 23 Si 2 ; Reg. n. 738, arts. 156 e 157 n. 9.
Co·nco.·IIRDlCiR. - Cods. Comms. arts. : Porto 1.1.~2, l' p. j Fc. á9ái
L. FI'. 443, 2' p.; Holl. 813 ; Wurt. 1065; nuss. 1431..
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acção rtlguma em nome ela massa sem autorização do juiz commissaria (:1.313).
Art. 839. O cmador fiscal e os deposiLarios perceberáõ uma
commissãa, que será arbiLrada pelo Tribunal do Commercio, em
relação á importancia da massa, e á diligencia, tralJalbo e responsabilidade de uns e outros (t314.).
Art. 84-0. 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 nece_sario empregar
na escripturação da fallencia e mais negocias e dependencias cor·
relativas, com attenção ao seu trabalho e á importancia da
massa (:l.3Hí).
(1.313) l1eg. n. 737, art. 23 SI 2 ; Reg. u. 738, art. 1.57 n. 9.

Concol"tonci".. - Cods. COll1ms. arts.: Porto 1182, 2" p. ; FI'. 494 ;
L. FI'. 443, 2' p. ; Wurt 1065.

- Na Inglaterra, os syndicos tambem precisão de autorização da Côrte.
- Nota,-Vid. not. 1259.
(131.4) Art. 282; Reg. n. 737, art. 286 n. 3; Reg. n. 738, arts. 156
e 158.
(Jolleol·dallcia.-Cods. Comms. arts.: Porto 1183; FI'. 483 a á8:;
L. FI'. 1162, tllt. p.; Holl. 863; I1l1ng. 59; Wurt. 108!.; Besp. 1056;
Russo, 15H.
- Na Inglaterra os syndicos lambem têm essa commissão.
- Nota.-Para o Trib. do Comm. da Côrte e provincias sujeita" á sua
juri,dicção expedio-se o Reg. de 5 de Setembro de 1855, mandado observar
peb edital do Presidente do respectivo Tribunal em 12 do diLO mez e anno.
- Vid. no App.
tíüo é o Tl'ibunal que arbitra a commissiio, mas o juiz c011tmel'cial ; aquelle
fixa o maximo e minimo da con1l1llssâo devida, isto é, que, em vista do
trabalho, arbitra o quantum, não podendo prescindir dos dados da dita fixaçao.
- lJecr. n. 15;)7 cit., al'l. e SI b. - Vidf. nOi. 375.
- E a commissão ar iLracla pelo juiz COIl11Tlercial: na Côrte é de meio a
um por cento para os primeiro., e de um a dons por cenlo para os segundos.
- No M~ranhão t\ de um a dous l' I' crnio para os primeiros', e de dons a
tres para os segundos: HeI:(. de 111 de ~Iarço de: 1856. -1\0 App.
(131.5) Art. 865; Reg.

Il.

73'), arts. 156, !.57 n. :1.0 e :1.67.

I (JOIl.COl·liancia.- Na Inglaterra até o proprio ralJirlu, mediante um

lO\lOl'ano, póde ser empregado para facilitar a iuve tigação das contas e
escnplurRçâo da ma sa ; bem entendido, quando nrto está preso.
- O dileilo frau':ez conlélIl a mesllla doutrina -(art. 488), bem como o
II.esp. (1092).
b' -:- Nota.-r-ão é o Tlibnnal q ne sob proposta do juü C011lmissl/1'io ar~Ilia a gratificação, mas o juiz COllJmercial cum audiencia do curador

.Iscal,
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Al:t. 84L Fica entendido que todas as despezas e cllslas, que
se fizerem nas diligencias a que se proceder, relativas â quebra
com a devida autorização, devem ser pagas pela massa dos bens
do fallido (arl. 876, n. 2). (1316).

TITULO II.
DA. REUNIÃO DOS CREDORES E Dj.

CO~CORDATA.

Art. 842. Ultimada a instrucção ·do processo ua quebra, ()
juiz commissario, dentro de oito dias, fal á chamar 05 creJo·
res do falUdo para em dia e hora certa, e na sua presença,
se reunirem, afim de se verificarem os creditos, se deliberar
sobre a concordata, quando o fallido a proponha, ou se formar o contrato de união, e se proceder á. nomeaçãD de
administradores (....H7).
(13:1.6) Reg. n. 738, art. 156.
(;ollcol·.laRBcia. - Cods. COOlms. aI'ts.: Porto 1240; Fr. 589; L.
FI'. 527 e iJ88; Prus. i47 a 169 j Ouug. 81 e 1.20.
É jurisprudencia universal. :

(1.3t7) Reg. n. 738, art. 1.32; DCCl·. ns. 3308e 3309 de 1864. Videnots.
128i e 1.301.
(Jollcol·clallci~. - Cods. Comms. arts.: Porto 11.84; FI'. 501,502 e
51.9; L. FI'. 1I92 e 507; Uoll. 81.5 e 816; 8esp, 1100, H1I7 ; WUlJt.lo65;
Prus. !J8; Russ. 1/18á e 1686.
'a Inglaterra convocão-se os credores depois do julgamento dcclarator!o
da fallencia para reuniões dl::signadas pela Côrte que procede á verificaçao
dos cred,tos - proof of debetes - como um acto de administração jlldiliarlae
!lã') de liquidação; não são os credorts provisOIiamente ou administradorl:S,
como entre nós, que se eu arregão dj,so.
Os In::lezes não reconllecem a conc07'data, entretanto que permittelll. de·
erminado~ contratos do fali ido com seus credol'es, sendo superintendidos
pela Côrte em sua execução, e (Iue produzem alguns elfeitos da nossa concordata,
Taes contratos são: a composição - (he composi ion - que perfeilamtWIe
trauuz-se por - c mposição, arranjo amigavel: _ as dillpusições, ou con'
venção sob a fiscal\sação da Côrte - arrangem nts under confJrot of lhe CDurl
of banlcruptcy - : finalmente a disposição ou convenção por assi,gnatlllã particular - a7'1'ungement by deed 01' memorandum.
.
-- ['{ota. - Nossa legislação anteriol' ao Cod. do Comm. não conheCIa
perfeitamente a conrOrcl<lla laL qual temos; dependia o compromisso de um
escripto particular ou publico homologado pelo juiz que lhe interpunba o
decreto judicial.
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Se concedia só tempo, a malOl'la da vonlade dos credores em sommas·
obrigava os reslantes. - As,. de 23 de Junho de 1811. ; - send) de rebale,
ao conlrario.- Alv. de 1.11 de Março de 1780 e Ass. de 1.5 de Fevereiro
d~

1791.

.

-O iIIustrado Cons. Nabuco. ministro da justiça em !866, apresentando
ao parialOenlo um projel:lo de reforma de lei so~re fallencia, suggerio a
concordata p01' abando1W da lei franceza, de 17 de Julho de 1.856 j esta
providencia traria bons resu I tados.
Como nosso parlamento não se occupa dessas questões de interesse real,
porque a politica absorve illlprodnclivamente tudo neste pliz, dei'lou esse
projecto de ser discutido e con vertido em Id.
E pena que não se aproveitassem as idéas de UIU tão laborioso quão
eximio juriscon ulto, que excita a admiL'ação de todos os que o ouvem e
lêm.

- Se bem que não fôsse prevista a concol'data P01' abando o por nossa
legislacão commercial, todavia nada implica que pussa ter logar, vislo que os
arls. 842 e sego do Cod. e Heg. n 738 POl' suas disposições não a repeUem,
uma vez que seu proce.5so se harmonisa com O que está regulado convoolllo os crEdores e o fallido, porque não poderá ou não deverá o juiz
11Oillologa-la? '0 processo da fallencia, salvo o que perteuce ao juizo criminal, o juiz não tem outro dever que garantir os credores, distribuindo
os bens da massa entre si para seu embolso: em nome de que intere ses
ou princípios resistilia o juiz a negar-se a homologar uma concordala nesta
condições, eonvindo ao fallido, convindo os credo-es destes? Os credores
represeotão a massa, e livremente podem, de accordo com o fallido, transig.it·: o juizo que ahi intervem é para a segurar o iuteresse commum, medi llle certas formalidades, e não certamente para arvorar-se fi'm tutor de
direitos alheios, que á visla da lei têm uma elfectiva representação; o contrario seria oppõr mais um ohslaculo ao direito de propriedade, sem razão
de ser, que o prurido dil tudo r~lllam&llar-se.
- Na Côrte um j niz de 1.' instan.cia já assim decidio a 1.7 de .Maio de
1867 na faUencia de Pinlo Maclladú & C.', 2'" vara, escrivão Abreu•
. - COllviria adoplar-se expressamente a cunco~data por abandono, de
~ncoolestavcl vanlagem e da qual não faz menção o Codigo, estando, aliás,
Já admitlido na pratica de alguns jllizos.
Conviria ainda declarar que as concordatas amigaveis, condemnadas pejo
Decr. ~. 2481 de 185\), são sóm 'lHe as que se referem a negocianles com
fall~oCla aberta ou em lermos de o ser; nada obstando que haja accordos
amlg~veis extrajudiciaes entre os credores e o devedor em qnalquer tempo
ant~rlor á (alleacia.
II }lOnlo que já tem sido objecte de duvidas: Cons. Olegario.- Dir.
t. i ']lago 13.
- Pra quaesqoer effeitos jnridicos não é admissivel comminação alguma
Ou adVe!lenCia aos credores do fali ido, chamados para deliberar- sobre con:,atas, COulas e moralorias, além dos que são prescriplos no art. 842 do
Cn~;~comm. e dos que se conformarem com os arls. 'tl44 e 847 do lUesmo
"""60.

)'~as ~rlas circulares que o escrivão tiver de dirigir aos credores do falI
resIdentes no lmperio, cujos nOlDes e domicilios sejão conhecidos, e
n~ .e~.taes e annun.cios convucaudo os desconhecidos fi'. os conhecidos, cujo doDIICilio fOr ignorado, e os residenLes Lóra do imperio, dewerá ser inserido com
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o chamamento a respeito dos credores conhecidos será por
carta do escrivão, e aos não conhecidos por edi Laes e 'lnnuncios nos periodicos; e nas mesmas ca rLa:;, edi tae:> e annon·
cios se advertirá que nenhum eredor será admiltido pOl'
procurador, se este não tiver podere. especiaes para o acto
(art.. 1M$), e que a procuração não pó e ser dada á pessõa
que seja devedor ao fali ido, nem um mesmo procurador re·
presentar por dous diversos ct'edures (art. 822). (l318).
Art 843. O curador fiscal, os administradores, e todos os
credores presentes, por si ou por seus procuradores, a signaráõ termo no processo ela quebra, Lle que se dão por intimados de todos os despachos do Tribunal uo COll1mercio, qne
as advertencias do art. 8li2 a (10 art. 8lill do cilada Codigo, que obriga os
ausentes a adberil' ao voto da maioria dos presentes: Decl'. n. 4882 de
18i2, al't. 1.
- São revogadas as disposições do art. 1." do DecI·. u. 1.368 de lo85h e
do art. 69 do Decr. n. 159i de 1855.
Que!!ltão.-..4. administração de uma massa fallideL sem poderes especiaes e aUlm'isaçào judicial póde figural' com volo na "eunião de credores
pal'a concessão de concordata? Alguns opinão peja negativa, mas a pratica não é uuiforme.-Rev. Jur. de 1870 pago 1-

('1318) Reg. n. i38, arls. 127, 133, 134 e 135 j Decr. n. 1368 de 185h.Vid. not. 1326.

()ollcel·clallch•. - Cods. Comms. arts: Port. 1185 e 1204; FI'.515i
L. FI'. li92; Hesp. 1110; Rnll. 817; Wun. 1071 e 10n.
- Na Inglaterra, o annuncio !)al'a os credores provarem a e~i lencia de
seus creditos é feito na Gazeta ele Londres durante 10 dias. Para acomposition - o annuncio é feito na mesma GazeteL e por 21 dias.
- - iYota.-Visto a antinomia dos arts 127 e 133 do Reg. n. i38 o Decr.
n. 1837 de 1856 decl'll'ou - qne a convocação dos credores para a 2'
reunião deve ser {{'ita por cartas circulares do escrivão.
- Bastava que a citação dos credores se fizesse depois de homolDga~o
o compromisso lIOS termos do Ass. de 5 de Dezembro de lona.
- Decidido o recnrso no caso de pronuncia, li remetLido o lI'aslado I!O
processo ao juiz do crime qne mI' designado pelo l residente da Relaçao
e prosegue o processo on fallencia, praLicando- e os actos do art. 842 do
Cod. Comm., quando tem logar a convocação dos credores que deve ser
dentro em 8 dias, para deliberarem SOQre a concordata on se formar o
contrato da união e nomear administTadores.
_ue!!l'tàe.- Unt credor póde ?'ep,'esenlal' outro como pl'ocu?'ador~

"f

;'
I

se

bem que o nosso Cod. falle do procurador, e do devedor e não do credor,
todavia parece que a mente do Jegi~lador foi prevenir o abuso (l~ um
mes~o individuo não ter mais que um voto; assim já se decidlO na
BahIa, assim temos visto praticar e praticamos. U Cod. Porto consagra eX'
pressamente essa sã doutrina. - viele not. 143.
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no me~mo fÔre'11 proferiill1s cm s% '50 publica, e das decisões
do iuiz wmmi ;;ario. que e~L,\'el'em patentes em mão do escri';;lo Jo rrÚi'e.':o (1~~19).
Â.l't. 8MI, , o:; ('reJores que não comparecerem a alguma
reunião para que lellhã.o sido competentemente convocados
enlenue·se que ítilhirern ú: resoluç'3es riDe lomar a maioria de
votos dos credore3 que comp:lrcL:pr:'io; comlanto que, para
conce~são ou negiJç5.o da concon.lata. se ache presenle -o
numero do credores exigiJos no :11't. 847 (! 320).
A!t. 845. Reunidos o~ credores '(lb apre iclencia do jujz
comlllissario, e presenle o luradllr lisal, e o fallido por si
00 por eu procurador, ou á ,U:l revel ia (ar!. 822), o mesmo
jUiZ fará um relalario exaclo do estado da falleDcb e de suas
circulllstancias, segundo conslar do processo; e apresenlada
em seguimenlo a lisla dos credores conhecido:-, que e tará
de ~ntemão prl!parada pelo curador fiscal, e na qual e achal'áõ inseriplos os que se bouv'rem apreseotauo, c m os seus
nomes, domicilio<:, importancia e naturei.:l dos seus respeclivos
creditos (art. 873), as entando-se em continua~ão os credore
que neste acto ele 00\'0 se apresentarem, o referido Juiz proporá a nomeação de uma com missão que baja ue \'erincar os
creditos apresentados, se a reqoiio o não der logo por "erifiC3tl,

~.

bla commissão será composta de lres dos c.redores; p,
examioando os livros e papeis do fallido no e criptOI'lO onde
se acbarem, é obrigada a apre entar o -en parecer em outr.l
reunião, que não poderá espaçar-se a mais de oito dias da
data ua primeil'a.
Og creditas dos membros da commissão serão veriflcados pelo
Curador fi cal (t 321) .
(13'19) Coneord:uleia.-Cod. Comm. FI'. art. SUl; L.

FI'. 506.

-Nota. - ESla declaração póde sei' consignada na respectiva acta, in-

dependelll~menle de lermo especial.
d -:- ~os despachos do juiz commercial e não do tribunal: -das deci ões
o JUIZ commercial e não do ,juiz C07nmissa1·io.

(J320) Av. de 8 de Jtllho de 1851. DCCI·. n. ú882 de 187~. 1317.

nol.
:

Vide

COllcol·dallda.-Cod. Comm. FI'. art. 512; L. FI'. art. 502.
(1321) ReI. n. 738, 3rt. ,136.
F ('OIlC01·11:\lw.a. - Cod. Comms. arts. : Porto 1187, 1188 e 1193:
8~: 503 a 505 e 5it ; L. FI'. ú93, 495, e 496; Hesp. 1100 a 1104: floll.
a a 820; Wurt. 1067 e sego ; Prus. 98 e sego ; Russ. 1462 e sego
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ArL. 8í6. Na segunda reunião dos credores, apresentados
os pareceres da com missão e curador fiscal, e não se o[ereaendo duvida sobre allmissã dos creditos constantes da li6la,
e havidos por vl3riô.cados para o fim tão sórn _nte de babilitar o
credor para poder v lar e er votado, o juiz cornmi'.ario proporá. á deliberação da reunião o projecto de concordata, se o
fallido o tiver apre entado (1322).
])orém, se houver contestaçã sobre algum credito, e não
p1dendo o juiz com rnissari conciliar a' partes, se 10uvarãõ
estas no mesmo acto em dous juizes arbitros; os quaes remeto
teráõ ao mesmo juiz o seu parecer, dentro de cinco dias. Se
os dous arbitros se não conformarem, o juiz commissario dará
vencimento com o seu voto áquetla parto que lue parecer,
par l o fim sobrediLo sómente, e desta decisão arLJilral não
haverá recurso algu m ('13'23).
Art, 847. Lida em nova reunião a sentença arbitral, se
-

Na Inglaterra, concQ7·d. da not. 1.31. 7.

Nota. -D~sse processo com minudcncia se lavrará uma acla, assignada
pelo juiz. fallido, credores, curador fiscal c escrivão.
Nã sabemos para que esla verificação pro visaria, quando podia ser logo
definiliva; é mai um ziguczaJue para emmaranhar o já tão complicado pro'
cesso da fallencia.
- Sob a lJresidencia do juiz commercial .
-

(t322) Art. 853 e 855; Reg. n. 738, art. 1.36.
lVoncol'.lalleiA.-Cods. CIlmms. arts.: Port. H8iJ; FI'. 503eseg.:
L. Fr. 493 e seg ; Hall. 83l a 835; Resp. H05 e 11.52' Prus. l.l9
a 1.28.
- O dirciLo inglez, que, com) vimos, é dilI~rente neste processo, admille
todo e qualquer credor a provar sua qualidade e tilul) sob jW'amcnt~ i ~
Côrte ad 11ilte ou rejeila o credito e como tcnha uma jurlsrlicção nao!ll
lrgal - legal - como de equidade - equitetble - p6je cxaminilr ou tomar
conhecimento do requerido, nüo obstante qualquer decisão ou jJllgalDenW
contrario.

- Nota - Vid. uot. 1302. -Os credores bypothecarios, nos termo; 1c,,"iI~
não podem sotTrer conteslação.-Reg. n. 3453 de 1.8G5, art. 240 § 6 D.
(1323) Reg.

li

737, arts. 411

SI 2·e 4'14; Reg. n. 738, art.13G.

<:ouCI)I'tl:nlcia.-C~ds.Comms. arts.: Porto 1t90; 1'1:011. 829 e ~'/
835; l:Iesp. 1. L06 e 11.07 ; FI'. 508 e seg.; L. I' r. 498 e seg. ; Prus.

o

- Nota. - Sobre o juizo arbit1'al vid. noto 325.
.
lhe
- Deve, pois, o juiz, em falta de accOrdo dos credol'es, d-.cidlr comO
parecer mais jus to.

I

I
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passara seguidamenle a deli berar sobre a concordata, ou sobre
o contralo de un ião (art. 855) (1324.).
Se ainda nesta reunião se apresenlarem novos credores,
poderitõ S.f admillidos sem prejuízo dos já inscriptos e reconhecidos; mas, se não rôrem aumitlidos, não poderáõ tomar
parle nas deliberações da reuo ião;
que todavia não prejudicara aos direilos (10e lhes poss1io compelir, sendo depois
reconbllcidos (arl 888) (t 325).
Para ser válida a concordala, elige-se que seja concedida
por um numero lal de credores que reprcseo le pelo menos a
maioria de les em numero, e dous terços no valor de lodos os
credilos sujeitos aos efiei los da concordata (13~6).

°

(1324) Arts. 842, 844 e 860, 2' p.

j Reg. n. 738, arl. 41 n. 2.
Uoneordaneilt. - Cods. Comms. arts.: Port. H93, 2' p. ; Fr. 5!9 e
52. ; L. Fr. 507 e 52\:); 11011. 836; Prus. 588 a 59!.
- Nota. - As concordatas judiciaes são isentas do sello proporcional Dcc. D. 4505 de IS 0, al"t. ia Si 7.
- Assim as concordatas amigaveis estão comprehendidas na disposição do
irl. I infin. do Oec. n. li50S cit. - Vide not. 1327.
(1325) IIrt. 842; nego n. 738, arts.: 41 n. 2 e 173. - Vide not. 1317.
COIUlOI'thuHlRa. - Cods. Comms. arts.: Porto 1203; Fr. 515; L.
Fr. 50S; Holl. !l33, 873 e 874; Hesp. 1104, iUl e lH2; Wurt. 1128 ;
Prus. 167.
(1326) Arts. 842 e 8ill j Reg. n. 738, arts. 41 n. 2 e i73.
COlleoli·daucia. - Cods. Comms. arts. : Porto 1194, 2/3 dos credores, representando os 3/4. dos creditos não privilegiados, nem hypothecarios,
00 os 3/4 dos credores, represen ando os 2/J dos creditos; FI'. 519; T
... FI'.
50~ i .Russ. 508 - maioria dos credores e 3/4 dos creditos j E1I'sp. 115~ maIOria dos credores e 3/5 parte do passi vo total; Boll. 84 t . W urt. 11uO ;
O.rd. de Bilbão, cap. 17 - ~,3 dos creclores chirographarios e 3/4 dos creduos; Proso f>92, 606 a 609 - a II' aioria obriga a minuria ; e quando algnns
c~edores apell~s adhcl'em á maioria, se estabelece sob differentes bases, a saber:
~ e 2', é neces ario a maioria da somma do capital e juros, segundo os
titulos reconhech.los· ~', a maioria em numero não póde ser invocada sen~9
quando os creditos são de igual v.•lor e quanti~lade; 4°, uma conta particular a cada classe será organizada, sendo os direito~ de carla um credor
~elermina~os j 5·, o "l'oto de toda a classe se fixará pela pluralidade dos
titUlo: de cada ela se; 6", nma classe não póJe preju icar a ontra por sua
adhcsao ou recusa, elc.
- Na Belgica, art. 62G da Lei de 18 de Abril de 1851. '-- 3/4 dos credores
e 5/6 dos cretlitos: na Inglaterra, para a - c'Ymposition- not. 1317 - se
~/~~ dos c:'edores, representando os '.i/la dos credito, aceilão a proposta do
a Ido ou seu! amigo, será convocada uma segunda reunião. e, havendo o
mesmo resultado, a CÔl"Ie poderá, sob a prova por cscripto do aceite dos
credores, e depois do pagameuto de uma somma determinada por ella, annullar o julgamento declaraLOrio da fallencia, tornando-se obrigaloricl a decisã()
~&

~
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Art. 848, Não é licito tratar-se da coo.cordata anles de se
acharem salisfeitas toüas as formalitlades prescriptas ne1ite Titulo
e no antecedente; e, se fôr concediLla com preterição de alguma
das suas disposições, a todo o tempo poderá er annullada
(i3~7).

j.
Á

da eôrte para todo e qualquer credor, não podentlo votar o credor de qnantia
inferior a:t 20 sterls. (500 francs.), nem será considerado em referencia ílO ou·
mero, sendo aliás Slta dÍliua considerada como v.1lol' : - nos al'rIl71ge-71lelll
unde?' control of the COUl't of ban7cruptcy - not. 1317 - se os 3/5 dos credores em numero, representando os 3/5 da imp0l'lancia integral dos CreltilO
(cada credor de credito ao menos de f. 1.0 sterk (250 fruo ·s. ) consentem no
pedido do fallido, uma segunda rculliãJ de CI edores he convocai á, e nesla, e
os 3/5 em numero represen,,'ndJ os a/5 do passivo aceilão a proposta, selavrará disso auto circumstallciatlo. assignnndo os mesmos credores, e a Côrle,
ouvindo todas as reclamações que lhe fizerem a respeito, confirma:11 ou regei·
~ará a proposta, e, confirmando, d,trá ao faUiuo nm cerl~ficado contestandoo
acto, mencionando sobre o dorso do certificado a prolecção adquirida pelo
falHdo; este al'rangement o riga todos os cre lares que COrão intimados para
as reuniões ou assembléas em que se propõz, se deliberou e se assignou: no
caso do arrangement by deed 01' memol'andttm - not. 13'17 - se 6/7 ao lI1enos
de credores, representando a mesma proporção no passivo intl'gral do devednr
consentem, será o mesmo assignado, e registrado seu certificado \leio secre·
tario - regi traI' - que produzirá fé ante todas as COrtes de dirüito com·
mum e equidade - ; neste genero de compromisso alI arranjo os credores
nomeão um commissario - t?'ustee - ou um inspe 'tor que rcpresentúo a
maioria. Este - tl'ltslee - ou inspector, se não tem sido dc;ignado, dous efe'
dores verificão e affirmão que os 6/7 em numero representão os 6/7 dos
crecUtos e assigllão o deed alI memorandttm, c rLifican lo por rscriplo psl~
circumstancias a CÔI'te das fallencias. Tambem aqui é preciso para ocredor
votar que o c~'eJito seja ao menos de.t tO sterls. (250 [("anes.).
- :lolota - Os credore~ ausentes são havidos como adlJerentes á concordata,
e esta é a condição e fÓl'm,1 substancial, pela qnal se considera supprido o
numel'O de credores e o qltantum de c.lpilaes que o art. 847 elo Cod. Corom.
exige para a concessão da concord. ta : Res. do GOGS. de Est. de t 5 de Janl1iIO
de1870.-Jul'. Comm. pago 3í7.
- Vide Dec. n. 4882 de 1872 em a nota 1317
(1327) Arts. 8112, 849 e 902; Av. de 8 de Julho de 1.85'!.
"oB"~OI.·dalBCaa. - Cods. Comms. artS.: Pws. 588 a 591; III'. 519j
L. FI'. 507.

'......

.

- Na Inglaterra, tambem a COmlJosition, not. 1.317, dá-se depois doultUIIO
exame por que passa o fallld o.
- Nota. - Vide nots. 1296 e ant.
.
- Á vista das disposições dos arts. 8.'12, 848 e 8.98 do Cad. Comm., n~
podem ser admittidas as concordatas amigaveis. - Dec. n. 2481 dr. 18~7i
- Vide Deers. ns. 3308 e 3309 de 1864. n. 3ó16 de 186') e 4882 de lu
em a noto 1.317.
.
Qne_tão.-As conc?rdatas ami.qaveis, sendo unanimes e para prtUI~~
,a lallencia, serão permittidas? Dilfcreiltes ad vogados notaveis, e entre el
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os juri'consultos Cons. Nabuc'l e Dr. Teixeira de Freitas, opinão pela affirmativa, e aqueLe no P'rocesso Solttinho (Vid. Rev. do InsUt. dos Advs. de
1868, Tom. 6, pago 25(11) exarou umas razões de appellaç;io que merecem
8er lidas pela sua vasta erudição: em apoio d~ssas abalisadas Opilliõ~s, e além
dos commercialislas que citão, permitta-se-nos transcrever Alauzet, commenlaire du God. de Com., edic. de 1868 n. 1782 . obre o art. 507 da Lei
franceza sobre fallencias: l( A intervenção da lei e da autoridade publica serião
muteis evidentemente, se todos os credores estivessem de accordo com o
fa!lido para regular sua posição respectiva.... A Côrtc de Alll{erS (A v. ue 2
de Fevereiro de 1849), julgando que 11m contrato poderia scr validameme
eelebrado entre o fallido e seus credores, se todos ao mesmo prestassem sua
adhesão, não obstante a pretel ição da formalidade da verificação dos creditos,
uma das mais importantes, conformou-se com este- principios. > Continnando,
diz Alauzet- Une adhésion unanime leve toute diJIiculté ; - e note-se que
l lei fl'anceza é identica á nossa, quer do Cod. Comm., quer da lei das
Illlencias.
- Essas luminososas razões a que alludimos provocárão o seguilltcjuridico :
-Accórdão em Relação. etc. Que vistos, exp!JStos e relatados na fórma da
lel os presentes autos crimes de apppllação, delles consta: que em 26 de
Outubro de 1865 á n. 1 se abrira fallencia aos appellantes a requerimento
de Pinto Machado & C.' na qualidade de credores que se dizião dos mesmos
appellalltes da quantia de 681 :1238000, que tudo eslava por pagar; que a
abertura da fallencia se fundára sómente na cessação do pagamento das letras
que se lellcêrão no 1 de Outubro, de unde datava o ji.úz a illscLvencia dos
appellanlcs, que por confissão dos ditos credores ji as mesmas letras estavão
pagas, sendo por elles incluídas por engano nQ capital da conta conente, e
lambem consta que no 1. de Setembro de 1865, mais de cincoenta dias
anles de aberta a fallencia, os appellantes em um arranjo particular com os
seus credores, de commum e unanime accôrdo, hdvião conseguido lima concordata para lhes pagar com 75
de abatimento de seu passivo, con·
cordala esta que, sendo assignada por todos os credores, inclusive por Pinto
Machado, ... , rôra competentemente sellada e registrada em notas, como se
vê â n. e fi,; finalmente consta que por virtude da dita concordata e na
fórma por que fora convencionado. os appellantes pagárão a 10eLos os credores, depositando regularmente a quantia devida aos credores ditos Pinto
Machado & C.', que recusárão recebê-la, de sorte que na data da abertura da fallencia, 26 de Outubro de 1865, não havião mais dividas a
p~gar, ut, quitações de n. e conhecimento do deposito n. 34 v. O que ludo
Vlslo e discutido, menos bem julgou o juiz a quo em sua sentença de
~. 9'U, quando condemnou os appellantes por crime de bancarrota frauJlenta, pelo que reformão a dita senlellça, absoll'em os appellantes de
t. condemnação por falia de base; porquanto, como dos autos se mostra.
nao lendo os appellantes cessado os seus pagamentos, antes tendo de
~rompto pagado a todos os scus credores, na fórma da concordata uDanime
dO i' de. Setembro de 1865, n. 45, não estavão falüdos nos precisos termos
o arl. ,97 do Cod. do Comm., que não admitte fallcncia sem cessação de
pagam~ntos, causa legal de sua exi tencia, e sem a existcncia da falleucia
Iinpo,sslvel é existir o crime de bancarrota por faltar-lhe a sua base essencial,
a la lencia.
a ~\Ie j;~ não havia cessação de pagamentos na data da sentença que abril)
a enCla, n" é manifesto dos autos. A referida concordata do i O de
0

0

%
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setembro, unanime operou, desde então, uma substituição uos pl'ialilivos i.
tulos creditorios pelo novu ahi contrahido P. unanimemente ajusta(I, por loti&S
os cl'edores, e nisto se resol vêrão todas as reia,;ões f;om nJerciaes dosapflelJanles
com os ditos seus r.redores, confurmê dispõe o art. 1l;J8, t' liypollw.se, tio
cito Cod. do Comm., e esta nova obrigação salisf"iL I, CalDO foi, neohuma
outra r ·,tava aos appellanles para satisfazerem, fluaudo m 21' de OlllulllO,
sem causa legal, fôrão declarados fallidos. depois prununciado, ii n. 73), e
por ultimo coudemn Idos á II. 9H' e isso sobre o f~lso fundamento, má apreciação dos principios de direito de que não send.. licita' e p"rmiltidas a~
concordatas amigaveis, lião h<lvendo f,dlpncia ;lberta. não valia ao appcllanles
a invocalla do 1.0 de Setembro, ainda sendo unanime. para pô-los a collerlo
da illsolvencia, pela falta de pagamelJto integral do saldo da conta corrente do~
credores Pinto Machado & C.'
.
As concordatas extrajUlliciaes, sendo unanimes, m~smo DO intnito de prevellil' a pronunciação da fallellcia, sendo como são CJntratos ordillario" dcpendentes unicamente da vontade dus contratantes, dond,~ tirão 'lia forÇ<l e
valor, nada têm de commum com as concordata, em que a nJaloria dOl
credores obriga á sua vontade a minoria dlssid me e ausente; e são Cllal
as operadas no juizo da falkncia, depois de ultimada a instrucção do processo de quebl'U, de que COgltOll o lpgislador com "crcial nos alts. 8b~, 861
e 8118 do Cod. Comm. e no Decr. de 28 Je Sclembro de 1.1159, e nem alei
podia deixar de aceit"r as estipulaçõe qnaesfJner qLle, eSf'on:aneas . licitas
entre a' p~rtes se contratassem, por não ser tulbicll a ningnem dispõr dOlllle
é seu, e entiio por isso é indiITerente o nome COIIJ qllc se a denolllinem, pois
que o que impurta é a sullstüncia do acto par<l SUíl validade. Este é Oespirita da lei, e a doutrina de todo os c' mmel'cialistas, que escrevcl'ilo sullrea
materia. Logo, constituidos contratos particulares, não estão, nem podião eslar
na prohilJição da Lei commercialbtas, para ter sido repellida a defesa dus appclJanles funJada incontineute na do 10 de Setembro que se achava cm pleno
vigor e na força de todos os seus elTeilos.
Portanto, estando os appellantes quites com tod s os seus credores, quer
pelas respectivas quitações, fi., quer pelo deposto de n., extinclo r1estafórml
o credito innovado, pela concordata unanime, não constando de nenhum OulrO
empenho que não satisfizessem, não podia mais ter lagar a abertura da faUenCla,
sua qualilicação, e menUR intervenção da jllrisdlcção criminal; termos em
q'.Ie vistas as disposições de direito com qne se c mformãJ, reformão a s~·
tença appellada, ditas fls. \)21, e julgiio Hullo todo o processado na pa~'leCrl'
minaI, absolvem os appellantes da pena que lhes foi impo,;ta, e mandao q~~,
postos em libcrdacle, se vão em paz, se por ,11 presos não estiverem; ii mU~ICl
jlalidade con erunão nas cllstas. Rio, 2:l de Maio de 1.868. - Cosia Pm!o,
Preso - Almeida. - 1 mvassos. - Lisboa. - Figueira de ~vlclto. - PerelrJ
Jorge. - Rezende. - Go/wêp,. -Gomes Ribeiro. -F. M 11·ianni. _TavaTIJ
Bastos. - Azevedo. - j'ylagalhães Castro. - Sciente. -Silveira.
- As concordat amigaveis, sendo unanimes, são permiltidas nO com·
mel'cio aULes da abertura da fallencia: Acc. da ReI. do Ceará de 3D de JunM
e 18 de Agosto de 1.874. - Dil·. t. 1. 0 pago 763.
ºuestão. - Nas fallencias das companhias on sociedades anollymM
elá-se concordata? Não póde dar-se, porque não ha fallido, visto seus ~c
renles, directores ou administradores servirem na qllaliclade ele maudalan~
(art. 285), e estes pelo preceito do art. 1115 não podem olferecc-Ja, 011 algue
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Não póde dar-se concordata no caso em que o fallido fór
julgado t:om culp~ ou fra?dulento, e, ,quando anteriormente
lenba sido concedida, sera ré vogada (i328).
Ar!. 84.9. A concordata póde ser rescindida pelas mesmas
cansas por que tem ioga!' a revogação da moratoria; procedenrlo· e cm laes casos, e nns de ser aOfJullada, pela fórma
determinada 110 art. 902 (i329).
Art. 850. A concordata deve ser negada ou outorgada, e
as igo;;,da Ol1 mesma reunião em que fôr proposta ('1330). Se
pOI' rlles, tClld(\-se findado o mandato pela circumstancia da fJJlencia da socit·tlad' (art. 157 § 3): são responsaveis pela execução do mandato (art$.
~~1I c 299); Dec. n. 2711 de 1860, ar!. 41 Si \I. - ReI). Jur. de 1866
pago :l3~. - Vide uot. 1334.
(1328) An. 895.
{;O)I(!;Il!.·tI anein.- Cods. Comms. arts.: FI'. 521 ; L. FI'. 510; l:Iesp.
m7; Wurt. '1008; Port. 12(JO.
- N~ Inglate1'l'a, tambem a fraude e oulras causas - not. sego - annnllão
Oll revo~ão a - compositi(JIt - e os - al'l'angements uncler control of the
ClJlll't of bancl'/lptcy e o - by deed 01' memOl'and:U1n.

(13'19) An. 848; Av. de S de Julbo de 1851.-J"ide noto i2::J3 e ao art.
'669 § 15 do Heg. n. 737.
(;ouNwdlulcia. - Cods. Comms. arts. : Porl. 1200; FI'. 526; L. FI'.
515 e ô18; I:loll. 850; He$p. 1159 ; Wurt. 1135, dilf.
- Na Inglaterra a - c01nposition - noto 1.317 - annulla-se, se o fallido
'n~o satisfJ2 a suas cOlllliçôcs : o - arl'an:Jement undel' control of the courtnau ploduz elIdto ~ nem ce tificado que em virtude delle se dá ao fallido,
se o titulo de seu credor é uma condemnal;ão proferida pelu seguinLe - abuso
lle confiallça.-violação da$ leis sobre o imposto, illcxecução de promcssa de
'tasal,ncnLo (Lilmbelll ! ?), - seducção, con versação criminosa, - dilfamação,
- ViaS de facto, - al'ff~sto illegal,-violação c!t: propri~dadé.-l'equerimento
fraudlllclIlO de drclara~ão de fal:encia ; 0 - arrangement by deed 01' mem.olandllnt - e o rcspet:livo cenilicado são lIelllJuns, se o commerCÍante fOr
conveoeido de frautle. NC$le caso ii Côrte não póde declarar, ea;-oificio, como
-lIo precedente, a declal'ilção da fallcnda.
, - lJa dech,ão que julga provados os emlJal'gos opposLos a sentença que
Julg li rc cindid. a cOIlt:ordala dá-,e ag-..;ra,-o .
. Por. Lllulos de dividils civis, .u I:lorque se mostra não p go um só credor,
nao podc scr rescill I ida a cunwrdala : Decis. de Agg. d J Preso do trib, do
COntu), tia côrte de 26 di' I ol'cmbru de 18liU - Rec. Jur. de l b69, pago 406.
- Concord"la só tem logilr entre o fallidu e os credores, e não deve ser
conlundlda com ii compl'-l quc algucUI faz de uma massa com a obrigação de
pag,ar os credores e01l1 eeno abatimcnto.
Concordata só pótle ser revo.ada, 111 slrandll-se má fé e insuJliciencia de
~ecllrsos de quem obrigou-se p.lril com us credores; Rev. n. 7979 de 3 de FeerClro de 1872. - Dil'. t. ;S pago 1.07.

(1330) I\eg. n. 738, arts. 130 e 137.
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não bouver rlissidootes, o juiz commissario a homolng'lrá imme·
diatamente; mas, bavendo·os, a signará a todos ú, dissidellles
collectivamente oito dias para dentro delles apres~ntarem seus
embargos; dos quaes mandará dar vista ao curador fiscal e·ao
fallido, que serão obrigo dos a contesta-los dentro de cinco
cias (i33f). Os embargos com a contestação serã pelo juiz
«JolleOrtIIlUeirl..- Cods.Comms. arts.: Porlo 119 i, l'p. ; FI'. 522j
L. Fr. 509; Besp. 1.1.56.; IIol!. 8:13 i Wurt. 1131; Prus. 602 a 604.
- Na Inglaterra, quer il - composition - quer o -arrangement Ululer
control of the court of bankruptcy, são procedidos difl'erentemcnle, pois
naquelll, quanno proposta em uma reunião, con voca-se outra, c neste, dCI,ois
da apresentação do requeritn~nto do pretend nte, a Córte desi.~na ou lixa a
sessão em que o cornmerciante requerr.nte deverá apre"entar seu btilanço. ele.,
e na seguinte sessão os credores ju lificão, como na f,lIencia, seu, creditos,
e finalmente em outra, depois de c"nas diligencias, a Corte decidirá, rejel'
tando ou contil'ma Ido o - Ct1Tangement.
Nota. - É nulla a eoncol'data sr. carecesse das formal'dades prescriplas no
art. 136 do lIeg. n. 7::ll$ de 1850 : llev. n. 6639 de 20 de lIlarço de 1865.
- Rel. da Just. de 1866.
(\331) Reg. n. ia8, art. 137.
()oll... ortl~ulcill.- Cods. Com.ns. arts.: Port. 1197; FI'. 523; L. Fr.
509; Holl. 8il5; lJesp. H56 e 1157; Wurl. 1'132; Prus. 602 a 604.
Nola.- Juiz com1nissa"io, não juiz da fallencia.
- É substancial que a homologação da concordata, havendo credores d~'
siaentes, se não faça sem dar o prazo de 8 dias para embargos: J\ev. n.
6774 de 30 de Novembro de 1865.- Rel. da Just. de 1866.
~ue§tão. - Aos credores "econhecidos ou "eveis que comparecerem fJ
decl1iTso do processo da fallencia 36 é dado acompanhar o processo no IIlado em que 8e acha?', e se a concordata estiver feita, a ella devem. a~
der, Sa&va a acção "escisol'ia? rela alIirrnativa decidio a Rev. Comm.!lo
6682 de 28 de Julho de 1865.- Rel. da Just. de 1866.
Questão.- O lJronwlOl' publico poderá formal' opposição á con~r'
cIctta? Rogron (arl. 523 do Cod. Fr.) segue a negativa, fundando,se em qoe
não se deve envol ver em negocio de inleresse privado ou particular, ~m:
quanto não olIen ~r o interesse publico. Parece que os proprios moura;
de sua opiniã<J firmão a contraria; por lue o d610 ou fraude lIluita v~~
terá que e'Xplorar esse accordo protector creado por lei para amparar. aiO'
solvabilidade casv.al. Neste seutido o Cod. 1:1011. (847) diz - que o Trlb~
concederá ou l'ecllsará a homologaçUo da cOllconrota - soure as concl~
do ministerio publi o, quer lt~nlra lIa vido opposição. quer não. ~ o artÍ!!r.
do DecI'. n. 15U7 diz-que é n~ito ao promotor publico, depOIS da a
tura d) fallencia até á qualificação da quebra, inter'fir, requel'er oupelP~
mover todos os acto,; do processo, quando mesmo fór este abandonad~ 68
credores -por transacção ou pobreza da maSia fali ida. - Vide Jlul. i1 .
- Os embargos são julgados pelo juiz da fallencia.
de
-o Dr. Annibal, Observações, entende qu o promll[ r publico caceceiD1
altribuição para oppôr-se á concord<lta. Não tem razão, confessando, co
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oommissario remettidos ao Tribunal do Commercio competente, no prefixo lermo de tres dias depois de apresentada a.
contestação (t332).
Art. 851. Apresentados e vistos os embargos, proferirá o
Tribunal a sua sentença, rejeitando-o~ ou recebendo-os e j ulgando-os logo provados. Todavia, se ao Tribunal parecer que
a materia dos 'embargos é relevante, mas não está sufficie1ltemente pro'vada, poderá assignar dez dias para a prova; '\3,
findo este prazo, sem mais alldiencia que a do fiscal, os.
julgará afinal (t 333).
Da decisão do juiz commissario que homologar a concordata, não haverá recurso senão o de embargos processados na
fôrma sobredita; da sentença, porém, dQ Tribunal que desprezar os embargos dos credores que se oppuzerem á homologação haverá recurso de appellação para a Relação do
districto, no effeito devolutivo sómente (1.334).
Dão podia deixar de faze-lo, qne elJll:e as atlribllições conferidas, dos fiscaes
nas fallenci.ls, Reg. n. 138 art. 4!, se enumera o caso do art. 851, e que
pelo DecI'. n. 1.597 de 1.855, art. 67, essas atll'ibuições passárão a ser exer~
cidas pelos promotores publicos; se se trata se de jure constitueniLJ, então sim,
soa opinião deveria vingar.
,~Qell&ão.-O fallido concordatorio p6de ser eleito e exerce7' o cargo de
411'elftol' de companhias 0'1.' sociecla les arwn:;mas? Pela affirmativa o declarou o Av. n. 31.1. de 186:5.- Vid . noto 1.41.1.
•
(1332) Reg. n. 738, art. 1.37.
COlleoR·dallcla.- Cods. Comms. arts.: Porl. ii 98 i Hall. 8it5; Fr.
523; L. FI'. 512; llesp. 1157; \<Vurl. :1133; Prus. 605.
'-Na 11l~laterra, a Côrte é qnem julga.
-.Nota.- Os embargos são julgados pelos juizts do Comm. de 1& ínslanela e não pelos tribunaes-not. 1259.
(l333) A.rt. 906; Reg. n. 737, art. 137; Reg. n. 738, arts. 41 SI 2
ei3S.
•
COlleol·dftIlCia.- Cods. Comms. arts.: FI'. 5<'t', L.
-847; Hesp. 11.59 j Wl1rt. 1134; Prus. 621..

:FI'.

515; noll.

- Nota. - Das deci ões. proferidas no proces 'o de quebra que n'ão
fdrem expressamente casos de appellacão cabe aggravo. - Decr.- n. 'i597,

arL 72

S 2.

•

~

3

(i3M) Arl. 906; Reg. n. 737, art. 7 SI 2; Reg. n. 738, a1't. 99~
; Nota.- Os elfeitos das appellõções no processo de quebl'a não se regu ao pelo que dispõe o arl. 652 do Reg. n. 7,7, só applicavel ás acções
de que elle trata: nas causas de fallencia os elfeitos deste recurso são
marcado; pelos arts. 851 e 860, unicos casos de appellação em laes

li
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Os prazos assignados neste artigo e nos antecedentes são impr0rogaveis (1335).
Art. 8i'.l2. A concordata é obrigatoria extensivamente para com
todos os credores, salvos unicamenle os de dClminio (arl. 8i4),
os privilegiados (art. 876) e os bypotlleC:lrios (art. 879) (1336).

"

processos.-Decr, de aggr. do Preso do Trib. de C mm. da COI te de 9 Setembro
de 1857.-Clll'. do Fôro de 1.859 n. 60
-Virl noto J 3!l5.
-As appeUações se dão para as nelações.
- No caso da fallencia só ha appellação que póde levar os autos ao lri o
bunal superior no caso do art. 851 do Codo ComU!., e ainda neste caso, não
estando terminado o processo, dele o mesmo reverteI' para o juizo d.l I'
instancia, ond~ depois de concluido é afinal archivado.
Dá- e tambem appellação no; casos do art. 860, milS nesses processos
não sobem para o tliounal superior os autos da falleneia, Iorque as acções
summarias ou ordinarias de que trata es;~ art. são discutidas sei aradamente, e depois de esgotados todos o; recursos é que se appcnsão aos aulOS
da fallencia na fórllla do art. 16~ ~ 4 do nego n. 738.
PMe haver tambem appellação sobre as decisões proferidas ácerca àa
contas do; curadores, deposita rios e administradores. mas todos e,ses processos são formados em separado dos autos da fallencia.-foform. do Dr.
Bolland. Ca V. de 6 de J\larco de H;65o
- Em vez do juiz commissal'io e tribunal entenda-se juiz da fallencia.
-;- Sentença que homologa cuncordata ao fallido não é susceptivel de embárgos que devem ser oíJJlostos no prazo da lei. Decorrido o decendio com
a discussão de um recurso illegal, já se não póde iOl~rpôr appellação sobre
tal recurso; Acc. do Tribo do ComlD. da Cô.te de 4 de Agosto de 1873.G-. Jur. t. 1 lJag. 333.
-Interposta a Rerislrt foi denegada: llev. n. 8405 de 28 de ~l3rço de
ill74.-G. Jw'. t. 3 pago 30.
(1335) ICollccu'''ancino- Codo ComIDo Porto art. 1197.
(1336) Heg. n. 737, a!'t. 577 !\\ li.
Uonc@I·,lIulciao- Cods. COIllIJ1S. arts.: Porto 1199; FI'. 524; L. Fr.
576; 1:10:1. 838; VVurt. 1129; Hesp. 1160; Pruss. 592 a 594.
.
-Na rnglaterra. d - composition- póde annullar o julgamento declar~tono
da falleneia, e todo o credor é obrigado a aceita-la nos termos convlOdts,
e sanccionados pela Côrte: o-c/l'rallgement unclel' control of lhe courl of
ban7cntptcy-obriga do mesmo modo.
-Nota.- A concordalil não é obrigaioria para a fazenda publica.-lD!I.
do Avo n. 520 de 186J, ilrt. 4.-Vi;!. noto 1.,0:5.
- Julgado por sentença o cum,)1 ilD 'lHO da concordala, não ha log!f a
reabertura da fallcncLI do falUel) cont:Ordatario, por fal ta de ex.ecnç~~ ~e
condições, em I elação a um cios credureso-lJecr. de agg. do Preso do !(II:
de Comm o da Côrte de UI ele Fevereiro de 1868. - Viele a sentença de
instanda á Q. 88 da Rev. lltrido de 1.&68.
.
- O iJlustre Conso
a~uco de Ai'aujo pen a que os credores de ~01lI1'
oio não I)odem requerer a nullidade da concordata, pois que tem salvos
seus direitos de reivindicaçào.-Uons. Jw t. 1 pago 1611.
o
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Art. 853. Os crad,)re' da domínio, os privilegiados e bypotbecarios n -o podem tomar parte nas dellberaçõ s relativas
á concordata; pena de ficarem sujeitos a todas as decisões
que a respeito da mesma se tomarem (1337).
Art. 8;)'t. IntimaJa a concordata ao curador fiscal, e ao
depo itario ou L1eposit:lrios, e tes ão ubrigados a entregar ao
devedor todos os bens que se acharem ~1I1 seu voJer, e ar]uelie
a prestar contas da sua adl11mistração perante u juiz cllulmissario; ao qual incumba resolver quaesqut:r duviuas qne htlj.Io
de suscilar-se sol)re a entrega L1us beus, ou a prc ·tação de
contas, podendo referi·l:ls á clecí8ão de arbitras, quando as
parles assim o requei:',ii() (I ;~;t)).

TITULO IIL
DO CONTRATO DE UNlÃO, DOS AD~J[NISTR.\DORE:

DA Lf UrDAÇÃQ

E Dl\lDENDOS.

CAPIT LO L

Do contrato de união.

Ar!. 855. Não havendo concordata, se passará a formar o
contrato de união entre os credores na mesma reunião, se o
fallido não tiver apresentado seu projecto (art. 8~6), ou em
(133?) (;oneOI!.IIUlcia. -Cods Comms. arts.: Port. 1195; 1?r. 520 ;
L. Fr. 50 ; Boll. 838; Wun. 1129; lJesp. il55.
- Na Inglaterra. em torlos os ca os de composição ou convenio, os Cledores conSel'vão seus dil'eilos á-i cau~õe e aos r.o-obrigados do fallido, a
menos qlle não tenhão furwal e express.mente renunciado seus direitos.

(1338) Reg. D. n8, arls. 160, i6± S; '2 e 170.- Vide DOts. 1331 e 1456.
COlleol·'ft~U1Ci·l\.-Cocls. COIDms. al'ts.: Porto 1201; FI'. 525; L. 1"1'.

519 i Holl. 843 e t>5Q j li.. sp. 1160 e Hei:!.
-Es~e CI'd., salvo convençJo em conlrado, ujeila o concordalario á intendencla ou inspecção de um dos credores para fiscaliôal' o exacto cumpri-

mento das convenções esLipuladas.
:Nota.~ Fallido com concordata, julgalla po. enlença, pôde passar
procul'açao: Rev. n. 80u4 de 8 de Junho de 1877. - G. JUI·. t. 2
pago 12.
'. - Pela Concordata, ce.sando a funcções do curador fiscal. nada impede
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ouLra, qlllndJ o lenha aprd3entado, que o juiz com'11is afio
CODva 'ará alé GiLO dias dep lis qu a s,mtenç3. do lrib:lnJ.1 que
a houver negado lhe fõr remeLlid:l (l3&9).
ArL. 856 Em virtude do contrato de união, os cred res
pre enLes nome.lráõ d'enLre si um, dous ou mais adminislradores para aUlllínislrareln a casa fallida, conceuenuo-Ihgs plenos t
pod res para liquidar, arrecadar, pagar, demand'lr activa e
pas ivamenle, e praticar todos e quaes.luer actos que necessarios sejão a b3in da massa, em juizo e fóra delle (l3W).

I

que o concordata rio prosiga nas causas já intentadas: Rey. n. 8274 de 9
de Agost, de H!7.i.-G. Jur. l. 2 pago 25~.
- O fallitlo casual com concordata hom Jlog Ida p' de ser eleito e exercer
o cargo de director (le compaul1ias Oll sociedades anonyma.s: Av, n, 311
de 1!lU3,
- O falli lo concordatJl'io pó le votar e ser vOlado nas illeiçües Oll colle·
gios comlJ1~rciaes: Decis. do Tl'Ib. do Comm. de Pernambuco de 4 de Dezemul'O de 1874.-Rel. do iYlinist. da Justiça de 1875.
('13J9) Reg. n. 733, art. 130.
tJOllcoll'dallciR. - Cods. Comms. arts.: Port. 120~ j FI'. 527; L,
FI'. 529.
- Os Cods, B01l., Hesp., Bung., Wurt., Prus. e Russ. não reconhecemo
estado de união, como prescreve o noss~ CJCligo.
Nota.- Juiz cOlDmissario não, juiz commercial ou da fallencia.
- Na Inglaterra, do mesmo modo, su.• legislação não reconl1ece este estado em oppo.'ição á concordJta; en:retantil, se considerar-se a wtião como
a confirmação do direilo d s credor~s sobre os b,:ns e pe:isoa do fallido,
qnando esLe não obteve o cerlificado de cxcusabiJidade, então dá-se lima espede de união e os credo es lSgUtãO por meio de dividendos proporciooaes
todo o activo da fallencia,
É l>1'eciso notaT que a lei ingleza c ,nsidera, com alguma razão, as rela·
ções do fallido e de seus cretlores com ncces ariatUenLe apaixonada,; e
hostis, e não entrega a nenhuma das parte, a sone da outra; e ê Jl ,r ISSO
que depois do ultimo exame -l.lst eXllmination - os credores não têm
que pronunciar·se do que cJnvem f..zel ou deixar de fa :er em favor do
fa:lido.
(1340) Beg. n. 737, art, 23 § 2; Reg. n. 738, arts, 140 e 16~, Decr.
n. 1597 de 1850, ar!. 70.
tJOIlCOl"dRllcla.- Cods. 'Comms. arts.: Purt. 1202, 2' p., e 1205;
Fr. 527; L. FI'. 529.
1
Nota.- Assim como ao juiz cabe a aUribuição de nomear curador tis· ;
cal fóra da relação dos credores, no caso !.lo art. 70 do Decr. de 1dde
Maio de 1855, do mesmo mo lo deve n m ar o adminiotrador, quao 0,
dest1Luido o d.1 escolha dos credores, não haja entre esles qur.m bel? PDo~
servil' o cargo, ou se neguem os Ilo·ur.ados a exerce·lo: Cons. OlegarJO, If.
t. i })ag. 17.-llev, Jur. de 1868 pago 84.
. I
- O Reg. Comm. n. 738 no ar. 140 ex:ge, sem fUIldam6lllo plauslVe,
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A no:neaçIo I'ec l1irá com prefl3rencia em pes oa que sej~
credor commel'cianLe, e cuja divida se ache verifit;ada; e ::era
vencida pela maioril ue \"olos dos credores pl'esenLes, correnrlose ~e(Jundo e cruLinio, no ca~o de se nlo obt·'r sobre os mais
volad~s em nUillero duplo dJS admini 'tradores que se pretenJerem
nomear; e se neste igualmente se !lã) ubtlver maioria, recahirá a nomeação dos mais vaLados, d~cidindo a sorLe em caso
de igualdade de votos.
Nomeando-se fi.lis de um adlllindrador, obrariÍõ collectivamenLe, e a sua responsabilidade é solidaria (13 'tl)_
Art. 857. Oallministrador que inlenL Ir acçào contra a mls~::t,
ou fizer opposição em juizo a:; delibJrações tomaJas na reunião
dost;redores, ficará por e,te (at;L) iobabiltta 10 para conLinuar na
admini tração, e so procederá ·á nova nomeaçã (t 34.2).
que s jão empre nomcados aoos Oll mais adrnin'slradores. Não' se obscrva
este preceito, ,cnão lIlullo raras vez s c em falkncia de subi a ill1portaneia, prcvalecendo a doutrina lio ClId. art. 856, quanto ao arbilrio da nomCdção de UIll, dous ou mai; administradores: Couso uleg Irio Di7'. 1. i
pago J7.
- Tem sido motivo de sérias cJntestações os -poderes deOnidos no art.
856 do Cod.-Alguns entendem que os administradores Dão poliem fazere suustitllir por advogados que fação suas v.zes 00 processo adlninislrali\' das fJllencias, saivo 110 contencioso: loL do Dr. Holl. Cavo sobre o
p oces o das falleodas.
(i3~1) Rcg. n. 737, arl. 23 SI 2; Reg. .fi. 738, arts. 13:1., iflO e 158.
ConClJl·tlllucia.- Cods. CO.oms. arts.: Port. 1202, 2' p., e :1.206;
FI'. 527; L. FI'. 5-.9.
Nota.- Os administradores dcve.l1 sél' equiparados aos depositario;, para
o eU'elto de ficarem sujeitos ás penas a estcs impo,tas, quando rerllissos na
entrega do que lhes houver sid cOllfiado. Ila jnlga neDlO' oeste sentido, mas
conllllia a duvida, que desapparecerá amp iaodo-sc a disposição do art. 158
do lIeg. n. 738 ao ca o proposto. O bate se e,la questão na R.ev. Jur. de
1868 pago ~2: CO.IS. Olegario. Dir. l. 1 pa;.:. 18.
- Cabe aggravo do despacua que indefere o requerimeoto em que se pede
anul1l1aç~o da reunião de credores para a nomeação de administradore de
uma massa fallilla: Decis. d'Agg. da Hd. da COrte de 23 de Julho de 1875.
-Di?'. l. li l)ag. 715
Q I.està... - NO.fl"ada lGma firma socinl adrninistrado?'a de uma massa
"
fatida. estando aquell t em liquidação, p6de-se tomaI' l'esponsavel um só ..~
d.e 8~U8 soe 'os pela administração, não obstunte <.lo mesma firma ter seu t
IUJ.uid«nte? Ficou julgado pela afirmativa pela Decis. de a~g_ do Pre.
do Trib. de Com II. da CÕ le de 5 de Setem ro de 186::1, elllre parles, ~.
ag!Jl'avante Francis o Paquet'!, e agyravada a adminisrraçã.ú da massa fállida
de Guchet & Hlaim'illain.
(1342) COllcl....·ddIlCbl. - Cods. Comms. al'ts.: Por I. 1212; Hesp,
:1.076.
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Ârt. 858. É permiltido aos credúres requerer directamente
Tribunal do Commercio a uestituição dos administradores,
sem neces:.idade de allegarem cansa justificada, comtanto que
a petição seja a signada pel.1. maioria dos credores em qnantidade l1e di\'il1as. Dantlo-se causa justificada, a destituição pMe
ter logar a requerimento a~signado pOl' qualquer credor, e ate
mesmo ex-olficio (I:34J).

~o

Cà.P[TCLO U.
Dos administradores da liquidação e dividendos.

Art. 850. Os administradores, logo que entrarem no exel'-'
cicio das suas fUllcções. examinaráõ o balanço que homer
sido apresentado pelo fallitlo ou pelo curador fiscal (ar!. 817),
e f Irão outro, p:J.receutlo·lhes que não está exacto. Revel'áõ
olllrosill1 a relação elos credores, cujos titulas lhes serão entregues no prazo de oilo dias; e, á proporção que os fõreOl
conferindo com os livros e mais papeis do fallido. porão em
cada um a seguinte nota-Admittido ao passivo da {allenciade
F . .. P01' tal quantia - ou - Nãu admitt·ido por taes e taes 1'a'
zões -, segnndo entenderem e a~harem justo: esta nota será.
datada, e assignada pelos ditos aLlministradores (1.344),

\ ;

(1343) Art. 857; Reg, n. 738, arls. 18 n. iO e 16~.
{)olieol·tlllllcJa. - Cods. Comms, arts.: Pore 1211; Fr. 495 i L.
Fr. lI67.
- Nota. - No caso de desti tllição dos administradol'es da casa faliida.
(art S[)S do (·od. Comm.) não li licito aos credures presentes nomearem
aquelles que fôráo destituidos: a nomeação se haverá como ele nenhuOl
eJJeito, e será clevohida aos juizes do cOl1lmercio.- DecI'. n, 1~6S de 1.854,
art. ;<0.
- A altribuição de deslituir os administradores da massa fanida, quer
matriclllada, qner não, pertence ao juiz do commercio e não mais aos lribunaes, que são ele 2' inslancia. - ASi. n. 9 de 6 de Julho de 1857.
- O ju z da fallellcia é competente para destiluir em qualquer tempo
e sem formalidades os administradores da massa fallida e nomear quem os
substil ua, Do despacho pelo qual se decreta a destituição e se nornêa noVO
administrador não se dá recurso de aggravo. - Decr. de agg, do Preso da
Trib. do Comm, da COrte de 31 de Outllbro de 1867. - Rev. Jur. de
1868 pago 84.
(13M) Al'ls. 292, 811 e 860; Reg. n. 737, arts. 6iO, 618 e 632; Reg.
n. 738, art. 164 ns. 3 e li, 165, i7l1, 176 e 179.
{)olleortlancia. -Cods. Comms. arts,; Porto 1217 j Fr. 506 e 528 j
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Arl. SGO. Offel'ecendo contestação sobre a validade de algum
eredilo, ou sobre soa classificação (art. 873), o JUIZ comJ1issario ordenará qoe as partes deduzão perante elle o seu direito
breve e summariamente, no peremptorio Lermo de cinco
dias; findus os quaes, devolverá o processo ao Tribunal do
Commercio: e este, achando que a causa póde ser decidida
pela verdade sabida, constante das allegações e provas, a
Julgará definitivamente, dando appellação, se fôr requerida,
para a Relação do districto, ou remellerá as partes para os
meios ordinarios, quando seja neces aria mais alta indagação (1345).
L. FI'. ú97, 532 e 53!1

j Be p. 1.102 a H09; nuss.
i!l89 j BoJl. 852;
I'rus. 226.
- Na Inglaterra o fallido apresenta seu balanço ante a Có 'te, e justifica
suas allegaçõ~s, esperando sua ulterior experiencia ou exame -last examination - de seu lado - assignees - têm redliza Lo e liquidildo todo o activo
da [lllencia, e ante a mesma CÔI te e em presença dos credores fazem um
relatorio ue sua gestão, snbmettendo o balanço a partilhar. Tudo isso se
chama o processo de - audit - : concluida esta formalidade, trata-se da
repallição dos dividendos .
.- Kota. - Todas a~ legislações conferem uma remuneração aos admiJIIs1radores, como se vê dos Coeis.: Porto 1.1.83; BêSp. 1078 j Wurt. i081;
l\uos. 115t; L. FI'. 405, etc.
- Entre nós os juizp.s do commercio lbes podem arbitrar de 2:J. 5 % de
commissão. - vide nota l3lã.
- Suscitando-se duvidas quando a divida é commercial, os credores recorrem aos meios do art. 860 j se é civil, ao fõro commulll; em ambos os calOS,
porém, vai-se de conformidade com o art. 88l:S. - Vide nots. 1303,1322 e 13lt5.
- A administração de uma massa fali ida entende-se subroga1a em todos
os direitos e obrigações do fallido, e, portanto, não ;Jóde ser valida conlra a
Vo~ta ,e della, a rJesistencia que este f,IZ de um contrato de arrendamento,
cUJos encargos não tem cumprido. Elia deve ser sobrogaela nas vantagens de
um tal contrato, com obrigação de satisfazer os COlllpromissos já vencidos e
por v.elJcer: Acc. do Trib. do Comm. da Côrte de i i de Agosto de 1873.
-Dtr, t. 2 pago 366.- Vide G. Jur. t. 4 pago 462.
(1345) Art. 877 D. i; nego n. 737, arls. 7 § 2,137 e 652 j Reg. n. 738
~~' H n. 2,164 n. 4, 166, 175 e 18~' Ass. n. 10 de 9 de: Julbo de
õJ7._ Not. 1H94 e 1406.
ConeoNlaueia,-cods. Comms. arts.: Port. 1217; FI'. 508 j L. FI'.
49 8 e 49U j Holl. 824 e 835; Russ. 1503; Besp. 1107 diIT.
l
Na Jng aterra, já vimo. a verificação dos creditos, not.13\7, pertence
il ôrte das fallencias, de quI' ba appellação para os Lords justiciers e Suas sentenç.as em caso' determinados pur lei podem ser julgadas pelo
parlamcnlu - camara dos Lords.
11873 Nota. - As appellaçõe são julgadas pelas Relações, ~Lei n. 2342 de
, arl. 1 ~~ 4 c G; Decr. n. 5467 ue 1873, art. 1.
- Os a~gravos de petição e de inslrumeuto terão Iogar : das decisões
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proferidas no processo de qnebl'as, que não fÔl'em ~xpressamente casos de
~ppellação.-Decr. cito art. 72 § 2. - Vide not. 1334.
- Não obstante o Cou. C,mm. admiltir appe\lação nos processos de foilencia sô em dons casos, comludo, nã) se de,endo cm regra e nos casos opinativos tolher os recursos, pôde haver caso em flue elle seja admissivel, como
quando se Irata de uma intel'iocutoria mixtJ e proferida no prucesso e sobre
queslão iucldente dbúucto do da quebl'a.-Decr. de agg. do Preso do Trib. do
eomm. da COrte de 23 de i\larço de 1858. - Chl"on. do Fôro de 1859
n. 21.
- Reclamação de C7'edito.-Acçào sum,ma7'ia do a7·t. 860. - Ha muita
varieda'le e incerteza no modo de pl'ocl~ssar esta acção, e com esta variedade
rle fôrma têm muitos subido p r appellação ao Tribunal superior. Ora e permitle a deducção de articulados, com dil~ções, provas e razões, ora se limita
a sustentação do direito á arguição e defesa, com simples juncção de document , Tenho visto empregar-se o mein summario até annos depois de
julgada a classificação de creditos, e adiantada a liquidação, com o fundamento
de qne sô então teve noticia o credor do qne foi resol vido pela adminislração, em relação a) seu credito. Convem definithamente fixar o sentido das palavras pel"emptorio termo de cinco ias de que usa a lei, e determinar a fórma
do prncesso, solvendo-se ao mesmo tempo uma duvida que por mais de lima
vez se tem su citrldo, a saber: se a decisão proferida pelo juiz neste meio
ummal'io tem furça de cousa julgada que autorize a opposição da respectiva
excepção, quando r;or llcção ordinaria se pretenda mais tarde reviver a
questão, Iuclino-me â afirmativa. Considerando que tanto é a decisão UlDa
sentença definitiva, que illé sc dá deUa appellação, nos termos finaes da i' parle
desse artigo, onde de mais se lê a porase -julgará definitivamente: Cons,
Olegario, Dir. t. 1 pa~. 18.
f - Os administradores de uma massa ra1liela devem ser ouvidos no pro·
cesso de reclamação de qualquer credor, embora tenbão já dado anteri~r.
mente as razões por que não admittem o credito em questão: Acc. do Trlb.
do Comm. de Pernambuco de 2 de Setembro de 1872. -Di7". t. 1 pago i05.
- Fallencia declarada por uma das duas volras cOlTImerciaes de comarca,
em que cumulativamente existem, não torna a outra incompetente para,
perante ella, ser intentada a acção C/mtra os administraelores da mesma massa :
Decis. de agg. do Pres. do TI'il>. do Comm. da Côrte de 12 de Abril de i869.
-G. 1'167". t. 1 pago 271ouestão. - De validade do C7'edito não 7"econlzecida nos termos deste
a7'iigo e 7'emetlidx para os meios ordinm'ios, sendo a divida cwil, qual
o jtt:zo competente?
O luminoso Acc. em resposta a esta questão merece ser transcripto. -M'
côrdão em Tribunal, etc. Confirmão a s ntença de 11s. 109, vistos os autos.
:~;} Porquanto, não trndo o credito ou divida pecLida pelo appel1ante o caracler
" commercial, e sin1 inqlleslionavelmente o civil, o facto da fallencia do dr
vedor José Francisco do Amaral Costa não pôde alterar a competencla o
juizo e mudar a natureza da divida, desde que, intentado o procesSO sum(f- marissimo do art. 860 do God. do Comm. e constante dos antos appensos,
,
fôrão as partes remeltidas para os meios ordinarios. Pelo Cod. do com~.
e seus Regulamentos o juizo commercial sem duvida algllma conhece :
tudo quanto directamente se prende á fallencla, ou por ser della .uma de
penclencia, ou ter dclla sua razão de ser; m.as, não havendo o leg l laclor-t
explicado a respeito de um modo bem formal, e não se dando em dU1'1 a
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juri dicção, porque es.ta não se pres~m~ ~ d~ve constar. claramente da sua
existencia, não é passiveI e tender a Junsdlcçao commercwl além da esphera
que lhe é traçada no Cod. do ComlD. tit. un., ar!. 17 ao art. 2J, Reg.
n. 737, art. 9°, ao art. 20, Reg. n. 738, arts. 98 e 99, e Reg, n. 1597,
art. 2~. A classificação ou graduação de creditos, qualquer que seja o processo da sua contestação, evidentemente pertence ao juizo commercial, por
ser uma depend"ncia da rallenci~, e sujeita ás dispo ições do Codigo; mas
a validade de creditos, quando não é reconbecida pelo processo summarissimo
do art. 860, instituido por interesse especial de ordem geral, pelos meios
ordinarios, só póde conhecer o juiz que róI' competente, visto ser uma questão
principal, que lião está tão connexa e dependente da classificação ou graduação
dos creditos que não ~e pos,ão separar sem incon\'eniente e perigo de sentenças conU'aLlictorias, e demais comporta j urisdicção ?'atione matel'ÜJ), que
em regra geral é restricta e improrogavel, não podendo ju.iz algum conhecer
e julgar da validade ou invalidacle de negocios ou actos da cornpetencia de
ootro joiz, sem violar as regras de competencia e usurpar attribuições que
não tem; e, por conseguinte, sendo civil o negocio de que se trata, o juiz
commercial é incompetente por ser restricta e il11prorogavel a sua jurjsdicção,
egundo o art. 9 do citado Reg, n. 737, não estando o caso em que tão
malvado na lei de um modo claro e positivo; Não obsta que a decisão á
Os. 530, dada em aggravo, julgasse ser competente o juizo commercial para
o presente litigio, pois nestes casos taes decisões incidentes são sentenças
inlerlocutorias e meios prepa.ratorios para a sentença final, que aiuda as pMe
.reconsiderar, por ser radical o vicio da i!1compelencia material e uma nul\idade de pleno direito e absoluto. O que vi to, e o mais dos autos e dispo ições
de direito, confirmão a sentença appellada de fi. 109, e condemnão o appcllante nas custas. Rio de Janeiro, 17 de Junho de .1867. - Coito, Pres.-.J.Ifenezes.-J. B. Lisboa. -Bueno. -foi vencedor o volo do Sr. deputado TeUes.
- Vide noto 1303.
- Juiz da fallencia, quando é cOlJtestada a validade ou classificação de
algulU credito, deve proceder na fórma do art. 860 do Cod., antes de remetter as parles para os meios ordinarios·: DeC'Ís. de agg. do Preso do Trib. do
G:lmm. da Côrle de 28 de Junho de 1871. - G. JU1'. t. i pago 220•
.- .Não tem competencia a jurisdicção civil para conhecer, por acção 01'dinana, de creditos privilegiados de natureza civil, que fôrão julgados chirographarlos em acção summaria do art. 860 do Cod. tomm. : E.ev. n. lllt83
de 20 de Maio de 187lt.-G. Jur. t. 4 pJg. 17.
CJuestÁ\o. - Dá-se ?'ecurso de appellação no caso do juiz l'errwtte?' a-s
:pa)l~s.pa?·a os me:os ordinarios, quando s{ja necessaria mais alta indagaçao ( Na 2' vara commercial da Côrle ainda em i5 de Ol:tubro de 1863
Julgou-5e pela allirmativa ; ag~ra'Vando a parte, teve provimento ~eu recurso,
sob fundamento de que nesta bYPolhese não ba sentença alguma definitiva,
~u com força de definili va. -Dec. de agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte
e ~2 de Novembro de 1866, E assim sempre se julgou, como refere esse
magistrado em dil::! decisão' já em ! 5 de Junho de 1116á na rallencia de
lIIa lIoel Antonio Alves de Souza assim o bavia julgado o me. mo magistrado.
- Reu. Jur. de 1866 pag, a36,
- Na mesma conformidade: Rev. n. 5978 de 3 de Outubro de 1860 e
AJcc. rc~isor (lo Trib, do Comm. da Côrte de 21 de Fevereiro de 186L!lI'. Comm. pago 218.
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~ IIl~!ltào. -Julgando o juiz pI'la verdade sctbidct, eonstante das aUegações c provas de que dá-se o reeurso de alJpellação, em que e.U'eítos deue
er "ecebida? Uns entendem que em ambos os e(feitos, soccorrendo·se ao
Ass. n. IOde 9 de Jlllho de 1857 que a respeito (lo direito de prel~ção
dos credores, em caso de contestação, declara que fiqne em caixa quanlil
suflicil'nle para sell pagamento, até q:le se decida o direito de preferencia;
e mais que a lei não coarctando a furça do rewrso, subentende-se que o
perlllitte nos clTeitos regulares; e que, se a lei o concedesse em um s6 elf~ito,
expres amellte o declararia como no outro caso do art. 851 deste Cod. e
Reg. n. 737, art. 137.
Com estes fnndamentos se baseou a Dec. de agg. do Pres. do Tlib. dQ
Com. da Côrte de 9 de Setembro de 1857. e tambem n 'ste sentido uma out'a
existe de 14 de Maio do mesmo anno. - Chron. cio Fôro de 1859 n. 6.
Entretan to no proce so de fallencia de José Per.'ira de Menezes aventou·se
a mesm'j qnestão. s~guindo a discus ão m processo especial; mas, appel·
lanrlo a administração da massa da senteuça pro[er'ida em favor do credor
Antonio A.ves Torres Carneiro, fui a appellação recebida em um s6 clfeito,
e os Accórdãos do Trib. do Comm. da Côrte de 7 de Maio e 2 de Jnlho
de 1866 coufirmárão a respectiva sentença. -Rev. JU1'. dl 1866 pago 33~.
- É recepti rei nos dous effeitos a apjlellação interpo~ta da sentença que
em acção summaria especial do art. 860 do Cod. do Comm. c1a.sifica o credito
ele d millio de um credor da lTIassa fallida: Decis. de agg. do Preso do
Trib. do Comm. da Côrte de 3 d~ Setembro de 1872. - Rev. Jur. de ma,
pago 310.

Questão - Â sentença que homologa a classificação de cI'editas fUI
juizo das fallencias não p.óde seI' ,'eformada pOI' meio de acção "escisoria'
Não, decidia o seguinte Ilcc. confirmanclo a sentença de 1" instancia entre
partes, Appellantes Hett Wilson &; C.' - Appellados, os administradores
ela massa fallida da companhia Nictl.e,'oy e Inlwmerim.
- Accól'dão em Tribunal, etc. Bem jnlgado foi pelo juiz à quo em sua
ent~nça de lI. 42, vi,tos os autos. Porquanto decisõe$ como a de fi. 8!.
não dão logar á acção rescisoria, sendo sua natureza de um caracter tao
'pUI'amente administrativo, de conveniencia geral e de ordem publica, que a
lei. nã') concedendo recurso algum contra ellas, as quiz as im ti. /Dar por
modo irrevogavcl (Reg. n. 1597 do 1.0 de Maio de 1855, art. 72 § 2. e
Dec. n. 1.947 de 15 de Julho de 1.857), e quando dé se Jogar á acçao
rescisoria, decididamente a sentença a 11s. 8 v. entraria na classe das que
.não .pl'Ovocão tal acção, pois o juiz embora tivesse julgado mal, arada.mcn~e
avaltando a prova, teria offendido a justiça das parles, mas não a ICI, CUJo
preceito não foi aberta e formalmente violado. O que visto e o mais dOI
autos, confirmando a sentença appellada, 11. 42, condemnão o, appellaulel
nag custas. Rio de Janeiro, 24 de Outubro de 1067. - Coito, presidente.Menezes. -Lisboa. -Bueno. -Telles.
Este accórdão foi embargado. mas foi contirma(lo por outro de 5 de D~zem
bro de 1867, e interposta a Revista, foi denegada por Acc. do Sup. TrIb. de
~7 de Maio de 1868. - Rev. do Inst. dos Addvs. de 1868 pag. 285..
- A decisão fJrmulada pela sentença dada no proce so sUll!lUarlO ~o
art. 860 do Cid. Comm. sobre a classilicação de um credito, c cUJo recn r:o
fic?~ p.e empto, cstabelece causa julgada de modo a oppOr-5c a exc~pçao
"ez Judtcatre, quando por acção ordinariJ se pretenda mais tarde reviver a
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No s~gunio caso, e sempre que no primeiro se internozer
recurso, poderá o Tribunal ordenar que os portadores dos
~redlt(Js contestados sejão provisoriamente contemp!adús corno
credores simples ou cl1irographarios, nos dividendos da massa,
pela quanlia que elle julgar conveniente fixar (~rt. '888) (i3~6).
As custas do pror:esso, quando a oppo -jçãó fór feila por
parte dos administradores, e elIes decabirem, serão pagas pela
massa; mas, sendo feita por terceiro, serão pagas por este (t347).
Art. 8 H. C'lnstando pelos livros e assentos do fallido, ou por
Rlgum documento aLLendirel, que eXistem credores ausentes, o
Tribunal do Commercio decidirá, sobre representação dos administradores e informação do juiz commissariQ, se devem ser
provi ionalmente contemplados nas reparLíçõvs da massa, e por
que quantia (arl. B8G) (13'1..8 1 ,
que tão. Os qne se opputerão a esla de"isão opinãrão apresentando-a doutrina seguid~ no cível pelos praxistas (appellação n. 3106).-R.el. do ]f.inist.
da Jllst. de'l.873.- Vid. G. Jur. I. i, pago hÚ.
(13~6) Reg. n. 738, arL. 175; Ass. n. i O de 9 ele Julho de 1857.Not. 1406.
tlollcorllaneia. - Cods. Comms. arts. : Porto 1~17; L. Pr. 5lJO.
- 'a Ingldter~a, se o credor não pôde iUlmcdiat~mente pr~var ~eu credito
ou direilO, a Côrte, permilLindo que o possa fazer ulleriormente, autoriza·o
a. a,re-enlar uma reclamação - claim - para o fim de apr.oveitar dos divldrndos.
Nola. - O juiz commercia ou da fallencia e não o tribunal do commcrcio.
(13~7) (Joluol·daneh.-Cods. Comms. arts.: Porto 12H: ,'Fr. 533 ;
'li06.

}j csp.

(1348) Reg. n. 733, arts. 41 n. 2, e 175; Ass. n.
1857.-Not. 1406.

10

de 9 de Julho de

(JollcOrdo.lleia.-L. FI'. art. 499.
Nota.-Not. ant.
Q~le!!ltão. - O credor que se in'itula de domínio p6de pôr emba;go8 dt
te~'cel1'o sen1lor e possuidor para l'eivindicar seu direit) ? Os presidentes dos
tnbunaes da Côrte e B~hia opinál'ão (Iue não, fllDdando-se em.. qne deve
qualquer credor apresentar seu tilulo para- a verificação e classificação delle t
nos l~rmos do tit. 2°, PIrt. 3- do Cad., considerando-se Lanto mais que, sendo ',h
o dcv do~ Commum negociante insolvavel tratando o 3° embargante de uma
preferell:la, muito positiva. e expressamente o Reg. n. 737, art. 6'1.0, o remetle para o processo das quebras.-Rel. da J /1st. ele 1862.
d E.n~retanto, na Bahia, no e.;pectivo Trib. - venceu-se o contrario, e orna
. ~clSao do Preso do Trib. da Côrt do 1° de Junho de 1865 tambclIl assim ()
Jugou.-Rev. do InstítutodosAdvs. de 1867 pago 167.
c. c.
29
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Art. 862. Os administradores da quebra, sem necessidade
de outro algum titulo mais que a acta do contrato da união,
e independente da audiencia do fallido, procederáõ á venda
de todos os seus bens, efJeitos e mercadorias, qualquer que
seja a sua especie, e a liquidação de suas divitlas activas e
passivas (1.34\}). A venda será feita em leilão publico, pr~
cedendo autorização do juiz commissario, e com as solemnidades
da lei (-1350).
Art. 863. Nem o juiz commissario e seu escrivão, nem os
administradores e o curador fiscal poderão comprar para si
ou para outrem bens alguns da massa; pena de perdimento
da cousa e do preço a beneficio do acervo commum (i351).
Art. 86/.." É permittido aos administradores vender as di·
vidas activas da massa que forem de diffi.cil liquidação ou
cobrança, e entrar a respeito neUas em qualquer transacção
ou convenio que lhes pareça I1til para o fim de apressar·se a
liquidação, comtanto, porém, que preceda assentimento dos
credores e autorização do juiz commissario (1.3:)2).
(iZ49) Heg. n. 738, art. 140. - Vide noto 631.
«J3 li cu I'daneia. -Cods. Comms. arts.: Porto 1207 ; FI'. 492; L. Fr.

·.i

486; HolI. 8'53; Hesp. 1073, 1085, -t086 e 1.100 dil!.; Pcus. 233 a 235.
- Na lllglaterca, o faUido, de algum modo, não é indifIel'ente á venda de
seus bens, antes superintende os sYlldic06 - ai;signees - ; pois, a requeri'
mento destes ou de comprador, a Côrte póde ol'clenar ao fallido sanccionea
transferencia da propriedade, sob pena de reveüa.
Nota. -Os fallidos não são admillidos a aggravarem do despachCl que de.ler'
mina o mlJd, pnr que devem ser vendidos emleilüo os bens da massa (alllda:
Decis. de Agg. da ReI. da CÔI te de 2J de Junho de 1876. - DiT. I. li
pago 818.
(1.350) lteg. n. 737, art. 358.- Vide noto 122.
CO!l~ordaneia. - Cods.. Comms. arls.: Porto 1208 e 1209; Fr.492
e 533; L. FI'. 4116; Holl. 853; Besp. 1073 n. 7 e 1085; Prus. 229
e 264.
- Na Inglaterra, not. 1281, já vimos que não se pre&Creve fórma a'gmna
para a venda.
"t1.351) {;oueordauf'la.-Cods.ComlIlll. arts.: Porto 121.0; fIesp. 1089.
- Na Inglaterra, tambem assim é: entretanto, em circumstancias ex'
cepcionaes, a COrte póde autorizar o contrario.
(1352) Reg. n. 738, _ar!. 167.- Vide noto 269.
Concordaneia. - Cods. Comms. arts. : Porto 1261 ; FI'. 492; L. Fr.
485 e 487; BolI. 884.
- Na Inglaterra dá-se o mesmo.
Nota.-A disposição deste art. nem autoriza a venda de todo o actl,od.~

CODIGO

CO~DIEROJAL

451

1rt. 865. Os administradores poderáõ chamar iJara o serviço da administração e liquidação da massa os guarda-livros, caixeiros e mais empregados que possão ser necessarios
(art. 8iO) ("353).
1rt. 866. Todas as quantias recebidas serão arrecadadas
em caixa de duas chaves, uma. das quaes se conservará sempre no poder do juiz commissario e uutra na mão de um
dos administradores; salvo o caso em que os credores se
accordarem em serem depositadas em algum banco commercial ou deposito publico ('1354,).
1rt. 867. Os administradores apresentaráõ ao juiz commissario de mez a mez uma conta ex.acta do estado da falleneia e das quantias em caix.a; e o juiz mandará proceder fi.
repartição ou dividendo toda a vez que o rateio possa chegar
uma massa. como meio de liquidação, preterindo-se os meios estabelecidos
por lei para a r 'solução da massa - concordata Oll administração, nem
supprir o conseulimenlO de alguns credores dissidentes. ou ausentes, ainda
nprcsentada a maioria delles, nem tão pouco o indeferimento constitue
razão para aggravar: Decis. de agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte
de 19 de Novembro e 10 de' Dezembro de 1869. - G. Jur. t. 1 pago 2ili.

(1353) Reg. n. 738, art. 167.
tOIlt!ol'(Dancia. - Cods. Comms. arts.: FI'. 5~7; L. FI'. 48.0.
1I.esp. 1092.
- Na Inglaterra, a Côrte é que lh.:a a remuneração do serviço.
(1.354) Ass. n. 10 de 9 de Julho de 1857.-Nots, 1310 e 1406.
lStOll t!Ol'dancla.-cods. Comms. arls.: Porto 11.í5; FI'. 465; L. FI'.
q 9 i Holl. 810; Hesp. 1094 e 1096.
- Na Inglaterra, o . yndico official-ojJWial assignee-; ou, conforme os
tasos, é depositado no Banco de Inglaterra.
Nota._ Juiz commissal'io, não; mas da {JIlellcia ou commercial.

lU '~e.'âo.-os administrad01'es das massas foUidas, como depositarias
d!nt~11JO~ das 'Inesmas massas, eslão sujeitos ás disposições ?'elativas aos
:pD8!tano8 em geral pa1'a o effeito de pode1'eln ser presos nos casos em
: esles devem Ise-lo? Affirmativamente decidiu em agg. o I:'res. do Trib.
PiraComm. da Côrte a 5 de Setembro de 1868:-< e nem ha razão alguma
obr' q~e os administradores das massas fal1idas, succedendo em todas as
qu:gaçoes do~_ curadores fiscaes e depositados, sejão isentos das penas a
ba en~les eSlejao sujeitos, quando com prej uizo dos credores fôrem remissos
1Iller' rega dos efl"eitos e valores á massa. ))-Assim havia-se já decidido
Jur l~rme8nte em 17 de Setembro de 1857. em julgamento identico.-Rev.
. e 1 68 pago 93.
da~;t~~be~ assim se julgou pela Decis. d'Agg. do Preso do Trib. do Comm.
e.3 Julho de 1869.-G. Jur. t. 1. pago 78.
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a cinco por cento (I35õ). As quantias pagas serão notadas
. nos respectivos creditas ou titulas, e lançadas em uma folha
que os credol'e assignaráõ. O saldo a favor da massa deter·
minará o ulLimo raleio (i 3M).
Art. 868. Ultimada a lilluidação, o juiz commissario con·
vocará os credores para que reunidos assistão á prestaçao
das contas dos administradores, cUjas funcções acabaráõ logo
que as tenhão prestado (i357).
Art. 869. Se acontec9r que, pagos integralmente todos 03
credores, fiquem sobrã~, serão estas re'tituidas ao fallido on
aos seus herdeiros e successores; e quando estes não appa·
reção, sendo chamados por edltae e annnncios repelidos Ires
vezes no periodicos com interrallos de tres dias, serão mel·
tidas em deposito publico por c ota de quem pertencer (~358).
(i355) Reg. n. 738, arts. 167, 169 e 180.
()ollcO.-JhUICh,.- Cods. Comms. arts.: Porto 1176 e 1256; Fr. 558e
559; L. FI'. 565 e 566; Bcsp. 1132; Prus. 237.
a Inglaterra, depois do exam~ e conta dos-assignee-a Côrte CDU'
voca um!! reunião com annuncio de 21 dias na Gazeta de Londres,ene;>l
reunião determina o primeiro dividendo: de órdinario não passa de dou;
dividendos, salro algum processo pendente. Da conta da liquidação deflui·
tiva dá-se cópia aos credores.
(13.'56) Reg. n. 738, art. 180.
()oneord"ueia.-Cods. Cods. arts.: Porto 1258; Hesp. 1133; Fr.561;
L. FI'. 569.
Nota.- Deve-se alguma cousa fazer para estabelecer regras fixas sobrll
compensação nas fallencias. O que tenho praticado em taes casos é o ~/
diz )\irasset, J. 5, arts. 2308 e 2::116, não admittindo a compensação, ~~
quando o devedor da massa é credor de dominio, privilegiado 0\1 bJPIIIJIt'
cario, porque se é credor cbirogrnpbario só recebe a quota qlle lhe lLl1
no rateio, ao passo que é obrigado a pagar integralmente o que. ~II
massa. Isso tem 1Jgar, porque só o fallielo póde deixar de pagar m!"õ'~'
mente, o que não acontece no seu devedor, sal vo se está nas mesmas or'
cumstancins, e nem ha favor para aqu Ile, porquanto responde por seu:
com a prisão a que está sujeito, se quebrou fraudulentamente ou com pl.
Infor. do Dr. HolL Cavo sobre o Proc. da fallenda.
(1357) Art. 872; Reg. n. 738, arts, 170 e 181; Ass. n. 9 de 6 de Julbe de
1857 em a noto 1343.
()oneordafteia.-Cods. Comms. arts.: Porto 125:1; Fr. 562; L. fr·
537; Holl. 855; Russ. 1504 e 1:505; Hesp. Hâ4_
(1358) Reg'. n. 738, art. 41 n. 2.
.
()oneordalleia.-Tambem na Inglaterra a lei não soppóe alJsQl~
mente a insol vabilidade no sentido ue que a fortuna do fallido não possa ~
seus debilos.
. ~41
Póde acontecer que a liquidação produza um excedente _ surplus-. U
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ArL 870. Se os ben não clwgtrum para integral pag'lmento
dos creJuces, na me 'ma reunião de q'le trata o art. 8'~, proporá II juil. commi~ ario se leve ou não 1\'11'- e quitaç<'io plena
ao ralltJo. Se dou' terras do:> credores, em numero que
represen'lem doas tert;i1ls das dtviJas cio. t:redit0S por .'lIlver,
concordarem em a dar, a. qllilação é ()bi'1~atoria me';lno a
respeito dos credor s ti isslc1eo te.; ; e o ra I iJo ficará por este
aclu ,esobrigado de qualquer responsal)ilidaJe para o futuro
(t:l59).

Jrl 871. Torna-s , porém, rle nephum effeito a quitação
se, dentro de tre annos immediatamente seguintes, se .provar
que o f'lUido fizera algum ajuste ou tratu lJcculto com algum
credor para o inuuzir ii assignJ.r a quitaçãu com prom 'ssa ou
preslação real de algum valor. E, neste ca~o, tanto II faLlido
como a pessoa ou pessoas com quem elle se conluias~e poderão ser processadus criminalmente como iurursos em estellionalo t 360).
til'O es e excedente é e.~tregue ao f.llido ou a seus representantes, dt:pois de
jusli. car-se ou provar-se que os credores da l1la.sa têm l'tcebido 20 sclJelliugs t ~5 fraucs.) por ;f stel'!. com os pr~mios a que tenbão direito seus
creditlJs.
O e~cedente não pal'lilhado - undivide surplu - é depositado nH Banco
de lnglalerra, e para operar-se es es depositos us - asóignees - se munem
de um certificado do - accountant - da faJlencia, contestando a somma que
se tem de depositar, e á vista deste certificado o Banco dá o competente
recibo.
(ta59) Reg. n. 738, arts. 41 n. 2 e 1.72.-Vid. noto 1343.
(Jolu~ol·(lallch•. - Coãs. Comms. Fr. art. 53'1. j L. Fr. arts. 537
a 539.
.
-Nota.- Vide as Res. de Cons. de 15 dê Janeiro de 187 () no Jur. Cornm.
pag.377 e a de 1 de Fevereiro de 1872 no G. Jur. t. i pago 26 e 35 e Decr.
D. 4~82 de 1872 em a not. 1317.
- A quitação plena dada ao fallido em virtude do al't. ~70 do Cod. do
Cofim. não o desobriga da responsabilidadll pal'a com a fazenda publica; o
que .todavia não ob ·ta á conctssão de sua rehabiliLação, a qual não será extensiva á mesma fazendit.- Inst. de 20 de Novembro de llStiJ, art. l:l, no Av.
D. 5211 da mesma data.
I
-A quiL,lção plena no caso deste art. equivale ii do a t. 893, lamuem ~
do C0d:, salvo as disposições que a 1"I'gulão para o lim da rehabilllação ~
do fai Ido. - Acc. do Trib. du Comm. da Côrte de 21 de Novembro l e 1859.
(1360) C.. nco.. d.... u.ia.-Cods Comms. arts : Se p. 1151; L. FI'. 540.
- ,\ \eghla ào iogleza lambem re usa o c~rtilicado ~o fali do culpavet de
:~IOS acto~, perdendo o lallido :.s vantagens dJ quitação~ o credor seu cre~
o, que lica caduco--forJeited.
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Art. 872. Os bens que o fali do possa vir a adquirir de
futuro, quando os credores lhe não pa.ssem quitação, deão suo
jeitos ás dividas contrahidas anteriormente ao seu [allimenlo
(1361).

TITULO IV.
DAS DIVERSAS ESPECTES DE CREDITOS E SUAS GRADUAÇOES.

Art. 873. Os credores do fallido serão descriptos em quatro
c1istinctas, segundo a natureza dos seus titulo: na pri·
meira serão lançados os credorês de dom in io; na segunda os
credores privilegiado ; na terceira os credores com bJpolhecaj
e na quarta os credores simples ou cbirograpbarios (i3621·
rebçõ~s

(1361) () I neo .Dan I ;a.- Cods. Comms. arts.: Port. 1269; HoU.8iS
e 887; Hesp. 1136 e H65; Wurt. 137; Huss.1'01; L. Fr. 528.
- Na Inglaterra, dá-se o mesmo.
(1362) Arls. _52, 350, 8li5 l° 860; Reg. n. 737, ar!. 619; Reg. n. 738.
arts. 17lt e 177 ; Ass. n. 10 de 9 de Julho de 1857.-Vid. nol. 1376.
c:: 'II ol·d31llela. -Cods. Comms. arls.: Porto 1218; Hesp. 1115,1121
e 1123; BolI. 854 e 862' Hung. 81, 83, 85, 89, 92 e 93; L'tuss. ~495 e 1696;
Wurt. 1090, l(l\jl, :1.101 e 1.102.
- A legislação ingleza lambem privilegia certos creditos.
- Sômente o Cod. Hesp. divide os credores como o nosso; o Porto o fll
~m 6 classes, e bem assim o Bun!.: o Russ. em 3: o Boll. em 4:0 Pros.
em 7 (Dir. Civil); o FI'. e oWurt. em 5.
]\'ola. - O credor de vcndedor doloso deve se r cI ossificado na respectill
fallenr.ia como simples ou chirographari , por não est,Jr c mprehendido na;
hypolhese3 dos ar IS. b74, 876 e 878 do Cod. Comm - Rev. n. 7444 deI
de I\go,to de :1.869 e Acc. revisol' do Trib. do Comm. da Côrte de 20 ~
Dezembro do mesmo anno: JUI'. Comm. pago 2ú7 e 363 e Rev. II. 7h
de 18 de Agosto c Acr.. l'evisol' do Trib. do Comm. da Côrte de 20 de
Dezembro de 1869:- JUl'. Comm. pago :119 e 360.
.
- As.-letras hypoLhecarias preferem a qllalqucr titulo de divida clllro~
pbaria ou privjlegiada: Lei n. 1237 de 1864, art. i3 S; 17; Decr. n. 311
de 11165, art. 59.
- Os admjnistradores logo que e'ltrão em exercido, depois de praticare~~
a"tos do art. 85\? do Cod., organizão p.m ., dias as reLacões dos arlS.
do Cod. e 165 do Reg. n. 738, e apresentào ao juiz que manda as~ignar!1l
.audiencia 5 rlias aus crl'dores, faze"do ..se uma citação edital pela JDJ:~1
]'ara <]up. não fe allegue ignorancia embora todos os credores e.,lejao! ~
j ..ito. :l regra do art. /lli3 LlO Cod ,e nem para os ausentes póde _haver a ,
p"rque na reunião para a nomeação dos administradores se guardao os praIO!
ao arl. 135 do nego n. 738.
di
Se ha reclamação dos credGres, contestalla pelos administradores, nl
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Art. 874. Pertencem á classe de credores de domínio:
I. Os credores de bens que o fallido possuir por titulo de

deposito, penhor, administração,
modato ou usufruto (1363);

arrenda~ento,

aluguel, com·

decide o juiz no processo da fallencia, manda o credor usar ou da acção
summaria ou da ac:ão ordinaria.
Neste caso, é a acção determina la pelo juiz, que, ainda não lbe parecendo
bastante o processo summario, e na discuss'io da causa verificando que assim
nãu é por carec~r o descobrimento da verdade (e ma;or indagação, manda
o credor usar de meios ordinarios nos termos do art. 860 do Cad
O processo da fallenr.ia c~nlinua, n ia senlo demorado por esses incidentes,
e o credor exclui.lo, quanio venha a obter decisão liual em Eeu favor, tem
aonde ir ba~er a que lbe tocar, p,rque fica reservada a resper.tiva quantia
ou fazem-se o~ rateios provisionaes lIOS termos do art. 888 do Cad. do Comm:
-Inform. do Dr. Holl. Cavo sobre o Proc. da fallencia.
Que!i&ão.-Entre os cred01'es hypothecarios está comp"ehendido 'o que
s6mente tiver sentença obtida antel'iolmente ás datas dos titulos' de outros
credores chirog'rapharios? O Preso d) Trib. do Comm. da Côrte entenrJe que
não, em vista (ias arts. tl73 e sego do Cod. e 6i9 do nl'g. ·n. 737, que,
d~cl'evendo e classificando as diversas especies de credItos' e suat graduaÇOes, não attendeu a esta, não tendo J:0rtanto tal credol' mais .direitos que
01 simples cbirographarios, com os quaes deve entrar em rateio, conforme
os arts. 890 do Cad. e 632 do Reg. cit.- Rel. do Minist. da Just. de
1863.

(1363) Arts. 226,273 e 280; Reg. n. 737, art. 620 ~ L-Vide,no'.
1392.

VoneOrtIRl1.cla.- Cods. Comms. arts.: Porto 1219 n. 1; Hesp. 1 U3;
Ht4 n. 3 e lH8; Fr. 535 ,e 585; L. FI'. 546, 574 e 575; 11011. 854,
Hung. 89.

:.

. -Nota.- As notas dos bancos, no caso de fallencia, serão consideradas
tidtulos de deposito, e como taes serão classificadas e graduadas.-Lei n. ~08:r
e1860, art. 1 ~ 6.
- Os portadores ou possuidores de notas, bilhetes 0\1 escriptbs ao portador, passados pelos bancos, nos casos de slla fallencia, serão c1assifi- "
cados c~mo credores de dOlllinio por titulo de dt-po ito. confo~riíe as regras
~labelecldas pelo art. 874 do Cad. Comm., e prereriráõ aos ;demais creores, segundo a regra do art. 880 do mesmo Cad. - Decr. n. 2691 de
1860, art. 9 .
. - Os bilhetes da alfandega gozaráõ de todos os privile1!ios inherentes aos
tlllllo s. de divida acli va da fazenda publica e dos que lhe fôrão especialmente
~OOrel'Jdos pelo Alv. de i3 de Novembro de 1756 ~ 22, e art. 874 . 1.. do
od. Comm.-Decr. n. 2647 de 1860, art 739.
.....
11 -A fazenda publica está comprehendida na disposiçõe do T. ú, P. 39
o God. Comm.; porquanto, conformp os seus titulas crediterios, ba de entrar
em qualquer das classes; sendo que na maior parte dos casos tem eJla
~~efer.encia aos credores particulares, concorrendo com elIE15, especialmente ".
s dlvdas de origem fiscal.-Ord. n. 92 de !853.
"
- Levantando-se quesl:io na juizo da fallencia sobre a divida uo sua "~o ,
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n. Os credores de mercadorias em commissão de compra Olf
venda, transito, ou entri'ga ({3M) ;
,
Ic!assifiraçã ,a fazenda seroÍ toda,ia contemplada como credora privilegiada nos
teJ'mos da Lei de 22 de Dezembro de 1761, T. 3 Si :14; Alv. de i2 de
lIIã o de 1758 SiSi 10 e H; Lei de 20 de Junho de \774 Si§ 8!l 37, 39 e 4l;
Alv. ,de 24 de Julho de 1.793 § 1° e mais disposições \'igente~,- Alt. 6
das Inst. que acompanhárão o Av. n. 520 de 1863.
~Compete 'lJypotheca legal:
Á fazenda publica geral, pl'lJvincial e muuicipal sohre os illlmoveis de
seus IIH'sonreiros, collectores c administradores, exaCL>res, prepostos, rendeiros. cllnlratad res e fiadores.- Lei byp. n. 1237 de H164, ai t. 3 § 5; Reg.
n. 3453 de 1865,' a t. i IO Si 1°.
- Ao Estado ohre os immoveis do criminoso.-Cit. Lei, art. 3' ~ 7',Vide ,nots. 453 e 1376,
- A fazenda nacional deve fignrar como simples credor chirograplJario e
entrar em raleio sempre que se Lratar de uma divida sem caracLer at!mi·
nisLratil'o ou fiscal, mas de caracter e direito commum e pri vado: Av.
11. 79 de 1870,
- 9 credor por titulo que diz re~peilo a transacções e obrig ções futoras,
e não se refere de- modo algum ás pdssadas, não deve ser considmdo de
dominio, pois que o debito regula-se pela daLa da obrigaçfio, e não por seu
"Vencimento: Rev.11. 6193 de 31 de Maio de 1862 e Acc. Revisor do Trib,
do Comm. da Balúa de 15 de Dezembro do mesmo anno. Jur. Gomm.
pago 225.
- E credor de d minio o de alugueis cobrados pplo fallido em poder deste
sem vencer juros; o respectivo p,lgamenLo deve ser feilo pelos bens particulares do socio, que tiver a importdncía dos alugu is, embora Dão se
separem os patrimonios: Acc. de 14 de SeLembro e 2 de Outubro de IS72.
-ReIJ, JU1'. de 1873 pago 326.-JTidp. not. 1372
- E credol' de uomini o que se ;'presenta cllmo dono de fommas com
destin' certo, entregues a fallidos: Rev, n. 8082 de l/8 de Junho de tSUo
Rev, Jur. de 1873 ·pag. 256.
-O credor de dinheiro em deposito é de dominio: Rev. n. 83H de iS
de Agosto de 1873. - DiI'. L. 1. pag 263 - ide nllt. 370.
- Credor de domínio não prefere ao hypoLlleCal'io. quando o tiLulo deste
é ante.rior: ReI'. n. 83\:13 de 22 de lutubro de 1873. -G. Jur. t. 1 pag.366.
-Credor de dominio é o acceitanLe da leLra que já havia p,lgO, mas ,u:'
deixada em p ,dei' do porla 01', esle a deu em gal'anlia a lei ceir", e ua9
a l'esga/llDdo em tempo, foi causa do aceilanL Ler de priga-Ia noY"l1lellte
ao terceiro: Rev. n. 85l/5 de 1\:.1 de Agosto de 1ll74. - Di,'. t. 5 pag,l,h.

;1

i~
.~'!

.';

, (136!J) An. 584; Reg, n, 737, art. 620 Si 1.°. Vide noto 26B.
t:oueol'dllllciR.-rods CO·lIms. arls.: Porl 1219 n. 2; UI'SP' Hlá
Do 4; FI'. 5~1; L. FI'. 575; BoI. 2M; WUlL. li I ,
-NfJta,- O ono da cOllsa "on'ignada e vcn,liua elo commh ario, se
est-e "em a falli, não é ~redor pri vilegjado, ,,1(l.:) si.n simpJes cri'd~r chIl'ographalio pelo preço pGI' 4ue .a cousa foi v II li la. -GltrOJ1,. du 1- ,r'! ~e
1859 II, 7 .-llecidlll-se: -lO. ,. q lIe. :..5 1:1' d .r.·s u 'III 'ii I r as cm OI"'iII;sll~
de compro! e veuda na fórma ti" J·t. lll ... SI l/ do (;0 • ComlD•• fi) ,que! t.
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UI. O' credores de letras de cambio, oU antros quaesquer
titulas cummerciaes endossados sem lransferencia tia propriedade
(art. 361, n. 3) (1365) ;
IV. 03 cretlores de remessas feitas ao fallido para um fim
determinado (!366) ;
que le n o dominio nessas mercadorias ;-2°, qne ainda subsiste esse dollillllO u
producto da venda destas fazendas, sendo a \ enda feita pelús
admini tradores da massa fallida:-3°, que esse dominio sub~iste ainda no
preço, quando já as [uzeodas não existem na massa por terem sido vendidas pelo fallido, não tendo sido ainda pago o preço ao mesmo fallido;
-!I", que esse domínio subsiste no preço na hypothese de ser este recebido pelos administrador 's da massa fallida.-Em conf. do Inst. dos Advs.
de 11 de Olllllllrú de 1.S60.
- A consi~nacão de mercadorias com divhlío de lncros a titulo de com.
missão não con~'Litue credito de dominio, ainda mesmo quando existentes
ou em ser: l\ev. n. 8~90 de 9 de Julho e Acc. Reviso)' do Trib. do Comm.
da Côrte d~ 22 de Setembro de 1873.-G. Jur. t. 1. pags. 228 e 358.Vide oot. lt53.
-.l conta corrente aberta entre dous negociantes não constitue credito
de dominio, qualqner que seja a parcelJa nella inserta; -Rev. n. 88lt8 de
5 de Abl'il de 1876.-G. Jur. t. 12 pago 153.
- O comm LLente é credor de dominio pelo preço ou valor das merca.
dorias que fõrão vendidas: a commissão deZ credere, sendo, como é, da na..
turcza do contrato de com missão, não o innova, nem o altera:-Rev. n. 9022
de 17 de l'evereiro de 1877 .-Dir. t. 12 pago 603.
(1365) Reg. n. 737, art. 620 SI 2°.
COlleordRllcia.- Cods. Comms. arts. : Porto 1219 n. 3; EIesp. 11.1.4
n' 5; Fr. 583; L. FI'. 579; Holi. 2!l2; Wurt. 1221; Hung. 81 e 82.
-Nota.- A letra e apenas instrumento do contrato de cambio, só pro\'a
a operação cambial, nunca a origem da divida, ainda que nella se declare;
e, portanto, não dá por si só preferenda contra escriptura publica.- Decis.
de AgJ. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte.
(1.366) nego n. 7;'7, art. 620 SI 1°.
()Ollcol·llallcia. - Cods. Comms. arts.; Porto 121.9 n. lt; EIesp. H1lL
ns. 6 e 7; L. FI'. 57!.!. •
.l:!ota.- A remessa de letras para cobrar e de uma escra"a para ser Ten~da, devendo seos productos ser postos em um banco, vencendo jnrt s, é
tUulo de domínio: I\ev. n. 7843 de 2 de Agosto de 1871 G. Jur. t. 1
Pag. 11.- Rev. 1'. 791lt de 9 de Dezembro do memo anno.-Rev. JUl·.
de 1872, pago 3'22.
-CredClr de dominio é o que tendo em poder do fallido dinheiros,
que este por sua ordem recebêra de terceiros, pela concernente quanl:a,
~~cca letras contra o fdllido, que as aceita e não pa.ga: Rev. n. 8029 de
,
de lunho de 1872.- G. Jur. t. 3 pago 123.
- Nao é credor de uominiJ aqueHe cujo credito se acha incluido em
~~nla corrente, que é nma especie de coutrato e que opera novação 110 senIode ficar o mesUlO ~redito con[ullclido com os mai) eleUlentos de COl.l1Jls,
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V. O filho-famiJias, pelos bens castrenses e adventicios, o
herdeiro e o legatario pelos bens da herança ou legado, eo
tutelado pelos bens da tutoria ou curadoria (1367) ;
VI. A mulher casada: {O, pelos bens dotaes, e pelos para· ,
phernaes que possuisse antes do consorcio, se os respectivos
Utulos se acbarem lançados no registro do commercio denll'o "
---------------------------perdendo a origem primitiva e a categoria que tinha: Rev. n. 8340 de
1'6 de Agosto de 1.872.-G. Jur. t. 1. pago 26.
- É credor de dominio o de remessas feitas ao fallido para um fim de·
terminado, não obstante que taes remessas consistão em numerario-que
tenhão sido feitas por intermedio de terceiros-que existisse entre o credor
e o fallido uma conta corrente: Rev. n. 881.3 de :18 de Dezembro de i875.
-Dir. t. 1.0 pago 1.1.1- O producto liquido da consignação feila ao fallido para um fim de·
terminado constitue direilo de credor de dominio. E nem destr6e o caracter principal desta transacção o facto de escripturar o fallido em seus livros
a importancia da conta de venda, sem declaração do fim a que era destinada,
Nesse caso lal credor não póde ser havido com direito sómente ao saldo da
conta corrente, sobretudo se não teve aviso e se não assentio nessa operação.
Sendo assim, não 11a ahi nOliflção, nem o credor vai ã classe dos chi·
rographarios. E nem obsta para este resultado legal o pedir o credor, cm
fiulro fôro, por acção respectiva, a entrega do carrrgamento que constituio o
fl;m principal da consignação, com tanto que declare que o producto será le·
vado á conta de credito do domínio. Esse procedimento é tam'lem no interesse
da massa' fallida, porque importa augmentar-lhe as forças para o pagamento do creditos: Itev. n. 8831. de 9 de Fevereiro de 1.S76.-G. Jur.
t. 1.1. pago 281-O mandatario não adquire o dominio da cousa que como tal recebe,
e que é :.empre do mandante, ou de quem por direito o representa E, se o
mandatario fallir, o dono da cousa "em tira-Ia da arrecadação, na me ma
especie em que houver sido recebida, ou naquella em que tiver sido sub·'
rogada. E nem o direito suffraga consequencia contraria, porque seri I constituir em commercio ao que por qualquer modo não lhe perlen.'e. O cred,r,
que assim se apresenta, é de dominio, e a quem o juiz deve logo mandar
entregar a cousa: Rev. n. SlS3!1 de 15 de Março d, 1.,76.-G. Jur. t. li
pago 506.
(i3S7) Reg. n. 737, al'l. 620 SiSi 3', 4 0 e 5°.
(:olleorllaucia.-Cods. Comms. arts.: Porto 1.2i9 ns. 5 e 7, 126i,
ns. 1 e 3 e 1.242 n. 4; nung. 83-de 2- classe.
Nota.-Nio é cre:lor de dominio aqueJle cujo credito provém da !'Ilda
de quinbões heredital'ios. quando, havendo dividas, segundo direito, nao lia
herança, Quando se verifi:a que esta não foi I'l'r.ebida, senão a beneficIO do
inventario: Rev. n. 6726 de 27 de Setembro d 1865 e Ace. Revisor (/0
Trib, do Comm. de Pernambuco de 1.:l de J .lho de 1850.- Jur. Comm.
pag. 227 á 236.
- É de dominio o cred:to d 1 herdeiro por seu quin!lão hereditario: Rev.
n. 8073 de 17 de Julho de 1872 (' Acc. Re"VÍsol' di Trib. de, ComOl. de
Pernambuco de 17 de Fevereiro de 1873.- G. Jur. t. 1 pa,~. 10M.
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oe

quinze dias subsequentes á celebração do matrimonio (arl.
2 pelos bens adquiridos na constancia do consorcio
por titulo de doaçã, herança ou legado, CO'Tl a clausula de ,
,não entrarem na communhão, uml vez que se prove por ..j,
documento competente q!le taes bens elltrárão effeclivamente
no poder do mal'ido, e os respectivos titulos e documentos
tenhão sido inscriptos no registro do commercio dentro de
quinze dias subsequentes ao do recebimento (art. 31) (136 );

'3f):

0

•

(1.368) Reg. n. 737, art. 620

Si 6

Reg. n. 7 8. art. 58 n. 2.
(;oncor.lancja.- Cod~. Comms. arts.; Po' t. 1219 n. 6 e 12111 n. 2;
Drsp. 1H4 ns. J e 2; FI'. 54~ e 545; L. FI'. 557 e 558; BolI. 880; LJung. 85
~ 86; Wurt. 10!J1 e sego
- Na Inglaterra, nã fignra o direito da mulher - of the 1'ight of the
w(fe-pal'a representar na tallencia: pelo casamento ii mutileI' toma-se uma
mesma pessoa civil com seu marido, e e,ta fi ção legal tcm ex:ensas proporções na Inglaterra. O unico m 'io de cons 'rvar a mulher casada IIm~ propriedade independente da de seu lIIarido é o fideicommisso: os lideicol11missal'ios-tmstees -tê li a admiuistração dos hens de que não podem dispô r sem
seu consentimento.
-No'a.-. Os bens dotaes, polos qUites o arl. 874 Si 6° do Cod. Comm. dassificil a mulher casada com credora tio domínio. são os inestimados deste
pmgrapho, que os suppõe vendiJol ao marido: .-Conso\. das Leis Civis,
art. 12 OSi 8°, noto
-, É sellsi,el a impcrfeiçã do Co'l. Comm relativamente aos direitos
da mulheres dos commerciantes. quando trata da classificaç.o dos creditos
no jui'o da falIencia.
-1.0 Só prevenio no art. 87ft § 60 esses direitos quando a mulher
tem um credito de dominio, send, omis,o nos casos em que não póde
reinvinclicar os bens dotaes. ou por ter o dotp. consistido em dinheiro 011
em outra cousas rungiveis, ou por tcr consistido em cousas não fun:;iveis,
que o mari lo recebeu com estimaçl0 que importa \enda.
_2.° o an. 87ft Si 6· só pr 'veni o credito de dominio dos bens
dotaes da mnluer que casa com comlllerciante, umilLindo os da IlIulher cujo
marido comlllerciante não o era ao tempo do casamento. A prova está em que
Submeilp. um cred,to de dOlninio ao registro da escriptura dotai nos 15 dias
subse luentes á celebração do matrimonio. A mesma censura é applicavel
qu Into aOi hens paraphernaes.
Alé 11 disto, é uma iniquidade privar do dominio de scus bens a mulher
que casa com commercin tc, p lo facto de não ter sido registrada a escriptura dutal nos 5 dias subse tuentes ao matrimonio; o que procede quaOlO
a~s oens que ella adquire depois do ca 'arnen o, se os titulo; adquisitivos
'IIao são registradus nus 15 subsequcntes ao do recebimento.
QUdl o motivu por que ess: art. !l74 .~ o· do Cod. limitou o credito de
dom.IOi.) pelos ben3 paraphel'lI:Ies só ao possuidoS pela llIulher antes do con80rc~o? Dahi reslll a "rave injustiç,l, porqlle , mui h I' póde estipular na
esCl'l j ltUI'3 antenupcial q le sejao paraphêl' ,ae' us heus que ella adquirio na
~Olht'lncia do c,"aln~lltll 110 do IÇ o, heraoça ou le~ado. [ão se diga que
1stu aCUd-se pruvlúwcladu pur fdl;dr-s~ de taes bens assim po ·teriJrmente
0

;
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adquiridos. Falia-se :lelles em relação ao re'!.imen da communhão le bens
e não de separação de bens, como resulta das J> lavras - com a clausllla
de não entrarem na communhão. Quando o reoimen é de separação de bens,
ainda que tal dau ula não existe, são incommlluit:aveis os bens adquiridos
pela mulher na constancia do consorcio por doação, herança ou Jegado.llGil. Consolo art H2;H noto 1.
- A hypotheca legal compete:- Á. mulher cas ld:l sobre os imrnoveis do
marido:
Pelo dote:
Pelos contratos ap.tenupciaes exclu ivo da clJmmunhão:
Pelos bens provenientes de herança, !egadi\ ou cl ação que lhe aconteção
na constancia do matrimonio, se estes bens fÔrão deixados com a c1au,ula de
não serem communicados.-Lei byp. art. 30 S) i"; Heg. D. il453 arLS. HO
§ 1. e 1.36 S)S) 5" e 6°.
-Os dotes ou contratos antenupciaes não valem contra terceiro:
Sem esc ri ptura pu bhca ;
Sem expressa exclu ão da communhão;
Sem estimação;
Sem in inuação nos casos em que a lei a exige.- Lei hyp. art. 30 § 9·;
Reg. n. 3453 arts. i37 e 165.
- Com relação ao que extractamos da Con~ol. das Leis Civis, diremos;
que nenhuma iniq'ltidade houve da parle do legidador , m tornar dependente
do registro dentru de 1.{) d.as subsequentes ao matrimonio a cscriplura aute·
nupcial para conferir o direito que o art. 87!l § 6" lhe a signa j e sa inJcripção é geralmeute presc.ripta pelo; Cod.ig s estrangeiro,.
- As decisões que vamos transcrever esciareoceráõ algumas das oull'as
duvidas.
- D I"e· prevalecer o privilegio do dote, tendo sido ins iluido antes da
creação do registro, aind., que depois hOllvlsse sido I'egistl'ado.- Ace. do
Trib. do Comm. da Côrte de 5 de Dezembro de 1.861.
- Para consiu. rar a mulher casada com I credo a de dominio pelos beus
dotaes, nenu, ma outra condição exige-se senão serem os t lulos I.. nç dos no
registlo do Trib. do Comm. dentro de i 5 di<ls sub equenles ~ celebração do
casamento; um contrato mat imon:aJ que até est,pula a relersão do elo'e,
não ,.óde COI sicler. r-se uma verdadeira doação, isto é, um" pura liberalidade
e dom gr<ltuilo para, oegundo as leis. derer sujeitar-se á formuJidade da
insinuação, mas está comp' ehendida na generalidade das Ords. L. 6 T. h6
pr., T. b\-J § 3", T. 96 Si ').6 in fin., as quaes, sem pr~scre~er nenhuma
outrd formalidade, além dos ajustes entre us esposos, mandão que se:ll a:·
dem e observem fielmente os pactos 'lOtenupe aes, b· D1 ,·ntendido, que naO
sejão conU'arios ás leis IIU olIensivos dus bons costumes.-lIev. D. 6~77
de :!~ de .Tulho de 'l866 e Ace. Revisor do Trib. do Comm. de Pernaol '
buco do mesmo anno.-Jur. Comm. pago 2;)6 a :lllL
0

guest:'1o.- A mulher que tiver ca:;ado com um ndividuo não cOJ~' .
mel ciante, tendo bens dotae., e pU"uphernaes possuidos antes do cOllsorCl.O
e outros que tivel' adquirido n't cons'ancia do matrimonio, de eon/ oTl)!!- .
elade com o art. 874 SI 6° do God., e os respectivos titulas não jôràJ .ÚJ)I· '
fados no r ,qist1" do commercio, e depois sel! marido se fô,' commer9lanle
e veio a faili?' terá esses bens su:jeitos 4 jallencia pela falta de ?·eg.lstro?
Ou 08 salva?'á como se o marido não fôra cO'll'llTnerciante, retrotr.aAi,WO·f
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VII. O dnno da cousa furlada existente em especie (-1369);
VII[. O vendedor antes da entrega da cousa vendida, se a
'Venda não fôr a credito (art. i98) (1370),
ao estado do casamento, quando não lhe corl'ia a obl-igação do ?'egistro,
o qlle depois não pôde mais satisfa;el' por ter decon'ido o prazo de 15
dias marcado pela lei pam e,ssa formalidade? Os Prcsidentes dos Tribs,
do Comm. da .Babia e Côrte opinão que os bens da mulber nestas circumstancias não estão sujeitos ao registro; d;z e te:
- O art 874 § 6° rio Cad, impõ ~ a obrigação elo registro dos titulas
dentro dos 15 dias subsequentes á celcbraçãlJ do casamento. ou do recebimento dos bens, quando a nlUlller casa-se com commerciante; c o art. 1;20
S6° do Reg. n. 737 refere-se á mulher casada COIll individuo não commerciante (devedor civil na p'lrase do art. 618), r á qual não é i lIposto o dever
de registrar o titulo dos seus bens. Ora, na hypothcse figurada, o facto de
tornar-se o marido commerciante, depoi de estar já c:.asado, não pó le prejudicar os direitos da mulber por uma supnOSla falta de cumprimcnto da
lei a que ella não estava obrigada.- nel. da Just. de 1863.- Vide Apont.
sobre o Reg. Pub. do Comm. pag, 19.
9ueliltão.- Por falta ele ngislro a mulher perde a qualidade ele credara de dominio ?-Sim, ~manimemente.
-Perdendo essa qualidade de cl'edll'a de dominio, perde abs?lutamente
a qualidade de credora ?-Não idem,
- Não pe?'dendo essa qualidade de credora, o seu c/'edito é p/'ivilegiado ?
É simplesmente cbirographar:o. idem,
- Nas hypotheses do al't, 874 § 6, não tendo o~ bens entrado para a posse
<lo mal'ido ou da mulher..! a falta do l'egistro p"ejudica a est 1 ? Não. idem.
- Se os bens estiverao sempre sob a administração da mulher, que portanto .fá os possuia, a falta de l'egis'l'o prejudica a e ta? Sim, 2dem,
- O § 6 do art, 874 comprehende tambem o dote estimaio (vinuilionis
causa)? Sim, por mai01·ia.
.- No caso de alienação dos bens dotaeSc indevidamente feita pelo marzdo, e que pl'efira a mulhel' exercer seus di?'eitos contra a massa fallida
do marido, é ella c,'edora de dominio? Não, unanimemente,
- Não sendo cred01'a de dominio, é cl'edo1'a privilegiada 7 Não, idem
ma~ chirographaria.
.- No caso de deterioração e damnos nos bens dotaes por falta do mando. a indemnisação, á que a mulher timla direito, constitue credito de
dommio? Não, idem, nem é credito privilegiado, mas simplesmente chirograpbario.- Assim decidio-se em Oonf. do Inst, dos Adva, de 8 de
JUnho de i8ti5.-Rev. do lost. de 1870 pago 197.
(1369) Reg, n. 737, art. 620 § 7°; Cod. Cl'im. art. 23 e seg,- SpoUatus
ante omnia restituendus.
(Joneordaneia.-Cods. Comms. arts. : Porto 12i9 n. 8; Hesp. 11.13.
(1370) Arts. 198, 273, 278 e 279; Reg. n. 737, art. 620 § 8°._ Vide
nots. 268 e 362.
(Jeneo..danela. -Cods. Comms. arts.: Porto 1.219 n. 9 e 1223; Hesp.
5.113 os. Be 9; FI'. 577; L. Fr, 57&; Hall. 232; Wurt. 1.1 H.
Nota. -A doutrina de nosso Alv. de 4 de Setembro de 1810 não é
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Art. 87õ. O deposiLo de genero sem de ignação da especie~
e o dinheiro que vencer jüros, não entrão na classe de cre·
ditos de dominio; desLa natureza são Lambem as somma
entregues a banqueiros para serem retiradas á vontade, venção
ou não juros (137i).
Art. 876. São credores privilegiados aquelles cujos creditasprocenerem de alguma das cau~as seguintes:
1. Despezas [unerarias feitas sem luxo e com relação á qualidade social do fallidn, e aquellas a que déra logar a doença
de que fallecêra (1372) ;
n. Despezas e cuslas da administração da casa fallida, tend()
sido feitas com a devida autorização (arts. 833 e 84i) (i373)j
m. Salarios ou soldadas de feitores, guarda-livros, caixeiro,
agenl.es e dome"ticos do fallido, vencidas no·anno immediatamenle'
anterior á data da declaração da quebra (art. 806) (i374);

~,

...

1

di[ferente : á venda a credito sómente confere acção pessoal para haver
o preço.
- Não opéra seus elIeitos a respeito de ler-ceiros senão pela transcripçãO'
e desdp a (ata deLJa a transmis 110 entre vivos por titulo oneroso ou gratuito dos immoveis su~cepliveis de ilypotbeca.- Lei hyp. art. 8"; Reg.
n. 3453, art. 2f>6.- Vide G. Jur. t. 3 pago 222.
-- O Dr. Annibal Obs. pensa que deu-se equivoco de nossa parte; o que'
houve foi o não que escapou á impressão.
(1371.) Vid. nols. 360 e 370.
f::oncordallcia. - Cod. Comm. Port. arts. 1220 e i221.
.Nota.- Vide Rev. n. 8342 de 16 de Agosto de 1ll73.-Di1·. t. i pag.263.
-A percepção de juros é incompalivel com o cred;to de dominio: l1el'.
D.8370 oe i 7 de Julho de 1873.-G. Jur. t. 1 pa. 311.-Rev. 8848 de 5 de
Abril de 1876.-G. Jur. t. 12 pago 153
(1372) Art. 882; Reg. n. 737, art. 62i.
f::ollcordaDlc!a.- Cods. Comms. ar Is. : Porto 1239 n. 3; Ilung.83.:Nap. 210t ns. 2 e 3; Holl. 1195 ns. 2 e 3.
(1373) AI t. 882; Reg. n. 737, art. 621.
f::oneordallela.- Coeis Comms. arts.: Port, 1239 n. 1 e 12110 j Hung.
81-de l' classe; L. FI'. 46'1.
(t37!J) Arts. 35 e 882; Reg. n. 737, art. 621; Ass. n. 7 de 6 de Julho
de i857.
.
t;olleOrtlallcla. -Cods. Comms. arls.: Porto 1239 n. 2 ; Hung. 88de 2' classe: L. FI'. 459•
- Na Inglaterra. tambem se dá o pri\'ilegio, mas até a quantia de ;l; 30
sterls. (750 franes.) .
l. ota._ Privilegio por credito de salario não é necessario, para ser graiuaclo, que esteja precisamente nas condições do art. 876 § 3 do Cod•
.comm.: Iter. n. 8421 de 19 de Novembro de 1873.- G. ''!ir. I. :lp~g. 4lI.6.
T
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IV. Soldadas das gentes de mar que não estiverem prescriptas
(arL. H9, n. 4) ('1:375);
V. Hypolheca tacita especial (1370);
VI HYPolbeca taciLa geral (1377);
Art. 877. Tem o cre ar bypotbeca taci ta especial (i 378;:.
L Nos moveis que se aclLl.rem dentro da casa, para pagamento dos alugueis vencidos, e nos [ructos pentlentes, a respeito da renda ou fôro dos predios rusticos (-1379);
9ue8tiio.-Os corretores são credol'esplivilegiados? Nos parece que sim,
á vista dOi arls. 115 Si 1 e 876 Si 3; e' trctüuto assim não se tem c1ass ficado
nas fallencias.-Vide Dir. t.3 pago .90.
(1375) Art. 882; Reg. n. 737, ar!. ti21.
()oncol·daneia. -Cods. Comms. arts.: Port. 1251; Belg. L. 1 T. 2,
6 n. 5.
Nota.- As soldadas dos marinheiros sahem precipuas das massas e preferem a todos os demais ereclores U') <:Ollcursv Cl' 'ditorio em füllellcia.-Alv.
de 10 de Junho de 1757.
- Heputão-se alimeutns.-Deel'. de 13 de Dezembro de i782.
(1376) Art. 882; Reg. n. 737, art. 621.
-Nota.-Já vimos que a hypotheea é sempre regulada pela lei civil; que
não ha outras bypothecas que J. de que faz menção a respectiva lei bypothecaria; quaes os bens sobre que podem unicamente recahil' ou das meslLlas
fazer ohjecto i que as bypothecas ou são legaes ou convencionaes, sendo
estas as especiaes e aqnellas especialisadas, sillvo as dds mulheres casadas,
!Ueno.r~ e inlerdictos, que, aliás, tambem podem se-lo; que a hypotheca":
llldlVIS1Vel, grava o immoveL inLegralmente e em cada umil e suas partes,
qualquer que ~eja a pessoa em cujo poder se acharem os bens hypothecados: portanto as expressões hypotheca lacita especial do nosso arl., como
hypotbecas propriamente ditas, não preferem ás tacitas gemes do numero
s~~uinte (6°), porqlle a preferencia bypothlcari:l é rq;ulada por sua prioridade e esta por sua data e insCl·ipção.
Enlretanto continuão como privilegios, tantv a respeito dos bens moveis,
~emoventes e immoveis não hypothecados, como a respeito do preço dos
1mmoveis bypolhecados depois de pagas as dividas bYjJothecarias. - Vide
nols. 348 e sego e 1378 e sego
O que se diz credor de bypotheca tacita especial, tendo já sido classificado Como credor \ birographario por sentença passada em julgado no juiZ()
commercial, não póde demandar o fallido no juizo CÍvel para haler o pagam~nto integral Lia divida: Ace. da ReI. da Côrte de 20 de Agosto de 1072-Dlr. l. 2 pago 203.
(1377) Arls. 878 e 882; Reg. n. 737, art 621.- Vide noto 1376.
?f?la.:-Como bypotbecas geraes lemos a da lei hypoth. tão sómente i como
J!T'1oV!legtos, sim, no sentido de nossas obsCl'vações.
(13i8) Reg. n. 737, art. 621.- Vide noto i376.
liota.-Colllo pri'vilegios, não eomprehendidos na lei bypothecaria.
(137~) Reg. n. 737, art. 621.-0I'd. L. 4, T. 23 Si 3; Lei de 20 úe Junho
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n. Nas bemfeiLori IS 00, no . eu valor, pelos m'tteriaes e jornae dos operarias empregados na mas lia:> b 'mfeltorias (1:3~O);
m. O credor pignor Iticio, na con~a dada em p~nbol' (1381);
IV Na cousa salvada,
que a salvou pelas despezas cum
que a fez Ealvar (art 7:3,) (13:2);
V. Na embarcação e fretes lla ulli:na viagem, a tripolaçã~
{lo navio (arL. 5M) (138J);
VI. No navio, os que concorrêrão com dinheiro p:lra a SUJ
compra, concerto, aprestos ou provisões (art. 475) (1384).

°

de 1774 Si 38. - Vide n t. 1.376 e G. Jur. t. 1 pago 209 e Dil'. I. 8
pa~. 387.
(;ullcordau€'i . .- Cod;. Comms. arts.: Port. 1.~ú2 ns. i e 2-Nap.
21.02 n. 1.; Holl. 11.85 11. 2.
Nota.- O Si <:0 do AlI' ele 2lt de Julho de 1.773 foi sllbslitu'do pela
presente.
(1380) Reg. n. 737, art. e21.-Lei de 1'2 de Mai de 1758 SiSi 10 e li!
Lei de 20 de Junho cil., § 3'1; fllv. cit. ele 'li dr. Julho Sl1°.-~01. 1376,
COllcol'tlallcia.-Cods, Comms, arts.: Por I. 1239 n. 6.-Nap. 2102
n. 1.; 0011. 1.185 n. 7.
(i38i) Art. 275; Reg. n. 737, art. 261.-Vid. noto 1.375.
VOIl.COrtlallcia.-Cnds. Comms. arts.: POl't. t'227' Fr. 5~7; L.Fr. 525.
- Nap. 2073 e 21.02 n. 2; 1::1011. 11.\:.16.
Nota -O penho)' de escravos pertencentes ás propriedades agrieolas, ceie·
bra lo com a clausula constitltti, tambem não poderá valer eontl'a os credores hypothecarios, s. o titulo respectivo nio fôr t anseriplo antes da
hypot\l 'ca. Lei hypoth. cit., art. 6 Si 6; [lego n. 3453, arl. 265 n. 3.
(1:182) Reg. n. 7J7, art. G2L-Vid. nol5. 1376 e 1378.
C30Ilcol'daneia. - Cods. Comms. arls.: PO;I. 12.'J1 n. 4; Delg. 6 n.l.
(1383) Reg. n. 737, art. 62'1.·- Vid. nnts. 1376 e 137 •
(;oull!o ...IR2Icia.-Cods. Comms. arls.: Port. 1496; Fr. 271; fToll. h51,
(1.3·lJ Vid. nols. 1.376 c 1:i78.
C30IlCOI·dallcla.-Cods Comms. arts.: Port. 1305; 0011. 318: Belg. il,
Nota.- P,'rtenccm á classe d credores pri i1cgiactos os cr dores mencionados nos arts. 1\76 e 878 d.) Codig,), sendo co Item'llados no § 6 do
3rt. 877 os cred res que concorrêl'ão com mate iaos ou dinheiro par a com·
pr~, construcçãn, reedifical.;ã), repar çã e b 'rnfeilorias de pre li J' ruslicos'u
urbanos, e IIS vendedol'e~ dos mesmos ,redto> ainda não pagos do preçO d3
venda. - Reg. n. 737, art. 62 •
- ConveOl notar que esta disposição nem tem appllcação quando écor;roerc ante o I/evedilr, purque a preferencia ou concurs I se r 'gula peJll
pre"cripções do Cod .. nem constitue mais que um simpl;s' privilegio sem
j)re,eri ;ão do direito do credor hYI)Olbeca··io.
- Na classificação dos cre 101' s da fa [-ncia entra como pl'ivil 'giado o '~.
ded r uo predlO, ainda não pago. A clausula inserta na escriplura de vCD a,
de que o comp1a .or não poderá dispOr do predio sem o ve Id~dor eslar
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VIT. NIS fa~endas carregadas, G ai uguel ou fr.ete) as despezas
araria grossa (arts. U7, 62" e (l~7) (1385)..
VIU. No objeCltb sobre que recahio o empresthno rnarilimo,
o dador do dinheiro a risco larts. 633 e 61j2) (1386).
IX. Nos mais caso' comprehendidos em div(jrs<i'S dis(1osições'
desle Codigo (arts. '108, l,)li, 189. 537; 5j5 e 632) (138";).
ArL. 87~. Tem hYPolheca tacita geral em todos os bens do
faIliLlo ('1388):
.
1. Ocredor por alcance de contas de curadoria ou tutoria que
o fallida livesse exercido (1389).

~

pago das letras aceitas pelo comprador, estabelece um ouus so';re o predio, e
com que um penhor, creando uma prcfcrencia a favor"i.:l.o vendedor.- Aced, Trlb. de Comm. da CÔrte de 17 d' Mar;o e 1'6 MáiJ de 1859.-Ghron.
,do FOI'D de i8ã9 n. i'.
- Não é o titulo de credito, mas a applica~ão da mater;a ou de dinheiro,_
com que concorreu que dá o pri.ilt·gio dtl que trata o al·/. 621 do Reg.
1.737, referindo-se ao art. 877 ~ 6: R v. n. 8746 de ~ de- Outubro de
18i5.-Dil'. t. 9 P g. 58.
I.

(1385) Reg. n. 737, ar&;. 621.-Vide nots. t376, 1378 e 1.p82.
COllcol·danciR.-Cods. Comm'. arts.: Port, i534 e 1535; Belg. 11;

B11. 318.

(1386) Reg. n. 737, art. 621.-Vide nots. 1376. 1378 e i382.

(Joucoralollcio- C~d. Comm. Porto arls. 1621 e 1659'.
(1387) Reg. n. 737, árt. 621.-Vide nots. 1376, 1378 e 1382.
(JlIllcordRllcia.-Cod. Comm. Port. arl. 12lJl n. 5.

"r.

.

Nota._ O dote estima o é cO:ltemplado neste §.- Reg. n: 737 aÍ't. 621.
-o Dr. Annibal Observações, pen'a qlle, dizendo-se o dote eslima~o con-

lemplado neste ~, que por tal devia sei' a mulher do commereiante fallido
~re~OI'a hypOLhecaria no prot:esss da fall ·Deia. É o contrario, como se
ena. epl' h 'nlter, cilaDdo-se o art. 62l do Reg. n. 737.- Que ó trata
du concurso de preferencia entre credores. no J1rocc.,so da execu,ção de

8entença.

. .

(1388) Reg. n. 737. an. 02t.-Vide noto 1377.
(1389) Reg. n. 73 -, art. 621.- vide nols. 1370 e 1378.

N UOlleOl'dIlUt'i ... -Cods. Comms. arts.: Porl, t241 n. 1 e 12[12 n. 4-.ap. 2121 j Holl. 1195 n. 5.
~
i Nota•._ CO'llpete hypolheca legal- aos menores e illlerdiclos sobre os·t~moveJs do tntor ou curador:-aos filhos menores do primeiro malrimonio
~ re os illlmoveis d pai ou da mãi qlle passa a segllndas nupcias, tendo herosd.o bens .de algum filho daqllelle matrimonio:- aos filhos menores sobre
m lmmolels do pai, que arlmillislroll os bens matemos ou a Ivenlicios dos
$~ s~O~ filho. ',LI'i hyp. cit., art. 3 §§ 2, 3 e lJ; Reg. n. 3lJ53, art. 136
, -, 3 e 4.

c.

C.
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n. O credor por herança ou legado (i 390).
'III. O credor que presta alimentos ao fallido e sna familia~
00 da ordem do fallido, nos seis mezes anteriores á quebra '
(art. 806) (1391).
'Art. 879. Sãlí> credores hy.polhecarios aquellp-s que têm os
seus creditas garantidos por hypotheca especial (art. 266) •
(1392)'.
'Jl

~r

Todos os mais são credores simples ou chirographarios (t393).

(1390) Reg. n. 737, art. 621.-Vide nolS. 1.376 e 1378.
~Ollco ..dancla.- Cods. Comms. arlS.; Porto i241. n. 3.-Nap. 210~
n. iI e 2109; Hall. 1.228.
Nota.- Compete hypolheca leg~l- aos co·herdeiros pela garantia de
seu quinhão, ou torna da partilha sobre o immovel da herança adjudicado
ao herdeiro reponeute.- Lei hyp. cil., arl. 3 § 8; Reg. n. 3453, art. 136 §~.
1.3fl1.) Reg. n. 737, art. 621.- Vide nols. 1376 e 1.378.
(;oncordallcla.-Cods. Comms. arts.: ParI. 1242, n. 3 ;-Nap. 2101;
Hall. 1195 n. 5.
Nota.- Considera-se - onus real- o legado de prestações ou alimentos
expressamente consignados nó immovel.-Lei. hyp. cit., arl. 6; Reg. 3Aá3,
arl. 26~ Si 7°.
(1.302) Art. 852; Reg. n. 737, arl. 622.-Vide nolS. ·1.376 e i378.
. (Jolleordallcl•. -C?ds. Comms arl~.: Porto 12[14; Hesp. 1123 n. 2.
(:1.393) Reg. n.. 737, art l 623.-Vicle nols. 2376 e 1378.
(Joncortlaucia. -Cods. Comms. arts.: ParI. i218 n. 6; Hesp.lI2~
n. 4; . Fr. M3 e 556.
No.ta.-:.Yide Revs. ns. 7197 e 74i5 em a noto 196.
~'O credor, que náo está comprehendido nas hYPolheses. dos arls 876.
876 e,878, é sii:nples ou chirographario:- a f lsidade uão é nullidade de
pleno direito, mas dependente da revisão, Reg. n. 737, art. 685 n. 2: e
esta circúmslancia não confere áqnelle privileoio a:gum para sua clas: 1ü•
cação, 'como de domínio ou privilegiado: Rev. n. 7420 de 12 de MaIO ~
Acc. Revisor do Trib. do comm. da Cône de 2 de Agosto e Rev. n. 744,
de 18 de Agosto e Ace. Revisor do mesmo Trib. de 16 de Dezembro de
1869.- G. JU?;. t. 1 pago 228; Jur. Gomm. pago 2~4, 247 e ~63.
- Na mesma conrormitlade a Rev. n. 7552 de 2'1 de Novembro e Aet.
Revisor do mesmo Trib. de 14 de Dezembro de 1870.-Jl~r. Gomm. I ag,
~. ~48 e 372.
~
- Os credores chirographarios têm igual direito ao pagamento de s~~ I
_./ credito.: Ilev. n. 8146 de 5 de OUlubro de 1872.-G. Jur. t. 1 pago o,
É credor chirographarío, p"lo valor de mercadorias remdeLliddO~toã ~~~;
.
slgoaç.lo, o commillente que recl.lma contra o lan({ilmento o I.
,
em coula corr~nte: Rev. n., 8304 de i6 de Agosto de 1873.- Dzr. ~
pago 271,
.- Ao (lr~c1or chil'ogl'a[lhario não cahe propô.. acção de nuIlidade dapO~
cnptul a da hypolheca passada a taceiro, sew que previamente prove,

..t. .-
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TiTULO V.
DAS PREFERENCIAS E DISTRmUlçÕES.

Arl. 880. Os erectores preferem uns aos outros pela ordem
em que ficão classificados. e na mesma classe preferem pela
ordem d;l soa enomer:lção 0394,).
Art. 881. Não se offerecrndo duvida sobre os credores de
dominio (art. 87~J, nem sobre os privilegiados (art. 876), o
juiz commi sario poderá mandar entregar logo a COU5a aos
primeiros, e aos segundos a importancia reclamada (i39\j).
meio da execução. a insolvabilidade do devedor: Rev. n. 8427 de 20 de
Dezembro de 1873.-Dir t. 2 pago i87 e t. 3 pago 73.
- O credor pignoraticio que não faz opposição, nos termos da lei, li
ela1sificação dada ao seu credito sujeita-se ás consequencias do acto: Rev.
a Suli9 de 5 de Jnnho de 1H75.- G. Jwr. t. 8 pago 82.
1394) Arts. 828 e 873; Reg. n. 737, art. 624; Decr. n. 2691 de 1860, art. 9.
.
.
-Vide not. 1363.
t::oneol'daucla. -Cod. Comm. Porto arts. 121.8 in fino e 1,238.
Nota.- Rateio entre credores de dominio.- É duvidoso se entre cre..
dores dessa ordem se póde estabelecer o rateio. Os creditos de dominio re.
fe! m..-se directamente á cousa ou ao seu valor (art 881;: parece pois que
nao 53.0 susceptiveis de rateio, nem mesmo entre os de igual graduação. Mas,
s~ ~<l~ver a massa liquidada e reduzida a dinheiro, não sendo possiveI a restllUlçao em especie. e nem havpndo valor sufficiente para pagamento integral de lodos os credores de dominio, como elfectuar-se qualquer pagamento, ~m ser por meio de raleio entre os que e~tiverem em igualdade
de. coudições? Já se tem dado esta duvida na pratica.-Cons. Olegario.Dlr. t. ~ pago 1.8.
'
- N.ão é permittido o arresto contra os bens arrecadados pelo juizo da.
f~llenCla, nem qualquer j\li.zo pôde legalmente interferir, sob qualquer fundaroR ento, em negocios alfectos á fiscal,sação
do juizo da fallentia: Ace. da
el. da Corte de 5 de Outubro de 1869 e de iO de Maio de 1,870.-Rev.
Jur. de tM71. pago ilt8•
.-:-Segundo estes mesmos principios que o credor deve fazer valer seu
:relto ante o juizo privati'l'o do commeroio nos termos do! arts. 86i) e 861
; Cod. Comm.. ou obtel' outra qualquer providencia, temos a Decis, de E
}g, do Preso do Trib. Comm. da Côrte de 5 de Julho de 1.871..-Rev. .~«
ur. de 1871, Pqg. 1,73.
f·
(i395) Heg. D. 737, art. 625', Reg. D. 738, arts. Ai D. 2 e 167.- yiàlt . .'.
DOI. 1364.
,.\

~~oneO~'dal1cla.-cods. Comms. arts.: Porto 1,2i7: Hesp. 11.21,; FP.
e 585; L. FI'. 551,
0ta. - É applicavel ao credor hypothecario a :lisposição do art. 881, do
. d? Comm._ Reg. n. 3lJ53, art. 2~0 § 6° n. 4.
-.NilO se oJfel'ecel,1çlo ulIvidí/. sobre os credores de dominio, nem soble

C:

\;

468

COD'GO

r01\OfERCTAL

A cousa será enLregue' na mesma espede em que houver
sido recebiJa, ou naquclla em que existir, Lendo SIJO subrogada, na falola da especie, . erá pago o seu valor (t 3D6).
Art. 882. Os privilegiados enumerados no art. 876 em fO,
2·, 3° e 4.0 lagar serão pagos pela III ssa, os da 5- especie
só podem ser pagos pelo producto dos bens em que Liverem
hypotheca tacHa especial, e até onde esta chegar sómenle, os
da 6a e pecie serão elllbolsados pela massa depois de pagos
os privilegiados que os preferirem; procedendo-se a rateio
entre os UltiIllOS, dada a igualdade de direitos, e não bavendo
bens que basLelll (t 3l:l7).
Art. 883. Os adlllinistradores podem remir os penhores a
beneficio da massa; e. não sendo possivel remirem-se, o
juiz comrnissario fará citar os credores pignoraticios para os
trazerem a leilão (1398). A sobra, havendo-a, entrará Da'
os p"ivile:;iados. o jniz do commercio pôde mandar entregar logo a·cousa.
aos primeiro.. e aos sel'(uudos a importaucia reclamada, art. !l8t do coo.
do CJmm.-A faculdade. que esta disposição dá ao juiz, deve ser U5a~a
com a maior cautela, porque nessrs pagamentos muitas vezes acontece que
appareccm credores em circumstaucias iguaes, e, tendo-se mandado pagar
aos que primeiro se apresentão, os u1timos não têm onde ir haver aquiUo
a q'le têm igual direito.- O mais si'guro é nào mandar pagar a ninguem
senão depois da qualifi.cação feita pelos admioistra:lures, e quando podem
ser conhecidos os verdaJeiros credores, salvo as excepções, muito raras,
que, não podendo servir de regra, collocão o juiz em embaraços, porque, o
direito sendu igual para todo" quasi que ha uma verdadeira prefa eneia,
que de alguma fÓl'lna dá Iogar a reclamações mais ou menos fundadas; se
o activo dd maSSJ pudesse ser logo conhecido, não haveria risco em mandar
attender a esses pagamentos, mas sendo quasi sempre iosufficient·, e ness,al
occasiões deve!Jdo haver rateio para os crl'dores de domínio, toda a discrição é pouca na aut .rização de taes pagament~8: Dr. Bol!. cav. Inform.
sobre o Proc. da fallencia.

(1396) Reg. n. 737, art. 625; Reg. n. 738, art. llt. n. 2.
t::oneoi'cl&lIela.-Cods. Comms. arts.: Porto 1222; Fr.580 e 581j
L. li'r. 576 i BoU. 230 e 240.
Nota.-/\ 2' parte deste artigo em referencia ao art. 874 deve entender-se
como explicativa e ampliativa.-Decis. em conr. do Inst. dos Advs. da COrte de
U de Outubro de 1860.
(1397) Art. 890; Reg. n. 737, a-rts. 626 e 632.
- t::oncu.·daucia .-Cods. Comms. arlB.: Port. 1238 a 1240,12á3 a 1245,
.1251 e 1496.

({398) Art. 862.
,(lollC'oa·dlulcia,-Cod. Comm. Porto alts.: 1228; Fc. 537; L. Fr.
547 e 548; I:lull. 784; Wu.rt. 1105,
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massa j mas se, pelo contrario, não bastar o seu producto,
a di1I~rença. entrará em rateio entre os credores pignoraticlos
e os cl1irúgrapnarios (i 399).
Art. 88!!. Concorrendo dous ou mais credores com bypotheca
especial sobre a mesma cousa, preferem entre si pela ordem
seguinte ('14,00):
L O que á bypotheca especial reunir o privilegio de hypotheca lacita especial ou geral por algum dos titulas especificados
no art. 877 (UOi).
II. Oque fôr mais antigo na prioridade do registro da hypotheca ('1'1,0 ~) •
Arl. 885. Apparecendo duas hypothecas registradas 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 entraráõ em rateio entre si (f403).
(i399) Uoneol·daneia.-Cods. Comms. arls. Porto 1229; FI'. 537;
1. FI'. 548.

(i400) Arl. 270; Reg. n. 737, art. 627.
(Joueol·(lanela.-Cods. Comms. arls.: Port. i246 pr.; Resp. 1119.
~ota.-Está revogado, porque as bYPoLuecas legaes ou conveÍlcionaes,
'llnlCU8 que exiSlellJ, sómente se regulão pela prioridade. Esta é determinada
pela data ou inscripção.-Lei hyp. art. 2 ~ 9; Reg. n. 0450, arts. 115 e 116.
O credor não fica pela hypotheca inbibido de hypothecar de novo o im~
~ovel, cujo valor exceder ali da mesmJ hypotheca, mas neste caso, realizando-se o pagamento de qualquer das dividas, o immovel permanece lJypolh~cado ás restanles, não só em parte, mas na sua totalidade.-Lei hyp.
itrl. 4 ~ 7; Reg. n. 3450, arl. 241,
U-, Entretanto deve-se fazer applicação da disposição do artigo como pri\' eglOs não comprehendidos na lei hypolhecaria.-Vide noto 1376.
(140\) Art. 270; Reg. n. 737, art. '6:27. -Not. ant.
1i(Joueor daneiR. -Cods. Comms. arts.: Porto 1246 ns. 1 e 3 i Resp.
i9.
(i402) Art. 270; Reg. n. 737, art. 627. -Not. 1400.
()olleordanria. -Cod . Comms. arts.: Porto 1246 n. 2; Resp.1119.
(1403) A, t. 270; Reg. n, 137,art. ti28; Av. de 26 de Selembro de i850. Vid.

not. iMO.

e i~~ll ·ol'danela.-Cods. Comms. arls.: Porto 1246 n. 2; Resp.1119

,L

d N.ota. -~ numero de orrlem do Protocollo é que determina a prioridade
~I~l.ulo, amda que os outros titulos sejão por alguma razão especial (art. 152)
rlOrmellte. registrados. -Lei hyp. arl. \J S; 4; Heg. n. 3453, art. 46.
- Quaudu duas ou mais pessoas cout.:onerem no mesmo tempo, os titulos
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AJrt. 886. Os cl1edores hypothecarios a respeito dos quaes
se não der contestação, ou que tenhão obtidu se lltença, serão I
embalsados pelo producto da venda dos J)ells byputhecados: a I
sobra, havendo-a, entra na massa j e pelo falta ou dlfferença "
concorrem em rateio com os credores chirograpbauios (i4U~).
Att. 887.. Quando acontecer que o credar byputbecario nada
receba oos, bens hypothecados por serem absorvidos por oulro
que deva preferir na mesma hypotheca, entrará no raleio comu
credor ebir.ographario (UOa).
Art. 888. Se antes de liquidado definitivamente o direito de
prefea:encla de algum credor privilegiado ou bypotbecario, se
proceder a algum rateio, será. comeHlplado na qualidade I tl
credor chirographarit>; e a quota que llle pertencer ficará. 1:111
reserva na caixa, para ter o desLinu que pela decisãu li ,di
do processo den dar-s6-lhe. O mesmo se pr.aticara;J. fe.peito de outro qualquer credor mandado contemplar pl'Ol'iiia'
nalmente DOS rateios ou reparlíçães (arts. 860 e 861) (14Uj).
apresentados terão o mesmo numero de ordem.-Lei hyp. art. 9 ~ 5; Ikg.
n. 3453, art. 47.
- O mesmo tempo quer dizer de manhã, das 6 ás 12 horas, e d~ lar.!e,
das 12 às 6 horas.-Lei hyp. art. !l § 5; Reg. u. ali 53. art. lI~.
- Não se dá prioridade enrre os titulos que têm o mesmo numero de
ordem.
Quanto, porém, ás lranscripções que tiverem o mt'SIDo numero de ordem,
preferirá aquelli cujo titulo fôr ma'is an.igo em data. -Lei hyp. art. O~ 6;
Reg. n. 3á53, art. 49.
('iliM) Ar[' 860; Reg. n~ 737, art. 627.
fJolll'Ordallela.-Cods. Comms. arts.: PQrt. 1248; Fr. 539; L. Fr.
,552; Besp. U20 e H24.; HoU. 86l.
Nota.-Yide noL 1ã03.-Na. c(')nformidad~ dos arls. 886 e 810 dú c>tJi;o
do Commercio, deduzir-se-ha do produt:to dos bens hyp Ilhecaríos a tlUrU I
8ufficiente para a satisra~ão p Ir inteiro lia. dt\'iu I á fdzentla paI> ka, S~ pari
tanto der esse prodocto, ficando, porém, consignada na caixa até que upoJer
c:ompetente declare se a me.;ma fazenda tem direito ue prefaencia COOlO
aedora pri vile'liada.
.
~, Unicol Não obstante a disposiç~o deste artigo, a quota que e.t.berll l
fazenda publIca, se fôr c ,ntemp!a.la na qllali lade d' credora c:,il'o;:rdllÜ,jf~,
será satisfeita no caso de .proceder-se a algum rateio, fit:.IIIUO em resc(\'aQI
caixa a difl'erença, nos ermos do art. !lH8 do Cud. do Com,lI. -11I51S de20
de Novembro de 1lS iJ, art. 7, que ae\!mpanhárã.o Av. II. 520 da mesllllda1a.
(1405) ·Reg. n. 737, art. üaO.
Coneol·d'ftlu~l". -Cods. Com:Iis. art;.: PJrt. I Z{j:J; Hesp. Wo e
t12t.
(iMo) Art. 847; Ueg. 11. 7J 1, a:L G3G j Av. n.· 5:.l0 de IS6J. - VítU
noto 14u4.
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Art. 889. Os credores que tiverem' garantias 'por fianças
serão contemplados na massa geral dos 'credores cllirographarios, deduzindo-se as quantias que tiverem reoebido do
fiador; e este será considerado na massa por tudo quanto
tiver pago em descargá do fallido (art. 260) (14,07). -Art. 890. Os credores da quarta classe têm todos direitos
iguaes para serem pagos em rateio pelos remanescentes que ficarem depois de satisfeitos os credores das outras classes (1408).
Art. 891. Nenhum credor chirographario que se apresentar
habilitado com sentenç:.L simplesmente de preceito, obtida anleriormellte á declaração da quebra, tem direito para ser contemplado
Dosraleios (H09).
"
\:
~

,

(Jollcortlanela.-Cods. Comms. arts.: PJrt. 1247; Fr. Ma; L. Fr.
556; Besp. 1130.
No!a.-O art. 886 do Cod. do Comm. se entende sómente com relação á
masla divldenda ou cbirographaria, sem prejuizll dos Direitofi dos eredores
privilegiados e hypothecarbs, cuja prelação fôr contestada pelos. administradores da massa fallida, nem inhibe que fique em caiXa quantia sufliciente
para seu pagamento alé que se divida o seu direito de prel'erencja, pois que
tal procedimento dimana da natureza da hypotbeca, e é coufo.rJIle ao mesmo
Codigo, arls. 860, 851, 86ti, 873 e oulros. -Ass. n. ill de 9 de Julho de
1857.
- As acções q le nascem da contestação dos creditos não são executadas
pela rórma ordinaria. Deci .idas as causas em nltima iostancla, não se faz
a penhora. A.ppensão-se as sentenças aos aulos principaes da quebra, onde
~s administradores as attêndem em virtude da qualificação já feita, observandc..
58 a regra dos a.rts. 88~ do Cod. do Commo e '164 S 4 do 'Reg. n. 738, e
no caso de ainda 010 eslar feita a qualifica ão, fazem-na os admin!slradores,
atlendendo então aos credores na fórma dos julgados.
~',
o~óde haver reluctancia por parte dos administradores, quando se dâ opPoSlçaO taj,rlchosa, porém na destituição tem o juiz o meio de resolver cssas diCficuldades: Dr. Hol1. Cavo InCorm. sobre o Pro:. da fallencia.
(1407) Reg. n. 7J7, art. 631.
«:oueordanela._COds. C:>mms. arls.: Porto 1252; Fr. 538; L.Fr. 544;
fJolI. 871); Wllrl. !lo6.
(1408) Reg. n. 737, a(.t. 632; Inst. do Av. D. 520 de 1863,- art. 7. __ Wde

llolB. 13~3 e l ~04.

/I

c'

«:ouC!ord... da.-Cads. Comms. arts. Porto 1254: Hespo U3~.w"
~ota. - A preCerencla, segundo nosso direito ci vil, dá-se entre cl;ea'ores
tbtrographarlos, regulando a prioridade das datas dos debitos.-Lei de 24
de Junho de l?74 SI 42.
.

d~

~

tl

~

f~:

1';',

V

(1409) Nota. -No civel dá-se o, contrario. -Lei cil.
1771J 43.
'":" Para ser o credor admittido a concurs,. é essencial ({ue se a,presente ;
mo Juizo da pl'eCereu :ia munid) de algum dos titulos de di\'ida, aos quaca .

,_ 472.,6;, .
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· " '. Art. 892. O credor portatlor de litulo garantido solidaria.,; menté pelo Callido, e outros co-obrigados Lambem fallidos. será
. ad~Xmdo ~a representar em todas as massas pelo valor Dominall
· do. seu ..,éredito, e participará das repartições que neIlas se tize· rem alé"seu inteiro pagament (art. 391) (t4IO).

"'t
~

TITULO VI .

... .;f';_

. "...,.,.. ..... • ...f"

DA REHABLLITAÇÃO DOS FALLIDOS.

",.

Ar:t:.8~3.

'O fallido que tiver obtido quitacão plena de seus ere.pMe pedir a sua rebabilitacão perante o Tribunal do
Commercip que declarou a quebra (1411).
dor~~
-I".

...

~

_

,_. comp~te a assignação de 1.0 dias (art. 247), ou sentença obtida conlra o
· exeCJJJil.do, sem dependencia de penhora. -Reg. n. 737, art. 612.
~
-::- ..• (, :fica entendido que não se con idera simplesmente de preceito a
seU!!;;nça•. qlle, além da confis 'ã'J, se fundar em instrumento publico ou particula.r,•...,.-;Git. Reg, n. 737, alto 633.

(141'0) Reg. n. 738, art. 187.
"'Conéordancia.-Cods, Comms. arts.:' Porto 1253; Fr. 534 j L. Fr.
542; Holl. 198 e 878; Wurt. 1106.
;S ~a IQglaterra, no caso em que dous devedores co ·obrigados-joulltly·
bound::'--estão em fallencia, ~ua responsabilidade respectiva mantem-se no!
termos de sua (lbrig~ção, e assim se representa na respectiva fallencia. O
creílor poderá se apresentar ás duas fallemias pela importancia integrai de
seu credito, fiscalisando a Côrte que sua parte nos dividendos não exceda
a lI!~~lllP.: b!portancia. Os-assignees-das duas fallencias regularáõ segundo
.' as for~as de cada um activo a par~e conlribuitiva de carla um dos co-obritados.
(4lt11) Arts. 2 § 4 e 870; lteg. n. 738, art. 182.-f"ide nota 449.
, tOlleôrdRoeja. -Cods. Comms. arts.: Porto 1263; FI'. 604; L. Fr. 604
e 6D5; Ilesp. 1168; Holl. ~9:!; Wurt. 1141.
- Na Ingla\Çrl'á não se reconhece a Tehabilitação, pois a _bankrupt lalD
consolidation â'ct- não mo ,ifica a capacidade civil ou poliliea do fallido.
Es é não se rest"b'lece sei ão cum a opinião (~e ,eus compatriotas, sendo a
cl sse, yp certificaclo que gradúa a (stima e a 60nfimça que encontrará no
mundo commercial.
;,0 que tem um c." tilicado de 1." classe não é senão um infeliz, cujos r'
.\,i.' vez s /Tenr/êl ão a corag. m prud('nte, a energia honesta, a probida ,el~m~
lf'\ sci ue osa ; tem direi o á sym pathia, e o commercio inglez honra essas VIC I
'." . da grande 1uta industrial e commercial, malltendo-lhes o credito que levanta
;.~.;j
I
do "b'atlin nto e repara os desa tres da fatalidade.
.
.
-I'
O falUdo qUf" te\i! um certilicatlo de ~. classe não tem absolutamente ,~
j ' merecido. mas não ':o::b . o. pôr a s contratempros commerciaes essa prudenCJ~
'ssa solicitude, ess~ cumprimp.nto rigoroso de r:ever que sairão a bou
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commercial de f ilt;;s maleriaes de uma fallene.ia. Este não p -rde toda a esperança de encontrar apoio e concurso para de novo entregar-se ii grande
industria i o credito, porém, seri!. circumspectt> a seu respei o, ~isto que
carrega c' m uma falta.
O que tem um certificado de 3' classe está perdido: seu c;,racter rommercial naufragou na cata.trophe de seus negocios e a estima do commercio
se lhe afasta.
Não ha senão pm meio que a tolerancia da lei ingleza D~O int"rdiz: é a
mudança do nome! Se o certificado o chama W I\iam, elle se cham.lrá i\nbllr.
Assim poderá impunemente sorprender o cl't:dito e a confiança, e c,nseguirá
pela astucia o que por sua reputação não seria possivel outer.
Na Inglaterra, pois, não ba ,'ehabilitação de direito, ma, de facto. A grande
moralidade, o alto crilerio do commercio inglez exerce sobre isto a sua
devida iuiluencia.
- Enteudo, diz o Presido do Trib. do Comm. da Côrte, em seu Il.el. de
20 de Abril de 1863, que a pratica adoptada pelo Tribunal da BJbia de
adiar a conce;são de rehabilitação pelo praz, de 60 dias, fixados em editaes
para apresentação de oppoentes, que po.,são haver á mesma, adoptaudo o
prucesso do ar!. 607 do Cod. Francez, póde ser admit.ida, e é mesmo autorizada pelo art. 894 do nosso Cod., mas unicamente tratando-se dd inhabiJitação do commel'ciante, cuja quebra foi declarada com culpa. Bel. da
Justiça de 1863.
- Resolveu o Trib. do Comm. da Côrte, em 23 de Abril de 1875,
9ue se extraião duas cartas de rebabilitação, sempre que a obtiverem dollSIndividuos membros de uma firma falLida: Rel. da Justiça de 1875.
- A concessão dE: rebabilitação é actualmente da competenda dos juizes.
de direito: Decrs. D. 2602 de 1875, art. 1 e n. 6385 de 1876, art. 1.
,Queil&ào.-A rehabilitação do fallido é prerogativa de um commel'Clante matriculado? A rehabilitação compete a todos os commerciantes que
se achlrem nas circumstallcias deste art. e do 895 do Cod. e oo.c(\so do Reg~
de quebras (n. 738), art. 182. -Ass. n. i3 de 9 de Julbo de i857.
9ueiltão. -O falli lo que tiver a quitação dos 2/3 de seus credOl'es póde
r~le!'er ou ser 1'ehabilitado? Não, salvo o caso do art. 870-; assim têm
deCIdido os Trib;. úe Comm. da Bahia e CÔrle.-Vide Rei. da Just. de 1862
-e noto 1:$59.

911e~tão.-A concordata 1'ehabilita? O Av. n. 3H de 1863 declarou
que o fallido casual concord .tario, não estando comprehendido na excl usão
geral do art. 2° do Cod. Comm., tambem não incorre no iaterdicto estabe':; lteCd,do na disposiçã J n. 4 do c.tado arligo; esta decisão foi tomada em' viru ede Res. de Consulta do Conselho de Estado.
. os parece que a doutrina do v. não é aceita vcl; são terminantes os
. ~ts. 8?0 e 89:$ deste Cod.: naquelle, como neste, exige-se quitação plena
d') falhdo. A concordata é obra da maioria dos credores (art. 847), e não
reve depender dessa maioria O modillcar-se as regras d I rehabilitação defini~as
a expl'eJsamente nos citados artig .S.
d O ~gamentl) integral aos credores da mas-a ~ nma verdadeira condiçãOo
Dr ~ publica, independente mesmo da vontade dos credvrcs: o coudl'i~at~l'Io
~ela concordat, nel~ obrig? todos os seus c.redores (ar~. 85~), n.m
a
'(ifls 84e estar em uma especlc parllcutar de fallencIa, ou modificaçao della
• 9 e 902), visto que, a cada momento, póde ~cr a concJI'data revogada.

c;r
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_ ,t. 894.. A petição deve ser instruida com a quitaçft:o dos
cretlores e certidão do cumprimento da pena, no caso de ,
lhe ler sido imposta (lU2). Se a quebra comtudo homer
sidu julgada com culpa. está no arbitrio do Tribunal, proce.~I'
deu lo ás averiguações que julgar convenientes, conceder ou r
negar a rehabililacão (Hi3).
I..!

'I

-----------------,'------------ ~

A rebabilitação é que unicamente pMe apagar 0.5 vestigios da fallenáa:
~ conc'J1:data não; ljue simplesmente modifica esse estado,
- O Dr. Mnlbal, Obs'. a esta questão divel:ge de nossa opinião. O l:lustre
Dr, Silva Costa, na Bibliographia da Rev. Jur. de 1870, pag. 3711, diz: • Ba
entretanto algumas observaçõe; do Dr. Ribeiro que não nos parecem ortho·
dox s. assim sobre a not. '14 i t da 2" edição das annotações do Dr. Orlando,
€xpende aqueHe autor uma opinIão, que, a nOsso vêr, não é jurldica. Apag, iA6
a 150. observa o Dt. Ribeiro que () fallido concordatarjo não depende da
formal l1ehabililação para que possa livre e legalmente commerciar; mal
ternos como verda leira a o,pinião dos que sustentão que a concordata, por
si só, não importa reha!bilitação, these que procuramos sustentar no artigo
que inserimos neste mesmo numero) na parte DoulJrina, á pago 25~,
- Rehabilitação do fallido. A concol'data legalment~ homologada nãO
.rehabiJita ipso facto o negociante rallido. O principio cm contrario. estabelecido no Aviso de '10 de Julho de 1:s63) ·é absurd-o e tcm wlzido con·
fusão e emba,raços na pratica:
Basta attender-se que a concessão da concordata não induz necessariamente quitação dos cI'edores; póde ser r~vogada ou annulladd; e sóme~le
quando fôr julgada cum ,rida selO satisfeita a condiçjio da quitação eslgIl!l
pelo ar,t. 893 do Co:1.-Gonselheiro Ol~gario, Dir. t. !, pago 20.
Questão.-Póde-se rehabilitar o faUido -.moJ'fo? Nos parece que 11m),
apezar .tio silencio do Cadigl) a respclto: tambe.n o Cod. Fr. (O de {SOl
nada dwia ácerca desta questão, e a jurisprudencia irancua, entretanto, nao
vaci1lava. São tambem mudos os Qod;. Res .,-Wllrt,-e Porto
- O C9d. H )11., art. 1192, e a L. l?r., art. 614, são exçres818, porem.
Uma viuv.a, filhos, parentes, amigos, disse MI'. RenouarJ na Oamara dOI
deputados,honrlio quan:11) querem restaJelecere m to la a ,sua pureza 8 memo~ia daquelle que fallio. Uma semnlhante tentativa suppõe a probldJde I
mal'; l'.orajosa, ,e merece o reconhecimento publico.
(1412) Reg. n. 738, art. 182'.- Vide no I. 133S.
Voueordallcla. -Cods. Com1Jl5. arts.~ Por I. 1266 a 1268; Uesp. 1i7l;
Fr. LOj; Holl. 893; Bdg, L. 3 T. 2-2; Wnrt. U44.
(14i3) Reg. n. 733) ar!. 182.-vid8 r.ots. '1338 eJ411.
Voneor.d.llela.--<Jods. Comms. arls.: Por I- 1266; l'r. 609 e Gl8i
L "Fr. 6U; Hesp.U71 a 117,3. W,urt. '1l113 ~ 3.
- Este C1d. (~ 2') diz :-Tod:l condemnado póde .ser rebabilitado fi ~~
depois de haver cumprido SUl p~nil, se tiver-se couduzido com regulafldad
de IlOndueta.
or
- Nota. - neve ler Guoyido sobre a rebabilitação requerida o proOl ol
Publico. Reg. n. 738 art. 4!! n. 2; Decr. n. 1597 de ~855, art. 67.
. ,u~lItào.-FlCa ao arbit io do Tribunal conceder ou negar. a~:
bil~tagao' Quando o faUido é casual nãl) é Cacultau va essa auribllifl I
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Art. 895. O fallido de quebra fraudulenta não pMe nunca
ser rehabililado (1 ~ U) .
Art. 896. Da sentença de concessão ou denegação de rehabilitação não ha recurso. Todavia poderá reformar-se a
8e!1tença que a houver negado, no fim de seis mezes, apresentando a parte novos documentos que abonem a sua regularidade de conducta (U,t5).
Art. 897. Rehabilitado o rallido por sentença do Tribunal
,competente, cessão todas as interdicções l'egaes produzidas
por eJIeito da declaração da quebra (lldô).

I

t

provado o pagamento integral do~ credores, nada mais resta que conceder a
rebabilitação. Se o falndo é culposo, parece que o Tribunal pMe recusar,
mIo que pMe estabeleder uma syndicancia sobre a regularidade da vida ou
costumes do fallido-procedendo ás avenguações que julgar convenienteB.Nos!lO God., assim dispondo, aparla-se da doutrina geralmente seguida:o Cad. FI'. (de 1807) dava logar a essa inte\ligencia, e por cx:emp:o Bou'ayPaty, das Fallencias, n. 655, e Dalloz, T. 8 p. 288, seguião essa opinião,
a~oalmente sem o menor fundamento. Os demais Cods. (da concordo \ I;UilI:dãO
sIlencio a respeito, ou antes não fazem depender neste caso'a rehabilitaçliO
do bancarroteiro simples que-do cumprimento da pena e do pagamento integraI dos credores.
(1414) Art. 893; Reg. n. 738, art. i82; Ass. n. 13 de 9 de Julho de
.de 1857. - Vide noto HJ1.1.
COlleordalleIR.-Cods. Comms. arts.: Porto t2fi5; FI'. 612; L. FI'.
<612; Hesp. 1.170.; Wurt 1143; HolL 893.
Nota.-É núster que a quebra fraudulenta tenha sido julgada no plenatio :
Av. n. 472 de 1872. Vide noto 1291 e Rel. do Minist. da Justiça de 1873,
pago 301, que transcreve esse Av. e a informação dada pelo Presid. do Ti'ib.
do Comm. da COrte sobre a Consulta do Preso do Trib. do Comm. de Pernambuco, que adopta nossa opinião.
- Outros até entendem que, cumprida a sentença por quebra fraudulenta,
lem o fallldo direlto a requerer a rehabilitação.

(t4t5) Reg. n. 738, art. !ti n. 2- e 182.
()olleorllnoeja.-Cods. Comms. arts.: Porto i269; Fr. 610; L. Fr. 6110j
11011, 898; Belg. 4; Wurt. HA7.
- O Cod~ Fr:. (de 1807) e o IJelg. não admittem a reprodncção do re(jucrlmento de rehabiütação quando registrado: a L. Fr., porém.. fixou o prazo
-de UIII anno.
- Nota.-Ha recurso, sem elIeito 811spensi.vo, para o conselho de Estado,
-Decr. n. 1597, arl. 8 in fino Está, pois, re vogada a 1" parte do nosso artigo.
~
Pira as Relações: Decrs. os. 2662 de 1875, art. 4 j n. 6385 de 1876, art. 4. fi.
(1416) Art. 2 § 4 e 826.- Vide nots. 1297, i331 e i4B.
~~
CJoDeordRuela.-Cods. Comms. arts.: Porto 1270; Fr. 614; L. Fr. I
.~t3; Besp. ti7·.; HolL 8!lloj WuJ:t. n47.
AJota.-DaqW vem dizer o Alv. de i3 de Novembro de 1756 S 2a-que
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Art. 898. Só póde obter mori\toria o commerciante que pro-var ljue a sua im possibiliJade de satisfazer de promplQ as
obrigações conlrahidas procede de accidentes extraorLJinarios
imprevistos, ou de força maior (art. 79tJ), e que ao .mesmo
tempo verificar por um balauço exacto e documentado que
tem fundos bastantes para pagar integralmente a lodos os
credores, mediante alguma espera (:1.4 {7).
os fallidos de Ma fé se reputão civilmente mortos para deixarem'de pagar
as suas dividas e alcances. e resuscilados para toruar a negociar,
- Os rehabililados de quebra culposa não podem votar, nem ser votados
nos collegios commerciaes, - Art. 14 do T. uu.; Oecrs. n. 6\)6 de i85O',
art. 3°, 2' p.
- Tambem entendo que, em vista do art. 2 Si 4 e 'do art. 897 do Cod.
do Comm., nenhum commerciante fallido póde cumlUerciar senão depois de
Tehabiütado, na [órma pre~cripta no an. 893, por spr este o nnico meio de
obter rehabilitação, estabelecidll pelQ mesmo CoLligo: HeI. do Presido do Trifr.
.do Comm. da Côrte de 20 de Abril de 1863 no Rel. do llIinist. da Justiçl!
do mesmo anno.
(1417) Art. 4. -Vide noto 1234, 1.264 e 1327.
(Jollcol·dnncia. -Cods. Comms. arts.: Porto 1272 i Hol!. 900 a 902;
Wnrt. 1150 e 1151; Belg. L. 3 T. 3-2 e 3.
- Os Cods. FI'. e Hesp. não tratão da moratoria, ou a não reconhecem;
o Cod. Nap., porém, art. 1244, concedeu aos j izes a faculdade de conceder
alguma moratoria no pagamento de uma obrigação. O Cod. FI'. arl. l.51
diz até que nenhum juiz poderá conceder mora para o pagamento de urna
letra de cambio. Elllretanto Pardessus, n. 1.83 (e a Côrte de Colmar, 22 de
Novembro de 1855) entende que, mesruo em materia commercial, pertence
ao juiz conceder, em COI1 ideração á posição do devedor e com Ioda a rtlServa,
prazos moderados para o pagamento, e sobrestar a exeéução de diligencias,
conservando-se as cuusas no mesmo estado. Em todo o caso, não é islOuma moratoria-qualificada como a do Cod.
No/a.-No civeL não ha moratorias, desde que a Lei de 20 de Junho de
1774 Si 19 abolio a pl'lsão dos devedores.
- O requerilL.ento de um commerciaule não matriculado pretendendo
obter moratoria é uma verdadeira e formal declaração de falkncia ,-AV. de ~
de Julho de 1.'51.
- l\ão tem Jogar a conceSSdO de moratoria depois da publ cação da Sllntcnça da aberlu.ra da [allencia. -A v. n. 3'l de 11159.
- A m"ralol'ia' é uma das prerogati vas de commerciante matrieulado.Dec. n, i 59'7, art. 2.
- S\io isentas do sello pro,tlol'cional.-l\eg. n. 4 Oá de 1870, art. 14 §~.
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Arl. 89::>. O Tribunal do Commercio do districto do impetrante, quando o requerimento se ache nos casos previstos
no arLigo antecedente, poderá expedir immediatamente uma
ordem para sustar todos os procedimentos executivos pen·
dentes, ou que de futuro contra elle se intentem, até que
definitivamente se determine a moratoria (Ht8). E quer esta
ordem se exp~ça, quer não, o Tribunal nomeará logo dous
dos credores do impetrante, que lhe pareção mais idoncus,
para verificarem a exactidão do balanço apresentado á vista
dos livros e papeis, que o mesmo impetrante deve facullarlhes no seu escriptorio, e com a nomeação mandará ao juiz
de direito do commercio a que pertencer que chame á sua
presença, em dia certo e improrogavel, a todos os seus credores quê existirem no districto de sua jurisdicção para responderem á moratoria, devendo o chamamento fazer-se por
cartas do escrivão, e por editaes on annuncios nos periodicos (44.'19).
Art. 900. Reunidos os credores no dia assignado, que não
será nem menos de dez, nem mais de vinte do em que a.
- Concedida a moratoria, não é licito ser qualifi.:ada a fallencia do indiciado como culposa (lU rraudulenta: Ace. da Rei. da Côrte de 25 de Fevereiro
de \870.-Rev. Jur. de i873, pag, 3i 2.
- Quanto a nós, esta jurisprudencid não deve manter-se: a concessã()
da ~oratoria é acto i!dministrativo, não póde induzir á qualificação da faJlenCla como casual, sendo ajurisdicção criminal independentfl, não c1evendo·selhe crear embaraços para o descobrimento da verdade. - Vide um bello artig
lia mesma Rev. pago 5.
'
- O Conselheiro Olegario, Di?'. t. i, pago 8, pensa do mesmo modo.

(1418) Reg. n. 738, art. 4l n. 2.
()ol1t!ol'clancia. -Cods. Comms. arts.: Port. i 2í 1 a i '1i4; Boll. 905;
"lVurl. 1152 e I i55.
Nota.-São os Triimnaes de Commercio os competentes para conceder moraloria~.-Reg. n. 738, art. i8 n. 14; Dec. n. i5!:17, al'ts. 6 S;§ 2, 7 e 8 n. f.
d - E actualmente da competencia dos juizes de direito: Oecl's. ns. 2652
e 187:> art. i n. 2; 6:j1l5 de i876, art. i n. 2.
- ~ mOl'aloria, á vista do art 903 do Codigo CommerciaJ, só poderá ser
CO~cedlda pelo Tribuna! do Thesouro Nacional pelo que respeita á divida
~cli.va da Nação, na conformidade do arl. 2 Si 9 do Decr n. 736 de 20 de
i o~elDbro
de 1850; Illa~ PS ta disposição não obsta á concessão da mO:'aa de que trata o art. 898 e segs. do citado lodigo.-Art. 9 das ruSI.
o Av. n. 520 d(' 1863. -Vide noto i427.

r

(i~19) Reg. n. 737, art. 21 Si 9; Reg. n. 738, art. 41 n. 2.
TlTurCtlllClll'claIlCia.-Cods. Comms. arts.: Por I. 1275; 110/1. 903 c 90!l ,
TI
• il52.
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ordem do Tribunal tiver sido apresentada ao JUIZ, e lida a
informação dos credores syndicantes, que lh'a deveráõ re·
metter com antecipação, serão os mesmos credores e o impe.
trante ouvidos verbalmente por si ou por seus procuradores;
e, reduzidas a termo a contestação e a resposta, tudo em acto
succes5ivo, o juiz devolverá todos os papeis com o seu parecer
ao Tribunal (i420).
O Tribunal, ouvido o fiscal, concederá ou negará a mora·
toria, como julgar acertado j podendo, antes da decisão final,
mandar proceder a qualquer exame ou diligencia que entender
necessaria para mais 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 effei tos da moratoria (t42{ J.
Á.rt. 90{. Não póde, em caso algum, conceder-se moraloria
por maior espaço que o de tres annos (U22).
(14'20) Reg., n. 737, art. 21 SI 9; Reg. n. 738, ar~. 41 n. 2.
COllcordallcia. -Cods. Comms. arts.: Porto i276; Holl. 908 e seg.;
Wurt. H.f>3.

Questão.-Um sd procumdor póde represen.tal· mais de um cred~1
Os que pensão que .sim, entre outros argumentos, affivmã I que a dispOSlçao
do art. 842 do Cad. é direito excepciunal, derogatorio do direito commu,";
é uma excepção aos principios que regem o mandato, limita a sua liberdade,
e, portanto, não se póde applicar por analogia a caso nüo previsto. Eocaso
da moraloria não é imprevisto, porque o legislador o previo e regulou DOS
arts. 898 a 906 do Cod.: - que a morat01'ia dilTere muito da concordata,
pois que aquelJa tem por fim evitar a faJlencia, de que resulta a mesma
concordata: vide J07'nal do Commercio da Côrte de 6 de Junho de 1875, que
transcreve uma petição que ao Trib. do Comm. dirigia o i!lustre COllselheiro
Liberato Barroso, como procurador de mais de 100 credores do Banco
Nacional.
- Não teve solução essa questão, mas a pratica faz applicação do art. 842(142i) Reg. n. 737, art. 21 Si 9 j Reg. n. 738, art. 4 t n. 2. Vide noto ihlS,
COllcou-clanelao-Cods. Oomms. arts.: Porto 1276; Wurt. 1156; HalL
914 e sego
Nota.-Vide not. i359.-Não é preciso que se apresente a ma!oria dO! I
credores em numero, mas que sejão representados os 2/3 da totalidade ~al
'u dividas dos credores sujeitos aos eITeitos da montaria. -OIT. do Preso do Trlb
ti do Comm. da COrte de 2a de Outubro de 185~ ao Ministro da Justiça.
~
Vide noto 1M7.
ç
(1422) C::ollcorclallcia. -Cods. Comllls. arts.: Port. 1277 i HoIl.915;
Wurt. 1157; Belg. 8.-Tudos fixão o prazo de um anno.
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o espaço conta-se do dia da concessão da moratoria (H23).
Art. 902. Concedida a moratoria, o Tribunal nomeará. dous
~. dos credores do indiciado para que fiscalisem a sua conducta
. durante a mesma moratoria; e esta será revogada a requeri! mento dos fiscaes, ou ainda de algum outro credor, sempre
il que se provar, ou que o impetr~n.te procede de má fé e em
~ prejuízo dos credores, ou que o estado de seus negocios se
acba de tal sorte deteriorado, mesmo sem culpa sua, que o
activo não bastará. para solver integralmente as dividas passivas (t4.24.).
Nestes ~asos o Tribunal, revogada a moratoria, procederá
immediatamente a declarar a fallencia, continuando nos mais
actos ulteriores e consequentes (14.115).
Art. 903. O d'feito da moratoria é suspender toda e qualquer
execução, e sustar a obrigação do pagamento das dividas puramente pessoaes do indiciado; mas a moratoria não suspende
o andamento ordinario dos litigios intentados ou que de novo
se intentem; salvo quanto á sua execução (t4.26).
A. moratoria não comprehende as acções ou execuções íntentatias antes ou depois da sua concessão que procederem de
creditos de domínio, privilegiados ou hypothecarios, nem aproveita ao~ co-obrigados ou fiadores do devedor (1427).
Art. 904. O devedor que obtiver moraloria não póde alheiar,
nem gravar de maneira alguma seus bens de raiz, moveis ou
semoventes, sem assislencia on autorização dos credores fiscaes.
(1423) «::oneOA"dRuda.-Cods.Comms. arts.: Port.1277, i"p.; BolI.
915 ~ 2.
(1.424) Art. 849.
()oneordaneIR.-Cods. Comms. arts.: Port.1284 e 1285; Bo11. 922;
Wurt. 1.163; Belg. 14 e i5.
(1425) Art. 807.
ConeerdllnelR. _ Cods. Comms. arlS.: Porto 1286 j RoM. 923;
Wurt. 1164.
- Nota.-Revogada a moratoria, procerlerá o juiz do commercio á declaração da fal:encia: Oecr. n. 1597 de 1855, arts. 23 e 24.
(1426) Reg. n. 737, art. 577 ~ 3.
toneordanclR._Cods. Comms. arts.: Porto :1.281; Doll. 918 j WurL
fiGO i Belg. H.
(1427) Arl. 852; Reg. n. 737. art. 577 § 3; Av. n. 520 de :1863, Inst.,
art. 9.-Vide noto 141.8.
.
~olleOr(ta .. eia .-Cods. Comms. arts.: Porto 1282 e 1283; Holl. 919
a 21 i W\lrt. 1160 a H62; Belg. :1.3.
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A cnotravenç.ão a este preceito não só annuna o acto. ma,
párle determinar a revogação da moratoria, se.a 'sim pmcer
" ao Tril1unal, á vista da gravidade do caso (U28).
ArL. 905. A mor.ltoria em que dei~ Ir ce cumprir-se alguma
da formalidades prescriptas neste Codigo a todo o tempo pMe
-ser ilnnulladl (14~9).
Art. 906. Da sentença do Tribunal do Commercio que negar
mnrdtorÍa só ha recurso de embargos pela fórma delerminada
no art. 851; haverá, porém, o de appellação para a Relação
do districto nos casos de concessão, no elfi~ito devolutivo sómente (1430).

TITULO VIII.
DISPOSIÇÕES . GERAES •

Art. 907. Da decisões dJ juiz commissario haverá recnrso
<1e aggravo para o Tl'ibunal do Commercio. devendo ser iuter·
posto no peremptorio termo de cinco dias, e decidido no
'primeiro dia de sessão do mesmo Tribunal depois da sua inler·
.posição (143'1).
(1.428) Art. 902.
C::ol1cordan»cia .-Cods. Comms. arts.: Perto 1.280; Holl. 916 i Wurt.
Há8; Belga 1.0.
(1429) Art. 848.
(1430) Reg. n. 737, art. 7 S) 2; Reg. n. 738, art. 77.

(;oncordallcla.-A Lei J3elg. de 18 de Abril de 1.851, art. 609, não
concede recur o algum, salvo opposição do propril) devedor. se, em virto?e
.ce impedimento legitimo, não foi ouvido no caso de revogação da moralona.
Nota. - Compete aos juizes de direito conceder ou denegar moralona:
no caso de concessão tem logar 1'eCU1'SO para a Relação; Oecrs. D. 1597. d~
.1.855, art. S ns. i e 4 in fine; n. 2662 de 1.875, arls. 1. ns. 2 e 5 i n. 6~8
de 1.876, arts i ns.2 e 5.
(1631) Reg. n. 738, arls. 18 n. 1.5, 99 e 1.811.
.•
J\1ota. -O abuso que se iutrocluzio no fôl'o pela generalidade da diSposlka;
desle art. 907, e principalmente da dos arts. 186 do Reg. n. 738 e 72 ~
do Reg. D. 1.597, interpondo-se aggravo de petição ou inslrumento de IO~OI
os despachos do processo da fallencia, como fundamento de que todos e e;
importão decisão, interrompendo a marcha de tnes processos, precisava ser
extirpado, e roi pelo seguinte-Decr. n. 1947 de 1857-Art. ullico.-:'iOProc~sso de fallencia cabe aggravo de pelição ou instrumento sómente das ~
cIsões em que, Dão sendo caso de appellação, rol' tldmitl idll aquelle Iec
por Le' ou .Regulamento expr'?sso. Vide nots. 1259 a 1.261..
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Art. 908. As disposições deste Codigo, relativamente ás fallencias ou quebras, são applicaveis sómente ao devedor qU(j rôr
commerciante matriculado (i432).
Art. 909. Todavia na arrecadação, administração e distribuição
dos bens dos negociantes que não fôrem matriculadus, no'
casos de fallencia, se guardará no juizo ordioario quanto se
acha determinado pelo presente Codigo para as quebras dos
commerciantes matriculados, na parte que fôr applicavel (1433).
Art. 9W. Os direitos e responsabilidade civis dos credores
fallidos passão para seus herdeiros e successores até onde chegarem os bens daquelles, e não mais (i43l~).
Art. 9 ti. Os menores herdeiros dos fallidos, sendo legalmente representados por seus tutores ou curadores, não gozão
de privilegio algum nos casos de quebra, e a respeito delles tem
applicação o disposto no art. 353 (1435).
(11132) Reg. n. 737, ar!. 15; Ass. n. 6 de 6 de Julho de 1857.

Nota.-O processo da fallencia é O mesmo, qurr seja, quer não matriculado o commercianle: apenas d{l-se um processo summaJ'issimo quando o
commerciante não é matriculado, e consta que Sl'll fundo mercan til não excede
de 10:0008. -Decr. n. 1597, art. 93.
~ste Decr. é ele 1855, e por isso vê-se a imperfeição da redacção de nosso
artigo, reproduzido textualmente no cito art. 15 do Reg. n. 737; o soccorro
ou 'subsidio que póde ser arbitrado ao mgociaute não póde autorizar a redacção do nosso artigo: a moratorin, que é prerogativa do negociante matriculado, menos póde autorizar a sobredita redacção, visto que seu processo,
por ser mui diITcrente do da quebra, não póde ser confundido com aquelle•
. - O Dr. Annibal, Obs., qualifica de descabida a censura:-bastava combmar este art. com o seg., para não ter outra opinião que a nossa. Quem
dIrá que a redacção do nos o art. supporta a do art. seguinte?

(1M3) Art. 908; Reg. n. 737, art. :16; Av. de 3i de Agosto de 1852; Ass.

n. 6 de 6 de Julho de 1.857.

lVota. -Se o commerciante não fôr matriculado, não excedendo de 10: OOOS
seu fundo mercantil, o juiz commercial de plano, verbal e summariamente
procederá, ordenando o inven:ario, á avaliação, venda e deposito dos bens 011
se~ p~eço sem dependencia de apposição de seJlos; e successivamente á inqUlriçao das testemunhas, inlerrogatorios e exames necessarios, qualificando
~ quebra, e seguindo-se o concurso das preferencias com cuja decisão, salvo
s recursos legaes, termina-se a causa. -Dec. n. 1597, art. 93.
(111311) ()o.u.·oll·Qhuu~ãa.-Cod. Comm. Porto art. 1H3.

~ota.-Esle
art. está deslocado: seu logar era <;m um dos titulos anle rlores.
.
(1435) Reg. n. 737, ans. 594 § 2 e 679.

c. c.
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Art. 9i2. O presente Codigo só pdncipiará a obrigar eter
execução seis mezes depois da data da sua publicação na
Côrte (H36).
Art. 9t 3. A contar da referida época em diante, ficão dero·
gadas as Leis e disposições de direito relativas a materias de
commercio, e todas as mais que se oppuzerem ás disposições
do presente Codigo ('14-37),
,

\

t'

TITULO UNICO.'

'1

Da administração de justiça nos negocios e ('ausas commerciacs.

CAPITULO I.

Dos T1'ibunacs e Juzzo Oommerciaes.
SECÇÃO

1.

Dos Tribunaes do Commercio.

Art. i. o Haverá Tribunaes do Commercio na capital do 100perio, nas capitaes das provincias da BahiCl. e Pernambuco, cnas
provincias onde para o futuru se crearem, tendo cada um por
districlo o da respectiva provincia (i LÍ38).

-------:------------------(1.436) Art. 456; !leg. n. 737, arls. 7lli e 742; Av. n. 293 de i855j H
n. 15 dê 9 de Julho de 1857. - Vide noto 653.
(1.437) Reg, n. 737. arts. 2 e 743.
(j 438) Nota.--FÔrão supprimidos o TriJJllo~es e Conservatorias de do..m mer•
cio passando as respectivas allribuições, com excepção das que ficãraoJll;r·
tencendo aos juizes de dil'cito, a ser exercidas por Juntas e lnspeo!orl(JI
Gommerciaes: Decrs ns. :1662 de 1li75, art. 1., e 638!! de '1876, art. ,8.
- Fôrão creadas-Juntas-n3 côrte' e cidades de Belém, S. Luiz, ~o~lal~1
Recife, S. Salvadol' e Porlo-Alegre: a {" tam por districto de jUrISdlcçaoO
Municipio Neutro e provincias do Espiritn-S8oto, lUo de Janeiro, S. p~~
Paraná, Minas-Geraes, Goyaz c Malto-GI'osso; - a ~" as provindas do n'
e Amazonas j - a 3' as do Maranhão e Piauhy j - a II' as do Ceará e ~
Grande do Norte j - a 5' as ele Pel'Dambuco, Parabyba·e Alagôas ;th-- aiJI1
as tia Sabia I' Sergipe j - a 7' ;:s de S. Pedro do Sul e Santa Ca ar
Decr. n. 6384 cit., arts. 1. e 2.
'ati
- N 's provincias que não tiverem Juntas haverá Inspectores Gomme r l aI:
d des
seudo estes cargos exercidos nas cidades marítímas pelos inspectores ide
fandegas ou pelos administradores de mesas de renda, e nas outras c a
.~

.. -:-:' .. "
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Nas províncias ,onde não houver Tribunal do Cómmercio, as
suas altribuições serão exercidas pelas Relações; €l, na falta destas,
na parte· administrativa, pelas autoridades administrativas, e
na parte judiciaria pelas autoridades judiciarias que o governo
designar (art 27} . (i439),
pelos inspectores de thesourarias de fazenda, sendo a séde das InspectOl'íaA
do Piauby, S. Paulo, Paraná e Malto-Glos o nas cidades da Par;Jhyba, Santos,
Paranaguá e Corumbá; a das outras llas capiLaes das respecti vas provincias :
Decr. cil. art••15.
(1439) Reg. n. 737, art. 8; Reg. 738, arts. 72 e 89.
()ollcol'dancia.-Cods. COlllIDS. al'ls.: Port. ~OO~, 1007 pr.e 1010:
FI'. 61.5, 616 e 640; Hesp. 1178 e H 79; Wurt. 808 e 809; Hung. P, '2
T. 15-1 e 2' Russ. 962.
- Em Portugal, o poder judicial em materias commel'ciaes compõe-se
de um supremo magistrado, de uma Relação ou Tribunal Commercia[ de
justiça em 2' e ultima instancia; e de Tribunaes de Commercio ordinarios,
ou juizo commerciaJ em. primeira instancia.
- Em França, o districto jurisdiccional, como entre nós, dos Tribunaes
é o mesmo dos Tribunaes civis, e onde não ba Tribunaes, as autoridades
civis conhecem das materias da competencia commercial.
- Na Hespanha dã-se o mesmo.
- Em Wurtemberg, semelbantemente.
- Na Hungria, chamão-se os Tribunaes de 1" !nstancia de-Cambio, c
uma Côrle Septemviral julga em ultima instancia, cm materia commerciaJ.
- Na Russia, a jurisdicção dos Tribunaes comprehende a cidade e o districto de que depende: decide em la instancia, dando-se appelJação para o
Senado ou Côrtes superiores.
'a Prussia, ordinariamente as C1usas commerciaes são julgadas pelos Tribunaes civis; entretanto ha collegios ou tribunaes em dUferentes cidades
com difTercntes editos de sua organização especial, que longo e fastidioso
Reria noticiar,
. :- Na Bollanda. fôrão abolidos os Trlbunaes de Commercio: a j urisdicção
CIVIl conhece das materias commerciaes, e sua Lei de 1838 dispõe que o
poder judiciario será exercido:-l', por juizes de cantão; 2°, por Tribunaes
de distr!cto; 3', por Tribunaes ou OOrtes provinciaes; 4°, por uma COrte
Suprema, que fórma um 3° gráo de jurisdicção.
Na Inglaterra, tambem não ba Tribunaes de Commerclo e seda dillicil
d~r noticia da especialidade e extensão d 18 attribuições de cada Côrte, quando
ah o~ proprios advogado têm difliculdade para saberem a quem se devem
dJrlgu'. OCCllpão-se de materias commerciaes as - county COul'ts-que não
correspondem á imtituição alguma nossa-tem a Inglaterra 491. dessas COrtes,
de que sómente Londres conta • o. Julgão em 1.' instancia com alçada até
t 50 ster!. (i ,250 frane.) e appellão para uma das tres COrtes superioresCOrte do Banco da Rainha-Court of Queen's banlc-Côl'le dos pleitos com~Uns-COU1't of oommon 7Jleas-Côrtc de fazenda-Côurt oi Exchequel'.mY instancia cada uma de'>tas' Côrtes se compõe de um magistrado e
12 J~rados i em ppellação, de 4 magistrados inclusive o juiz de l' inslancla.
De seus arestos. se póde appellal' ~m 2" instancia para a camara de fazenda
• •<

••

~
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Art. 2.· O Tribunal do Commercio da capital do Imperio será
composto de um presidente letrado, seis deputados commer·
cianLes, servindo um de secretario, e tres supplenLes, Lambem
commerciantes; e terá por adjunto um fiscal, que será sempre
-Excltequer Gltamber-que se compõe de duas Curtes superiores. e suas
decisões podem ser levadas ii camara dos Lords, que julga em ultima in·
stancia.
Os aresto~ das Curtcs das Colonias são susoeptlveis de fel' levados á com·
mis 'ão judiciaria do conselho privado di S. Magestade, que decide direcla
r. soberanamente, sem enviar o negocio ou sujeita-lo ii outra qualquer juris·
tlicção, salvo como eaeito de alguma diligeneia.
8a tambem a Côrte de equidade, que julga sobre todos os negocios civis
e commerciaes em que as partes não podem invocar o direito commUID,
nem qllestionar, por consequencia, perante uma das tres Côrtes superiores.
A Côrte de Chancellaria tambem conhece das decisões da Côrte das fallencias,
e seus ares tos podem ser refOl'mados pela camara dos Lor :s.
Finalmente pa 'a as fallencias ha uma jurisdicção especial-a Côrte das
fallencias-Gourt of Bunkruptcy-que não data senão de 1849. Tem sua síde
principal em Londres. Um certo numero de condados tem sua Curte de falo
lencias, composta, como a de Londres, de um só juiz que se chama-com·
missario -commissinne,·.
Estas COrtes julgão de d11'aito e de equidade (at taw und eq!tity). As ~ppel·
laçõfs que dellas se interpoem são para a Côrte dos-Senhores juizes-&~rd8
justices-substitnido~ pela jurisdicção muito lenta e incommoda dos vl~e
chancelleres e do chauceller; em casos especiaes a Camara dos Lords po~e
tomar conhecimento das decisões nnaes dos dilIerentes julgados em appellaçao
pelos LOl'ds justices. ·As Côrtes de fallellcia se assistem mutuamente I~or
meio de com missões rogatorias para a verificação dos creditos e tliligenCJas
necEssarias.
Este povo, rei do commercío, na vanguarda da civilisação européa, res~~te~se
de inacredita veis defeitos em materia de legislação e de organização jlldlclalla.
As custas e despezas judiciaes são excessivamente elevadas; além da incerlcza
das jlldsdicções, esses ruinosos processos, essa justiça tão lenta (testernunba
a Côrte de Chancellaria que tem mais de 5,000 questões retardadas,. e q~e
julga com presteza, quando no fim de 10 annos dá ou pronuncia a VIctOrIa,
ao mesmo tempo que a ruina de um demandista feliz) são verdadeiras cbaga!
em que . e est'Jrce aquelle paiz, apezar do talento, da iIlustração, do caracter,
da conscienciosa acti vidade de sua magistratura, uma das mais hOnradas.
independentes e laboriosas de todo o mundo. É que as instituições da [ngl a:
terra perl,encem ao passado, e como taes insutIkientes para os tempos modernos.
são uteis unicamente para os advügados.
Nota.-Ficão pertencendo ás Juntas as mesmas prerogativas, e to~as as
attribuições ad!DjuistJ'a~iv~s dos ~rjbunaes do Commercio com excepçao::S
que são confendas aos JUIzes de dll'eito pelos Oecrs. ns. 2662 de i875 e? i'
de i876, regulando sna competencia pelo Tit. un., do Cod. Comm. LTf~"O
do Reg. n. 738; Decr. n. 15\:17 e mais disposições em vigor, que nao ra
expressam.ente derogadas por este Dt:Cl'. n. 6$.84 cit., art. 6.
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um desembargador com exercicio effectivo na Relação do Ri6
de Janeiro ('1440).
Os tribunaes das provincias serão comp@stClS de um presidenle letrado, quatro deputados commerciantes, servindo um
de secretario, e dous supplentes tambem commerc;antes; e
terão por atljunto um fiscal, que será sempre um desembargador
com exercício effectivo na Relação da respectiva província ('14U).
Art. 3. Os presidentes e os fiscaes são da nomeação do Imperador, podendo ser removidos sempre que o bem do serviço
o exigir (1442).
U

(1440) Nota.-A Junta commercial da côrte compõe-se de :.
1 Presidente,
1 Secretario,
6 Deputados commerciantes,
3 Supplentes commerciantes. Decr. n. 6384, art. 3.
(1441) Uoncol'daeeia.-Cods. COml{ls. arts.: Porto :1005 e :1.006;
FI'. 617 (Lei de 3 de Março de 1.840) e 625; flesp. 1183 e fi93; Wurt. 810 ;
Hllng. II a 10; nuss. 925 a 929.
- Nenhum destes Cods.· faz menção do fiscal, apenas o Cod. IIcsp. do
Consultor let1·ado.

Nottl.-As

Jun~as

G mmerciaes das províncias se compoem de:

1 Presidente,

\. Secretario,
4 Deputados commerciantes,
2 Snp[llelltes commerdantes. Decr. n. 63tl4, art. 3.
- A nomeaçào d<JS pl.. ~sidentes é feita pelo governo imperial dentre 3
commerciantes eleitos pelos collegius commerciaes, e serão conservados emquanto bem servirem.
- O· secretarias pelo·governo imperial, com remoção quando o bem do
serviço publico o exigir.
- Os deplltad . e supplcntes pelos mesmos collegios, servindo por 4 annos,
renovando-se os llepulauos p Ir meta:1e de 2 em 2 annos: Decr. n. 6384,
art. 4.
D- Os secretarios serão nomeados dentre os bachareis formados em direito:
eer. cit., art. 10.
- ~.s se~retarios e mais em jJreg Idos das Jltntas perceberáõ os ordenados
enegrahheaçoe' de exercício na conformidade do disposto no art. :13 do cito
er. n. 6384.
ã - ~s e~pregados da Junta, além dos vencimentos referidos, têm direito
Agrallficaçao que percebião em virlude do art. 44 do Reg. n. 738 de 1850 :
v. de 21 de Marçu de :1877.
.

62~144W'!) (Jouco s'd :ulchl. -Cods. Comms. arts.: Port. l008; FI'. 622 e
; un. 813 i 1I1111g. 8 e 9; Russ. 930 e 931;; lIesp. H89.
- Na França e Wurlemberg, a nomeação é por eleição.
lfola. -Os presidtntes antes de eutrarem em exel'cicio prestaráõ juramento
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Os deputados e os sUPlillentes serão eleitos por eléífor'es com·
mercianles (1.443).
Art. 4. 0 Os deputados commerciantes e os supplentes serviràõ
por quatro annos, renovando-se aquelles por metade de dous
em dous annos.
Na primeira renovação catlirá a exclusão nos menos vOlados,
decidindo a sorte em igualdade de votos.
Nos casos de vaga do lagar de deputado ou snpplente commerciante, proceder-se-ha á nova eleição; mas o novo eleito
servirá sómente pelo tempo que faltava ao substituido (1 \44).
Art. 5. 0 Nenhum commerciante poderá eximir-se do serviço
de deputado ou supplente dos TribuIlaes do Commercio) excepto
nos casos de idade avançada ou molesLia grave e continuada,
que absolutamente o impossibilite. Os que sem justa causa
não aceitarem a nomeação nunca mais poderáõ ter vo.to activo
nem passivo nas eleições commerciaes
Não é, porém, obri~atoria a accitaçã:o antes de passados
qnatro annos de intervallo entre o serviço da antecedente e
nova nomeação ('1445).
de bem sen ir o seu cargo-o do Tl'ibunal da capital do Imperio perante o
ministro da justiça, e os outros perante os presidentes de provincia.-Reg.
n. 738, art. 30; Decr. n. 4032 de 1868.-Vide nota 11141.
(1443) Art. 14.
(Joncortlanela. -Cods. Comms. arts.: POl'l. 10l!f.; FI'. 622 e 623j
Wurt. 8U e 813; Hung. ii; Rus. 935 e 936; Besp. H90 e sego ,
Nota. - Vide not.14511.-0s deputados antes de entrarem em exercido,
prestaráõ juramento de bem servir os seus cargos, prraBte o presidenle do
Tribunal.-Reg. n. 738, art. iJ4.
_. São substituidos nas suas faltas e impedimentos pelos deputados sup'
plentes, que antes de entrarem em exercicio prestaráõ juramento.- neg.
n. 738, art. 34 2' p.; Decr. n. 1597, art. 37. - Vide noto 11111i.
(14M) Decr. n. 696 de 1850, arts. 1,2 e 3; DeCl'. n. 6384, art. 50.
CJoJlcortlancla·.- Cods. Comms. arts.: Porto 10111 e 1.052; Fr.623
(L. de 3 de Março) j l:Iesp. 1185; Hung. 'li; Wurt. 813.
l!{ota.-Os depúlados não podem tomar a palavra sem lhes ter sido concedida pelo presidente do Tribunal; e não poder[(õ, emquanlo eslilereiD
fallando, ser interrompidos.-Reg. n. 73B, art. 6.
- O serviço da policia não é preferido ao de deputado commercianl e."
Av. n. 205 de l.852 . ...:.. Vide noto 1441.
(1445) Decr. n. 638á de l.876, ar I. 5.
Voncordancl.. ,-Cods. Comms. arts.: Port.l.039 e 1040; H8Sp.H9~,
- Na França o serviço não é obrigatorio.
- Nota.-Vicle noto 1448. Pedindo o deputado demissão ou l'enunci1 do
cargo, cUlI'.Ipre que prove o motivo legal, iwpondo-se-lhe, no càSO de que

-.
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Art. 6.· Não poderáõ servir conjunctamente no mesmo Tribona! os parentes dentro do segundo gráo de affinidade, emquanto durar o cunhadio, ou do quarto de consanguinidade,
nem lambem dous ou mais deputados commerciantes qne tenhão
sociedade entre si (f446).
Art. 7.· "Em cada Tribunal do Csmmercio haverá uma secretaria com nm official·maior, 6 os escripturarios e mais empregados que necessarios sejão para o ex.pediente dos negocioso
A primeira nomeação do official-maior, escripturarios e mais
empregados será feita pelo Imperador, tendo preferencia os
que actualmente servem no Tribunal da Junta do Commereio,
se tiverem a precisa idoneidade. As subsequentes nomeações
e demissões dos officiaes-maiores, escriptur~rios e porteiros
lerão logar por consulta dos respectivos 'fribunaes, aos quaes
fica pertencendo no futuro a livre nomeação e demissão de todos
os mais empregados e agentes subalternos (t447).·
não o faça, a pClla marcada no respectivo Codigo, e procedendo-se em qllalquer (las duas bypotheses á nova eleiçã , segundo o dispOSlO no art. 4°.Av, n. 130 de 1860.
.
- Havendo-se exonerado do cargo o deputado commerciante Antonio Alves
Ribeiro (Trib. da Bahil\) contra· a deliberação do Tribunal, este resol vêra que
se procedesse á nova eleição de quem o devia substituir, pelo tempo que lhe
faltava, e lhe fez elfectiva a sancção penal do art. 5 (COlt. Comm.); e o Av.
n. t25 de 1866 declarou que; não se verificando nenhum' dos casos previstos
no an. 5, e lendo o commerciante pelo facto da aceitação do cargo de
deputado, para qlle fôl'a reeleito, contrahido a obrigação de servir pelo tempo
marcado na lei, !Ião podia eximir':se do serviço sem ir.correr na sancção
penal dQ mesmo artigo,
(1446) Decr. n.· 638!1 de i876, arl. 5.
COlleol'dRllcia.-Cod. Comm. Porl. art. 1063.
- Na Fl'ança, os parentes até o gráo de tio e de sobrinho inclusivamente não
podem. servir sem dispensa imperial, sendo o Tribunal composlO de oito juizes
para cIma; no caso de parentesco, sobrevindo posteriol'mente á eleição, o que
dá motivo de impedimento é que ([eixa suas fUl1cções. .
.- Nota.-Os comlllerciantes que têm sociedade entre si não podem servir,
Visto que as palavras - não poderáõ servil' conjunctamentc no 'mesmo Tribunal-excluem, toda idéa de distincção ou limitação, e /irmüo UJl\a prohibição
absoluta. -A.v. n. 4H de 1857,
(1467) Art. 28; Reg. n. 738, arts. 8i e 96,
CI)"QCOrdlu.cia. -Cods. Comms. arts.: POl't.1009j FI'. 62[,; Russ. !J37
a 939.
-O O pessoal das secretarias das Jtmtas Commel'ciaes é o 8~uinle;
ôrle:

2 officiae.~,
2 amanuCn~es
1 porteiro, '
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Ârt. 8.° Aos Tribunaes do Commercio competil'á. além das
altribuições expressamente declaradas no Codigo Commercial,
aquella jurisdicção voluntaria, intlerente á natureza da sua
instituição, que fÔl' marcada nos reguhmen tos do Poder Exe·
cutivo (art. ~7) (1448).
Art. 9.° Ao Tribulilal do Commercio da capital do Imperio é
especialmente encarregada a estatistica annual do commercio,
agricultura, industria e na V'ega~ão do Irnperjo; e para a sua
organização se entenderi CJlli os Tribunaes dls provinciJs, c
ainda com OIitras autoridades) que serão obrigaJas a cumpm
as suas requisições (i449).
i ajudante do porteiro.-Um dos officiaes servirá de archivista c Oll~'O
de escrivão nos processos em que nesta qualidade escrevem os oOiciacs
maiores das secretarias dos Tribunaes de Commercio-um dos amanueoscs
de interprete-e o ajudante do porteiro de conUnuo.
S. Salvador e Recife:
O mesmo pessoal, menos um a ~Ianuense e o aju1ante do porteiro.
Nas outras:
1 otlicial,
~"".
_
1 amanuense,
1 porteiro.
- Servirá de thesoureiro o em pregado que os presidentes das Juntas
designarem, sendo por estes arbitrada a respectiva fiança: Decr. n. 638ft
de 1876, art. 11.
- Nas secretarias das Jun'tas serão observadas as disposições em vigor
dos arts. 46 a 71 do Reg. n. 138 de 1850; Decr. n. 6384 cit" arl. iá.
- As primeiras nomeações serão feitas por Portaria do Ministerio da
Justiça, sendo preferidos os dos ar.tules Tl'ibunaes do Commercio : -as SU/):
sequentes pela mesma fórma sobre propostas das Juntas, e II estas pertencerão
no futuro a nomeação e demissão dos porteiros e mais empregados subalternos: Decr. cit., art. 12.
- O governo imperial indeferio a pretenção do porteiro da Relação ue
Porto-Alegre ao loga~ do porteiro da Junta, por não convir estabelecer essa
accumulação: Av. de 24 de Mal'çü de 1877.
(1448) Nota.-A competencia das JltntllS é a mesma administrativa dos
Tribunaes do Commercio. exceptuadas as attribuições conferidas pelo Decr.
n. 6385 aos juizes de direito: Decl'. n. 6384 al't. 6.
- A das InspectO/'ias é regulada pelos Decrs. n. 1597 <te 1855, Cap. 3,
Tit. 2; 4327 de 1869 e mais disposições em vigor, relativas aos Couser'
vadores do Commercio: Decr. n. 6384, an. 15 ~ 2.
(1449) Reg. n. 738, art. 21.
- Os juizes especiaes do cOlllmercio ou lDunicipaes tambem devem r~'
m ·tter aos presidentes de provincia os mappas relativos ás causas commcrClar"
suas execuções e fallencias. -Reg. n. 3572 de i865, art. 17 ~ 2.
- O presidente do Supremo Tribunal de Justiça remette os mappas aas
respectivas 1'evistas commerciaes. -Reg. cit., art. 17 ~ 3°.
. aJ
- O Dec·r. n. 864 de 1851 obrigava as Juntas do Commcl'CIo n
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Ârt. to. Os negocias de mero expediente poderáõ ser despachados por tres membros do Tribunal, sendo um delles o pre:idente. Todos os outros o serão por metade e mais um dos
membros que o compuzerem, comprehendido o presidente. Exceptuão-se unicamente. os casos de que tralão os arts. 806,
820 e 894 do Codigo Commercial, para a decisão dos quaes é
indispensavel que oTribunal se ache completo. Em todos os casos
a maioria absoluta dos votos determina o vencimento (t450)
Art. H. Haverá nas secretarias dos Tribunaes do Commercio
um registro publico do commercio, no qual, em livros competentes, rubricados pelo presidente do Tribunal, se inscreverá
amatricula dos commerciantes (Cod. Com., art.4), e todos os
papeis, que, segundo as ílisposições do Codigo Commercial,
Delle devão ser registrados (Cad. Com., arte tO, n. 2) (145t).
provincias maritimas do Imperio a remetter cópia aos Tribunaes respectivos
dos registl·os das embarcações; o Decr. n. 1597. art. 12 § 1, não menciona
essa obrigação que, aliás, segundo penso, pela referencia áquelle Decreto,
se deve ainda observar•
. Nota.-Compelem especialmente á Junta da COrte as attribnições menCIonadas no Reg. n. 738 de 1850, arts. 21, 22, 23 e 27, sendo remetlidos á
repartição geral da estatistica os esclarecimentos colligidos para a organização
da estalistica annual do commercio, agricultnra, indu5tria e navegação mercantil: Decr. n. 6384 de 1877, art. 7.
(1450) Reg. n. 738, art. 16.
Voueordaucla. -Cod. Comm. Fr., art. 626.
Nota.-Os casos de que U'atão os arts. 806 e 820, a que se refere o
nosso artigo, não são mais da cOl1lpetencia, como vimos, dos Tribs de Comm.
- O presidente do Tribunal de Commercio do Maranhão (Rei. de 1866)
declara ter o Tribunal admiltido a pratica de despachar definitivamente os
~legocios de mero expediente, quando de sua demora póde resultar preju.izo
~s partes e aos interesses do commercio. e de preferir seguir antes o espirito
o ,que. a letra do nosso artigo, quer pela razão da difficuldade de rellnir-se
O~dl~anamente tres deputados, quer por ser o Tribunal, como o das demais
~lovlUcla, composto d.e 5 membros, comprehendido o presidenle, este e
ous deputados formarem já a maioria absoluta (de 3 contra 2).
,~s Jwntas, quanto á ordem e fórlll<l de seu despacho, reger-se-llão
peolll. uno do Cod. Comm. i Tit. i O do Re.s. n. 738 de '1851; Decr. n. 1597
de 1855, e mais dispo,içôes em vigor, que não fôrem expressamente derogadas pelo Decr. n. 6~84 cit., art. 6.
n - Oexpediente das Inspectorias pelos Oecrs. n. 1597 de 1855,Cap. 3,Tit. 2°;
d' ~27 de 1869 e mais disposições em vigor, relativas aos Conse1'lJadores
r. mmercio: Decr. n. 6834, arl. 15, § 2.

I

(1451) Reg.• n. 738, arts. 56, 8i! a 85, 97 e 100.
e ~{)neo"'dallcia.-cods. Comms. ans.; Porto 209 j I:lesp. 22 ; Hung. 16
; Wurl. 12, 13 e 8i5 n. i.
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Art. ~2. Os presidentes dos Tribunaes do Commereio das pro·
vincias são obrigados a formar annl1almenle relatarias dos ne·
goci@s que perante os mesmos Tribunaes se apresentarem, com
as decisões que se tomarem; e ·delles remetteráõ cópia ao presidente do Tribunal da capital do ImperiQ, com as observações
que julgarem convenientes ({452).
Art. i3. O presidente do Tribunal do Commercio da capital
do Imperia, formando pela sua parte igual rebtorio, os levará
todos ao conhecimento do governa, acompanhados das nas
observações, para este providenciar como achar conveniente na
parte que -couber nas suas altribuiçães, e propôr ao PodeI' Legislativo as disposições que dependerem de medidas legislativas (i453).
SECÇÃO II •.
Da

Eleiç~o

dos Deputados Commerciantes,

Art. H. Podem votar e ser votados nos 'collegios commer·
ciaes todos os commerciantes (art. 4) estabelecidos no districto
Nota. -o registro do commercio está a cargo do~ I espectivos Tribunaes
e Oonsérvatorias.-Decr. n. 1.597, arts. 4 e 12 SI 3.
- O registro das hypothecas commerciaes devia ter sido encerrado, logo
que se iostalLou o registro geral: Lei n. 1237 de 1864, art. 2; Dccr,
n. 3!153 de 1865, .art. 2; Av. n. 486 de 1.865.
- As obrigações reaes sobre navios devem ser registradas em livro destinado pelo art. 58 SI 4 do Decr. n. 738: Av. n. 96 de 1866.
- Em vez de T1-ibunaes de Oomnnercio - Juntas e Inspectorias Com·
merclaes.
(1452) Reg. n. 738, arls. 31 ns, 11 e 80.
Nota.-Os presidentes dos Tribunaes de Commercio, como fiscaes prlo·
cipaes da justiça commercial, são obrig,ldos a prevenir que nos mcsm.os
Tribunaes se não tomem decisões contrarias ~s disposições do Codigo, LOIS,
Hegulamentos e [ustl'Ucções commerciaes e á justiça das partes, estabele~clldo
para este fim o estado dils (IUestões em termos clilros e simples, substanciando
os factos, e apontando o direito que fô,' ilpplicavel; e quando, apezar de
suas observações, algQma deliberaçao se tomar com injustiça manifesta, devel'áõ declal'Ur o seu voto na acta, com as razões em que o houverem
fundado, e mencionar a decisão com todas as suas circumstancias DO J'P,latorio determinado no art. 12 do Tit. i.ln. do Cod. Comm. -l\eg. II, 738,
art. 33.
- Deve subsjstir essa obrigação aos pl'esidenteij das Juntas.
(1.453) Reg. n. 738, arte 32.
()ollcor«lall(!ja.-Cod. Comm. Port., art. 1.014.
Nota.-Deve subsistir esta obrigaçUo ao presidente da Junta commel'clal
da capital do Imperio.
("

.
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onde ti"er lagar a eleição, que forem cidadãos brazileiros e se
acharem no livre exercicio do.s seus direitos civis e. politicos,
ainda que tenbão deixado de fazer profissão babitual do commereio (UM).
la primeira eleição, não bavendo, pelo menos, vinle commerdantes matriculados no Tribunal da Junta do Commercio para
formar o collegio commerciéil, serão admitlidos a votar e ser
votados os negocianles que tivorem ou se presumir terem um
capital de quarenta contos (IM55).
.
Ficão, porém, excl uidos de volar e ser votados aquelles commercianles que em algum tempo fôrão convencidos de perjurio,
falsidade ou quebra com culp:1 ou fraudulenta, posto que lenhão
(i454) Art. a (Cad.); Decr. n. 696 de 1850, arts. 3, a e 5.
VOllcordaucia. -Cods. Comms. arts.: ·Port. iOa6 ; Wurt. 811; Hesp.
H86.
Nola.-Este Decr. n. 696 regllJa o processo eleitoral dos deputados e supplcnlcs elos Tribllnaes de Commercio.
- É uma prerogativa dos commerciantes matriculados. -Decr. n. 1597,
art. 2.
- Podem votar não só aquelles residentes na séde da Janta, como os
cstabelecidos fóra.
- i\a eleição, renovação e preenchimento das vagas dos presidentes, depUlados e sllpplentes serão observadas as disposições em vigor do Cod. Cumm.,
Til. un., arts. a, 5, 6, 1lJ. 1.5 e i6 e Decl'. n. 696 de 1850.
Nos collegios commerciaes terá priol'idade a eleição para presidentes das
Juntas, votando cada eleilor em 3 nomes de commerciantes nas condições
cxigidas pel!! Cod. Comm., Tit. un., arts. 1a e 15 e Decr. 696.
A di5posição do Decr. 6!l6, art. a, 2' p., será appUcavel sõmente á eleição
dos deputados e supplentes das Juutas commerciaes creadas em logares,
onde não ha Tribllnae~ de Commercio.
~cstes lugares os collegios commerciaes que tiverem de proceder ás priD1ClI'as elcições para execução do Decr. n. 63BlJ serão convocados e presididos
pelos. presidentes das associações co I merciaes, e, na falta, pelo eleitor commerelanle que o presiLlenle da provincia nomear. Decr. n. 63Ba de 18i6,
ar~ 5.
(i455) Nota.- Os livros para as eleições commerciaes serão fornecidos
p~los Tribunaes de Commel'cio, abertos e encerrados, numerados e rubricados
hc10s presidentes, e gua rdados nos archi vos das secretarias dos mesmos Triunaes.-Decr. n. 696 cit., art. ia. -Pelas Juntas c07nmerciaes.
Q'.lcrotão.-Qual o 7~wme7'O ind'Íspensavel pa7'a j01mar o collegio. com·
mer01.Ql? O de 20 membros. -Avs. n. aH de 1857 e n. 229 de 1866.

n.Qu~gtào. - Como conseguir o numero de 20 commerciantes, se cstl!f
c:olt~tz~rem cO'Inp""'ecer? Devem ser chamados aquelles que estiverem nas
nãn lçoes pr.escriptas ne.. te artigo, uma vez que, feito um segundo annuncio,
o se reunao pelo menos 20 commercialltes.-Av. n. 229 de 1866.
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cumprido as sentenças que os condemnárãíl ou se achem reba.
bilitados (i 456).
Art. 15. Nenhum commerciante póde ser deputa(!}o ou sup·
plente antes de trinta annos completos de idade, e sem que tenha
pelo menos cinco annos de profissão habitual de commercio
(t457). A nomeação do presidente não poderá recahir em pessoa
que tenha menos da referida idade (1458).
Art. !ô. Os Tribunaes do CommerGÍo designaráõ a época em
que deverá ter logar a reunião do collegio eleitoral dos com·
merciantes; e será este presidido pelo presidente do Tribunal (i459).
A designação do dia da primeira eleição será feita pelo mi·
nistro do Imperio na CÔI'te e pelos presidentes nas proviocías (H60).
SECÇÃO III.

Do ;Juizo CommerciaI.

Art. t 7. As attribuições conferidas no Codigo Commercial aos
juizes de direito do commercio serão exercidas pelas justiças
ordinarias, ás quaes fica tambem competindo o conhecimento
das causas commerciaes em primeira instancia com recurso para
(1456) Decr. n. 696 cit., art. 3, 2' p. Vide not. 1338.
COllcol·dallcia. -Cod. Comm. Porto art. 10M n. 3.
1Jota.-Vide noto 1ll1.6. Os commerciaules que formão ou compoem firmas
nlatriculadas não votão e nem podem ser volados. - Accórd. do Trib. do
Comm. da Côrte de 17 de Junho de i858.
('1457) Arts. (& e 5; Decr. n. 606 cit., art. 4; Detr. u. 6084 ~e 1876,
art. 5.
tJoDlcol·daucla.-Cods. Comms. arts.: Porto tOM; Fr. 620; Wurl.
812; Besp. 1.186 ns. 4 e 5.
Nota.-É uma prerogativa de couJJllercianle matriculado.-Decr. n.1597
art. 2.
(1458) Art!. 2 e 28.
ConcOI.·clllUclül-Cods. COll1ms. arts.: FI'. 620; Hesp. H86 ; wurl.81 2•
- Os dons primeiros exigem a idade de .40 anuos: o ultimo apenas a
maioridade.
(1.459) Decr. n. 696 cit., arts. 1 e 6; Reg. n. 738, arte 31 Si 1.
(1460) Decr. n. 696 cit., art. 1. j Decr. n. 6384 de 1876, arl. Ó.
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as Relações respectivas j com as excepções estabelecidas no
Codigo Commercial, para os casos de quebra (U6i).
(1661) Reg. D. 737, art. 6; Reg. n. 738, art. 166.- Vide not. 13405.
COllcordancia.-Na França, na Belgica, cm Portugal, BespanlJa
Prussia, Rl1ssia e Grecia, os tribunaes de 2" instancia são seus tribunaes
ordinarios; na Inglaterra, na Hollanda, nem os ha de 1" instancia. - Vide
110l. 1639.-Nos Estados-Unidos tambem não ha.
No/a.-Já a nossa Ord. L. 1 T. 52 estabelecia o juizo do fUro mercantil,
de que conbecia o Ouvidor da Alfandega.

JU?'isdicção voluntaria.
É tx'!rcida pelos juizes de direito especiaes, pelos das i" va?'as cwels,
nas comarcas especiaes; pelos munici paes e de direito nas coma rcas ge?'aes :
neg. n. 737, art. 21 e 22; Decr. n. 1597 de 1855, art. 23; Decr. n. 26ri2
de 1875 e Decr. n. 6385 de 1876.
- 1\ jurisclicção commetlida aos juizes municipaes pelo art. 19 do Decr.
n. 1597 não comprehende actos de jurisdiccão administrativa ua classe dos
referidos pelo art. 7 do mesmo Decr .-Av. ·n. 461 de 1865.

Jurisdicção contenciosa.
No julgamento das causas commerciaes, se comprehende as de fallencia.
-Decr. n. 1597, ar!. 2ú; Av. n. 30 de 1856.
-. Nas capitaes, écles de relações pelos juizes de direito especiaes do commerelO (Côrte, Bahia, Pernambuco, Maranhão) e onde não os houver, pelos
das primeiras va?'as civeis nas comarcas cspeciaes, todos pocleorl(l ser
cooperados por seus substitutos: Decr. n. 1597 de 1855. ans. 19, 20 e 24;
Lei n. 203;; de 1871. arts. 1 Si 1, 24 § 1 e 25; I ecr. n. 41124 de 1871,
arls. i, 3, 67, os. 2 e 3 e 68 ; Decr. n. 51158 de 1873, art. ::l' Decr.
n.5857 de 1875; Decr. n. 6206 de 1876.
~as Comarcas gel'acs pelos juizes muuicipaes e de direito. Lei n. 2033 de
1811. arls. 23 e 24; Decr. n. 4824 de 11171, a1'ls. 64 e 66.
:- Os juizes de paz nos seus districtos juJgão as causas alé 100S000.
Le, n. 2033 art. 22; Decr. n. 4824, art. bij.
- Os juizes municipaes nestas comarcas julgão as de mais de j OOSOO(
alé 500S000. Lei n. 2033, art. 23 Si 2; Decr. n. 4824, arl. 64 SI 2.

Jurisdicção de 2" instancia.
- É exercida:- pelos juizes de direito de Comarcas especiaes quando
por allpellação e aggravo conhecem das eleci ões dos juize~ de paz: Decr.
n. 5h"7 de 1.873, arts. 3 Si 2 e 8 Si '2 ;-pelos juizes cle direilo de comarcas
gelQes quando decidem de aggravos e appellações elas decisões dos jl1ize,
de paz e mllnicipaes: Decr. n. 5liü7 cit., orls. 3 Si 3 e 8 Si 3i-pelas nelações nas
causas elce~enles de 5001)000; quando deUas conhece por via de aggravo
ou appeUaçao: Decr. n. 5467 cil. arts. 11 Si 1. e 8 SI 1.
- SUa~ alçadas. -not. 1472.
- l\1uito se tem dilo contra a ilIeoitimid~dc e iocool'enienles dos TribuDaes de cQmlllercio se haverem constiluido em Tribunaes de 2- instancia:

494

conroo

dOMMERcIAr.

Art. 18. Serão reputadas commerciaes todas as caU8as que
derivarem de direitos e obrigações sujeitos ás disposições do
Codigo Cornrnercial, comtanto que urna das partes seja com·
rnerciante (U,62).
que, de facto, existem essa illegitimidade e esses inconvenientes não sé póde
contestar. Om exame rapido, perfunctorio ,de nossas instituições judiciaes
repugna com essa metamorphose que nem no estrangeiro acha ou encontra
razão de ser; os inconvenientes são palmares tambem e a experiencía os
tem apresentado.
O illustrado Cons. Nabuco, ex-ministro da justiça, em 1866 em seu Rei••
ao Parlamento, á. tI. 13, diz:- < A suppressão da jurisdicção de 2' iostancia
attl ibuida aos Tribunaes de Commercio pela Lei n. 799 de 16 de setembro
de 1.854 é uma consequencia logica do principio constitucional hoje reconhecido e triumphante no meio de todas as divergencias politicas, isto é.
que os julgamentos definitivo~ só devem competir aos juizes vitalicios; assim
que a mesma razão que determina a suppressão da jurisdicção d~finitiva
dos juizes municipaes prevalece para a suppressão da 2' instancia dos Tribunaes do Commel'cio compostos de juizes temporarios.
« Sobrelevão duas considerações cada qual mais grave:
< 1.'-que não pMe applicar bem a ,lei aquelle que não é profissional
< 2'-que as Relações pela falta dos desembargad,ores distrahidos para os
Tribunaes de Commercio não podem preencher bem as suas funcções.• ,
Quem melhor poderia dize-lo do que o iIlustrado Cons., refel'eruiatartl
da Lei n. 799 de 1.854 e do Regulamento do Decr. 11. 1597 de 18551
- A opinião, vingou pois se supprimio a jurisdicção contenciosa dos Tribunaes de Commercio. Lei n. 2342; art. 1 § 4 ;-0 p1"ltl"ido das iUllOVaÇÕe!
foi além, supprimio-os, bem como as conservatorias, substilllindo-os porjuntas e inspectorias de commercio. Decr. 'n. 2662 de i875, al't. 1, Decr.
n. ti384 de 1.876, art. 18.
- Não tardará. que tenhamos de volver a Tribtmaes e conservatorias, com,o
tivemos aqueHas: não seria o peior do tempo perdido nas allas regiões, po~
é uma mania, como outra qualquer, chrismar nOllles proprios de homeos
e de tribunae~.
(1462) Reg. n. 737, art. 10.
Cu..cor.lancin.- Cods Comms. arts.: Porl. 1029; FI'. 631; Hesp
1199; Wurt. 81.6 § 1; Hung. 1.8; Russ. 955.
};ota. -A jurisdicção dos Tribunaes e juizes do commercio, salvo o caso
de reconvenção, é reslricta e improrogavel. -Reg. D. 737, art. 9. ,
- Depois de reprod uzir o nosso artigo, o Heg. cm seu art. 10 addila ~o
art. 1.1: - « Não hasla determinar a compelcncia da jurisdicção comme~~
que ambas as parles ou algulIl a deUas seja commercianle, mas é esse~~
qUll a divida seja lambem commercial; outrosim não basta que a diVIda
seja tambem commercial, mas é essencial que ambas ou uma das partt.l
seja commercianle, salvos os caws e excepções do art. 20 . •-Yide not.l!J63.
- O /'61'0 commercial é um privilegio de cansa por utilidade p~bhca e
pela nalureza da legislação, que exige uma jorisdicção especial, e uao ~
lll'olecção ou liberdade a commel'ciantes matr~cul<\49s.-AYI D. 164e 18i.4,
Ass, n. 7 de 6 de Julho de 1.81i7.
I
l,,--,
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- É 'competente o fôro commerGial para conhecer de causa ol'lgm<lriamente derivada de uma transacção não mercantil, sendo o titulo mercantil
e n~ociantes as partes. -Decis. de. agg. do Preso do Trib. de Comm. da
Côrte de 24 de Novembro de 1857. -Clwon. do FOl'O de 1859 n. 13.
- A execução da sentença deve ser requisitada á juri5dicção, que, pela
natureza do negocio e fórma por que proc,;de, é no caso a mais competente,
Isto é, a jurisdicção commercial, civil, crIminal, fiscal, etc., conforme o
negocio por sua natureza ~. commercial, civil, criminal, fiscal, etc.- Av.
n. 492 de 1865. - Vide noto i~O (Quest.)
- Este art. (18) é o caso de jurisdicção em razão das pessoM e dos
ac/{}s.-Yide nots. 254,268 e 1463.
Questão. - A indemnização dos p"ejuizos, pe9'das e damnos pl'Ove·
nientes de detenção pessoal deve sel' 9'equerida no Jui~o especial do commercio? Ofi'erecemos em resposta a doutrina do seguinte: -Accórdão em
Tribunal, etc. Reformão a sentença á n. 146, vistos os autos. Porquanto,
pedindo o A. em sua acção indemnização de prejuizos, perdas e damnos.
provenientes da detenção pessoal que solIreu a requerimento do R. , e devida
ao dólo com que este dera a prova na qual se fundára a sentença do juiz
commercial para decretar a detenção, é bem visto que a causa não se deriva
de um direito, obrigação ou acto, que o .Codigo do Commercio ou seus
Regulamentos considerem essencialmente commercial, de modo a ser competente a jurisdicção commercial para conhecer e julgar um tal pedido.
(Cad. Comm. Tit. un., arts. 18 e 19 e Reg. n. 737, arts. 10, H e 20).
OR. requerendo e obtendo detenção preventiva do A., sem duvida alguma
usou e gozou de um direito, que lhe dava a lei commercial em face da
certeza da divida commercial e da justificação de não ter o A. domicilio
ce~to, e intentar ausentar-se furtivamente (1\eg. ciL., arta. M3 e 3M); mas
a lmprudencia, culpa, dólo ou má fé com que o R. requereu e fez. a sua
p~oYa para obter a detenção do A. nada tem de commercial, e com clTe!lO
nao se trata de dett:rminar o alcance ou consequencia de uma especulaçao,
de uma mercancia, ou de um acto de commercio, e sim de um delicto, e
nesse caso é expresso o art. 68 da Lei de 3 de Dezembro de 18li1, salva
a ~xcepção do art. 1.16 do Reg. n. 738 de 25 de Novembro de 185'0, em
cUJ? caso não se acha comprehendida a questão dos autos; ou de um quasidehcto, e então tendo a circumslancia constitutiva deste necessariamente o
e:tfacter de um facto anormal do exercicio regular d'a profissão de commerclante, que só póde ser apreciado, segundo os principios de direito commUllI,
e regulando a competencia do juizo commercial principalmente pela natureza do acto, do qual resulta a questão, deve-se ter como regrn serem da
competencia dos Tribunaes civis as obrigações que de um quasi-delicto nascem
entre commerciantes. Por estes fundament IS e pelo mais do autos, reformã"
a eUl~nça appellada de fi. 146, annullão o processo e sentença pela incom~ete~c13 do juizo commercial, e condemnão o appellado nas cuslas. lUo de
;nelro, 17 de Outubro de 1867.-Rod,iglles /:iika, prt sidente iuterino.enezes, relator .-B. Lisboa.-Soa7·es Leal.
- l'Ios mesmos autos. em 21 de Novembro do mesmo anno, presidente o
Desembargador Coito, se proferio decisão ideotica:Rev. JUI'; de 1869, pago 132.
d - Os prejuizos, perdas e damnos provenientes de acções commerciaes
dev~m ser requeridos no fôro civil: Deci~. d'Agg. da Rei. da Côrte de 15
e ulubro de 1875. -Dir. t. II, pago 98. - ride noto 1267.
- A acção qqe tem um Banco de depositas para demandar aquelle a
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Art. 19. Serão tambem julgadas na conformidade das dispo
sições do Codigo Commercial, e pela mesma fárma de processl
ainda que não intervenha p~ssoa commerciante:
L As questões entre particulares sobre titulos de divida publica,
e outros quaesquer papeis de credito do governo (1463):
II. As questões de companhias on so~iedades, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto (t46q,) ;
quem pagou indevidamente o dinheiro que de outrem recebeu em conta cor·
rente, pela rpstituição desse din beiro. é commercial. Decis. d'Agg. da Hei.
da Côrte. de 11 de Junho de :1875.-G. Jur. t. :113, pago 575.
- O 'unico juizo pam a reclamação de prejuizos e damnGs so(fridos peio
committente contra o commbsario mercantil é o do commp.rcio, pois que
as causas de satisfação de damno pertencem ao fOro civel ou commcrcial,
segundo a sua natureza. Rev. n. 8894 de i6 de Junho de 18í6 cAce. Reàóor
da Hei. da Côrte, ele 28 de Agosto do mesmo anno. -Dil'. t. l.O pago &~I
e t. 13 pago 206.
(t463) Reg. n. 737, art. 20 § :1.
~ollcol·dRJlcjs.-Cod. Comm. FI'. arts. 63LJ Si 2 e 638 2' p.
- Confere competencia aos Tribunaes elo Cúmm. para conhecerem ou julgarem dos bilhetes dos responsaveis-comptables-de dinheiros publicos:com o fim de.recommendar, dar valor a esses titulos pela celeridade e ex~c
lidão que a juriselicção commercial imprime na execução de suas lransacçoes
- Nota. - É o caso de jurisdicção em razão sómente dos aClos.-Vide
noto ant.
- Nosso artigo é reproduzido inteiramente pelo art. 20 do Reg. n. 737,
que addita:-. Si 4 .-As questões relativas a letras de cambio e da terra,
seguros, riscos e fretamentos. »
- Por utilidade publica entendeu o legislador sujeitar ao fôro commercial
esses Ululos.
- Pelas expressõ, s divida pu blica tambem se deve enlender - gCI'Jl,
provincial, municipal.
- Pela palavra governo tambem se deve entender - geral, prOl'iOl·~l,
municipal.
D

(i464) Heg. n. 737, art. 20 Si 2. Vide nots. 491 e 1234.
Vo~uc@I'IiRJll·iiR.-Cods. Comms. arts.: Porto 1 0~9; FI'. 631; l1e\~
:1:199; Wurt. 8i6 Si 2; Hung. :18; Russ. 957 !li 2.
- Nenhum destes Codigos adoptou esta redacção.
- Nota.- O final- qualquer que seja ua natureza ou objecLO.~ ..
- A di~posição deste !li e do art. 20 Si 2 do Heg. n. 7;)7 sãa aJl~lica\cIS
unicamente ás que~lões sociaes suscitadas entre os socios respccUvlls UJ
fórl1la prescripta no art. 294 do Cod., e de maneira alguma se pOfe1 u1
referir ás pessoas estranhas ás mesmas sociedades, e que com ellas c.o o:
tralão, não sendo os contratos por outras razões commerciaes. -l\.ev. n. 6aS a
de 26 de Outubro de :1864.-Guz. dos Tdbs. t. 3 pago 21.7.
.
- Titulo passado por socio de firma cedida, em relação á mesma OCItdade, é commercial: Decis. de Agg. da Rei. da Côrte de 9 de Dezembro de
i873. - G. Jur. t. i, pago 407.
. r
Ha violação do quasi-conlrato, da qual resulla obrigação de iudemUlsa,
• • f · ...
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m. As questões que derivarem de contratos de locação, comprehenrlidos nas disposições do Tit. X do Codigo CommerciaI,
com excepção sómente das que fôrem relativas á locação de
predios rusticos ou urbanos (i4,6fS);
no prejuizo causado por uma companhia, qne ultrapassa as prescnpçoes
do Decreto de sua autorização; e é compelente o juizo commercial para
jecidir de acção respectiva: Decis. de Agg. da ReI. da Côrte de 7 de Maio de
1875.-Dir. t. 7 pago 553.

Questão.- Este § 2 comprehende as sociedades não commerciaes, em
que não figU?'ão pessoas commerciantes? Não comprehende todas as sociedades em geral, e crmsequentemenle não diz respeito ás sociedades civis,
como monte-pios, associações litterarias, politicas ou religiosas, etc., suas
disposições s6 concernem ás sociedades mercantis, de que trata o Cod. na P. 1.'
T. 15, sendo indiJIcrenle que uma ou ambas as partes sejão commerciantes,
porque nesse caso a j urisdicção nasce em razão sómente dos actos e não
das pessoas.-Av. n. 231. de 1.855.
- Se bem que os arts. i9 § 2 do Tit. un. e 20 Si 2 do Reg. n. 737
pareção referir-se a todas as sociedades em geral, não tem, comtudo, applicação ás sociedades civis.-Rev. n. 621.5 de 25 de Junho de 1.86~.-Jur. dos
Tribs., ·pag. ~ 8.
- As sociedades mercantis não se distinguem das civis pela fôrma por
~e são contl'ahidas, e sim peJa natureza de suas operações, que lhes determIDil il nalureza e lhes dá o typo.
- 05 traballJos de lavoura e criaçiío de gado, a colheita, amanho, remessa, a venda dos productos agricolas, a divisão, a partilha dos lucros de
uma sociedade para esses fins, são operacões puramente civis.-Rev. cito
n. 6215.
•
- Sobre a companhia - City Improvements-estabelecida na Côrte, e que
tem por fim o esguto das aguas pluviaes e materias fecaes, tem-se dado
a desl~armonia que se vê nos seguintes julgados:
Ac~rdão da Helação da Côrte de '27 de Outubro de 1.865, julgalldo-a civil;
Accor~ão do mesmo Tribunal de 3 de Agosto de 1866, jl1lgando-a em
contral'lO: Rev. Jw·. de 1866 pags. 55 e 6118 Dec l': de aggr. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 3 de Maio de
66, julgando-a deste ultimo modo: Rev. JU1". de 1866, paI{. 63.
- Estas duas ultimas decisões parecem acertadas: formada por· acções,
que lepr~sentão um capital para o fim de reproducção e lucro, gerida por
~~n.dalarlO~ amoviveis e responsa veis, pertence á classe das que se devem
'IIJeUar á jurisdicção commercial.
a 284M sociedades maçonicas são politicas e sujeitas ás regras dos arls. 282
do Cod. Crim,-Av. n. 50 de 1865.
Vid(1 h65) Heg, n, 737, art. 20 Si 3°; Ass. n. 5.6 de 9 de Julho de 1857.e not, 308.
()_Oucordancja. -Cods. Comms. arts.: Port. 514; Wurt. 816 § 5.

co~ '~-A. acção

de despejo cabe contra o que occupar uma pedreira, por
in~~ o para della extrahir pedras para vender, e o juizo commercial é
25 deP~ente para conhecer da acção. Decis. de agg. da ReI. da Côrte de
ovembrl) de 1873. -Dil'. t. 2 pag, 177.
~~

~
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Art\ 20~ Serão nMessariamente decididas por arBitras às
questões e oóntroversias a que o Codigo Commercial dá esla
fórlna tIe decisão (1466).
Art. 21. Todo o Tribunal ·õu juiz que conhecer de negoGlos
ou causas do cornmercio, todQ o arbitm (;lU arbitrador1 experto
ou perito. que tiver C\e decidir sobre objectos, aotos ou obrigações
cominerciaes é obrigado a fazer applicação da legi~laçãu GollJ·
maraiàl aOs õasoS ecéorl'êh tês (1467).
r'

úAPffuto II.

Dã

~I
I

õNlem do Juizo nas eausas commerciaes.

Árt~ 22. Todas as CauSàs tiOn1m~rolã~s devem ser procêssadas
eDi todos os juizos e ihstaneias, breve e sun1rnariarnênte, dê
planQ e pela v~rdade sabida, sem que seja necessario guardar
estrictamehle todas as férmas ordifiarias, prescriptas para os
processQ'g civis; s'éndl1 linitlattiénte ihdispensavel que se guardem
(í466.j Rl!g. li. 737, aríli. 4Ü e ség.
Coneordallcla.-Côds. é omms •r.rts.: Porto 103i; Fr. 5i; Wurt.1l79,

di1f.-Vil!.e noto 4,12,.,
.
,
-'; A F\ançéJ eLei de 11 de Jdlho de '1856) já revogou esta Instituição do
- j UlZO a~bllral fm"çado.
.
- Na Inglaterra e nos Estados-Unidos tambem a jurisdicção arbilrill é
volumaria.
- Not'ar. - O juizo i1rllltral forçadô tl'évia; ctiinô foi, ser abolido.-Lel
n. 1350 de 1866, art. i Si 1.; Rég. n. 39bll de i Si37, art. i ó : rll!lil se Mr"
monisava cem a tlisposiçãb :facúlíttUva da Con~tit. Polit., art. 160, nélti t:dill
a prupria indo!e de ~liá ihstitUl~ãtl, sl!hdo que ftIi o primeiro modo dli alilriJ.o,
nistração da justiça.
- O JUizo arbitral btlflgatorii5 prdci!de th~ constituições de ImpêUdores
Romanos, instituindo ils Ilisrms arbitros erltre os (ladt'és e os leigos.
- AqueLle Decr. regulâ '0 jlmó àr/jiU\U do commercio, -Vide Ap~.
- A nossa orn. L,. 3 1\ ! 7 pr. JÁ átls arbitros chamava de - juizes.
- fi de notar qrle aS rnstru~~fjl:!8 de a tIe Setelrlbro de 1773, Si 2! ~~b
que'- a experiencia tem mosll"ado haver nos arbltros Um de tres VICIOS'"
amdr~otlio "- ignorancia.
(1467) Art. 291; Reg. n. 737, art§. I, 1157 e 7li3.
CoJli!brlÍaU ~'Il.-t;dJ~ tômlb. Porto art. 1035.
Nota. -Não póde preencher o fim de sua instituição o arbitro por. nâo
ser p~'otlssio~al : as leis dó com\nllrêtd nã\:) são de eqUidade; como nlàhltl~r
O,arbItro ao Julga'\Dento e processo do juiz togado? O Decr. n. 3900, a~t.
diz: - à bs ârbitrôs jiJ.lgaráõ de facto e de t1ireiro, conforme a le,. e dl
clausula~. tió co~~~?misso i salvo se no cOlúpromisso as partes as a~toríZarell1
para julgar por eq1Udade, 1I)depe~qcm~e ~fi (6rllla~ e ~.çQ{.aU\9,dll·eltO, I
j
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as fórmulas e termos essenciaes para que as parles possão
allegar o seu direito e produzir as suas provas (4468),
Art. 23·. Não é necessaria a conciliação nas caUsas commer·
ciaes que procederem de papeis de credito commerciaes que se
acharem endossados, nas em que as partes não podem transigir,
nem para os actos de declaração de quebra (U69).
Art. 24, Nas causas oommerciaes só se exige que seja
pessoal a primeira citação, e a que deve fazer-se no principio
da execução (U70).
(i468) Reg. n. 737, art. 672 Si ~.
(Jonl!or.laIlela. -Cod. Comm. 1'01'1. arts. lO?! e 1018.
Nota.- As fórmulas e termos esseuciaes do processo são as de que faz
menção o a!'t. 673 do nego n. 737.
- Estabelecendo o art. 22 do Tit. uno do C(jtl. Comm. quê as catlsãs
commercl,aes d.evem ser processadas de plano e pela verdade saBidli, sendc:l
unicamente indispensavel que s~ guardem as fórmúlas e terlli~s e s~llclaes
do proçesso, segundo a classificação do art. 673 do Mg. n. 737, llão IndUz
nullidade o haver-se procedido ao arbitramento fóra da dilaçãb probal'tlr\il.
e deixando-se de observar a prescripção do ait. 1\)1. do clt. l\e~., P'lj qUI!
dessa falta quando resultasse úullldade, eslava no caso de ser supprida hlls
termos do art. 675 do mesmo Reg': Rev. n. 5567 âé 7 de Novembro dl!
1857.-Jur. Comrlt. pago 256.
•
(1469) nego n. 737, ai'ls. 23 I\i~ 1, 2 ~ 3, e 613 Si i.
f)ollcordaIlcia. - Cod. Comm, Porl. art. i032.
- a frança não se l:equer conciliação em materias commerciaes.- dod.
do Proc. Civ., art. 49 SI b,.
. - Nota.- Não é mister a cortciUaçãó para as callsas-al'bltraes - as de
Simples oficio do juiz-as execuçõe; comprebeuditlas as pre[el'encias 'e em·
b~rgo8 de terceiro~ ê em gerall só ~ nec-essarill a concillallão para a aCCião prinCipal, e não pata as 1J1'epamt01'ias ou incidentes, -Reg. n. 731, firt. 28 SI 4•
. - .!'X.o civel não se dá a conciliação tambem qllando as partes não padem
lra~slgJ.rl como procuradores pllbli<los, tutores, testalilenteiros' nas causa
arbllraes, inventados e ex~cucões; tias de simples cffitio de jUiz, e nas de
responsabilidade._Disp. Prov, al't, 6.
- ~'as que não solfrem dproora, como arrestos, embargos de obra nova!
re~b~ao lle tutores e curadores suspeitos, a conciliação se poderá fazer poslenormente á providencia, que deva ter logar .-Dlspl Pl'ov. cil ar\. 5.
Sem se fazer constar que se tem intentadó o In-eio de r-econciliação, não
se cOlI)eçará p\'ocesso algum.-Gonst. Pol. do Imp, art. 1.61.
- E da privativa competencia dos juizes de paz.-Oit.CaDst., al't. 162.
á - A disposição do art. 23 do Tit. uno do Cod. Comm. só é applicavel
A causas que procedem de papeis de credito endossados, mas não abonados:
c~. ~o Trib. do 'Comm. da Côrte de 9 de Julho e 1.6 de Agoslo de 1868.
- • <Jur. t. 1. pago 236.
(1470) Reg. n. 737, al't. 673 SlI\i 2 e 8.
so~otab'-E tambem a mulher (lo réo ou executado, se a queslão versar
re ens de ralz.-Reg, cit., ar!. b,7 e sua noto
- Além de advogados, nomeal'áõ, sempre as pal'les procurador judicial,
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Art. 2r>. Achando-se o réo fóra do Jogar onde a obrigação
contrahida, poderá ser citado na pessoa de seus manda·
tarios, administradores, feitores ou gerentes, nOf: casos em que
a acção derivar de actos praticados pelos mesmos mandatarias,
administradores, feitores ou gerentes. O mesmo terá logar a
respeito das obriga~,ões contrahidas pelos capitães ou mestres
de navios, consignatarios e sobrecargas, não se achando pre·
sente o principal devedor ou obrigado (i4.71).
Art. 26. Não haverá recurso de appellação nas causas com·
merciéles (arl. i8) cujú valor não exceder de dm:entos mil réis,
nem o de revista se o valor não exceder ele dous contos de
réis (i472).
Art. 'Z7. O governo, além dos regulamentos e instrucções da
sua competencia para bàa execução do CoLligo Commercial, é
fOI

que será sempre um dos solicitadores do juizo, salvas as excepçõe,-das
partes comparecerem nas audieadas por si, I)U em falta de advogados 00
solicitadores,. ou dos existentes não se querendo prestar ao patrocino da cansa,
ou não sendo da confiança da parte - para com elles correr o feito seus
termos legaes, e ser citado e intimado quando uão fôr requerida a citação
pessoal, sob pena de correr a causa á revelia .-Reg. cito art. 70lJ.
(iII?!.) Arts. 519, 587 e 628; Reg. n. 737, arts. 4, 5 e 48.
Nota.-O capitão dp. uma embarcação, pelos actos que praiica em nome
do dono deJla, póde ser demandado em logar deste, que é considerado parle
contrataute por acção de assignação de dez dias; porquanto, segundo o di·
reito maritimo, com cujos principios se deve c.mciliar o art. 267 do Rpg,
n. 737 (em vista do art. .118), o preponente é a propria parte pelos aclOS
praticados pelos seus exercitores . Decis. de agg. do Preso do Trib. do Comm.
da Côrte, Chron. do Fôro, de 1859, n. '13.
- O consignatario do navio é competente para com elJe correr o processo
de liquidação de prejuízo resultante de mercadorias desencaminhadas, emb ~a
o contrato fõsse aj ustado em paiz estrangeiro e nelJe resida o principal obrlgad() ex vi do art. 25 do Tit. uno do Cod. Comm.-Decis. idem. de i2 de
Marco de 1.858.-Glwon. do Fôro de 1859 n. 19.
....: O consignatario de navio é parte legitima para accionar e ser accionad~,
e póde requerer embargo nas mercadorias para pagamento. da estadia e maJS
despezas feitas com ellas: Decis. de aggr. da HeI. (la Côrte, de 27 de Março
de 'l8711.-Dir. t. li, p. 797.
- As companhias accionadas respondem pelos damnos resultantes nas
omissões de seus preposlos: Acc. da ReJ. da Côrte de 7 de Agosto de 1876.
-G. Jur. t.4, pago ~86.
(11172) Heg. n. 737, arts. 7 S; 1 e 6.116.
VOllcol'danela.-Cods. Comms. arts.: Porto H15, 1131; Besp.1212;
Wurt. 823; Russ. 964•

. Nota.-:-Para co~putação das alçadas allende-s~ sómeule á quauLia priD;
clpal pedida na acçao.-Reg. n. 737, art. 735.-Vide noto 336 e Decr. 81
de 1851, art. 5-not. 668. .
i
.
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autorizado para, em um regulamento adequado, determinai' a
ordem do juizo no processo commercial; e particularmen te para
a execução do segundo periodo do art. i· e do art. 8°, tendo em
vista as disposições deste titulo e as do Codigo Commercial; e
outrosim para estabelecer as regras e formalidades que devem
seguir-se nos embargos de bens e na detenção pessoal do devedor que deixa de pagar divida cQmmercial (U73J.
Art. 28. Os logares de presidente, deputado e fiscal dos Tribunaes do Commercio são empregos honorificas, e os que os
servirem só perceberáõ por este titulo os emolumentos que
direitamente lhes pertencerem.. Recabindo a nomeação de presidente em desembargador. este accumulará os dous empregos,
mas só perceberá o seu ordenado, se tiver exel'cicio effectivo na
Relação do lagar onde se achar o Tribunal do Commercio (1474).
Os demais empregados dos mesmos Tribunaes perceberáõ
uma gratificação arbitrada pelo governo sob re consulta dos respectivos Tribunaes, e paga pela caixa dos emolumentos (1475).
As alçadas que temos no contencioso comme1'cial é unicamente a dos
juizes de direito até 5008, vide noto 1.461, e as das Relações das qu·tlltias
de mais de 500B até 5: OOO~. Lei n. 799 de 1.854, art.1, Decr. n. 1597, art. 82,
Decl'. u. 234~ de 1ll73, art. 1. Si 6.
- Excedendo esta quantia á importancia principal pedida na acção, tem
Jogar li - revista - que continúa a ser processada e julgada pelo Supremo
Tribunal de Justica.·-Decr. n. 1.597 cit., art. 92.
.
. - Cumpre notâr que as Relações continuão com alçada até 2: OOOS. não
Clvel.-[;ecr. n. 1258 de 1853, art. 7.
.
(1473) Nota.- Não carecia lembrar essa competencia: isso é attribuicão
constitucional.
.

(1474) Art. 2 i Reg. 738 ar1. 73.
()OIlCOt'di'llICia.-Cods. Comms. a1'ts.: FI'. 628 j Hesp.1. t93; Wurt.8U.
Nota.-Os cargos de presidente, deputados das juntas e inspectores commel'ciaes são honorificos, e os que os servirem só perceberáõ por estes titulos
os emOlumentos das rubricas dos livros. Decr. n. 6384 de 1.876, arts. 9 Si 2
e 15 ~ 3. - Vid-e nots. iMO e 144'1.
- A folha dos ordenados e gratificações do presidente, do fiscal, adjuntos
e m~is empregados judiciacs de que lrala o art. 57 do Decr. n. 1.597, deve
Ser lormada pelu mesmo presidente separadamente, e enviada á secretaria
da justiça ou da presidencia da provincia. -Av. n. 1.48 de 1855.
(1475) Reg. n. 738, art. 45.
()oucordallcta.-Cod. ComID. Russ. arts. 937 a 939.
Not?, -Os ordenados e gratificações do pessoal das juntas são o seguintes,
CUmprmdo notar que o pagamento é feito pejas thesourarias ge1'aes, mediante
a respectiva folha:

... _-' .

.,-....."

OOD1GO OOJ4dóW,;

'J'llbollllo dos ordenados e Gl'a&ifiCBflôes dos emll"~lfàdG'" ••"0_
commel'OiaflS do ImUerio. (~)

CAPITAL DO
EMPRE~AnOS.

l~PERIO.

ORDENA.llO.

GRATIFICA.ÇÃO

TOTAL.

1 1 = = = = = = = = = 1 = = = ==1====11
1 Secretario. ' "
2:800S000
1 :400,~OOO
4:200$000
1 Offl.cial •
•••••
1:800S0oo
eOoRooo
2:7DD$000
1 Dito .
• ., • "
1 :80 ROOO
eoosooo
~:7Q08000
1 A.l1lIlDUense.
.,.
1:200S000
600nOOO
1:800$000
1 POl't~iro.
, • • . 1 ! OOORoOO
5009000
1: 5008000
1 Aj udante des~e, . . . "
600nOOO
300ROOO
9008000
Ao officialgue seryir de are4iyista
360HOOO
360$000
Ao amanueÍlse que servir de interprete. . • . • • • • . , • •
36OSoo0
S6QHooo
Ao thesotu"eiro dos emolumentOs.,_._.__._. ~ ~ _ _200$000
Sornma.

*

oc

...........,

14:720$000

r

5
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1 Secretario , • ,
1 Qf»Aial •
•
•
.,
1 Dito.
"
• •
1 Amanuense;
1 :j;'Ql'tejro. . . . • . . .
Ao offieia! que servir de archivista
Ao thesoureiro dos emolumentos.

~OJIllPa.,

,

1 :OOOSOOO
800HOOO
800S0OO

2:400S000
1: 600S000
1: 600#000

1:000S000
800S000

3:400$000

2:4008000
2:400$000

500S000

1:500$000

400S000
24OS000
150S000

1:2008000
2408000
150pooo

---:- -----.

---n;90"000

---.-.------_-!_-_-:..._--!..----II
FORTAI;EZA, S. LUIZ BELEM E PORTO ALEGRE.
.11:6008000
1 Secretario
1 Offl.eial .
" . 1:2009000
I Amanuense..
800,~000
1 Porteiro. . . . . • "
(jOOffOOO
Ao official que servir de arehivista
Ao thesoureiro dos emolumentos.
:Somma,
--o-.

800ROOO

600S000

I

2:4008000
1:8008000

1:2008000

400ROOO
300ROOO

9008000

1808000

1808000
100nooo

100ROOO

-.-,-j-.-.-.-- -6:_
I

(') Vide noto

14.41 e Av. de 14 de Agosto de 1871.•

I

_

.r,..

.'i:.'

..... , .'.

....

~

.......

OODIGO OOMMEROfAL

líoa

Art. ~9. O governo estabelecel'á a tarifa, dAS eIl\Q!llm~ntQs
que devem pe[lMbep os 'fpilllloaes do CQUUI\er~ig (U,7G), Tpdª~
(1.47&) .zyotCI. -Pelas senlenças proferidAs nelQs Trjbullpes dp ÇOQ1!Ilercio

CJD Ilroces~Qs f1dnliuislralivos se deveráõ cobrar os emo]\lmenlOs ~axaqo~ para

jug~s 4e 1.' in tancia.-D.'cl'. n, 1597. alI!. 96; Av. n. 3B5 de t855.
- Os slereometras pelas avaliaqQes que fizerem (1ercep~ráõ Iljetalle Ilj'lis'
do (lue para os avaliadures marcOll a flart. a~l T. po, Car, 11° ~Q R~gilIl dps
PpSlil&,-Qep"! n, 1883 de ~857 t qq. 2.
.\

11

lfall111~a do!? llmohJme"tp!? qUll s~

t\PV1lm

ÇQJHll\r,:~llli Ii~!l ~ta!,l~s

1.í\S .'ClipcflflVas Juu,a§,

I. - Cauta de negoeiall~lllj]qtl'iculaqo .... ~ •., ... ~ , ..

I' ~ I' •
8PSQOO
de repilbili~ílÇ~O
, . . . . . . . . . .. . .. :
,:
~gsooo
n
de cQITe:or, ilgente de leilões, ipternreles, trapicheiro ou adminislrador de armazem de deposito.
6Q8000
(Decr. n. 4356 de 1.869. Tqb. SiSi ~4 il !!G. )
2 - 1\'o.l1e ~ão de aw1jador commfll'cifll.··· . I . I .
45000
(pep' pit. Si 27. )
~
13 - CJ'I·ta 4e rel5islro de propriedade d~ embar/:ações......
58000
A."el·b8çã~ Ilas ll1eS!11a~ eaI1las.....................
1.6QOO
(Decl'. cito SI 7!J.)
4 - nC"'i8h'" 9-\1 gllalqLler documento c).e ptulo feito por solicilatlão da parte, cada folha de ao letras
, .
8060
N~o !l CObllíl.l·~ p.e ljllla yel'1)a de re&istro mellos de ...•..
1.6 00 0
(Decr. cit' § BO. )
P- ,!,.,r~'lg", lavpj.do~ o q1 mo que se deve Pilgílr pelQ rflgj,stro
ele quqlqljel' Q,Q/:I.IJl1eplo:
(De~r. cito Si i 06. )
6 - 'Jle.·lIlo§ de abertura (l eQcerl'amenlO t]ps Iivl'll~tle 1!91llIPerr
lliijn~e& !': <1p:eptes it!lxjliareli 40 COIJ1mel'(;jo. Por li vro ...
28000
(Decr. cito Si 1.05.'
7 ...., f;e~.ti,lqes :
EXll'abidas de livros, de actos publicas e de documentos:
O da linba de 30 IIHI''ls, •.. :. I • • • • • • • • • •• I • • • • . . • • • • .
g050
~cnbum'l pag'lrá menos de ..• : .......................•
igOOO
(Dear. cito ~ 1.05).
- U~·liICl li;
Cada anno
,
, ....•..•......
8500
OpnlllJ'r~e-l'lí~ P íUlpo díl bj.lscn dQ ilnli o .e~!linl4 dalI'lll1l~
em qnc os papeis e livros se acharem fillllQs, 1l1cllMA Q anflo
Cip 9ge se passar a c~l'tidiío.
.
Ainda qúe dons ou mais individuas reqneirão a cerlidão,
L.
nem paI' j~~o l}aver~ eo)o]uluentos de lllais (le uJUa jJusca,
nem est'l será contada 6egundo o nUlUero de V01UOl1l6 em
que estiverem dividh:!os os liyl'o~ sllpre q Ilj~sp:io íl~~»Jl ptp.
(Decl'. cito Si 1Q8.)
} - íleJ;lstro:
Dos contralos.e .disWl!..Q§ fie sociedades commerciaes .....
5g000
(Decr. O. 4396 de 1.869, al't. 3.)
"
- ~stjls eJ!l-0)qmeptos eQlrão para a respecti~a caixa e recollLem-se á
~c8parllção fiscal arrecadadora nos pl'imeiros 1.0 dias (le euda meu fl,v. Jl, 90 de
56, Regim., an. 6.
.

)
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as multas decretadas no Codigo Commercial sem applicação
especial entraráõ para a caixa dos emolm;nentos dos respectivos
Tribunaes do Commercio (f4.77).
Art. 30. Fica ex.tincto o Tribunal da Junta do Commercio
(i478). Os membros do mesmo Tribunal serão aposentados com
as honras e prerogativas de que gozavão, e os vencimentos correspondentes ao seu tempo de serviço.
Os demais empregados do mesmo Tribunal que não puderem
ser admittidos nas secretarias dos Tribunaes do Commercio
continuaráõ a perceber os seus vencimentos por inteiro, emquanto não fôrem novamente empregados.
Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer que a cumprão e
fação cumprir e guardar tão inteiramente como nella se contém.
O secretario de estado dos negocias da justiça a faça imprimir, publica.r e correr. Dada no palacio do Rio de Janeiro.
aos vinte cinco de Junho de mil oitocentos e cincoenta, vigesimo
nono da Independencia e do Imperio.
IMPER DOR, com rubrica e guarda.
Euzebio de Quei?'oz Coitinho Mattoso Oamal'a.
Carta de lei pela qual V. M. I. manda executar o Decreto da
assembléa geral, que houve por bem sanccionar, sobre o Codigo
Commercial do Imperio do Brazil, na fárma acima declarada,
Para Vossa Magestade Imperial vêr.
Antonio Alvares de Miranda Varejão a fez,
Euzebio de Queiroz Coitinho Mattoso Cama1a.
SeBada na chancellaria do Imperio, em Iode Julho de lStiO.
J osino do NMoimento Silva.
Publicada na secretaria de estado dos negocias da justiça,
em lo de Julho de 1850.
J osino do Nascimento Silva.
Registrada á folha 8 do livro Iodas leis e resoluções. Sec~e'
laria de estado dos negocios da justiça, lo de Julho de IS1>O,
Manoel Antonio Fer?'eira da Silva.

-----_._--------------(1.477) Vide not. 77.

(1478) Que havia sido creada pelo Alv. de 23 de Agosto de ,1808 •

.-------
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Dec.'ctõ n. &&, .le:l.9 de Uaio de :lS&G.

Ifantl'a pô'" em execução o Regulamento pOll'o, as Oapita'(tias
dos Portof!.
Conformando-me com o pa,recer das ~ecções de guerra e
marinha, e de fazenda, do conselb.o de estado, emittido em
consulta de 24 de Dezembro do anno proximo passado: Hei
por bem approvar o regulamento por elIas apresentado para
as capitanias dos portos, mandadas estabelecer nas diversas
províncias do Imperio pelo Decreto n, 358 de t4 de Agosto
de i845; e ordeno que se observe o mencionado regulameQ~o,
que com este baixa, assignado por Antonio Francisco de Paula
e.Hollanda Cavalcanti de Albuquerque, do meu conselho, miD!stro e secretario de estado dos negocias da fazenda, e inLermamenle encarregado dos da marinha, que a~sim o tenhil
entendido e faca executar com os despachos necessario1c\. Palacio
do Rio de Janeiro, em i9 de Maio ~e i8~6, vige~iJlIlo·quinLQ
da Independencia e do Imperio,
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Antonio F1'anoisco de Faula e Hollanda Oavalcanti
de Albuquerque.
Regulamento da ca~itaDia dos portos, a que se refere o
Qecretp desta !lata.

TITULO I.
DOS Ei\fPREqADOS pA CAPITANL~. DOS PORTOS.

,'.

~rl. to Haverá um estabelecimento naval denominaclo-Capi:la ~o porto-, em eada uma das provincias mariLilIlas do
peno, designadas nos artigos seguintes:
d Àr~. 2.° Em oada uma das Capitanias dos portos das províncias
o 1\10 de Janeiro, Pernambuco e Pará, servirá de capitão do
porto o respectivo inspeGtor do arsenal l o qual peroeberál

Ms

APPENDic:m

além do soldo e mais vencimentos, que como tal lhe compe·
tirem, uma gratificação de quatrocentos mil réis por anno. (i).
Art. 3.· Na Capitania- do porto da província da Bahia servirá
de capitão do porto o respectivo intendente, que, na confor·
midade dos Decretos de ii e i3 de Janeiro de 1834, accumula
as funcções de inspector, o qual perceberá, além do sen ar·
denado, a gratificação annual de quatrocentos mil réis.
Art. 4. Nas capi tanias dos portos das provincias do Rio
Grande de S. Pedro do Sul e Santa Catharina, servirá de ca·
pitão do porto um official superior da armada, o qual perceberá
os vencimentos e mais vantagens de embarcado em navio de
guerra.
Art. 5. Em cada uma destas capitanias dos portos, as de
que trata o artigo antecedente, haverá um secretario com o
ordenado de quatrocentos mil réis por anno; podendo serrir
naquellas provincias, onde houver arsen~es, os secretarios das
inspecções; e a este se abonará, além do seu ordenado, a
gratificação de trezentos mil réi5.
Art. 6. Ao capitão do porto compet.e (2).
t. o A policia naval do porto e eus ancoradouros; e bem
assim o melhoramento e conservação do mesmo parLo.
.2. Ainspecção e administração dos pbaróes, barcas de soco
corros, bahsas, bóias e barcas de escavação.
3. A matricula da gente do mar e das tripolações empregadas na navegação e trafico do porto, e das costas, praticagem
destas e das barras.
4.· Impor as multas pelas contravenções deste regulamento.
5. o Decidir summariamente as questões da policia naval, prejuizos, ou damnos ca1:1sados pelos navios entre si denLro do
porto.
6. o Requisitar o auxilio das autoridades civis e militares, ~ da
força armada, quando lhe fôr preciso, para fazer effecLivas
as disposições do regulamento, prender, e punir os contraventares.
,
7. o Ordenar as despezas do estabelecimento, dentro dos I,"
mites que annualmente lhe fórem marcados pelo ministerlO
0

0

0

0

0

-------------------(1) Regulamento para o registro mililar do porto do Rio de Janeiro.Av. n. 223 de 1.849.
- separa o Iogar de capitão do porto da Côrte e provinda do Ri~ de
Janeiro, do de inspector do arsenal de mal'inha, e dá outras providencial.
(2) Addi~ado pelo Decr. n. 17i9 de 1856.
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da marinh~, ou conforme as ordens e autorizações especiaes,
que pelo lIlesmo ministerio lhe fôrem dadas.
8.' Designar um ou doas individuas dos que se acharem empregados nos arsenaes, onde os houver, ou dos que servirem
perante as autoridades judiciaes do lagar, para fazerem as diligencias necessarias para o expediente da Capitania do porto,
edo processo; assignando a cada um a gratificação até seiscentos
eqnarenta réis, nos dias em que tiverem serviço, a qual perceberáõ, além dos emolumentos que deverem pagar as partes,
regulados pelos regimenLos dos salarios judiciaes.
Art. 7. Ao capitão do porto serão subordinados os individuas empregados na Capitania, nos pharóes, nas barcas de
soccorro, nas de escavação; e os que se empregão no trafico do
porlo, rios, lagôas, costas, e na praticagem destas e das barras.
ArL. 8.' O'Secretario terá a seu cargo lavrar todos o termos,
e registra-los, bem como a correspondencia oilicial e ordens
que se expedirem, fazer a matricula das tripolações das embarcações nacionaes de coberta, e dos individuas empregados
na. vida do mar, registrando-as separadamente em livros proprlOs, organizar, no fim de cada anno civil, mappas de todos
os navios entrados e s:\hidos. com declaração das tripolações,
~oneiagens, portos donde sahido~ e. para onde destinaaos, e
Igualmente mappas de todos os individuas empregados na vida
do mar, segundo o ramo a que cada um pertencer.

TITULO II.
DA POLICIA DOS PORTOS, SUA CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO.

CAPITULO I.
Dos pm'tos, cáes, praias e ?'ecifes no litoral.

Art._ 9.' O C;l,pitão do porto cuidará constantemente na conS.ervaçao e bom estado do porto, pelo que pertence á sua
lImpeza. profundidade e segurança; e promoverá o melhoramento delIe por todos os meios ao seu alcance, propondo ao
governo as medidas que para esse fim julgar convenienles,
~colnpanhadas as suas representações dos planos das obras e
os orçamentos das despezas della (3).

-------------------(3) .iJ.ddilado pelo Decr. n. 1.719 de 1tlõ6.
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Art. to. O capitão cl o porto, ouvida a respectiva Gamara
Municipal, e com approvação do Ministro da Marinha, designará,
e i.1larcará nas praias e terrenos de marinha, reservados para
Iogradouros publicos, urna. porção sufficiente para estaleiros e
outros usos dq expediente do porto.
Art. 11. Ninguem poderá dentro do litoral do parlo, ou
seja na parte reservada para logradouro publico, ou seja na
parLe que qualquer tenba aforado, construir embarcação de
coberta, ou fazer cavas para as fabricar encalbadas, sem que,
depois da licença da respectiva camara municipal, obtenha a
do capitão do porto, o qual a não dará sem ter examinado,
se poderá ou não resultar dabi algum damno' ao porto. (4)
Art. 12. Ninguem poderá lançar entulhos nas praias Oll cáes
do llttoral do porto, e sim no lagar designado pela Camara
Mun.icipal. Q contraventor será sujeito, além da multa devida
á Camara. Municipal, a tirar outra vez l) entulllo que houver
lançadq, se com effeito puder ser apanhado na occasião j ou
se souber quem foi; mas; quando se ignore, a Capitania do
porto. a expensas do cofre das multas, mandará fazer esse
trabalho.
Art. 13. Ninguem. poderá fazer aterros ou obras no lilloral
do porto, ou rios navegaveis, sem que tenha obtido liceoça
da Camara Municipal, e pela Capitania do porto seja declaradol
depois de feitos os devidos exames, que não prejudioão o bo~ es·
tado do porto, ou rios, os estabelecimentos nacionaes da marmba
de guerra, e os logradouros publicos, sob pena de demoliÇãO
das obras e multa, além da indemnização do damno que
tiver causado. (ti)
Att. t4. NingueIh poderá depositar madeiras nas praias, nem
conservar DeI.las, ou DOS cáes por mai de 5 dias, an~oras,
peças de artilharia, amarras, ou outros quaesquer objectos
que embarãcem o transito e servidão publica, ainda que lenba
licença da Camara Municipal. E quando para o deposito ede·
mGra de tnes objectos der lieenoa o capitão do porto, sem
prejuizo da sobredita servidão, só se poderá fazer da bateole
do preamar das aguas vivas para cima. Os contrav(}nto~S,
além tia multa a que furem sujeitos pelas posturas da tespeo llva
-----------~-----------(li) Decr. n. 5585 de 1.874, art. 5.

J5) EslabeJec~ regras sobre a conslJ'ucçãU e CÓl1scl'vaçâo ue cUi'rae~.d~
pellte nas costas, portos e oulras aguas na\cgavcis do lmpel'io o Decr. ld/5
de 1861.:

~ppend.

~~"ott
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CalDará Mlihicl~ãl, sêrãtl obriglldl:l§ Il. fà~ér t!scll.lar (}uálijtier
a~ê 1\

8~

acchtnUle tltn ,detrlrtlento dl1 porlú.
proprieUlriO 01I lU'retltlatãrlo tIe trapicíte
poderá I1Ml' dr, fMhos atltêsos ttuátlílo lJarregão 011 deseãtre~ão
elI1bll.réll.ç5e§ tle fiãbotàgém, pôdlHHlt} ~oi'l3lil usai' de lalÍlpeõ~s.
Os cotilrãvílf1ló['l!B serão sujeibo il repa ação do dàmno; além,
dá Itllllta devida â GàlI1à.râ MUnicipàl.
Art. i~ As emBarcações que sê alnarrarêm 1:1. quatrb êabos
juôm ~a pt'aias nãb Hmçãráõ ancotlls em logl1r qUI:! no preáIl:U~r
fi~lI~m llobertas, \:fias sil:h ondê .i'lst~jão destloberlas, {lUIn dê
e~ilar o damno que disso possa resulLar às emtlãtca~õlJs dtl
trafico do porto. Os contraventores se~ão sujeitos à muILa de
dez a vinte mil réis, e á reparàôãó do damno que houver.

que

M~. Ui. N~bli\jrtl

C!\PITULO II.

Dtts entradas

l!

~àMdà dos 1tatliBs.

Art. Ui Quando êntràr no portll ql1àHJliBl' etttbattaçãll tiacionál
tlstt'lIligelra. o ol.iibil1l de ~~gt l~ do port etUfegarâ ati
capilãb Óú iMstt~; Um éxel:n~là.r do regdlamebttl tlo porto que
sel'à ~e~tiluitltl bã CàpHàI1ià quatido â êltlbarêãçãl1 t~bl1à de se
011

relltl~~

011 tleSfi1lu1clillf':

.

. Art. ,iS. Logo depois de visitada, a embarcaç~õ petas repàttlçÕlls fi8êll~§1
tlé slmtle {) capitão 011 rhestr~ irà á Càpitatllll

e

do ~~rto tlàt à éntrada; tiMe se ttHtiarã bótá dti r1BItlt! tl.o
capilãtl; da êmbãtCllçãO, ~ra~a ou pott\:) a 'lu~ pedante. dõ

~ontJ !lu I\bnsl~hâtarlo, núlIie~O tias pê~soas lia tril:mlâçãb, Idgatl
obtln vl!m, bà~ãó à que ~erlênceJl sati ptltte êm ttltleladas.
q~a~~ Os pasBàg~iros; ql1alidaa~ e qliantitlade de la ttô. Se ti
caPllao ou mt!BtI~ nãO plitler ir pí!s~Balme~tê, màndarã a obre~Ila dl!tlaraçãd por éscl'ipto; por elie ãssign~tll1, ou por algum
os llffiolãêll da ethb:irca~ãtl. (ti)
Ál't. 19. Todo o éapitãb, tllI rt1é~trê de qtlálqbér hávio met~anle, ~ue .prete~de~ sàhir, irá r1ll. l:lS~erll. à~r'àsentar s'àus.
espachos a Capltallla do porlo pára sei'"em ahl 'àxabiitládOs;
e, ~ lalltltl tlOi'i'entes, ~~ làôOàrá em um livro tle teglstro {)
~ollie _do Upltãtl s t)II II1Mtr~, tlOtltl, oli eobsigI1àtãrid do ná io,
naçao, o numero das pàSSO:!.s tI:!. tripõlacâô, tonelagem e

-------------------(6) Dcur.
5585 de 187tJ. arts. 2 § a, ê tu
DI

___lo.. _ .
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porto a que se destiM; devend0 de190is 8fltregar...:lhe um do·
cumento, que elle apresentará no registro do porto. Oencaro
regado do registro da porto notará no verso desse doC'Umento
o dia da sabida, e os nomes dos passageiros, enviando-o de·
pois á Capitania. Tedo aquelle que assim não praticar será
obrigado pelo registro do porto ao seu cumprimento, e suo
jeito á multa de quatro mil réis: os registros e notas deste
artigo e do antecedente serão feitos gratuitamente. (7)
Art. 20. Nenbum navio mercante, nacional ou estrangeiro,
depois de entrar o sol, ou antes diste nascer, poderá sahir
do porto. (8)
CAPITULO III.
Dos ancoradouros.

Art. 21. Acapitailia do porto coadjuvará o que pelas Reparti·
ções da Saude e da Alfandega estiver determinado a respeito
dos ancoradouros de quarentena, franquia, carga e descarga;
e quando algumas da.s disposições respectivas lhe pareção inconvenientes, ou entenda que outras se podem dar mais conformes aos interesses publicas e particulares, o proporá explicita·
mente ao governo na côrte, e aos presidentes nas provincias;
para se deliberar.
Art. 22. Tambem conforme o uso, e fôr mais conveniente,
a Capitania do porto proporá ao governo o logar mais proprio
para ancoradouros da quarentena, e da franquia, carga e des·
carga, sendo os dous ultimas ancoradouros subdivididos par,a
navios, que tenbão de carregar ou descarregar generos de fa~1
combustão, e para embarcações de cabotagem. cuja carga Dao
fôr sujeita.a direitos de alfandega. Tambem conforme o uS? e
fôr mais co.nveníente, designará ancoradouros para os navIOS
que tenhão de fabricar, e para aquelles que não tenhão des,
tinos. As cabreas, barcaças, armazens navaes e embarcações do
trafico do porto, amarrar-se-hão nos logares, e pela fórma que
fôr indicada pela mesma Capitania.
Art. 23. Os navios de guerra, nacionaes e estrangeiros, an°
coraráõ onde mais convier. fóra dos ancoradouros destinados

---------------------(1) Bec\'. cito n. 5585.

(6)
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para os navios mercanLes, nos portos em que para isso tiverem
comrn11ditlade; e naquelles em que a não houver tomaráõ lugar
no ancoradouro da franquia e não poderáõ sahir do ancoradonro
para fabricar, sem que primeiro tirem a polvora; dev~n lo
os primeiros fazê-lo por ordem s::Jperior, e os segundos requisita-Io, pela autoridade que represente o seu paiz, ao Ministro e Secretario de Estado d0s negocios estranaeiros, que
solicitará permi~são para o deposito ao Ministro da Guerra,
prevenindo ao da Marinha desta mudança. Nas provincias taes
reqlJisições serão feitas aos respecLivos presidentes. Os navios
mercar; ?e-, nacionaos e estrangeiros praticaráõ semelhantemente, q\lando tiverem a mesma precisão.
Art. 24. enhum navio mercanLe, nacional ou estrangeiro,
poderá pas-ar do ancoradouro de franquia. trazendo polvara a bordo, sem a de carregar. ou seja e ta de carga, ou
para uso da propria dere a; o capiLão ou mesLre requererá o
deposiLo della, não podendo tornar a rt!ceber a que se desLinar
para seu uso, senão quandu estiver o respectivo navio O!ltra
vez no ancoradouro da franquia, e na vespera da partida.
Poderá, porém, o capitão do porto permiltir que se conserve
~a embarcação aqtiella pequena qu:wtidade de polvora que
JlJIg1r precisa para signa es.
t1rL. 25. Todo o navio ue guerra ou mercante, nacional ou
es1rangeiro, fará ,collduzir asna polvora de caraa ou de defesa,
toberla com encerado, levando a emharcação de conducção
arvorada uma bandeira encal'l1afla, e indo acúmpanhada de um
guarda, quando fôr mercan le,
ArL. ~6. Todo o navio mercante, nac'onal ou estrangeiro,
qlJe estiver nos ancoradouros de carga ou descarga, deverá
ter os páos de hujarrona e giba dentro; e nos porto' em
qlJe pela SUéi pequena capacidade e Liver por i 50 amarrado a
qlJalro cabos, terá, além disso. a reLranca denLro, e as vergas
desamantil badas i e só em vespera de sabida para o ancoradouro
de fl:anquia, afim de envergar p:lnn , poderá amantilhar vergas
-e deitar. fora os páos, menos o da giba, que só o porá no
ancoradouro de franquia. O cOúLravenLor erá multado em
qna~ro mil reis p r cada vez, e perderá o direito a. indemnizaçao no caso de lhe serem parLldo por abalroamenLo.
ArL. 27. Nenbum navio poder~L dar, no acLo de amarrar-se,
~udLra direcção á suas ancoras. que não seja a que estiver adopa a pelo uso do porto. O contravenLor sera. obri~a o a SllSpe.nde-Ias. e dar-lhes és'a direcção, e quando o não faça lierá
a ISSO col1stran õ ldo, e depúis l1lullaUO em seis mil rél:;.
~~
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. .-t. 28. Todo o navio naciOna.l Oli esLrange: 1'0 erá abri·
grl.do a ter bóias nas ancoras das suas amarrações, Dão podendo amarrar espias a estas bóias. O conLravefltor era
obrigado ~~ reparação do damno, havendo-o, e, além disso,
multado em seis mil réis.
Art. -z9. Tod03 e quaesquer na1ios deveráõ, nos differenles
ancoradouros, prestar reciprocas auxilio em o acto de amarrar·
se ou desamarl'ar-se, como seja receber uma espia, arrear ii.
amarra por a;lgum incidenLe imprevdo, etc.
Art. 30. E prohibirlo a todo e qnalquer navio dar tiros,
011 salvar, a não estar no ancorad'JlIf'o de r anquia, e neste
mesmo o não poderá fazer, levanJo Laco o tiro. l\quelle que
transgredir será sujeito á reparação do damno, havendo-o, além
de ser mulLado em oito mil réis.
Art. 3l NãlJ sera permill.ido. denLro dos ancoradouros do
carga e dese:'\rga, con -el'var fogo a bordo, depois do toque de
recolher, alúllI ela lélllterna. de que trata o artigo {33 do Rego:
lamento de 'i2 de .!unho de '1836, e de uma luz que puderil
ter em lanterna fechada na camara de cada navio. O conlra·
ventor ficará obrigado á reparação do damno que possa haver,
e será multado em dez mil reI.
Art. 32. Nenhum navi poderá sabir sobrec,arregado, nem
levar carga no convez qne .callse perigo. O capilão do porlo
o regulará com prudeoGla, 19iando Gom attenção sobre laes
circumstancias; e o capItão ou mestre se conformara iJom o
que elie determinar.
Art. 33. Nenhum navio mercante poderá mandar os seos
botes ou escaleres a bOl'do do navio que entrar ou sablri
poderáõ com tudo enviar suas lélnchas para o rebocar ou
ajudar a ama.rrar, não podendo. por~m, estas atrat;ar ~o p~lafl~,
e só sim amarrar-se pela pôpa emquaoto seu serVIço Dao or
necessario.
Art. :14. Nenbum na,vio mercante poderá ter amarrada ~U3S
embarcações miadas, senão aos portaló 'nos ancor:ldoDros d:
,{ carga e descarga; no de franquia lhe será permi ttilla le~ a l~ncb
pela popa. O contraveator será multa o em juatro mIl réls. _
Art. J5. Nenhum navio mercante podera ter as suas elllr
barcaçôes miudas fóra' do navio depois do t1ro de recol~~~
salvo por algum motivo extraordinario que justificará. Ocon
ventor será multado em quatro mil reis.
3S
Art. 36. Os barcos do trafico do porto, empregad~s ulé
cargas e descargas, não poderáõ carregar generos senao ~.
á linha d'agua que lhes estiver marcada, e estando eslanqo~
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Todo aqueile ari'aes que o contral'io obrar, será punido com
um aLé dez dias (le prisão.
ArL 3í. Somenle aos escaleres da Alfandega, Capitania do
" porto. ou regislro, será permitLido andar petos ancoradouros
1,
de carg<J. ou descarga, depois do liro de rec,olbl r, I:'!ll rondils
ou em algum outro serviço. <,Jualquer bole ou e caleI' quP. rÔI'
encontrad/), a não ser de navio de guerra, sera arpl'cl1enúidll,
e mulLado o respectivo navio ou dono em dez mil rei-, ;i1ém
das em que incorrer, conforme os regulamentos elas repartiçõ.;s
fiscaes.
Art. 38. Ninguem podera roregar, nos dilIerent,es ancoradouros, ancoras perdida~ sem IÍl:euça do capi lão UO POrLu, e esle
a não permiUirá senão por quinz' dias; devendo depois a
ancora. no caso de achada, ser apresen tada para se exami nar
se pertence ou nã.o ao que a achou, e, no C:ISO negativo, ficar
para uso da capitania ou do arsenal, indemnizando-se a des·peza que se houver feito com esse trabalho.
Ar!. 39. É prohibldo nos ancoradouros apresenlar·~e iudividuo algum nú de dia, por qualquer motivo qUf'. seja; e
andarer indecenle o~ que se empregarem nas embarcações
do traficl) do porto. o~ contravenlores licar; õ ujeito á pl'lsão
por Ires dias, e ao .'ecrutarnento, sendo nacionae . Havendo
felimenlo ou conslituindo a acção de5honesla. delicto policial,
serão os individuos presos, e remettidos â. autoridade criminal
de terra.
CAPITULO IV•
.Dos anco?'adow'os dos navios em fab"íco, velhos e sem destino.

Art. 40. Todo O proprielario, cuja emba"cação r tiv r com
aberta, e que por seu descuido fôr a pique, será obl'igado
-a lira-Ia do fundo, e a encalha-la, ou para a desmanchar, ou
para repara.la.
.
. Arl. 41. No caso do artigo antecedente,"se dentro de quinze
dias, depois da intimação feita ao proprietario ou seu legitimo
repl'esentante no 10g.J!', elle Dão tirar do fundo a embarcação
qUe havia ido a pIque, importará isso o abandono. della, e
lIeste caso ficará a cargo da capitania o trabalho e proveilo,
Podendo o capitão do porto fazer arrematar o desmancho, ou
toma·lo a seu cargo. Em todo o caso, não será o proprietario
ISento de uma multa, que cubra as despezas, no caso de deficít.
An. 42. Quando um proprietario pretender desmancbar qualquel' embarcação, deverá requere-lo ao capitão do porto, para
ag~a
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este lhe marcar o logar. O mesmo capitão do porto fará enlão
lavrar um termo, pelo qual aquelle proprieL'1;,io se obrigue,
dentro de um prazo razoavel, a fazer o desmancho, sem deixar
objecto algu~ que po::>sa contribuir para. a ruina do poria.
Art. 43. E probibido a05 mestres encarregado8 dos fabricas
dos navios acender fogo em suas lanchas para derreter breu,
pixe, etc., a não as terem distante deJles, e de quaesquer
outras embarcações, o comprimento de uma amarra pelo menos.
Os con I raven lares serão muI tados em dez mil réis (9).
Art. 4lL É igualmente prohi lido nos ancoradouros dos na·
vios em fabrico, e dos sem L1estino, andarem os pescadores
de noite pescando com facl10s acesos; devendo ser multados
os l:OOlraventares em quatro mil réis.
CAPlTCLO V.
Dos SOCCOl'ros em occasião de incendio e perigo naval.

Art. 45, Toda a vez que se incen'liar qualquer emba~ea(ão
de guerra, ou mercante, as que estiverem proximas da,mce n'
diada lratará- logo de se afastar deJla; e as que esllvere~
em posição favol'avel, deixando a bordo a geote oeccssarJl
para guarda e segurança d<ls mesmas. prestaráõ logo IOdoo
auxilio, que Ines róI' possivel. Os capitLs ou mestre5. apenr
observarem o signal de incendio, Oll ouvirem no mar, estandO
em terra, recolher-se hão immedl3tamente a seus bordos, on,l
perman,ece~áõ até reconhecer-se t,er cessado o incendio. ODrl~
que primeIro obse,rvar o incendlo, tenllo paI vora a ~ordo, ,a~
slgnal com dous llros successi\'oS, e com o intervallO de lrJD
segundos; ou içará uma grand~ luz no penDI da meseDa, seDdo
,
J
a lanterna forrada de fillele encarnado.
Át'l. [JoG. O capitão do porto, ou seus subordlOados, Ing
que chegarem a bordo do navio incendiado, ao mesmo leDl,~
que lbe applicarem as bombas, empregarãõ todos o~ ml;/
de o tirarem dentre os oulros, para logar onde não preJfd,qr.~
No caso de não haver probabilIdade de
alvar, ,o e~~
para algu ma praia, ou corô que est.i ver mais proxllIIa j j:o:
se a rapidez d~ incendio o não permiLtir,.e correr m,~slllO~~.
de .~e co~mumcar a' outros.' em .taes clr~umstaoc~as/ por~
terao a pique. Acabad" o lOceudlO, devera o~

°

(9) Modificado pelo Av. n. 63 de 1.851.
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mnrdar. sem perda Je tempo, passar fundas ao navio submeruldo. afim de o pôr a nado.
Art. 4í. Todns os navios de tres ma tros serão obrigados a
ter Dilo baldes de 10n:J, pão, ou sola alceados, e com seus fieis,
e dons machado' sempre promplos. Os de dou mastros terão
melade j sob pena de multa uns e outros em quatro mil réis.
Arl. ~·8. O pra tiros, ou capatazes da gente do trafi,:o do
porto, apresentar-se-hão com suas lanchas guarnecidas (os que
as tiverem) no Jogar do ineendio; e, se não fôrem promptos
em aludir, o capitão do porto os prenderá por tempo de tres
a oilo dias, ou o' multará de dous a oilo, mil ráis.
Arl. 49. Em occajão de tempora\' logo que se observar
alguma embarcação em perigo, 0\1 c m signal de pedir soccorro, todos os praticas e capatazes, spgunuo o detalhe que a
respeito se houver feito. irão á capitania do porto com. uas
Jan has devidamente equipadas; de dia, <lO signal de uma bandeira azul içada no mastro que deverá haver na Capitania, e
de noite, ao signal de um tiro ele peça, e um foguete ao mesmo
tempo, A gente que fOr mandada a 'oecorro será paga pelo
navio em perigo, assim como os alugueis de ancoras, ancorotes,
e viradores, que se lhe prestarem.
Arl. 50. O capitão do porto fará um detalhe entre os navios
D,acionaes qu estiverem no porto, afim de que haja UO! dia:Jamente encarregado de ser o primeiro que, em occasião de
lDcendio, ou de peri;.(o de navio. faça equipar a sua lancl1a,
regularmente guarnecida conforme a natureza do soccurro.
O navio que estiver de dia terá içada uma bandeira azul no
tope d~ prôa.
CAPITULO VI.
Dos lastros dos navios.

Art. iH. Logo que qualquer embarcação quizer descarreg~r.
ou repe~er lastro, deverá requerer ao capitão do porto, a delJda
permlssao, e este indicara o lugar aonde devi;!. ser tIrado, ou
laDeado.
Arl. 52. É prohibido emb:lrcar ou desembarcar laslr durante a noite, e igualmente lança.·lo ao mar fiO logar rio ancdora~ouro, e da mesma fórma a varredura do porão em o c,lsião
e limpeza; o c lntravelltor no primeiro ca:-:o ~erá . ujel o a
~ma multa. ele cincoenla mil réis, e 00 ~e~lIndo. além d mult~
t ~ ~e~, mil réis a :lm COJllo de réil', erá prtlSU de um ate
nOla l,las, couforme a gravirladd du CaSO.
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Art. 53. Será permitLido a quaesquer embarcações ualnear
entre si os lastros, precedendo licença do capitão do porto, e
tomando-se as cautelas, que ene ordenar, para não cabir no mar.
Art. 54.. Será permitlido ás emb:trcações de cabotagem irem
fóra dos ancoradouros receber lastro.

TITULO lU.
DA L,SPECçlO E AD1Il.'lSTRAÇ!O DOS PBAROES: BARCAS DE SOCCORRO,
BALISAS, BOlAS E BARCAS DE ESCAVAÇAO.

CAPITO LO 'NICO.
Art. 55. Ficará a cargo do capitão do porto a inspecção 6
administl'acão dos pharóes, barcas de soccorro e de escavação,
fazendo conservar tudo em bom estado de satisfazer os eu'
fins, e informando circl1ms 1anciadamente ao governo o que
entender necessario para o :>e11 melbúramento, com indicação
das providencia:> que se devem dar e com o orçamento das
despezas predsas.
Art. 56. Nos portos ou rios em que, para segurança da
navegação, fàrem necessarias boias e balisas, a capitania do
porto a-s mandará coLlocal', empregando na sua conservação
a maior vigilancia.
Art. 57. Nos rios navegaveis a vigilancia na conservaçã~
das boias e balisas será incumbida pela capilania do parlo a
pessoa idoner., que pereeberá um~ gratificação proporc~ona! ao
seu trabalho, bem como lhe marcará qllaes a!) suas obfJgaçoes;
Ar . 58. Todo aquelle que destruir boias ou balisa~ s~!a
preso de um a cinco di,lis, mnltado de vinte a trinta mIl reiS,
e constrangido á reparação do damno.

TITULO IV.
DA MATlHCULA DA GENTE DO MAR, E DAS TRIPOLAÇÕES EMP[{EGADAS
NA. NAVEGAÇÃO E TRAFICO DO PORTO, E DAS COSTAS E PM"
TICAGEM DESTAS.

CAPITULO I.
Da mat?'icula das tripolações das embarcacões de cobtrta.

Art. 59. Fica in~tanrada na. repartição ria marinha a matricula das tripolaçues ÚdS em 'an:'ll,:õt::::> nacionaes de cobar ta,
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empregadas na navegação de grandes rios e lagôas, de pp.quena
e grande cabotagem, e de longo curso: conslará ella da naturaUdade, nome, filiação, idade, signaes do individuo, e do
ajuste da soldada que elle fàr ganhar durante a viagem da
embarcação (W),
ArL. 60. Todas as vezes que qualquer embarcação nacional
de coberta se destinar ã. navegação declarada no artigo antecedente, deverá o capitão ou meslre dirigir-se á Capitania (1.0
porto com eua tri po ação, para abi fazer a declaração do trato
e do ajuste das soldadas de cada um dos individuos durante
asna fatut'a viagem. O secretario da Capitania do porto passará enlão a lavra um termo, em que se declarem quaesquer
condições que houverem sido feitas entre o capitão ou rne&tre.
e a respectlva tripolação, bem como a soldada ajustada; lançando igualrnen e o nome de cada individuo, seus ,ignaes,
naturalidade, ele. Este termo será assignado pelo capitão do
porto, secretario, e o respectivo capitão ou mestre. Concluído
isto, o secretario extrallirá o rol de equipagem ou matricula,
organizado em fórma de mappa nominal, lançando neHe em
resumo, como observação, as condições do trato, etc., e, assignando conjuuctamente com o capitão do porto, o entregará ao
capilão ou mestre (I ~).
Arl. 6f. Nenhum capitão ou mestre, depois de matricularl0
qualquer individuo de sua tl'ipolação, poderá despedi-lo sem
concluir a viagem a que se propõe; salvo, porém, pagandolhe por inteiro a soldada, ou convencionando-se por qualquer
maneira.
Àrt. 62. Nenhum individuo, da mesma fürml, poderá exonerar-se de seguir na respectiva embarcação, tlepois de estar
nell~ matriculado; o capitão ou mestre neste caso ponerá
coagl.l~ em virtude do trato, dirigindo-se nos portos do lmperio
ao capllão do porto, afim deste providenciar; e nos estrangeiros
aos coo ules do mesmo Imperio. Todavia, se o individuo que
prete,oder desligar-se der outra pes.oa em seu logar, e nisso
conVier o capitão ou mestre, não haverá lagar o recurso indicado, devendo entretanto filZer-se di so sabedor ao capi Lão do
porto, afim de mandar fazer a conveniente nota na matricula.
'Àrt. 63. Nenhum capitão ou mestre de embarcação nacional ou estrangeira poderá admitlir individuo algum em ~ua
.,(10) MOdificado a respeito das matriculas das e.lIbarcações de cabotagem
]leo Oecr. n. !6:.10 de 1855.
(11) NOl.
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tripolação, sendo nacional, sem bilhete do capitão do porto, em
que mostre estar o individuo desembaraçado, quer do serviço
ç10 Estado, quer de engajamento em outro tlavio; e sendo es·
trangeiro, sem um documento do consul de sua respectiva
nação, em que declare estar desembaraçado, c do lDesmo
cãpitão do porto, por onde conste não ter engajamento em navio
brazileiro.
CAPITULO U.
Da matricula de todos os individuas empregados na vida do
mar. (12)

Art. M. Os individuos nacionaes empreg'ldos na viàa do
'mar, tanto no trafico do porto e pequenos rios, como na
~avegação dos grandes rios e Jagôas, na pequena e grande
cabotagem, nas viagens de longo curso, e na pesca. erão
matriculados na Capitania do porto, e na fórma deste regula·
mento (13).
Art. 65. Da mesma fórma Ee matri alar: õ os calafates e
carpinteiros de embarcações, comprebendidos no numero que
para cada porto designar o capitão (14).'
. .
Art. 66. No primeiro domingo de cada mez todos os illdi·
viduos da vida do mar deveráõ apresent.ar·~e na Capitania do
porto com suas matriculas a passar mostra, e o capitão do
porto porá em cada matricula o -visto-o Os pescadores que
não Tôrem do districto do porto irão ao quartel do respecliv.o
capataz, o qual do mesmo modo porá o -\'Ísto- nas matn·
cuJas; remeltendo depois á Capitania um rrappa nominal dos
individuos que comparecêrão, de~larando os que falLárão, e qu~
o motivo. (15)
•
Art. 67. Os individuos empregados na navegação, qne.n~o
estivererp. no porto no dia da mostra acima des gD:ldo! lrao
no primeiro demingo, depois do dia de na chegada, a Capitania do porto em que se a'cbarem, apresentar-se cum suas

----------------------(t2) Não se póde prefixar o numero de c<llafatl's e carpiuteiros admis";'

vpis á matricula em cada um dos portos do lmpel'io, e nem ha lugar ~~
dilicar-se a disposição do art. 1° do Decr. ti. 1b82 de 1855. -Av. u.
de 1860.
'.'.-( (13) Additado pejo Av. n. i30 de :1848 e Av. n. 376 de 1860.
_
(14) Substituido pela, disposições do Oecr. n. 158_ de 1855 j Av. D. 3/G
,
de US60: Jippend.
(15) Not. ant.
.~ J
N~
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matl'Ículas para nellas o capitão do respectivo porto pôr o
-visto. - Se o ponto em que se acharem rôr muito di tante
da Capitania do porto, apresentar-se-hão ao capataz do lagar,
o qual deverá pôr o -visto-nas matriculas que lhe fôrem
presentes. (16)
Art. 68. Todos os individuas empregados na vida do mar
serão isentos da guarda nacional, e dos mais onus civis.
Serão, porém, sujeitos ao serviço naval da marinha de guerra,
todas as ~ezes que fôr necessario, e segunllo suas circumstancias. (17).
Art. 69. Os que fôrem remissos em comparecer ás revistas
de mostra, nos tempos e rela fórma indicada nos artigos antecedentes, serão punidos com prisão correccionalmente de um
até oito dias, ou multa. (i8)
CAPITULO UI.
Do aTrolamenlo das emba1'caçães nacionaes.

Art. 70. Todas as embarcações nacionaes construidas no
Imperio, ou mandadas construir fóra, ou compradas ao es~
lra~geiro, serão numeradas e arqueadas. Em cada Capitania se
rara deltas um arrolamento, lançar.do-se em Uvro proprio o
nome do dono, o da embarcação, suas dimensões de boca,
~ontal, quilha limpa, sua mastreação, comprimento de roda
a roda, lagar onde construída, em que anno, e finalmente o
nome do mestre que a construi o, sendo elIa nacional. Prevalece~á a arqueação feita pelas repartiçõe fiscacs, e por ellas
se fara a averbação.
Art. 71. 'Sempre que se comprar, ou vender uma embarcação
no~ portos do Imperio, em ambos os casos os titulas do anterIor proprietario serão entregues á Capitania do parlo onde
se reall~ar a com pra, ou venda; e o capitão do porto, fazendoos archlvar, mandará abrir a senlamento á 'em bar 'ação com~rada quer a estrangeiro, quer a nacional, pondo-se a rerba
a venda no as~entamento da que fôr vendida, no ca.~o ele
pertencer ?- embarcação á capitania da respectiva provincia.

------------------------(16) Av. n. 3i6 de 18GO.
(17) Av. n. 376 de 1860.-Vide nol. 789 do Cod. Comm.
ti (18) Fôrão dadas instrucções para execução do Decr. n·. 3708 de 1866,
n la~nllo ao serviç' da marinha de guerra 1,600 dos individuos ~lDpregados
a VI a do mar e matriculados nus Capitanias dos I.orlos. Av. n. 4').7 de 1866.

APPl:':J.-DICE

I\' I~ qllal)( o pp.rl.:'nça ella á Capitania de oulra prov!ocla. o
capi!io do parlo ti Iquel!.) onde se verificar a compra ou venda.
avi. ara oilir:ialnWllle ao ou tI'O capitão do porto, afim de proceu;'r e-te aos lJOI'OS assentamentos, ou mandar pôr as necessarias vPl'bas.
Al't. 72. Todos os capilães do porto das diversas Capit:tnias
enviaráõ annualrnenle, até o dia 15 do mez de Janeiro. ao
inspectur do Arsenal de Marinha da côrte, mappas estatísticos
de loc1'\5 a em[);). ·ca.çõvs das differentes classes, bem como dos
in livi III0s nellas emrregados, para de todos estes mapp.as
mandar ellll organiz,lr 05 mappas gerae , que deverá ditig'ir aSecrelaria de Estado dos Negocias da Marinha no principio de
cé'dJ. anDo.
CAPITULO IV.

Das embarcações do t1'afico de porto, e nos rios navegaveis. e dos
individuos nas mesmas empregados.

Art. 73. Pela. Capitania do porto serão designados os logares
{)Ode devão estacionar as embarcações do trafico do porto, e
rios navegaveis : todas serão numeradas e marcadas com uma
letra do alphabeto no co tado, e naS vélas (as que as tiverem)
para designar a respecti va estação.
Art. 74. Pela Capitania do porto serâ feito um arrolamento
de todas estas embarcações, no qual se e3pecifiquem as corre3pondentes dimensões, e se declare o nom'3 do clono e sua
morada.
Art. 75. Todos os individuas empregados em tal ser!ico
serão matriculados na Capitmia do porto-, e divididos em seccoes .
Cada secção serâ composta elos individuas que trabalharem em
uma determinada estaç,ão ('19).
Art. 76. Todas as embarcações empre 6ada no trafico do
parLo e rios navegaveis, além da matricula, de que OS}cJ;i'
pectivos individuos deveráõ andar muniuo" não poderão em
tal serviço empregar-se sem uma licença por escripto, dad\
pela Capitania do porto, onde ficará ella registrada: eslas ~~
cenças serão reformadas no fim de Gélda um anno, P não podel'ao
ser. transmi siveis· o que Gontravier será multado de quall'"
a dez mil réis (20).

---------------------(19) Av. n. 376 de 1860.
(20) Av. cil.
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Al'I. 77. Cada secç.ão terá um capataz, e o numero de subcapatazes, que, conforme a \abutaç:io da respectiva esLação, fôrem
necessarios. Uns e outros serão [o'rJeaúos pelo capitão do
porto, dentre os indi\'iduos os mais '::tpazes da mesma estação (21).
Art. 78. Cada capilaz responderá pela policia de sua eslação.
~ão poderá fazer castigos senão por reqnen<ls faltas, limitauuo-se
estes á limpeza da estação. Nos delictos d' pancadas, ferimentos,
roubos, mortes, etc., prenderá. o delin l\lente á ordem da autoridade policial do IO,:clr, fazt.mdo-o conduzir á presen~a de ta
com a competente parte (22) ,
Art. 79. Cada capataz poderá. incumbir os eus subcapatnes
daquillo que julgar con"eniellLe a bem (la policia 10eal, particulal'mente em, ua ausencia. Delalhar: cliaria ou semanalmente
o numero snfficirnte de individuos da slla secção, que elevera
apresenlar-se na Capilania do porLo por occasião de incendio no
mar, ou em terra, ou quanrlo hou ver navio em perigo.
Art. 80. Havendo bombas de incendio no bairro da respectiva
secção, o capataz della mandará os Individuas detalbado , segundo o artigo anler.pdent.e, para o lagar onde se acharem as
bombas, afim de tl'au..dbarem com ellas,
Arl, 8,1, 1·0 caw Lle se haver pre lado auxilio e trabalbo,
capataz faril. um:1- relarão do individnt'c; que trabalhárão, certificada pelo mest!'e, cOlltra-mcstre, ou oHie:al de calaf.lte que houver
~compaDhado aS ])ornl1a , ou pelo encarreo-ado das mesmas, Taes
Individuas serão gralificados pela Capitania do porto, em proporção do trabalho que bOllverem pre-tado, e em relação ao
Jor~al de um servente. Quando o auxilio fôr de perigo de navio,
sel'ao pagos p lo respectivo dono ou consignalario, segundo o uso
do porto.
Arl.. 82. Cada capataz vigiará por j e por seus subcapalazes,
qUe baja a maior subordinação nos sellS subalterno, que os
passageiros sejão I ratado com aLLenção, não soJIrão prej uizos
na ~lais peql1Plla parle do seu trem, fazendo mes:r.o qlle se
rl}.llluão Q'1aesquel' objectos que por esquecimentu lellhão
de!x~do. Qualldo o doo;J ue um objecto deixado lião for conliecJdo,
?u nao e souber de sua resit.1encia, será a COlJ .. a achada dirigida
aCapilania do porto, pan por esla serem feito. o. competellte..
annunclos; mas, se depois de repelidos elles não app:irecer

°

°

-------~---------------(21)

II'.
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dono, será entregue ao juizo a que pertence a arrecadação das
cousas de que se não sabeo dono.
Art. 83. Os capatazes nos seus impedimentos serão substituídos pelos subcapatazes conforme a ordem numerica, que será
segundo o merecimento individual.
Art. 84. Os capatazes usaráõ de uma jaqueta azul, tendo na
g0la, ao alto de cada lado, um emblema de metal da configuração de dous remos cruzados com uma ancora, como se vê
na figura junta. Os subcapatazes usará-da mesma jaqueta e
emblema, porém sem ancora, não sendo d'ora em diante admítLidos quaesquer outros usos que a respeito se tenhão introduzido nas províncias.
Art. SD. O capitão do porto poderá demittir a qualquer capataz
ou subcapalaz, quando não compra seus deveres.
CAPITULO V.
Dos pescado'res.

Art. 86. Todos os pescadores serão divididos em distl'iclos:
cada districto será composto dos individuas empregados na pesca
interior e exterior, que residirem em bairro ou logarejo da
cidade, villa, ou costa (23).
Art. 87. Cada districto terá um capataz que inspeccione os
demais pescadores, bem como os subcapatazes que fôrem pre·
cisas para o coadj uvarem: uns e outros serão da escolha e
nome:l.ç:Io do capitão do porto da respectiva provincia (24).
Ar!. 88. Todas as' disposições, quanto a deveres e incum·
bencias de capatazes e sl1bcapatazes das estações de embarqu:,
matricula dos individuas, arrolamento, numeração e marcaç~o
com letras no costado, e vélas das embarcações, serão applicaveis aos pescadores (25).
.
1\,rt" 89. Ocapitão do porto irá, ou mandará fazer na prímel r.a
vez, por pessoa por elte com missionada, o arrolamento e m.al~~'
cula. Quando depois bouverem de se matricular quae ql1er ln I'
VidUOS, se dirigiráõ estes ao respectivo capataz, o qual, pr~ceí
dendo na forma ordenada, enviará depois uma relação noml~a
das individuas matriculados, e um mappa das embarcaçoes
que accrescerem, ao capi tão do porto j e e t~, manda.ndp pro'

---------------------(23) Av. n. 376 de 18BO.

(24) Av. cito
(2ó) Av. cito
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ceder os compelelltes as entamentos, remeUerá'ílo mesmo capataz as respectiva" certidões de matriculas. I'ara e te a~ entregar a catla individuo.
Arl. 90, Os capalazes e subcapatazes usaráõ tambem de uma
fardeta azul, tendo na gola um emblema analogo de dous allzóes
cruzando-se, com a differença que os capatazes terão de mais
uma ancora neste emblema.
CA.PITULO VI.
D a li?' a t i ca'g em.

Art. 91. Nas províncias em que seus portos a navegação nece silar de praticos de barras, aOl'oradouros, rios, lagõa. e ('os as,
cada Capitania organizará um regulamento, em que e m;lrljue o
numero de praticas que deve haver, habilitações que devem ler,
e suas obrigações, deveres dos capitães e mestres para com
esIes, labella do quanto devem receber pela praticagem, e penas
a que ficão ujeitos uns e outros.
Art. 92. No mesmo regulamento sa marcará a rórma por que
devem ser feitos os exames para se obter o diploma de pratico,
que será passadú relo c:lpilão do porto; bem como que baverá
um cofre para nelle se depositarem todas as quantias (le pt'aticagem, de entradas e sahlJas, e de movimento nos ancoradouros,
para ser sua totalidade di \'idida proporcionalmente pelo praticomór e mais praticos, conforme fôr especificado no regulam~nto.
Art. 93. Depois de organisado, o regulamento será remetlido
pelo capitão do porto á Secretaria de EstaJo dos Negocias da
Mal'lilha para ser approvacto.

TITULO V.
DOS PREJUfZOS

ou

DAMNOS CAUSADOS PELOS NAVIOS E TUE
DENTRO

sr

DO PORTO.

CAPITULO 1.
Dos damno8 causados pelos r1!1vios velejados•

. Art. 94.. Bordejando dons navios dentro do por'o, ou fó,ra,
ainda entre punta', o que rôr com dmura por E. R. lera a
preferencia em bordos de enljontrados. Se nesse caso o outro

526
receber avaria, ou a caus. r, não só não terá direít.J á indemni.
zação, ruas pelo contrari\? será Obi'~ ,gado a inclemnizar qualquer
damno que cause. TodavH)', se (') . avio rôr nacional, e de guerra,
terá sempre a preferencla (26).
Art. 95. Bordejando dons na' ~ios eill bordos opposlos junto da
costa, banco, ou qualquer aI' ltro perigo, o que vier na bordarh
para fóra não será. c.onstrap .gido a mLluar de mmo. Qualquer
darono que e5te tiver por ba \'er manobrado <I fim de evilar
o abalroamento, ou fi .' J)' ,o por e te te tido logar, será indem·
nizado pelo outro na'Vlt' '.
AI t. !lü. Apre entao .do-se dOlls navios n:l costa em frenle
de um porto, um {li' I.irando atravessado, outro velejado. se o
prjml~irG fór abalr i,i:do pelo segundo, ser;'L I' te obrigado ii repa·
ração do damn , O abalroamento. poré n, será comprovado
pern.nte o capitã.<J do porto, bem como o serão tod3.s as circun1stancias do fac.to, com ulldiencia do c: pilão ou mestre do na ia
aball'oadm', -precedendo a tudo a neces aria vistoria pelos peritus.
Art. 9 í. Apre entando- e dons navi0s a entrar em um parlo
de diffic\\ entr:1c\a. o nHio mais desviado deverá esperar que
'0 m:J-i- proximo eULre prll eiro. Se aqllellc por melhor de réla
vier encontrar-se com e:tf oll!rd, e tiver Jogar o abalroamento,
será elle obrigaria à 1'13 1;l\'H~ão do clamoo.
Art. \)8. Do mesmo modo U.l sahitia, o LJue estiver mais (!es.
viado deverá esperar qau saia o que se acl1ar mais proxl ffiO
á barra.
Ar!. 99. Todo o navi que entrar ou sahir deverá Iran·
·quear a passaaem a:ü que 'ahir 011 entrar, vindo esle com
vento e ca soo
Art. .J 00. Todo o naYio que andalldo á espia. ou que no
Mto de se fazer á vela ou que velejado caU5ar damoo a on·
tro navio fundeado, quel' no moutante do sen casco, appar.:lho
e amarração, quel' em ua carga, será obrigado á indemUlza·
ção do d3.mno.
CAPITULO n.
Dos damnos causaelos pOt' 7Lavios f'undeados.

Art. 101. Achando-se um navio em pouco funJo, e n~o
podendo safar-se, o capitão ou me tre terá direito, em c~

-------------

H52 do Cod.; este Reg. sofi'reu muitas all craçõ:5 ~
legislaçio commercial quanto a suas disposições ácel'ca do damllo 1/01 a
(26) Vid. noto

~·o(tção.
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de perigo, de exigir que o navio proximo suspenda ou ponha
a pique a sua ancora para !lle daI' passagem, uma vez qne o
naviu ancorado esteja em circumslanciJs de fazêr semelbante
manobra sem perigo proprio; mas deverá aquelle indemnizar
a este a avaria que pal'a lhe e,itar o perigo tiver soffrid".
Art. 10:2. Tod~) o navio fundeado, logo que deUe se appro·
ximar um outro velejado, deverá alar pIra scn portaló a lanclla
ou bote que estiver pela pôpa. Não o fazendo, não só não
terá direito á ind 'mnização tio dantflo, no caso de bave-lo,
ma~ pelo contrario sprá obrigado á reparação de qualquer
prejuizo, que por semelharllll f) I ta o vi'lejado pos::>a soffrer.
AI'L 103. Todo o navio ancorado é responsal'el pelo damno
cau ado pai' Ldta de boias das ancora) de suas amarrações,
5211'0 haveúdo-se perdido porque arrebentassem os arinque ,
e provando-se não ter ido pus~ivel pôr-se outras.
á.rl. 104.. Todo navio que c~tiver mal collocado, ou mal
amarrado, será em um e oulro \',aso responsavel por qualquer darnno qne cau ar áqnelle com quem abalroar (':27).
CAPITULO ln.
Dos damnos ca'l.l·sados por oçcasirlo de tempo?'al,
ci1'cumslancias e,'rITaordinal'ias (28).

Ot&

Art. 10;J. Toda. a vez que o navio garrar para cima de outro
em occa-ião de temporal. ou exlraÜl'clinaria força de corrente,
n~ cas~ de ter sido por descuiJo, ou porque suas ancoras
~ao seJão propol'cionaes ao mesmo navio, serà elle Obrigado
a reparação do clamno (29).
Art. t06. Se um navio nas mesmas circumstancias de tempo~al, ~balroar outro em consequencü de l\m terceiro o ter
~ ISSO lmpellido, sera este terceiro obrigado á reparação do
aU1110, no caso ele se darem as mesmas faltas uo artigo antecedente (30).
An. 107. Se, porém, se verificarem o casos dos dous arligos
antecedentes, tendo o navio lançatlu ao mar touus as suas aoCora., mas que, apezar disso, ou o navio garre, ou lhe tenha

-------------_._----------(2'/) Vide noto ii53 do Cod. ComlD. e Av. n. i56 de 1860.
(~8) Vide noto 1152 do Cod. COlDID. c Av. 11. 15G d~ 1&60.

(

9) Av. cil.
(30) Av. cito
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faltado alguma ancora, em taes caso" não haverá direilo á
,reparação do damno. Todavia porleráõ haver ci'rcurn Lancias
ero que seja o mesro') damno rateado pelos dou s (31).
ArL. 10'. Toda a vez q e um navio, nl) acto de amarrar-se
ou desamarrar-se, abalroar outro, porque um terceiro se negasse
a prestar os auxilios reciprocos, a que todos os navios e tão
obrigados nos ancoradouros, não será elle cO[Jslran'gldo ii. reparação do damno, mas sim aqnelle que se tive r negado a esse
auxilio.
Art. 109. Todas as que.Lões que se suscitarem nos casos deste
Titulo e do Tilulo II, a re peito de prejuizos ou damuos causados pelo' navios enlre si, dentro do porto, serão decididas
suromariamente peI" capi tão do porto, com assistencia e pare·
ceI' de arbi lros; e desta decisão não se dará recurso algum,
quando o valor não exceder a cem mil réis (3~).
A1'1. ii O. OU Indo o valor exceder á sobredita quantia, e
alguma das partes não quizer estar pela decisão, será o ilegocio levado a um conselbo, que será compo to na conformidade
do art. "'0 do Decreto n. 358 de 14 de Agosto de 1845 (33).

TITULO VI.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 111. Qualquer particular que mandar construir em·
barcação de coberla apresenlará o plano ao inspector do
Arsenal de Marinha nas provincias onde os houver, o~ ~o
capitão do porto, o qual por si, ou meLl.ianLe uma commlssao
convocada ad hoc, c:xaminClrá se elle satisfaz as condições de:
sem faltar a capacidade para a carga, ter a necessaria estabilidade, bom andamento, sll[ficiente amura, e dimensões proprias, segundo o trafico a que é desLinada.
.
Art. 1-12. Todos os navios mercantes nacionaes, aJem do
di tinctivo particular cio seu proprietario, terão o que rôr pr~
prio da provincia a que pertencer; e tes di tincLivos ~erao
designados pela Secretaria de Estado dos NegocioS da Manilha,
e remellidos os desenhos a todas as Capitanias dos p~rt~SJ
para estas pôr~m em uso o que fôr da respectiva P,f0VIDcla,
e terem conheCImento do das outras.

-:----------------------(31) Av. n. 156 de 1ll60.
(:}2) Av. cito
(33) Av. cil.
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Ar\.. H3. Haverá um corre para nelle se recolherem as
mull:ls, fazendll-se carga destas em livru de receita; devendo

carla capitão do

po~to

enviar, até o dia 1:5 do mez de Julbo

di' cada anno. autenticas contas á Secretwia de E.tado dus

Negarias da Marinlla, depois de approvaelas pelo canseI 110,
tanto da rel:pita como da de peza do anno financeiro fi Ilda.
Serão claviculari.os do refendo cofre o capitão elo porto e
secretario r >~peclivo,
ArL. H4. ~m todos os casos de conl.ravenção da disposições deste regulamento, a aue nelle não vai declarada multa
e peclal, poderá impôr o capitão do porto de dous até quatro
mil réis.
hl. 115. O presente regulamento será traduzido em francez e inglez, e se ale dará toda a publiCidade.

TlTULO VII.
DA FÓRMA DO PROCESSO

Arl. H6. Quando por qualfJuer maneira chegar á noticia
do. capitão di) parlo 'alguma contravenção da policia delle,
fara escrever pelo secre.ario Q1TI' termo bem especificado do
facto, e suas circumstancias; e, mandando chamar perante si
o contraventor, a parte queixosa, se a houver, e as testemunhas. se fôrern precisas, decidirá breve e summariamente,
condemnando ou absolvendo o accusado.
~rt. 117. Se o accnsado não comparecer. desobedecendo á
nOllflcação, appareça ou não a parte queixosa, se a houver,
pro~derá o capitão cio porto á revelia; e sómente por imPdPdlmeuto, ou outro motivo altendivel. e justificado, poderá
ere~lr o seguimelllo e ultimação do processo para o dia
segulDte.
ArL. H8. No caso em que, além da multa, seja o contraventor obrigado á indemnização. assim o decidirá o capitão do
porlo, ~ ne~ e mesmo dia. ou no seguinte, mandará proceder
ao arbiLramento da indemnização, segundo a imporlancia df:'
dalllno, e declarar o contraventor obrigado a salisfaze-la.
e Art; H 9. Nos casos de damnos por abalroamento, não prodera . o capilão do porto pari! indemnização sem queixa ou
q~erJmenlo ele (.arte; salvo se fór da armada nacional o
nalJ() prejudicado.

r:
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Art. 120, Dada a queixa do prejudicado, 0\1 'endo da armada nacional o navio que tiver solfrido, irá o capitão do
porto, acompanhado de peritos, a bordo do navio damnificado,
e abi, na presença dos capitães ou mestres, e dos mais
officiaes que se acbarem nas embarcações, damnificada e
\', damnificante, lavrado pelo secretario o termo especificado
do acontecimento, conforme as informações e declarações que
colber, e ouvidas as ~artes, decidirá immediatamente se tem
logar a indemnização, e mandará proceder ao arbitramento
della (33).
Art. t 2-1. Em ambos os casos as decisões definitivas rio
capitão do porto serão irrevogaveis e exequiveis, quando não
exceder o valor a cem mil réis; e para este fim se enviaráõ
ás camaras municipaes as certidões das multas que a ellas
pertencerem; ai) procurador dos feitos da fazenda DS certidõe"
daquellas que pertencerem ao cofre da capitania; e se enlre·
garáõ ás partes interessadas as dos julgamentos das indemnizações que Ibes competirem; e tanto as multas como as in·
demnizações, quando os condemnados as não paguem ami~
gavelmente, serão cobradas executivamente pejos meios judiciaes.
Art. i22. Quando o valor exceder a cem mil réis, poderàõ
as partes recorrer para o conselho, apresentando-se dentro
de cinco! dias ao secretario, que lhe tomarà a declaração do
recurso, e enviará logo o processo ao capitão elo parlo, o
qual immediatamente promoverà a organisação do conselho,
e designará o dia da sessão, que será notificado ás parles para
comparecerem.
Art. 12:l. Perante o conselho poàeráõ as partes aprese~tar
suas allegações por escripto no prazo improrogavel de Viole
e quatro horas, que para isso será concedido a cada umai e
poderá o conselho mandar proceder a novas vistorias e exa,l~es,
'se os julgar precisos; e á vista da tudo decidirá defiDIlIva·
mente como entender de justiça.
Ar~. -124. Todo o processo, tanto da primeira como da se·
gunda instancia, serà formado por simples termos que coo'
tenhão um relato rio resumido, mas claro, do facto e suas
'. circumstancias, depuimento das testemunhas, pareceres dos
,A arbitradores e decisão do (japilão do porlo ou do coose1bf'
es.criptos pelo secretario e assignaclos pelo capitão do poro
!, '
ou conselbo, pelas partes, testemnnhas e arbitradore,.

---------------------(33) AdditCldo pelo Av. n. 224 de 1H49.
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1rt. 425. Na primeira e na segunda instancia poderáõ as
partes, nos actos para que são chamadas, ir acompanhadas
de seus advogados e defensores, sendo, porém, um só por
cada parle, e não se lhe admittindo allegações por escripto
fóra do caso do artigo.
Art. i26. Os arbitradores e peritos que hão de proceder
ás vistorias, exames e arbitramentos, serão sempre os mestres
dos arsenaes; e onde os não houver serão escoihidos e ap:"
provados, com audiencia das partes, d'entre os calarates,
carpinteiros e individuas empregados na vida de mar, inscriptos nas respectivas matriculas.
Art. 427. De todos os papeis, que se processarem e expedirem pela capitania do porto, se pagaráõ os respectivos se11os,
na conformidade dos regulamentos.
Tabella dos emoLumentos que devem p~rceber os sec7'etarios
das capitanias dos portos (34).

Da matricula de equipagem, por cada pessoa.
~080
Da matricula dos empregados na vida do mar, por
cada pessoa, . . . . . .
~160
Do arrolamento de uma embarcação d'alto bordo.
~64,O
De dito de uma embarcação menor. . , , . .
~320
Por uma licença de qualquer natureza. .
~320
'Por um termo qualquer em livro ou fÓl'a dene., não
sendo em prol.lesso.
~500
Por uma certidão. . . .
, . •
~320
~endo mais de uma pagina, por cada uma.
~160
cor uma averbação em livro. . . . •
W;OSO
D~ _que pertence ao processo, o mesmo que compete aos
escnvaes do judicial.
Palacio do Rio de Janeiro, em {9 de Maio de t84,6.Ântonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de A.lbuquerque.

------------------

(~4) O Regimento de custas judiciarias aplloveila aos secretarios das
cap:tanias. A.v. n. 230 de 1855.
t N~nh~ emolumentos são devidos aos membros de commissão de exame
flSlona dos navios de commercio. Av. n. 199 de 1866.
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ESlabdece regras para a incorporação de quaesqtuw sociedadu
anonymas.

Hei por bem ordenar o seguinte:
Art. 1. Nenhuma sociedade anonyma poderá ser incorporada
sem autorização do governo, e· sem que seja por elle approvado o contrat.o que a ~onstituir.
Art. 2. As pessoas que quizerem fundar uma sociedade anony.na dirilJiráõ sua petição, na côrte ao ministro competente,
e nas provindas aos respectivos presidentes. Esta petição será
asslgoaua por todos os interessados, salvo o caso em que o
contrato constitutivo da sociedade dê para esse fim poderes a
um ou mais de entre elles.
Art. 3. Para ser admittida deverá a petição ser acompanhada
dos estatut.os e contrato constitutivo da soci~dade, em que se
expresse clara e positivamente a obrigação. que contrahir cada
um dos socios, de realizar suas entradas nas épocas que fôrelll
determinadas, sem a existencia de clausulas que por qualquer
modo a possão tornar iIlusoria.
Art. 4. Nesses documentos deve declarar-se: {o, o negocio
ou negocias que a sociedade se propõe emprebenderj 2°, o
domit-i1io da sociedade; 3°, o tempo que deve durar; 4', a
importancia do fundo social; 5°, a maneira por que ha de ser
formado; 6°, os prazos em que deve ser realizado; 7°, final·
mente, o modo de administração da sociedade.
Art. 5. Os presidentes de provincia transmittiráõ as petições
que lhes fôrem entregues, com os documentos precedentemente
inJicados, ao rniniSlro competente, ajuntando-lhes informações
circum tanciadas sobre os seguintes pontos: i o , se a emprez~
apresenta alguma cousa que pareça contraria ás leis, á boa fe
do tOmmercio, ou aos interesses da industria em geral; ~',
se telll probabilidade de ser bem succedida; 3°, se a q~a'
lidades e moralidade dos subscriptores dão sufficientes gardDIJaS,
e .e têm elles meios de realizar suas entradas nas épocas que
. fô rem determinadas.
Art. 6. O governo decidirá, á vista dos documentos e inrO!'
,. mações, de que tratão os artigos antecedentes, se deve ~u uao
cOllceder a~torização e approvação para incorporar a soclel!dade
a que se refemem, eXl;lJpto todaVIa se ll1e fôrem requerI OS

DECRETO N.

575

DR

1849

533

privil(l~ios ou faruldades, cuja concessão seja da competencia
do corpo legislativo, porque em tal caso ser-lhe-hão remettidos us refendas documentos e informações.
ArL. 7, Depois de obtida a approvação do governo, nenhuma
mudança poderá fazer-se, quer nos estatutos, quer no contrato
constitutivo da sociedade, nem e tenderem-se suas operações a
objectos qlle não estejão nelles comprehendillos, sem prévia automação do mesmo governo.
.
Al'I. 8. Os administradores ou directores das sociedades anonyrnas responderà.õ pessoal e solidariamente a terceiros, que
com ella~ contratarem antes de ser autorizadas pelo governo,
e publicad 1 essa autorisação pelos jornaes, ou por editaes uo
respectivo domicilio.
Ar!. 9. A installação da sociedade aoonyma que tiver por
fim faz(or operações bancaes só poderá ser autorizada quando
se tenha realizado a quarta parte das acções; mas, se não rôr
completado o numero total delias no prazo marcado no contrato. consLitutivo, será a sociedade di"solvida, salvo se obtiver
do governo autorização para fazer suas operações com numero
mellt'r d'e accionisLas do que o marcado no me'mo contrato.
ArL. 10. O governo nomeará, tod:J.s as vezes qUE\ entenda
conveniente, um ou mais agentes par,l fiscalisarem as operações
das ociedades, de que trata o arLigo antecedente, e poderá
declara-Ias dissolvidas, quando se verificar que não cumprem
as condições a que sujeitarão-se.
Art. 1L Pelo minisLerio dos negocios da fazenda se expediráõ
todas as providencias relativas ás sociedades de que trata O

ar!. 9.

Joaquim Jo é Rodrigues Torres, do meu conselho, senador
do l'uperio, Ministro e Secretario de E'tado dos negocios da
faznnda, e presidente do tribunal do I hesouro nacional, assim
o tenha entendido e fap eXl:'cuLar. Palacio do RIO de Janeiro,
em 10 de Janeiro de 1819, \'ige.3imo oitavo da independencia
e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
JoaqU1,m José

Rod~'igue8

Torres,
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DeCl'eto n. 698 de ii de Novembro de :l.8iiO. (I).
Dd instrucções para a eleição dos deputados
dos Trillunaes do Commercio.

6

supplentes

Hei por bem, usando da attribuição que me confere o art. {02,
§ i2, da Constituição do Imperio, decretar o seguinte:
Art. i.o Os collegios commerciaes deveráõ reunir-se ordinariamenle de dous em dous annos, no dia e lagar que os Tri·
bunaes do Commercio, cada um no seu districto, designarem,
e extraordinariamente nos casos da vaga de algum lagar de
deputado ou supplente. (Tit. unico da admini tração da justiça
nos negocias e causas cOillmerciaes, arts. 4. e i 6.) (2)
A designação do dia e lagar da primeira eleição a que se pro·
ceder será feita pelo ministro do Imperio roa côrte, e pelos pre·
sidentes nas provincias. (Tit. citado, art. i6.) (3)
Art. 2.° Na referida primeira eleição deveráõ eleger-se,. no
coUegio commvrcial do Rio de Janeiro, seis deputados e tres
supplentes, e nos da l?ahia e Pernambuco quatro deputados
e dous supplentes. Na eleição subsequente, que deverá ter logar
no anno de 1.852, eleger-se-hão, no collegio do Rio de Janeiro,
tres deputados, e nos da Bahia e Pernambuco dous. E assim
successivamente, por fórma que os deputados se renovem por
metade de dous em dous anuas, e os supplentes de quatro em
quatro, na conformidade l10 Tit. ci tado, art. 4.
Art. 3.° Podem votar nos collegios commerciaes todos os
cOIDmerciantes (Cad. Com., art. 4) estabelecidos no districto commercial do lagar da eleição, uma vez que sejão cidadãos ~r~zl'
leiros, e se achem no livre exercicio de seus direitos CIVIS e
politicas, ainda que tenhão deixado de fazer profissão habi.tual
do commercio. Exceptuão-se os que houverem sido convenCIdos
de perjorio, falsidade ou qnebra com culpa ou fraudulenta, ainda
que tenllão cumprido as senlenças que os condemnárão, ase
achem rehabilitados. (Tit. citado, ar!. 1.4.) (4)
Art. 4.° Todos os commerciantes que têm voto activo p.o~~m
ser votados no collegio commercial do districto de seu domiCIlIo,
(i) "Vide as notas do Cod. a cujos arts. são r.eferentes os deste DecrelO,
(2) Decr. n. 6384 de 1.876, al't. 5.
(3l Oecr. cit., art. 5 Si 3.
(4) Oecr. cit., art. 5.
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comtanto que tenbão trinta annos de idade e cinco de profissão
habitual do commercio. (Tit. citado, arts. H e 15.) (5)
Nas primeiras eleições a que se proceder, se algum negociante,
cujo nome não tenha sido inscripto na lista geral (art. 5) por se
não acbar matriculado na Junta do Commercio, obtiver maioria
tal de votos que lhe competiria sei' deputado ou supplente, se
matriculado fôsse na referida Junta, a sua eleição será valida,
mas só poderá tomar assento no Tribunal do Commercio respectivo depois que nelle se houver matriculado.
ArL. 5.° Os Tribunaes do Commercio, quinze dias antes do
que fór designado para a eleiçlo, mandaráõ affixar na praça
do commerclO do logar da reunião do collegio commercial a
lista geral dos commerciantes estabelecidos nos seus districtos
que e acharem nas circumstancias legaes de poderem votar e
ser votados, assignada pelo official-maior da secretaria do respectivo Tribunal. _as primeiras eleições será esta lista organizada
pelas commis~ões das praças do commercio onde tiver logar a
reunião dos collegios commerciaes, devendo conformar-se na sua
o,rganização com as regras prescriptas no art. U. do Titulo unic@
citado.
Art. 6.° No dia aprazado para a eleição, pelas nove horas da
manhã, se reunirá o collegio commerciai no logar que houver
Sido designado (arl. 1), presidido pelo presidente do Tribunal
do. Commercio (Tit. cit., al't. 1.6), tomando este assento á cabeceira da mesa, e os eleitores nos logares que lhes fôrem desti·
nados, sem precedencia.
. Art. 7,· O presidente, depois de fazer a leitura das presentes
lnstmcçães, nomeará doas eleitores para sf:rvirem um de
escrutador e outl'O de secretario interinos, e, tomando assento o
primeiro á direita e o segundo á esquerda do me:>mo presídente,
se procederá á nomeação de doas escrutadores e dous secretarias)
~or escrutinio secreto, e serão eleitos os que obtiverem plurahdad~ de votos. O presidente e os escrutadores e secretarios
formao a, mesa do collegio commercial.
. Arl. 8.· Lavrada a acta da formação da mesa, que sel'á asslgnada pelo presidente, escrulador e secretario interinos, per·
gnnt:lrá o me mo presidente se algum eleitor tem que recla~ar
Contra a exactidão da lista geral al1ixada na praça do commerclO, "
~ algum facto de suborno que denunciar; e se alguma "
(5) Decr. n. 6384 de :1.876 art. 5.
DOtelI\po de profissão habitual do commercio a que se re[ere o art. 4° do
~c. n. 696 de :1.850 deve ser contadp do dia em que se elIectuar a malrIcula, e não do de sua publicação: Rel. da Just. de :1.tl77, pago 132.
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reclamação ou denuncia se apresentar, será clp.citlitla II)rllli~
nanlemente pelo collegio commel'cial.
Art. 9.° Não se olfel'eceado, duvidas. ou off.'recenrlo-se. r1p,ci~
didas ellas, sendo' de direito peb) p esídente. n s.e f,'lrem ,Ia
facto por votação do collcglO c Imm8rcial, pro 'ef.[e.r-se·ha ,10
recebimento das ce lulas para a eleiçãtJ do.; dejtnlaúo , as qlliles
.,:1
serão lançadas em uma urna, qne devera acllar-~e cnllo ada
80hre a mesa, pelos proprios {'h~itores. fazen III o l° secretll'Ío
a sua chamada por 11m 1 lista igual á que houver Sido allix Ida
na praça do commercio, e cada cedllla devera conter tan/os
nomes de commerciantes elegi veis (art. 4) quantos fôrem os
deputados que tiverem d~ ser eleitos: (art. ':2).
Se houver questão sobre serem de di reito ou de fac lO as
duviçhs suscitadas, dtlcitlirá o presidente, e a SUl decisão erá
term inante.
Art. W. Recebidas as cednlas, as mandará o presidente conlar
pelos escrutadores, e publicar e escrever o seu nu,mero Da acta.
Passando-se em seguida á apural;ão das mesmas ceúulas, ficaráõ
eleitos deputados os coml11el'Clantes elegivels que obLiverelll a
maioria absoluta de votos. Se nenllum, ou só .dgum a obtiver,
entrará i em segundo escruti !lio os mais valados em numero
duplo dos deputados que nelles deverem ~er elei tos; e, quando
no segundo escrutinio se n50 pu.;sa obter maioria ab 0lul3,
·ficaráõ eleitos os méJis votados, decidindo' a sorte no caso de
igualdade ele votos. (6)
Art. 11. Terminada a apuração, se lavrará a competente acta,
lançando-se nella os nomeS de tudos os votados, e será assign,lda
pelo presiúente, escrutadores, secretarias e eleitores pl'e~eot S,
Ar-t. t 2. Cone! uida a eleição lIas deputaúos, se pa sará imllle·
diatarnente á dos sllpplentes. oos casos e,ll que I"sta tiver J"gal'
(art. 2°), e nella se guarúaráõ as disposições elos arts. 9°, IDa II.
Art. ,13. Das acus do recebimento e apur.lção d.lS lisla' a
extrahiráõ taotas cópias, confel'idols e assignaúas pelo presidente,
escrotadores e sacretario , quantos fàrem os deputados e ~up'
~ pi entes eleitos, par' seu titulo. e mai: duas, uma das qlJ,l6S
f'
será remeUiúa ao ministro ela jnsliça Da Côrte. e aos presid 'ntas
na~ províncIas, e Qutra ao Tribunal do Commercio respe~t,vo.
An. 14. Os livros das eleIções commerclaes ,.:erão forneCidos
I;
pelos Trihunaes do Cornmerl'Ío, abertos e encerrados, nUlnefados e rubricados pelos prl'slrlentes. e guarJados nos archll'OS
d,l secretar,as dos rne:5IUO~ Tri ullaes.
(6) Decl'.

D.

63811 ci.. , '" ,. ,5.
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Euzebio de Qneiro.z Coitinbo Mattoso Camal'a, do mpu con~elho,
lro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, assim
otenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em 5 de Setembro de i850, vigesimo
nono da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

~tini

Euzebio de Queiroz Coitinho lYIattoso Gamara.

DCCl'eto n. ;3; de 2ii {te Now-emba'o de

:I.§~O.

Dete1'7nina a' o1'dem do juizo no processo commercial•

.Hei por bem, usando da altribuição que me confere o artigo
VInle e sete, titulo unico, do Codigo Commercial, decretar o
seguinte:
PA.UTE PRIitIElR,".

DO PROCESSO COM:MERCIAL.

TITULO I.
DO JUIZO COilIMERCIAL.

CAPITULO L'
Da legislação commerciltl.

Arl. Lo Todo o tribunal ou juiz que conhecer dos negocios
e ~usas commerciaes, todo o arbitro ou arbitrador experto ou
pertto q~e tiver de decidir sobre objectos, actos ou obrigações
com~erClaes, é obrigado a fazer applicação da legislação com·
~erclal aos casos occorrentes. (Arl. 21, titulo unieo, do Codigo
ommercial. ) (i)
Ar~. 2.· Constituem legislação commercialo Codigo do Com
merclo,.e subsidiariamenle os usos comr.aerciaes (art. 29'L Codigo,
e as leIS civis). (Arts. i2L 291 e 428, Codigo.) (2)
M

---

(1)A-n-.-45-7-.- - - - - - - - - - - - - - - - - - (2) Alls. 493; 680 $ 2 e 743. Vide noto 179 do Cod.
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Os usos commerciaes preferem as leis civis sómenle nas ques·
tões sociaes (art. 291), e nos casos expressos no Codigo (3).
Art. 3. As leis e usos commerciaes dos paizes estrangeiros
regulão :
§ L o As questões sobre o estado e idade dos estrangeiros
residentes no Imperio, quanto á capacidade para contratar, não
sendo os mesmos estrangeiros commerciantes matriculados, na
fórma do arL. 4 do Codigo Commercial. Todavia os contratos
não serão nuUos provando~se que verterão em utilidade de estrangeiros (4.).§ 2. A fórma dos contratos ajustados em paiz estrangeiro
(arts. 301, !!24 e 633, CodirJ'o). salvo os casos exceptuados
no me.imo C0digo (art. C::28, Codigoj. e os contratos exequiveis
no Imperio, sendo celebrados por B.azileiro5 nos lagares em
que houver consul brazileiro (5).
0

0

0

(3) An. 2:1.6.
(4) Art. :1.4 § 30 ; C"d., art. 30; Lei n. :1.096 de i 860.
- É o que se chama estatuto pessoal.

- Constitue uma prerogativa do commerclante matriculado. -Decr. D, 1597
de :1.855, art. 2."
- Ainda faliida uma massa cedente por occasião da cessão, vale esle a~101
se a legislação eSlrangei'a do logar, onde tal fallencia foi declarada, adnulle
e dá por valid<l tal cessão: Rev. n. 9072 de 19 de Maio de :l.877.-G.Jur.
t. 16 pago 285.
- É o que se chama estatuto pessoal que aC'Jmpanha o individuo em
todo o paiz.
A redacção d~ste arligo não é boa, porque contém: (( nao sendo os DleilDOl
estrangeiros comm~rciantes matriculados na fórma do art. 4 do Cod. ~o
Comm., todavia os contratos não serão uuHos, provan'lo-se que ver~erao
em utilidade do estrangeiro., palavras inuteis, ou que produzem confu'.ao~
idéas. FaHa-se de estrangei1'os 1'esidentes no Imperio, p~rqlle de ordm arlO
as pessoas que não tê.n domicilio no Imperio sàJ os estrangeiros, po,[O qu:
neHe re~idão. FaUa-se da capacidade pam contratar, porque o art. 3~ f.
uma lei cOlDme~·cial. c~jo ponto de vista é a capacidade para CO~HI'alar,.CJ~
que o coml1lcrclO couslste em contratos. Mas a capacidade ou IUcapacl
para contratar presuppõe a capacidade ou incapacidade em geral para ~
actos da vida civil, visto como quem é incapaz para esses actoS em ge~
eslJá entendido ser incapaz para contratar. Desta observação resulta qU~/de
jnuteis as palavras sobre o estado e idade, porqnanto é o estado C/UI I
cada um o que precisamente determina sua capacidade Otl incaraclda.~edl
consequentemente' sna capacida~e. ou incapac:dad para contratar.. A,,1;11
das pessoas eutra no e1tado cwtl, prnduz a grand diJT'uença ent!e .01.
maiores e menores, e dahi lemos dous estados' OppOSLOS entre SI: DR.
das leis, art. 408 (:1.00).
(5) Arts. HO § 2- e 151.LOCU8 1'egit actwm.
..
- Todo documento des:inado a ser produzido em juizo, 00 e:dúbldo para

g
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Art. 4,.0 Os contratos commerciaes, ajustados em paiz eslrangeiro, mas exequiveis no Imperio, serão regulados· e julgados
pela legislação c.ommercial do Brazil (6).
ArL. 5.° Presumem-se contrahidas, conforme a legislação do
Drazil, as dividas entre Brazileiros em paiz eslrangeiro (7).
CAPITULO II
Dos tribunaes e iuizes.

Art. 6. As attribuições conferidas pelo Codigo aos juizes de
direito do commercio e o conhecimenLo das causas commerciaes
em primeira instancia compelem aos juizes municipaes, ou
do cível, onde os houver. (Art. 17, titulo unico. Codigo). (8)
0

qualquer fim legal, deve ser necessariamente assignado pelo consul e seBado
com o seBo do consulado, sem o que não fará fé. -Decr. n. 4968 de i872,
art. 213•
. - Os consules legaUsão e visão todos os autos e escripturas publicas que
tiverem de ser produzidas perante as justiças e mais autoridades do Imperio.
conforme com as leis deste.-Oecr. n. 11968 de 1872, art. 225.
- Em falia de consules tem logar a providencia do art. 400 do Decr.
~. 2647 de 1860, Reg. das alfandegas, sobre autenticação dos manifestos,
1510 é-autenticação pela autoridade local, no estrangeiro, e reconhecimento
do consul respectivo no lmperio, no caso de duvida.
(6) Art. 48; Cod., arts. 519. 582 e 628.- Vide not. 61 ao Cod.
- Concel'ne aos efTeilos dos contratos. Os contratos celebrados em paiz
C?lrangeiro, mas não exequiveis no Imperio, devem, poiq. ser regula',os,
~m~~ que j~lgados por autoridades do Imperio, pelas lei.s do pa~z em que
eVlao ter SIdo cumprido : do mesmo modo, pelo que diz respeito a contratos celebrados no lmperio, mas exequiveis no e~trangeiro.
- Os contratos celebrados em paiz estrangeiro não produzem hypotbfca
~obre os bens situados no Brazil. sal1'o o direito estabelecido nos tratados,
u se fOrem cclebrados entre l3razileiro , ou em favor delles, nos consulados
~om as solemnidades e condições que esta lei pre. creve. -Lei hyp. n. 1237
e {86A. art. 4 S\ 4; lIeg. n. 3453 de 1865, art. j 29,

d~7) Esta artigo tem sentido, se entende~mos que só ref~re'se ao.s elem~ntos

enl contratos, a saber: capacidade, objecto, modo, f01'mCL; nao aS'lm .01
d endermos que refere-se a03 effeitos dos cont1'a!os. Se por coo equencHi
~ regra do artigo anterior os contratos ajustados em paiz estrangeiro, mas
nao. eXequiveis no imporio, não podem ser julgados pela legislação do 100pe~o. segne.se qu~ as dividas contraludas entre Brazileiros em paiz eslranttl~ ~ara sereI;'! pagas fóra do I1nJperi~ não podem .ser julgudas pela legisça o lmperlO.-Cc/tsol. das Leis Givs., art. 410 l-l).
(8) Arts. 21, 366 o 3S!:I: Deç~ "/0_ 159i, alts. 19 c 2lJ.
- l'idc noto j461 dto Corl.
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Art. 7. 0 As Relações do l1istricLo são I.ribunaes de segnnda. e
ultima inslancia nas cau as commerr,jaes, e lhes compelem (U):
§ Lo O conllecimento por appetlação das causas cbmmerciaes,
cujo valor exceder de 'iOO:r/JOOO. (Art. 26, tilulo unico, Codiro.) (10)
~ 2. 0 O conhecimento da appellação interposla das senlenças
do Tribunal do Commel'cio, nos casos dos arts. 851, 860 e 906,
Corligo. (ti)
Ál'l. 8. ° Nos lagares em que as Relações exercem as altribuições
de Tribunal do Commercio (art. i", titulo unico, Codigo), não
podem intervir no julgamento da appellação os desembargador s
que fizerem parte da set:ção que substitue o Tribunal do Com·
mereio. (12)
Art. 9.° A jurisdicção dos tdbunaes e juizes do commercio,
salvo o caso de reconvenção (arl. t09), é reslricla e Jmpro·
rogaveL (13)
.CAPITULO III.
Da jurisdicção commercial em razão das pessoas e dos actos.

Art. tO. Competem á jurisdicção commercialtodas as causas
que c!erivão de direitos e obrigações sujeitas á disposiçõe~ do
Codigo Commercial, comtanto que uma lias partes seja COlllWer·
cíanle. (Art. 'id, titulo unico, Codigo.) (14)
(9) Oecr. n. i597, art. 32.
- Vide nols. 1438, 14~0, i461 e 1472 do Cad.
(10) Vide noto i472 do Cad. -O valor de 500S000.
(11) Vide nols. 1334, '1345 e 1430 do Cad.
(12) Vide noto 1438 do Cad.

(t3l Invariavelmente lêm decidido os Tl'ihunaes do Cnmmel'cio e o .premo Tribunal de Jusliça qUt:-a cornpetencia tiO juizo commercial é,Prt:
yativa, e, púl'lanlo. é improrogavel a jUJ'istlicÇão a respeito das ca'lsas 1'0:
mr.rcia 's, apezar do consenLirue,,1O expn'sso ou tacHo (I.,s parles, com~ I
commercial a respeito das causas clvi .- Ti"ide UOlS. 1.435 e 1462 do C •
(ill) Al'ts. H a 16 e 20. -Vide nots. 237, 254, 268, 1.254,1267 e la6!
do Cod. e 59 deste Reg.
., d rr;
Nola.-A i1cção de cubrança de herança e legado contra admlDlslra °dl
de massas falli las é civil: Acc. da HeI. da Côrle de 17 de Dezembro
i87:l.-G. JU1·. t. i pag 381.
'u'
- O juizo commercial é competenle para nelle procedel'- e a. uma J 18
tifica ão pilra servir de documento: Decis. de 'Igg. da ReI. da Corte de
de Fevcrl:Íro de 1875.-LJil'. t. ti pag 6'20.
r.
- O ajllSte de contas, puramente civil ou de tran<acçõrs de nalurezJe;eJJl
ticnlar e nào reguladas pelas disposições du Cad. C01l1m' l pertencem e
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ArL 11. Não basta, para determinar a compelencia da juri dicção commercial, que ambas as parles ou alguma deI/as
sejão commerciantes, mas é essencial que a divida seja tambem
commercial; outrosim não basta que a divida seja tambem commer"ial, mas é essencial que ambas ou uma das parles sejão
commerciantes, salvo os casos e excepções do art. 20 (15).
Art. 12. A parte não commerciante é snjeitil á jurisdicr;ão
commerClal, ou interviesse no contrato, ou seja berdeiro successor, ce sionario, subrogado, possuidli'r de titulos e papeis de
credilo commerciaes (arts. 277 e 387, ClJdigo), rossuidor de bens
por penbor ou hypotbeca obrigados a dividaR commerciaes
(arts. 265 e 269, Codigoj, possuirlor de bens alienados em
fraude. dividas commerciaes (art. 828, Codigo), vendedor no
caso de evicção. (Art. 2HS, Codigo.) (i6)
Art. 13. As questões de bens de raiz, com excepçõe daquellas que occorrerem nas execur;-es, ou derivarem de hypothecas commerciaes (art. 269, Codigo), ou do direito da reSCIsão.
que o art. 828 confere ao credor commerciante, não pertencem
ao juizo commercial. (Arts. 1.91, Codigo, 19 § 3 titulo unico,
Codigo.) (17)
D

,

ser discutidas e julgadas'no foro commum, emb1ra a pessoa Cllnlra quem
se pede o ajusLe seja commerciante. A só razão de ser uma das partes comm.ercanLe não basLa, seguudo os arts. iO e 11 do Heg. n. 737 de 1850.
AlDda que nessa conta se depare com a importancia de algumas letras que
fOssem pagas e que, por isso, não constituem mais assumpLo judicial: Rev.
n. 88lt9 de 21l de Abril de 1876.-G. Jur. L. 12 pago iI8t!, e Act. reviSor
da lIel. da CôrLe de 2 de Março de 1877.-Di1·. t. 13 pago 206,
(i5) Vide noIs. 237, 239, 348 e 146'2 do Cod.
N~ta.-A contrafacção de objecto commercial praticada em aclo de com!"e~clO ~ por cOIDmerciante em prejuizo de outro' nterra os elclllcnlos da
Junsdlcçao commel'cia!: Acc. da l\el. da Côrte de 31 de Julho e iO de 1\0vembro de 1874.-G. Jur. t. 6 pago 27.
(i6) An. 64.- Viae noto 348 do Cod.
Nota. -Em vista das disposiç.õe do Cod. Comm. e dos al·ts. 10, 11,.i '2
e 14 ~ 2 do Reg. n 737 e do' art. 18 !li un ico da Adll1inisLrJção da .lus Il;a
~Ol npgOc!os e causas cOln merciaes não se póde considerar SÓIIH'nLe I essoal c inra~'mlsslvel o privilegio do fôro commcl'cial; e por consequencia o c 'ssiunano que, segundo os princ.ipios geraes de direito, obra r.omo prOI'lll',"lor
~~ causa Pl'opria, pó le obrigar e ser obrigado <í jurisdiC"ão cOIll.Jle. tlal,
e ~ que a causa derivar de obri"ações c direiLos provenil'ntl's II,' Ctll1lD
.- ~1'raI'S
dmerClo e um a das parles f()1' commerciallte
alLenLas a d'1 pO'lçoe
d~s 2C~Ls. artigos, não reslnngidos por nenblll;la Otltra: A ·C. (la HeI. da Côrte
- de Fevereiro de llSol. -Jur. dos Tribs. pago 46.
(1:') Vide nOL. 1465 do Cod.
liotu.-É da eOI"lJclcucta
. da Jtt11S
.
d'wçao GOlllmel ela
. l a rec l ((m,,~ao .Ou're
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Art. u.. Competem tambem ijurisdicção cnffilllercial em razão
das pessoas e dos actos:
§ LoAs questões sobre ajustes, sold:l.das, direitos, obriga·
ções, e responsabilidade dos officiaes da tripolação e gente do
mar (i8);
§ 2.° As questões de ajuste, salarios, direitos, obrigações,
responsabilidade dos agentes auxiliare do commercio, alva a
jurisdicção administrativa do Tribunal do C'Jm nercio (Hl) i
§ 3.° Os actos de commercitl pr;ltíc:l.rlo::> por estrangeiros
residentes no Brazil. (Art. 30, CoLligo.) (20)
Arl. t5. Os commerciantes ou são matriculados ou nio
(art. 909, Codigo), m s só aos matricnlado competem as pra·
rogalivas e protecção que o Codigo liberalisa a favor do com·
mercio. (A.rts. 4, 2i e seguintes, 3'10 e 908, Codigo.) (2-1)
Art. t 6. Na arrecadação, administl'ação e distribuição dos
bens dos negociantes que não fôrem malriculados, nos casos
de fallencia. se guardará no juizo commercial quanto se acha
determinado pelo Codigo para as quebras dos commarciantas,
na parte que fôr applicavel. (Art. 909, Codigo.) (22)
Art. 17. Suscitando-se questão no juizo commercial sobre a
profissão habitual do commerciante matriculado (art. 4., Codigo),
será a· contestação decidida á vista de altestados do Tribuoal
do Commercio, sob informação da praça. e contra esse altas·
tado é inadmissivel qualquer prova ou contestação (23).
bemfeitorias feitas em predios penhorados e posteriormente adjudicadlts,
quando é annnllado o respectivo proccsso.- Acc. da H.el. da Côrte de Hde
Agosto de 1.868.

Si 2°.
(19) Art. 236 Si 3°; Ass. n. '7 de 6 de Julho de 1857.
(18) Art. 236

- Vide noto 127 do Cod.
(20) Vide noto 61 do Cod.
Nota. -o juizo commercial é competente para conhecer da acção e~que
é parte um leiloeiro, por obrigações resultantes de actos de seu olliOlo . R~

n. 7752 de iOde Abdl de '187l e Acc. "evisOI' do Trib. do CoUJID.
Bahia de 14 de Dezeltlbro do mesmo anno .-Dil·. t. 3 pago lI9.

(21) Ass. n. 7 cit.; Decr. n. 1597, art. 2.·
(22) Vide noto 1433 do Cod.

,

(23) Luiz Antonio da Süva Villela requereu ao Tribunal do Com~
da Côrte lhe attestasse se A.ntonio José de Azevedo Maia, comme~·o I
fa\lido e rehabilitallo, exercia sua profissão; sendo remettida_ a peu~rriJ
commissão da Praça para iuformar, responcsleu esta que - naO lhe. o uio
obrigação rigorosa de o fazer, porqlle a palavra-Praça-deste arUg
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Art. 18. Conteslando-se a qualidade do commerciante não
matriculauo, será a contestação decidida conforme as regras
geraes de prova (2~.). .
Art. i9. Considera-se mercancia:
§ 1.° A compra e venda ou troca de effeitos moveis ou
semoventes, para os vender por gros o ou a retalho, na mesma
especie ou manufacturados, ou para alugar o seu uso (2;».
§ 2.° As operações de cambio, banco e corretagem (26).
§ 3.° As emprezas de fabricas, de commissões de deposito
de expedição, conjgnação e transporte de mercadorias, de espectaculos publicos (27).
4;° Os seguros, fretamentos, risco, e quaesquer contratos
relativo ao commercio maritimo (28).
§ 5.° A armação e expedição de navios (29).
se lhe rcferia: decidio o governo a quem f/)i levada a questão que-o arl. ~ 7
não impõe á Praça do Commercio o dever de informar sobre a profis\ão
11~bilual do commerciante matriculado, sendo, porém, certo que é do inte 'esse immediato da associação da Praça, e porta~to da commissão, como
scu orgão e representante, concorrer cllicazmente para a investigação e esclarecimento dos faclos relativos á sua classe, auxiliando a auloridade a hem
da adminislração da justiça e regularidade do fôro commcrcial; recommendando, ao mesmo teUlpO, que enlre duas tão importanles instituições, de
que depende a bOa execução das leis especiaes do commerdo, continlJe
aquelle espirito de harmonia e deferencia que tem existido. - Av. n. 307
de 1868.
(24) Arl. i38.
(25) Ass. n. i6 de 9 de Julho de 1857.
- 'Vicle nols. 17 e 268 do Cod.
(26) God., arts.5, 45, 119,120 e 354; Tit. un., 1.8 e i9; Decr. n. 2692
de 1860, art. 9.

(27)l\Tota.-Entrando em duvida se a companhia ou sociedade 3nonyma
• Luz Stearica., era mercantil, 'decidio-se pela alTirmativa, visto ter lodos
os caracteres do art. 295 do Coe!. Comm. e as emprezas de fabricas constituem
mercan~ia._Av. n. 189 de 1854.
n ~ ~ão commercianles os xarqueadores, e como taes devem ser accionados
1\0 JUIZO commercial pelos mandatos que expedem para compra de gado.
ev. n. lS29l1 de 27 de Agosto de 1.873.-G. JU?·. t. 1 pago 285.
su:-: As qu~s~ões sobre conh'a:os com emprezas de espectaculos publicos são
o jeltas ao ]IJIZO commercial. Acc. da Rei. da Côrte de 27 de Outubro &
utro de 12 de Dezembro de 1873.-G. Jur. I. lJ pago 378.
(28) An. 20 ~ 4; Cod., arts. 543, 566, 633 e 666.

(29) ride noto 7i5 do Cod.
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CAPITULO IV.
Da )'LbI'isdicção commerâal em razão sótnente dos actos.
Art. 20. Serão tambem julgados em conformidade das diSpo, ições do Codigo, e pela me ma fôrma de proce~so, ainda
que não inten-enha pessoa commerciante:
§ L° As questões entre particula.res sobre titulo de rlivida
publica e outros quae quer papeis de credito do governo. (ArL 19,
§ 1, titull) unico, Codigo.) (30)
§ 2. 0 As questões de companbia e sociedades, qualquer
qne seja a sua natureza e objecto. (Art. i9, § 2, titulo unico,
Codigo.) (3i)
§ 3. As questões que derivarem de contratos de locação
comprehendidos na disposição do titulo X, parte I, do Codigo,
com excepção sómente das que fôrem relativas á locação de
predios rusticos e urbanos. (ArL. i 9, § 3, titulo unico, Coo
digo.) (32)
§ 4.. As qnestões relativas a letras de cambio e da lerra,
seguros, riscos e fretamentos (33).
0

0

(30) Vide noto 1463 do Cod.
Nota, -_ ão se dá compclencia do fôro r.ommum para titulos mercantis:
Rev. de 20 dI' Dezembro de 1862. -Jur. dos T-ribs. p.lg. 62.
- O proprictario de apolices da divida publica tem o direito de reivindica-Ias
do poder de terceiro, que em bOa fé comprou-as ao individuo que a linha
em guarda, o qual vendeu-as servindo-se de uma procuração falsa. Rei.
n. ls3~1' de 8 de Outubro de 1872 _-Di1-. t. 1 pago 313.
(3i) Vide noto 1464 do Cod.
Nota. -Para firmar a competencia commercial nlio é bastante que a causa
seja proposta por uma sociedade mercanlil, e sim que concol'I'ão as circum·
stancias do "rt. 10 e sego du lIeg. Comm. Nem obsta o art. 19 SI 2 do til. u~.
do God. Gomm. nem o art. 20, Sl2 daquelle Reg., porque suasdispo.i~ões~O
applica reis aos sacios cnlre si, e não a Ler"eiros, que com elles cODu'aLao, noo
sendo (por outras razões) os contraLos commerciaes.
E r1emais necessario que a divida seja comlllercial. Rev. de 26 de Outubro
de 186li .-Jur. dos Tribs. pago 62.
É commercial a divida que uma companhia contl,ahe para com uma pr~'
vincI a, pelo facto de pagar esta lima l,·u'a que sacára pa I'a f,t"Ílitar r gal'a~~r
um empresLimo. Decis. de Agg. da Bel. da Côrte de 18 de Fevereiro de iS, •
DiI·. t 6 pago 59/J.
(32) Ass. n. 16 de 9 Julho de 1857.
"Vide not. 1465 do Cod.
(33) Art. 19 SI 4°; Cod., art. 425.
Nota.-Vide nols. 492, 521, 523,606 e 855 do God.
,- Vão é commerciante o agenciador de locação de caS(l$ e servigo8 4§

DRf'Rl':'l'''
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CAPITULO Y.
Da jurisdicção tJolunlaria e adminisl7'ativa dos juizes de
direito do commercio.
ArL. 21. Aos juizes de dir('ilo do commercioJ(art. ,6) compelem, sem recorso, a atLribuiçõe seguintes (34) :
§ 1.° Presidir á nomeação do novo caixa ou gerente das socieJades cummerciaes no ca o d'e que trat o art. ao!:! do
Codigo;
2.° Presidir á nomeaç,ão da administraç,ão commercial
quando algum negociante que nã I tenha socios, ou mi3smo
alllllem que ;'Ião seja cummereiante, falieç,a sem testamento,
nem benJeiros presentes, e tenba credores comlIferciantes
(Art. 310, Codigo) (35);
,.
escravos e venda destes. - !\cc. da l{el. da Côrte do i de SeteD1br de 1868.
-Rev. Jur. de 1868 pago 218.
- É comp~tente o juizo do commercio parJ nelle ser intêntada a acção
fundada em lelt'a de terra, embora. seja a re pectiva obrigação garantida
com escriptura de hypotheca. Acc. do Trib. do Comm. da Côrte de !2 de
Novembro de 1868, e ReI'. n. 7ú33 de 20 de Julho de 1869.-Ret. dli Just.
de 1~70, pago 11 O.
.
,- A letra de terra incluida na hypotheca é titulo accessol'io, e esta pl'in~pal) e, pois, competente é o fôro civil. Decis. de Agg. da ReI. de Ouro
reto de i de Agosto de 1875.-G. JU1'. t. til pago 2:1.0.
•
.
-li - O pagamento em conta não altera a natureza da letra .para o c{feilo
e
24 desafora-Ia do juizo commp.rcial. Decis. de Agg. da ReI. d~ Côrte de
de Agosto de 1875.-Di7'. L. 8 pago :1.1.1.
- A lell'a de terra exprime um acto de commercio, seja embora a prova
d~ uma traus.acção puramente civil e um resultado de c.ontrato entre partes
nao commerClanles: é sempre acto de comll1ercio, em razão da fónoa e
1eslullados, e, c'Jmo tal, sujeito á respectiva jurisdicç50. Decis. de Agg. da
e, da Côrte de :1.8 de F~vereiro de :l.876.-G. Jur. t. 1.1 pago :1.48.
f - As letras reforçadas pflr hypotheca, quando vencidas, são pedidas por
ao rça ddlas e não da hypotlleea, e pois a acçã) é commercial, sal\'O se a
..
~Ção COrt'ess~ não pela cobrança das letras, mas sim da hypotheca, em cuj~ tj
so ~r!a. CIVIl. ReI'. n. 81169 de i de Abril de 1876.-G. JU1·. t. 12 pago 48 L -j J
de- JUlZO commercial é competente p"ra o subrogado haver a imp0l'lancia
I
A uma nota provisoria Que pagou por outrem : Riv. n. 8921 01'. lo de '
t gpOS\O de :1.876 e Averuizos da Rel. da COrte de 20 de Abril de 1877 dil'.
ag 316; t. 13 pag 521.
(34) Vide noto 8.
O

D(35) Reg. n. 738 de 1850 art. 18 SI 9 j Decr. n. 2433 de 1.859, art. 1.0i
eer. n. 201,2 dt i87ó.
1 n. ;;; Oecr. II. 6385 de ~ 876, art. i n. 3.
~O.

.
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A administração que os credores commerciantes podem requerer e nomear no caso deste paragra pbo sómenLe tem lagar:
N. i, quando não ha testamento;
N. 2, quando os herdeiros ausentes não têm procurador;
N. 3, sendo os credores commerciantes matriculados;
N. 4, .endo a divida commercial correspondente á melade
de todos os creditas, liquida e constante de li tulos auLhenlicosi
O sequestro compete ao juizo de ausentes. cuja jurisdicçãli
cessará logo que se verificarem os requi~itos mencionallos (36);
§ 3.° Processar e julgar a justificação que o capitão do navio
deve fazer para tomar dinheiro a risco, e vender mercadorias
dl carga (Arts. 51ã e 516, CoLligo);
§ 4.° Nomear depositario para receber os generos e pagar
os fretes devidos, quando está ausente o consignllllrio, ou se
não apre.enta o portador dO.conhecimento á ordem (Art. 5~8,
Codigo) ;
§ 5. Providenciar no caso de naufragio sobre a salvação da
gente, navio e carga, e proceder ao inventario, guarda ou venda
. dos objectos salvados, no caso de faltar o capil:io ou não ap·
parecer o dono, consignatario, ou alguem por elles (Arl. i32,
Codigo) (37);
§ 6.° Autorizar a descarga do nario arribado (Art. 746,
Codigo) ;
§ 7~ Abrir, encerrar. numerar e rubricar os livros d9 apon·
tamentos e protestos de letras (A.rts. 408 e 410, Codigo);,
§ 8.° Proceder aos exames, diligencias, arbilrllmenLos eVIS'
torias, no ca o de avarias grossa., e dar providencias sobra
os effeitos anriados (Arls. 772 e seguintes, Codigo),i
§ 9. Comocar e ouvir· os credores sobre a moratona (árlS,
899 e 900, Codigo) (38).
.
Art. 22. Aos mesmos juizes competem, Das provinClas em
que bouver Tribunal do Commcrcio, e nos termos que fica1'6Ill
~, longe Ou fóra da residencia delIe, as attribuições dos.art!. 8~1
;'~\ 347 a' 4.63, Codigo, e todas as diligencias que os mesmos Tn·
~, bunaes lhes incumbirem (39).
0

Ó

0

I

~t

~

~

(36) Decr. n. fl433 de 1859, art. iO.
(37) Vide noto 21 do Cod.
(38) Decr. n. 2666 de 1875, art. i n. 2; Decl'. n. 6385 de 1876. att,l
D. 2.
(39.) Vide noto 34.

art~

t ns. 4 e 5.

L

Deci'. ns. 266l cil' t art. 1 ns.4 e 5, e Decr. 1I.638Hi I

I
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TITULO II.
'DA

OR'D"E~f

DO JUIIZO.

CAPITULO 1.
Da conciliação.

Árl. 23. [ enhnma causa commercial será prnposta em juizo
contellcioso, sem que préviamente se tenha tentado o meio da
conciliação, ou por acto judicial, ou por comparecimento volnntal'io das partes l4.0).
EKceptuão-se :
Lo As causas procedentes de papeis de credito commerciaes que se acbarem endossados (Art. 23 do titulo unico~
Codigo) (H);
§ 2.· A causas em que as partes não podem transigir (cit.
ar!. 23), como os curadores fiscaes dos fallidos durante o proces () da declaração da quebra (art. 838, Cudigo), os administradores dos negociantes fallidos (art. 856, Codigo), ou fallecido'S
(arts. 309 e 3to, Codigo), os procuradores publicas, tuLores,
curadore e tesLamenteiros (á2);.
(AO) Art. 673 Si :l.•• - Vide 1101. :1.469 do Cod.
d - Oimdo-se de suspeito, em causa civil 'Ou commercial, todos os JUlZe
~ .paz dos diversos di triClOS de um só termo, deve-se Tecorrer ao prinCIpIO s.eral estabelecido no art. 6° das Instrucções de 13 de Dezembro de
~85,2,. Juramentando a camara municipal o cidadão immediato em votos ao
o JUIZ de paz do districto das parles que requererem a conciliação .-Av.
n. 1.47 de t859.
- Nu.! idades, existenles cm conciliações verificadas não podem ser dec/daradas, quando não allegadas pela partes. Rev. n. '7365 de 20 de Iarço
e1.869 .-G. Jur. t. 1. pago 228.
- A f~ta de precisãü da importancia da divida na conciliação não anroulla
~7respeCtíva tentativa, uma vez que esta COrreu á 1'evelia. Rev. n. 7G65 de
de J~llho de i870 .-Rev. Jur. ele 1870, pago Há.
- Nao ha nulJidade na ausencia de conciliat;ã.o com o verdadeiro réo que
recebe a causa no estado em que se acha. Ace. da ReI. da Côrte de 7 de No'emaro de 1.871-16 de Abril e 27 de Maio de 1873.-Di1·. t. 3 pago 8i.
- l\ falta de citação da mulher para a conciliação não annu.lla o feito
~:~ vez q.ue se não rcalisOll a mesma c nciliação. Acc. da ReJ. do Pará
de MaIO de 1875.-bir. t. 9 pago 53i.
(41) Vide not. ilJ69 «\0 Cod,

(42) 'Vide noto 1469 11,0 Cod,o,

r
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§ 3.· Os actos da declaração da quebra (Cit. art. 23) ('13);
4· As causas arbitraes, as de simples ol1ieio do juiz, as
exeLUções, comprehendidas as preferencia' e embargo de lerceiru i e em geral ó é neces aria a conciliação para a acção
principal, e não para as preparatorias ou inddentes (Titulo
VlIl (Vi).
Art 24. PMe intentar-se a conciliação peranle qualquer juiz

de paz onde o réo fôr encontrado, ainda que não seja na Ire·
gUE:zia do seu domicilio (45).
Art. 25. Póde tambem o réo ser chamado por edito para
a conciliação nos casos do art. 53,
i, e nos termos do
art. 45 (46).
Art. 26. Quer no juiw do domicilio do réo, quer no caso
do art. 24, poderá I) autor chamar o réo á conciliação, enella
poderáõ comparecer as parles por procurador, com poderes
especiaes para transigir no juizo conciJiatorio (47).
(li3) Cod., art. 807 enol. 1.lJ6Q: Reg. n. 7.J8 art. 1.08.
.
Nota.-Não é mister a conciliação, sendo uma das parles invenlamnle
e tUlor de menores. Rev. n. 8274 de 6 de Agosto de 1.873.- G. Jur.
t. 1. pago 339.
(44) Decr. n. 3900 de 1.867.
- Vide not. i.'169 do Cod.
Nota. -É di pensavel a cenciliação no arresto. -Rev. n. 8lt37 de 26 de
Maio de 1874 .-G. Jur. t. 4 pago 321..
(45) Era já a disposição da Disposição Prov., art. iO.
. .
Notc~. -Para conciliação de fil'ma social só é competenle O JUIZ de pll
do domicilio da mesma. Decis. de aggl'. da Rei. da Côrte de II de Selembro
rle 18/3. -G. Jwr. t. 2 ptlg. 378.
(~6) Disp. Prov., art. 2.°
(li 7) Cod., art. ill5; Dlsp. Prov" an. 3°_
esd
Nota, -O art. 50 SI 10 da Lei de i5 de Olltubro de 18 '7 c~ducou d e
que a Disp, Prov , art. 4°, admiltio a conciliação á revelia das parles.
- O domicilio, de que trata o art. 3° da Disp, Prov., é o do réo.
- A procuração (instrumento publico) é es encial.
•
- Podem accusar citações ]Iara os aclos conciliatorios quaesquer protU
radores judiciaes ou parlicula'·es. -:-Av. n. 01.8 de 18115.
.. .
- Não s io admissiveis termos equilJolentes dos especiaes para a co~cll=
Rev. n. 6108 de 5 de Novem:'fo de 1861; Acc. ?'evisol' de 22 de :;ele
de 1862.-.hw. Comm. pago 267.
.
rt
li procuração com clausula de liv/'e administração é sufiClenle rid.
:) juiz I cUfici ialorio. Rev. n. 7648 de 3 de Agosto de 1~70.-Rev.
de '187" pago 115.
!ti
.uUo é o processo no qual o meio conciliatorio intentado de;e 'ue
~do por nenhum, attenta a falta de poderes especiaes do [Jr~curarlo ~.
Jlgu ou na conciliação; embora no juizo contencioso se tenha "auficad? 1
cessado. Acc. da l\el. da Côrte de 5 de Novembro de 1872,-Dlr. I

°r

p~l;.
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Art. 27. A. peLição para a conciliação deve conter: os nomes,
'Pronome, moradas dos que citão e são citados; a exposição
succmLa cio objecto da conciliação, e da declaração da audieneia
para que se requerer a citação; podendo esta ser feita para
comparecer no mesmo dia só em caso de urgencia e por despacho expres o do juiz.
Arl. 28 Nas demandas contra sociedades ou companbias commerciaes será chamada á conciliação a pessoa que admini tra;
e, sendo mais de um os gerentes ou administradores, bastará
chamar um delles.
Are 29. Nas questões respectivas a estabelecimentos commerciaes ou a fabricas administradas por feitoreF: ou prepostos,
nos Lermo cios arLs. 74 e 75 do Codigo Commercial, poderáõ
este' ser cbamados á conciliação pelos actos que como taes
tiverem praticado.
Ar!. 30. A ciLação para a conciliação póde tambem ser feita
com hora certa, na fórma do art. 1!6.
ArL. 31. Justificando o réo doença ou impedimento, poderá
o JUIZ ~arcar-Ihe um prazo razoave} para comparecer pes nalmente. ludependente de nova citação; e na falta de seu comparecimento pe'soal n s a audiencia, bem como em geral nos
ta os de revelia á citação do juiz de paz, se baveráõ as partes
por não conciliada, e será o réo condemnado nas custas.
Ar~. 3'l!. Não comparecendo o auLor na audiencia para que
fez citar I) réo, fical'á circurnducLa a citação, sendo condemnado
- Aos. trillunae. compete decidir

S'

é indispensavel para a conciliação o

~~~~rmento pessoal das partes no dis:ricto de seu domicilio. Av. n. 10~
- .~LJ\lo é o processo cuja conciliação é feita por procurador em poderes
~eJc!aes e illim tado . Acc. da ReI. da Côrte de 29 de Julho de 1873.. UI;. t. i pago 373.
- 'I~ e~pres~ão l Jo dcl'cs illimitados comprehendem-se os cS]Jcciacs para
aCOOCll<lçaO.
jUi~ ~i1ta de comparccimento pc soal é impedil1lento de que só conhece o
G J e P,IZ, fiscal de seu jUlzu. Bev. n. !i '27 li de 6 dt: Agosto de 1873.• UI'. I. 1 pago 33\J
J'
.
'Jnd-u . ~lJZ do contencioso não 1('111 comprtencia para conhecer das razões que
Zlruo '.
liaço JUIZ de paz a conceder licença ao autor para figurar na concide ~~7~UI' pr~C\lrad(!l·. Ace. da Hcl. da Cõrte de 1 de Julho e li de ovembro
·-lJtr. l. 3 pago 2t7.
Up~/ Cxprc são p dere tl1Il1J/oS e ilIimliados é equipolente de poderes
pago ~~~. para transigir. Hev. n. 8ltll8 de 1. de Maio de 187lJ.-G. Jur. t. 3
De clI1
r{Jn-CI'I ,v
erc'p"ciaes e e-Ia l'xpressão não se póde substituir por poderes
aono e d"
.
de ~~ de Ju I JU z':{/ • pa~'a a (' nl'lliação. Oreis. de agg. da ReI. de S. Paulo
110 de ~814. -G. "UI'. L. II pago lI93.
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nas cu tas; e não poderá ser de novo o réo cita~o sem as
haver o autor pago ou depositado com citação do I éo para as
levantar.
Art. 33. Comparecendo as partes por si ou seus procuradores
(art. 26), lida a petição, poderáõ discutir verbalmente a questão,
dar explicações e provas, e fazer reciprocamente as propostas
que lhes convier. Ouvida a expusição, procurará o juiz chamaras partes a um accôrdo, esclarecendo-as sobre Os seus interesses
e inconvenientes de demandas injo tas.
Art. ;34. "Verificada a conciliação. de tudo lavrará oescrilão
no respectivo protocolIo termo. circumstanciado, que será as·
signad) pelo juiz e partes, dando as certidões que lhe fôrem
requeridas, independente de despacho do juiz, a não serem
requeridas por terceiras pessoas.
E tas certidões terão execução nos termos do Decreto de 20
de Setembro de 1829 (48).
Art. 35. Se as partes se não conciliarem, ou nos casos de
revelia (art. 3t), fará o escrivão uma simples declaração DO
requerimento para consta.r no juizo contencioso, lançando·se
no protocoUo, para se darem as certidões quando sejão. ~e
queridas. Poderáõ logo ser as partes ahi citadas para oJOIro
competente, que será designado, assim como a audiencia do
comparecimento, e o escrivão dará promptamente as certIdões (49).
Art. 36. Independente de citação, poderáõ as partes interes·
sadas em negocio commercial apresentar-se voluntafiam~nle~a
audiencia de qualquer juiz de paz, para tratarem da conCllJa~ao,
endo o seu processo e effeitos os mesmos determiuados DOS
arts. 33, 3q. e 35.

-----------------------(48) Decr. n. 143 de 1842, art. 1.-Av. n. lt12 de t834.
Nota.-A. confissão feita pelo deveuor perante o JUIz de paz em a~lo c:
cilia orio não importa C011Cilil.lçci.o, desde que as partes se accordárao SQ do
ir maneira do pagamento, e nem liquidárão os premios reciprocos'/~~9
Trib. do Comm. da Côrte de :<6 de etembro de i867.-Reu. Jur. e I
pago 401.
. . Ao:.
- A certidão da conciliação não trm presrimo sem a rubrica do JUf~9
da Rei. de PortO-Alegre de '2;;) de 'Iarço de 1874. -G. Jur. t. 7 pag. 2. '1 S
Em cantl·arjo .. Acc. do mesmo Trib. de 27 de JIJlho de i8i5.- D1r.•
pat;o 3B:5.
• oltin
- Pensamos que o Acc. do Trib. do Comm. da COrte, acima, D.aoc~oqnl
bOa d~utl'i' .. a: desde q.l1e. o fé confessa a divida, reconhece a obrlgaçaCOiO'
ciJe nao pode ter o dll'CIlO de furtar-se a cumprir; e ao que deve ser
pellido judicialmente.

(il9) Dlsp. Provo art. 7.
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Art. 37. No acto conciliatorio poderáõ as parles sujeitar-se
ã deci.ão 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 .obre elIe entença, que, depois
de homologada, será pelo juiz competente executada com recor o, ou sem elle, se assim convencionarem as partes (50).
Arl. 3S.. A citação para a conciliação, ou comparecimento
volunlal'Ío das partes na audiencia do juiz de plZ (art. 36)
inlerrompe a prescripção (art. 453, n. 2, Codigo), consLi tue
desde logo o devedor em mora (arl. !38, Cod go) comtanto
que a acção seja pl'Oposta até um mez dl:lpois do dia em que
56 não verificou a conciliação (51).
CAPITULO II.

Da citação.

ArL. 39. A citação para as C3usas commerciae' póde ser
por desp:l.Cho ou mandado do juiz, por preoa.torias, por
edllOs, ou com hora cerla (õ'Z).
Art. 40. Para a citação requer-se:
.§ i. o Que o ollicial da diligencia leia á propria pessoa que
vaI citar o requerimento da parle COlIl o de_pacho do juiz,
{lU omandado, por este assignado, dando·lhe contra·fé, ainda
que esta não seja pedida.
2. o Que, na fé da citação que passar no relUel'Ímento ou
D;landado, declare se deu contra-fé, u bem ass'm se a parle
Cilada recebeu ou não quiz receber.
.
~rl. 41. A citação subentende-se feita para a audieneia se·
gUlllle, nunca 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 for
dentro da cidade, villa ou seus arrabaldes, e por mandado.
quando fôr dentro do lermo.
fei~a

.'

r

(50) Decr. n. 3900, de 1.867 art. 6.
(51) Vide not. 649 e sego do Clld.

.(&2) Nenlll1lJ1 inconven,iente ha em citações por meio de carlàS dos escnvàes, que, aliás, reconhecem os arts 8ú2 do Cod., !l33 e 13ft do Reg!
CD. 738.
.
li Nota.-Não é necessario que a parte responda; basta que O eseriv~o tenha
~ijcerletl1 do recebimer,110 li porLe por fé: Ace. da ReI. da Côrte de. 1.il_de
l'r~hq de 1.8.55. Apont. Jl.#1'. vt'rb. citação; )}1ic~l. J W·. verbo c1taçao;
Xc Braz. S; 1.08 (c) eDil'. t. 6 pas. \J5.

,i
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Art 43. Omandado deve conter:
§ L° O nomes, pronomes, morada do autor e do réo;
~ 2, ° O fim da citação, com todas as e pecililnções que a.
petição contiver;
3.° A communicação, se a houver;
~ 4.° O dia, hora e lagar do comparecimento, se não fôr
para audiencia j
.
§ 5.° Rubrica do juiz e subscripção do escrivão.
Art. 44..,: ti precataria deve couteI':
§ 1.0 O nome do juiz deprecado anteposto a do deprecante~
excepto se aquelle rã I' inferior a este e sujeito á sua jurisdicçãoj
~ 2. 0 O lagar donde se expede, e para onde expedida;
§ 3.° A petição e despacho verbo ad vorbum;
Si 4.° Os termos rogatorios do estylo, e convenientes á au
tOfIdade a que se depreca.
Art. 45. Para a citação edital requer-se:
§ 1.0 Que se justifique a incerteza ou ausencia da pessoa que
ba de ser êitada, achando-se em parte incerta ou lagar nãosabido, ou inaccessivel por causa de peste ou guerra. (Árls.
25 e 53);
§ 2.° Que os editas sejão affixados nos lagares publicos 6
pulJlicados pelos jornaes, onde os hourer, certificando o o~
cial 0,0 primeiro caso, e junt:lDdo-se no segundo aos respecllvos autos o jornal ou publica-fól'ma do annuncioj
,'
§ 3.° Que os prazos dos editaes sejão marr,ados pelo JUIZ,
senJo ge trinta dias quando o 1"0 se acbar em lagar absolutamente não sabido, ou um prazo razoavel, conrorme a diStancia, se alie se achar dentro ou fóra do Imperio, mas em
jurisLlicção incerta.
Art. llot)., Para a citação com hora certa requer-se:
§ Lo Que a pessoa que tem de ser citada, tendo sido procurada por ~res vezes, se occnlte para evitar a citação, decla·
rando-o assim na ré que passar o offidal da diligencia;
I
§ 2.° Que a bora cerla para a dlação seja marcada peo
oJIldal para o dia uli! immediato, podendo-o fazer independente
de novo despacbo;
..
§ 3." Que a hora certa sejl intimada á pessoa da. famill~
'. ou Ja vilinbanca, não havendo família, ou não Eendo encontrada pessoa capaz d~ receber acilação.
j
á pessoa as iro intimada seja entregue conl~a'
fl fé §com4. .•a Que
cópia da petição, do desp cho do juiz, da fé de l~r ~~d~
a parte devldament~ procurada, e bora designada para a cllaçao,
o

UEClH"!,n

r.

'i'),'i

f)r>

1R?)/)

§ ~ ,o Que o ofliGial vi ltivantar a hora certa, e, não encontrando a parte, passe de tudo a competente fé, dando-se
por feita a citação.
Art. 4,7. A. citação pessoal só é necessaria no priücipio da
causa e da execução (art. 2/~ do titulo unico), citando- e tambem a mulher do réo ou do executado, se a questJo versar
sobre bens de raiz (~3).
Arl. 4,8. Achando-se o réo fóra do logar onde a obrigação
foi contrahida, poderá ser feita a primeira citação na pes'oa
de eus mandatarios, admini tradores, feitore ou gerentes,
nos ca os em que a acção derivar de actos praticado: pelos
me mos mandatarios, admini tradores, reitores ou gerentes. O
mesmo terá lagar a respeito das obrigaçõós cootrahidas pelos
capitães ou mestres de navios, consignatal'ios e sobrecarg IS,
não se achando presente o prindpal devedor ou obrigado
(Art. 25· do titulo unico) (54).
Arl. 4,9. A citação com hora certa é subsidiaria da cita ão
pes DaI, qU;l,ndo esta se não póde faz r por se occullar a
pessoa que tem de ser citada, ou seja o réo, ou qualquer
dos mandatarias e prepostos de que trata o artig autecedente.
Art. 50. A citação por precataria tem logar quando a parte
que tem de ser citada se aclJa em jurisdicção alheia ao juiz
perante o qual tem de responder.
Art. 51. Cumpl'ida a precataria pelo juiz deprecado, mandará este citar a parte pOl' mandado nos termos do art. 43,
ecom hora certa DOS do art. 46.
~rt. 52. Oppondo a parle cilada embargos á precatoria,
serao estes remellidos ao juiz deprecanle para delles conhe·
~e~, salvo se concluirem evidentemente a incompetencia do
JUIZ deprecante (55).
(53) Al'ls. 56, 689 e b73

Si

8. o

. ~Olo._ A comparencia do réo sana a nullidade proveniente de não ler

~)(20 acclIsada a citarão iniciul: Hev. n. 7955 de 19 de Junho de 1872, Oil·.
,
p

pago

~6ü.

•

I" ~o caso de an'eslO se dispensa a primeira citação, lendo começo a acção

mandac!ll d~ embargo: l\ev. n. 8637 de 26 de Maio de 18711.-G. Jur.
l.eao pago
3'21. .

(5'1) .AI'ls. 28 e 2~ e 267; Cod, arts. 519 587 e 628.
;Vld~ nol. 1lt71 do Cod.
.
pr~ ota. A pr~meira citação I óde ser feita aos cOllligllataríos, não se acnandode I ~I~e o prIncipal d 'vedor ou ohrigado. Decis. d'.gg. da HeI. da Côrte
",'d Ne JlIlh Ue 11:.73 - Viario Oflicial u. 1!19 de 2 de Julho de 1873., e I Ola 200.

(55) lVota._Q juizo dep1"eCado

?leiu

póde conhecer dN embargos l·cspeitlLlltel.

----....-..
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Art. 53. AcHação por editas tem lozar:
§ 1." Quando fôr incerto ou inaccessivel por cau 'a de p~sta
ou guerra o lagar em que se achlr o ausente que tem de ser
cilada (arl. 45, § tO).
,
2. ° Quando fôr incerta a pes30a que tem de ser cilada.
§ ::I." (Iuando deverem ser citaJos os interessados na avaria
grossa (arl. 72~, Codig\)). não sendo conhecidos os seus procurad0res.
§ 4.° Para a inlimação de protesto judicial ao devedor au·
sente d~ que se não tiver notici. CArl. 4,53, n. 3, Codigo.)
§ 5.° Em geral, quanlo forem desconhecidos os interessa·
dos em qullqu ~r acto ou dilióencia judicial que seja naces·
sario intimar as partes.
Art. 5 ~ Passado o termo marcado nos edil,te', com cerlidão
do offidal, é havida a parte por citadl, e nomeando o juiz
curddor ao ausente, com eUe correrá o feito os seus devidos
termos.
Art. 55. No caso de ser feita a citação com hora certa, será
admittido o procurador que se apresentar voluntariamente p3ra
re ponder á acção, com procuração bastante anterior e especial,
e com eUe correrá a causa.
Art 56. O art. 47 não comprehend~ o caso de haver procurador bastante espeJial, ou geral, para receber e propôr
acções durante a au -eDcia de seu constituinte, sendo porém
necessaria a citação da mulher do réo ou do ex.ecutado, ~e
versar a questão sobre b.ms de raiz, e não houver procuraçao
especial della.
•
Art. 57. Accusada a primeira cit Cão em audiencia, se nao
comparecer a parte citada por si ou por seu procurador, Sg·
guirá a causa á sua revelia até a final; mas em todo ocaso,
comparecendo a parte lançada, sel'á admittida a proseguir DO
feito nos termos em que este se achar.
Art. 58. Não comparecen o o autor por si ou ,seu procu udor para fazer accusar a citação, ficará esta circumducLa, ~Ddo
o réo absolvido da i.n tancia ; e não será novamente Citado
sem que o autor mostre haver pago ou depositado as custas
em juizo.
Art. 59. A citação inicial da caU3a torna a cousa ligitiosa i
induz a litispendencia; previne a jurisdicção, salvo sendo nulla
I

-----

--.-~----------------~_........

á inc'lmpetencia da acção intentada e illegilimidllde da pessqa do e7ll~ar
gll.nte para como procurado ser cilado.-Decis. d'agg do Preso do 111&
~o Comm. da COrte de 3 de Setembro de 1857-Gllron. do Foro de 1859 II·
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circnmducta n. citação; interrompe apre CfIpção, e constilue em mOl"a o devedor nas causas em que não é necessaria
a conciliação (~ , 'I," 2,° 3: e 4,,0 do arL. 23) (56),

(lU

CAPIT LO III.
Do [6 "O competente.

ArL. 60. As acçõe. commerciaes serão propostas no fôro do
domicilio do réo (;;-].
(56) - Vide noto 51,
(57). Ainda que o domicilio do "éJ fil'me !I'egularmente a rompetencia
do fôro c01J!mercia/, lJllra a acção cOJ/lmerciaL, saLt'as ar cxeepçõrs Legaes
(Reg. 11. 737. llrts. 60, 112, e 64) contra o ,'éo {óra de cu domicilio tem
Lagar processos 7Jl'epm'atm'ios ou preventivos em qua'quer jui;;,o commercial ante o qual se verifiquem as eiTCumstancias que juslifiq·mn o procedimento, ou se dê a necessidade de seI' decretada a providencia LegaL, uma
ver que dos acios principaes, ou dos actos e das 7Jessoas nasça jU1'Ísdicção
CJ1l1merciaL (]leg. n. 737 P. 1', T. 7°, C:tps.l e ~J.-Dccis. d'agg. do Preso
do Trib, do Comm. da Côrte. -Cflron. do Fáro de 1859 n. 13.
, - .4 jurisdicção dos TriÓU11aes de Conmul'cio do Imperio não se estende
as que~tões IJgitadas e11t e estrangeiros, quando o demandado é domicili01'io
d~ patz estl'angeiro, emóora as obrigações ajui;;adas tenltão sido con.tra!lIdas no Imperio.-Decis. d'agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 23
de Março de 1869. -Sev. Jur. de 1869 pag. 229.
- O socio solidado póda ser demandado 110 {áro do drmticilio social
pelas obrigações sociaes, emquallto a sociedade ,. (to estiver liquidada, embo~a tenlza domicilio particular cumo individu!J.-Decis. d'ag-g. do Pres. do
Trib. do Com. da Côrte de 30 de Abril de 186~. -Rev. Jur. de 1869
pago 237,
- O principio de extelTitol'iedade dos agentes diplomati os não consente
lle os s~us bens sejão executados.-Hev. n. 7 Li3 de 10 de Agosto de 1867.ev. JUr. de 1869 pa,;, 380.

- A Ord. L. 3, tit. 3, c:onsiderando a Côrte domicilio commum, está.
as acções commerciaes devem ser proposlas no domicilio do réo.DeClS. d agg. do Preso do Trib. do C.omm, da Côrte de 24 de Novembro de
ib69. -~1", t. 1. pago 2:.12.
. - MUItos entendem que a Ord. cito está revogada em face do art. 179
§i6 da Consto Pol. ; Hebouças opina em contrario.- JI1isceL. Jur. pago 199
'Verb. domi.cilio.
- Quem. não tem domicilio certo é demandado perante o juiz do logar
~nde é encontrado. -Deci . d'agg. do Fre . du Trib. do Comm. da Corte de
de Agosto de 1872.-Di1·. t. 3 pago tlJ\J.,
- O domicilio da sede social de uma companhia não é obri~atnrio para
aq~el!es ~e a têm dI· demandai' por obrigações contralJil1as no lo~ar ele seu
pr1llClpal estabelecimento: nesse 1L1gar PÓ(!t' ser i1Jlentada a cOlllptl\'nle acção
~O~tra a c mpanbia na pessoa de seu upl'rin endenlll -D,'cls. d'aggl', do
l~ de Du'ello de S. Paulo de 5 de Dez, 1111)1'0 tle 1873 e llev. II. 8520 de
• e Agosto de 1.874. -Dir. t. 8 pag 40.
rev~gad~:
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Art. 61. Se fôrem mais de um os r~as simultaneamente
obrigados. e diversos os domicilias, podem ser todos deman·
dad naquelle que o au tal' escolller.
Arl. 6:t Todavia, obrigandu-se a parte expressamente no
contrato a responder em lagar certo, abi será demandada,
salvo se o autor preferir o l'ôro do domicilio (58).
Art. 63. Os herdeiros, suece. sares, ce,sionarios, os chama·
dos á au taria, os as islenLes, oppoentes, responderáõ no fõl'o
em que corre a llau a.
- o oppoente é obrigado li re ponder no mesmo Juizo, pel'al1te ogual fez
oppo iç:io pelas cu'ta de aq~ão cm ((u!' decabio.-Uecis. d'agg. da ReI. da
Côrte de 8 de AlJril de 187õ.-Dir. L. 7 pago 4&7.
(58) Ainda, ue IIOS contratoy em g l'nt só prevatece o rô/'o do domicilio
obrigando-se a parte ~a;pressam nt·· nelle a respond l' em logar certo nas
Zetl'lls dJ terra e equi7J{lI'fLveis ás de c.l1nbio, entellde-se l'eflUllciali I o (ôro
do domicilio e tem o sac Idor. d mo ou portador lL opçlio entre este e o
de contrato. q!l{uldo u saque designe o logar do aceit' e este é puro OtL
sem cON[içLio llOS lermos do aI·l. :J9!J dI) Cod., combinado com o ai t. 37h,
e em vis a do que dispõe o a t 354 Si§ 1 e 4. -Dccis. d'agg. do Preso do
Trib. do Comm. da Côrte.-Chron. do fôro de 1.85911. 3.
.Js le ras, ain la que pagaveis em oulra JJ"aça, podem demal1dar·se
no rôro do domicilio dos l'éos.-Decis. d'agg. do Preso do Trib. do Comm. da
Côrte de 22 de Março de 18)8.-C, l·on. do Fó, o de 1.859 n. 19.
- O réo nLio pó le d. clinar do rôro do contl'alo, pa1'tl 11 do seu domicilio,
declll7'ando-se na letra o logar onde devia ser (e'lto o pagamento; como
1Jl'eceilua o art. 354 Si 4 do Cod. do Comm. e assim comhina-se o arf.
clt. c 111 {( disposipiio do a t. 62 do /leg. n. 737.-Deeis. d'agg. do Preso do
Trib. do COITlJU. do i\JIal'anllão.-Rel. tia Just. de 1865.
- O rtio póde declinar do fúro do logal' do aceite de uma letra. em que
nlio se declara o ,{O pagamento, nem o simples facto de escrever-se o logar
do aceite por baixo do endtrepo ao sacado aut 'l'Íza l'enuncia dll fóro do
domicilio, uma vez que II art. 6:>' do Beg. n. 737 pa;ige pal'a esse fim que
a parte se ,brigue expressamente no contl'ato a l'ssponder em logal' cerlo.Dec·s. d'ag~. idem.-Clt. Rel. daJ 11St.

- Disse o mesmo ma~istrado: (( Cunsta-me que no roro da capilal do Imperio são as letras da tcrra accionadas no róro do domicilio do I'éo. ou no
fól'o do logal' em que devem ser pagas, ou no I gal' em qu são aceilas,
á escolha dos crcdores ; • e solicita que em matcria tão imporlanie se est~·
beleça uma regra que sirva para uniformisar os julgados dos juizes e TrIbunaes do COnJmprcio.
- O aceitant~ de uma letra de terra póde ser demandado 00 logar em que
promelleu paga-Ia; sendo que o portador póde optar entre o ról'o do contrato e o do domicilio.-Decis. d'agg. da Rei. da Côrte de 15 de Outubro
de 1.875. - Dil'. t. 8 pago 709.
- . O logar do saque da letra de terra é o competrote para ser de.mandad~
o acellaute. morildor em diverso fôro, se tal 1 tl'a prende-se á eSCl'Jptu~a,?c
hypotheca na qual em termos genericos haja renuncia do fôro do dOUIICJ!IO.
-Rev n. 8 7:>' de 1876 "Acc. evisor da HeI. do Maranhão de Ade Ago,tO'
de 1876.-G. Jur. t, 13 pag. 372.
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Àrt. M. A. obrigação do fôro de contrato (art. 62) passa
para. os hertleiros, successores e cessionarios.
CAPITULO IV.
Da acção O1'dinaria e sua P?'oposição.

Art. 65. Esta acção é competente em todas as causas para
as quaes não estiver neste regulamento determinada alguma
acção summaria, especial ou executiva (59).
Art. 66. A. acção ordinaria será iniciada por uma simples
pelição, que deve conter 60):
i.. O nome do autor e do réo (61);
~ 2.· O contrato, transacção Oll fact-o dos qu.aes resultar,
-segnndo o Codigo, o direito do aulor e a obrigação do réo;
~ 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.
(59) Art. 652. Vide noto i4.
Nota. -Pela praa;e são reconhecidos no processo commercial os processos
de notificação. Bmbargada a petição e discutidos os embargos, se da sel~·
tellpu que 08 julga se apvella, é a a7JpeUapãJ /10 en'eito suspensivo.-Decis.
d'agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 26 de fevereiro de 1858.0111'011. do Pôro de l859 n. i7.
- Nenhuma acção poderá o collectado propôr ou derender em juizo sobre
á sua induslria ou prufissão sem exhibir o conhecimento do
lIDposto.-Decr. n. 4316 de 1869, art. 36; Decr. n. ;,690 de 1876, art. 39.
-: .Não imporla nullidade perante a legislação commercial não se haver
exhlbldo o conhecimento de quitação do impo to fiscal.-Acc. do Trib. do
COOlID. da Côrte de 26 de Ago to de 18 ·9.-Rev. Jur, de 187) pago 208.
- A acçào de notificaçüo é compelente no ruro commel'cial para que <lIguem
faça ou dei/(e de fazlll' algu lia cousa. -Ace. da HeI. da Côrte de 31 de Ju.ho
e 10 de Novembro de 11174.-G. Jur. I. 6 pago 27.
~60) Nota.-A acção ar litral não póde seI" classf/icada entre as ordinarias.
~~l~') processo é dulel'minado por est: lll"t. e segs. -Oecis. d'agg. do Preso do
Inb. do CJmlU. da Curte de ;;S de Setembro de 1:í57.-ChI'0·,. do Fôro de
~ueslões relativas

t859 n. 5.

(61) ~o'a.-Au·or que afinal decahio d'acçã1 é obrig~do a rrstiluir as im~OI'.lanCIas que terceir." seu cessional'io, levlIlItou do deposilo -Rev. n. 8131
oe ~4 de Agosto dI} 1lS72 e Acc. revisor do Trib. do ComUl. da Côrte de 31 de
ulubro de 18n.-Oir. t. 3 pag 150.
~.J6!) No/a. -O valor ,'as cou as demandadas será semprr. regnlado pelo pe«~ o dos autores, que Iicão obrigados a d c1ard-lo ,xpn-ssall1t:nte tJ'ora em
/allte,.logO que propuzerem, IJI jui o qua!qlier acção o diuaria ou ~Ulllllla
dl:\~"!a qual mi' o obJecto.-De~r. n. 1:>0 ue ,8~2 ar!. 3:; Decr. n. 4339

u09, art. 5.·, noto 129.
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Art. 67. A petição inicial póde rec1uzil'-se a requerer implesmente a citação do réo para vêr propôr- e a acção, cuj~
objecto e valor serão sempre declarados.
Art. 68. Na audiencia para a qual fôr o réo citado deve o
autor propôr a acção, offerecendo a mesma petição inicial, ou,
no caso do artigo antecedente, úutra com os requisitos do
art. 66.
Art. 69. Com a acção é o autor obril.!ado a ajuntar os documentos em que se ella funda CArl. 720).
Art. 70. Se sobl'ev,ier legitimo impedimento, pelo qual não
pos a o autor pl'Opõr a acção na aucliencia para a qual foi o
réo citado, accusada a citaç.w, ficará a proposição da acção
differida {Jara a audiencia seguinte.
Art. 71. Se na seguinte aucliencia I@ alltor não propuzer a
acção, será o réo abs01 vido da instamcía.
Art. 72. Se fôrem muitos os réos, e não puderem ser todos
citados para a mesma audiencia, serão accusadas as cilaçõe
á medida que se fizerem, e a proposiçã(i) da acçã'e terá logar
na audiencla em que fôr accusada a ultima' citação.
Art. 73. Proposta a acção, na mesma audiencia se a signará
o termo de dez dias para a contestação.
.
CAPITULO V.
Das excepções.

Art. 74,. Nas cau as commerciaes só têm logar as seguintes
excepções:
§ 1.0 De incompetencia e suspeição do juiz (63);
- ]~ nllHa acção intentada fnndada nn titnio não vencido, embora intentada cm consequcncia de detenção PC!! oal, se e la )'esolvell-sl' P(H fiança. O
vencimento, posterior ú prOpJSilllra d'acção, não sana a nullidnde destll.Acc. da Rei. da Côrte I'i) 7 de Bezernbro de 1871. -G. Ju,.. t. B pago 217.
- Pedido certo, que não foi cumpl'irlamenle provado, liquida-se na CXC'
cução.-Acc. da ReI. da Côrte de fi de Dezembro de 1872 e 13 de Fevereiro de 18.3.-&. JU/'. t. 3 pago ~5J.
- O credor tem o direito de dividir Opedido de seu. credito e propur .a
acção (10 devedor por menos da totalidade, dividindo o valor em tantoS plcl'
tos quantos julgar necessarios.- Rev. n. 8960 de 4 de Outubro de 1876.G. Jur. t. .i4 pago 2!l4.
Isto parece incrível.
(63) Arts. 52, 76, 77, 81 a 91, 911, 95, 97. 98, 254, 490, 669, § j' e
681; Decr. n. '1597, arts. 7'2 S'S; 1 e li e 81.
J8
t\'ota.-A suspeição quando não jurada lla fórma ela Ord. L. 3 til. 21
tD1C
não lransmitte jurisdicçã'O ao juiz que se segue, que, pois, é iUColllpet •
Rev. de 30 de Abril de i852.-JUl·. dos Tribs. pago 283.

I
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§ 2.·'Oe illegilimidade das parles (64) ;
§ 3.· De litispendeocia (6~) ;
§ 4.· De cousa julgada (66).
Art. 71>. As oulras excepções, ou dilatorias ou peremptorias,
constituem materia de defesa, e serão allegada' na contestação (67).
Art. 76. As excepções que respeitão á pessoa do juiz serão
oppostas em primeiro logar, e são inadmis~iveis depois de outras
ou com outras.
A. de suspeição precede á de incompetencia.
Art. 77. As demais excepções devem ser oppostas conjunclamente no termo assignado para a contestação, e não podem
ser adrnittidas depois della ou do lançamento respectivo (68).
- Declarada a suspeição por qualquer juiz em uma causa, não o torna
suspeito em todas eo lre as mesmas pa. te~, e sem expressa declaração do
mesmo juiz. Ácc. de 16 de Fevereiro de 1855.-Jur. dos Tribs. pag.285.
- Juiz que jurou suspeição em um processo, por ser amigo Intimo de
uma parte, não pMe fUDccionar em outro, em que figura a mesma parte.
Rev. Crim. n. 2006 de 26 de Julho de 1872. -Dir. t. 2 pago 273.
. .- Considera-se extemporanea a suspeição desde que a parte Cl.\nsente no
Jlpzo. Ord. L. 3 tit. 21, no caso de supl\rveniencia cumpria i so jurar. Rev.
n..8189 de 9 de Novemhro de 1872. -Rev. Jur. de 1873, pa~. :<.92.
E competente o juiz municipal para julgar a excepção da incompetpncía,
?PPOsla em causa superior á sua alçada, pois que a respeclin sentença é
IUterJocutoria simples. Rev. n. 8331 de 13 de Agosto de i87J.-Dir. t. 5
pago 245.
-. Ao juiz de direito e não ao municip: I compete o julgamenlo das excepçoes de incompete~cía nas can as que lhe compete julgar. Drcis. de agg.
da Rei. de S. Panlo ele 24 de Outubro de 1874 .~Dir. t. 6 pago 315.
f - lncompetencia de juizo: 1epois de, sobre excepçiio ai titulada com \'sse
unda!Denlo. pronunciar- e o tribunal em recurso de aggravo, não pMe de
n~vo Jlllga-la. conhecendo da appellação. Acc. dI Rei. da Côrte de 27 de Feve...
fPlro de !877 .-DiI'. t. 12 pago 763.
(64) Arts. 77,79,491, ll92 e 672 !9 L"
(65) Arls. 92 e 93. Vide not. 632 do Cod..
(66) Art. 92.
d No/a.-A excepção rei judicatre é meio habil para excluir a pretpnçãl)
dO aUIOl' da resei oria, c julgar-se oarecedor de acção. Rev. n. 8283 de 16
e Julho de 1873.-DiI', I. 1 pago 86.
-:- A. excepção rei judicatre não põde ser julgada sem prévia discu sã!)
~rdlQal'la: e é meio habil para excluir a pretenção do autor da l'escisol'in,
ev, n. 8992 de !5 de 'ovelllbro de 1876.-Dir. t. l i pago 83:1.
(~i) Vide not. 632 do Cod.
p :. d/a ·-A excepção de ?llIllidade niío é objecto do fôro commel'cial, cum1~50 o arguir-se essa materia no lermos do art. 675 do Reg. n. 737 de
G 'JAcc. da ReI. da Côrte de 27 de Outubro e 12 de Novembro de 1878,
- . UI'. t. 4 I ag. 378.
(68) Vide not. 63.
--~'.~."""
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Art. 78. Da excepção se dará. vi la ao autor por cinco dias
para impugna-Ia. findo,; os quae o Juiz rej 'ilará ou rec:cberá.
Arl. 79. Sendo recebida, será. posla em prova com uma
dilação de dez dias, depois da qual, c'lnclusos os aull's com
as prova produzidas, e sem mais allegações, o juiz julgará defi·
nitivamente (69).
Art. 80. Sendo rejeilad a, se assignará. novo termo ao réo
para a contestação.
Art. SI. Â. excl:'pção de suspeição ueve ser opposta em audiencla, e orrerecida por advogado (iO).
Art. 82. Se o juiz reconbet;er a su~peição, o escrivão oficiará. ao sub tituto, declarando que lhe compete a decisão do
feito entre partes - F. e F. -, por se baver reconbecido suspeito
o juiz - F. (71).
Art. 83. Se o juiz não reconhecer a suspeição, ficará o feito
suspenso até a decisão da su pelção, e o e cri vão I'emellerâ
immediatamente os aulos á autoridade competente (7i).
Art. 84:. O conbecimento da suspeição cornvete:
t. o 1\.0 Tribunal do Commel'cio (73);
~ 2. Á re~ação, nos logares onde não houver tribunal do
commerc.io (74);
0

(69) Decr. n. :1597 de i855, art. 72 Si 4 .-Vide noto 64 e as dos arlS. 668
e

6~0

Si

1..

(70) Nola.-O processo das su peições é determinado por este

n. 1597, art. 8:1.

Reg.-Decr.

- Sendo a suspeição uma l'xcepção, c devendo por isso .er opposta pe.
rante o juiz da causa, não póde ser allegad I 110 recurso de aggravo, vi to
como não tem ella logar nas acções summarias, nem nas execuções, e muitO
m nos cabe em um incidente, como aquclle I ecurso, cuja natureza o repelle.
-Av. n. 260 de 1865-nol. LJ06.
- Sobre as suspeições oppostas ao juiz de paz. Decr. II. 4824 de 1871,
ar!. 63 SiS; 8 e 10.
- Sobre as oppostas aos juizes municipaes: cil. Dccr., arl. 65 § 3.
- Sobre as excepções de incompetencÍtt no jujz de paz: ciL. Dccr. n. 4824,
llTI. 63 SiSi 8 e 9.
- Sobre as oppostas aos juizes municipaes: cito Decr., art. 65 § 3.
(71) Nota.. -Não é causa de nullidade a falta de jU1'ame lo na suspeição
lIpposta ao juiz e por ella aceita. Acc. da ReI. da Côrte de 2M de Junho de
:1855.-Jur. dos Tribs. pago 285.
(72) Nola.-A suspeição jurada de um jllir. estabelece e firma a comre·
tencia do que se lhe segue, c, pois, nã~ pôde mais oruciar IIOS autos. ReV.
de 9 de Julho de 1859 .-Jur. dos T1'lb~ pago 2~5.
(ia) Nota .-Os Tribllnaes do Commercio ról'fio suppl'imidos, (', pois,derogada esta disposição.
(74) ,\ ota. -As I\elações c .nhccem das suspeições rostas aos t.leseOlbar~l
dores. Decr. n. 1597 de :1855, art. 8 lJecr. 11. ó618 de 1874, arl. iO ~
0

;
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§ 3.· Á. autoridade judiciaria que substituir o.Tribunal do
Commercio, onde não houver Relação (75)..
,
!rl. 8ã. Remettido os autos, e sendo conclusos, decidirá &
o tribunal preliminarmente se é legitima a suspeição.
~Jf
Art. 86. A uspeiç~o é legitima sendo fundada DOS seguin- \ l
tes motivo (76):
§ i. o Inimizade capital.
~ 2.· Amizade intima.
§ 3.0 Parente co por consanguinidade ou affinidade até o
segundo gráo, contado egundo o direito canonico.
~ .i.• Particular interesse na decisão da causa.
Art. 87. Não sendo legitima a suspeição. será a parte condemnada nas cu tas em tresdobro, e a causa proseguira seus termos.
Alt. 88. Sendo legitima 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-ba a dilação das provas, que será de
dez dias; e, ouvidas as partes no termo de cinco dias assignados
a cada uma dellas, o tribunal decidirá definiLivamente e sem
recurso a suspeição.
Art. 90. Se proceder a suspeição, pagará o juiz as custas,
e a causa será devolvida ao sub titulo.
Arl. 9i. Não procedendo a suspeição. proseguirá a" causa, e
a parte pagará as custas.
Art. 9~. As excepções de - litispendencia ou cousa julgada-, para procederem, carecem do requisito de identidade
de cousa, cau a e pessoa.
Esta identidade erá regulada pelo direito civil (77).
Art. 93. Con~idera-se pendente a acção para induzir an. 5. Seus Presidente,~, porém, conbecem das oppostas aos juizes de direito
das COmarcas especiaes. Lei n. 2Q;}3 de 187l, art, H Si 1; Decr. n. 4824
de 1871, art 27 j Decr. n. 5618 ciL, arl. 1.!1 Si 22 n. 1°, e das dos escrivães
das Relações; Decr. cil. n. 5618, art. 14 Si 22 n. 2.
. (75) Nota.-Os Juizes oe dirp.ito conhecem das suspeições postas aos juizes

~nrerlores e aos mesmos juizes de dirpito nas com~rcas geraes, na fórma

do al't 11 da Lei cito n. 2033; Decr. n. 4824 cit., al't. 76 Si !l.
- Tambem conhecem das postas aos cscl'Ív:,es e mais officiaes do juizo.
Decr. n. 1597, art. 7<a; Apont. sJbre suspeições, pago 62 n. 1JO.
(76) Al't. 95.
No/a.-Contém a mesma disposição o art. 61 do Cod. do Pcoc.
- Quando os juizes rórem amos, senhore , tutores ou curadores de alguma das partes, cumo particularmenle illtere 'sado> na deci ão da causa.

(77) Vide llev. de 16 d' Junho dI) 1858.-Jur. Gonim. pago 274

c.
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."\ lilispendencia - quando a citação é accusada em audiencia
( (Art. 59) (78).
Art. 94. O Tribunal,do Commercio. ou a autoridade que o
substitue, pôde impõ.r a': multa de 501'/J a .w01'/J á parte que,
com manifesta má fé e calumniosamente propllzer suspei·
ção (79).
Art. 95. A suspeição não tem lagar na execuçãn, salvo a
respeito cios embargos de terct:;iro e prel'erencias \80).

CAPIT LO Y1.
Da contestação.

Art. !l6. A contestação deve conter simplesmente a expo i
ção dos motivos e causas que podem ilUdir a acção.
A ella se devem ajuntar os documentos em que se [Ilnda
(Art. 7:H) (81).
Art. 97. Na contestação deve o réo inserir, antes da allegação da materia de defesa, a arguição das nullidades de C004
ciliação, acção, citação, e de todos os actos e (ermos que
tiverem occorrido alé o ponto da contestação (82).
,
Art. 98. Quando d:1. contestação constar a arguição de oull.,·
dade, o juiz, tomando della conhecimento verbal e summal':o
em audiencia, ou mandando que os autos lhe sejão conclusos,
supprirá ou pronuncí.ar;í a nullidade como fór de direito e se
prescreve no titulo-Das ntdlidades (8:3).
.
Art. 99. Não endo a contestação offerecida no termo asslg·
nado, seguir-se-ha a dilação das provas (84.).
,
Art. 100. Mas, seo réo allegal' legitiml) impedimento, SI1I'~
o termo prorogatlo por mais cinco dias, findos os quaes 'sera
a causa posta em prO"a (8~).
I

•

"

I

(78) Nota, -A. l1W/'{L constitue-sr. nas causas em que não ha conciliação
nos lermos do:> al'ls. 138 e ~Oó do Cad
(79) Vide noto 1il76 do Cod.
',80) Vide noto 62.
(81) Art. 75. Vide noto 63l do Cod.
(82) Arts. 75 e 675.

(83) Art. 672 e sego
(8il) Art. 127.
(85) Art. '107.
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Ârt. to I. OlJerecida a conleslação, terão vist3. por dez dias
cada nm, o aulor para replicar e o réo para treplicar.
Art. W2. Se a contestação ou réplica, ou a tréplica, fôrem
por negação, a causa ficará logo em prova a requerimento de
alguma das parles.
Da mesma fárma se procederá. quando o antor não replicar ou
o réo não trepllcar no termo assignado.
CAPIT LO VII.
Da 7'econvenção.

Art. to3. Se o ré quizer reconvir ao autor, proporá a reconvenção simultaneamente com a oontestação·no mesmo tempo
para elta assiguado, e sem dependencia de prévi~ citação do
aulor (36).
á.rt. 104. Propo~ta a reconvencão e offerecida a contestação,
se assignará ao aulor o termo de quinze dias para a contestaçãa
<Ia reconvenção e réplica da acção (87).
Art. 1.05. rindo o autor com a referida conlestação e réplica,
se assignará ao réo iguJl termo para a réplica da reconvenção e
1~éplica da acção, e linalmente se dará ao autor vista por dez'
dias para a Lréplica d.L l'econvenção.
Art. 106. Se o autor e réo não otrerecerem a contestação,
réplicas e tréplicas nos termos assignad08, ou ellas fôrem - por
.negação -, seguir- e-ha o que está determinado no capitulo antecedente (88).
Ârt. i07. Ao autor, allega~Llo leniLimo impedimento, se con
<cederá o mesmo favor cOllcedit.lo ao réo no art. -100.
Art. i08. Não tem logar a reconvenção no caso especial do
art. 440 do Codigo.
~rt. 1.09. A recouvenção erá julgada conjunctamente com a
acçao e pela mesma sentença (89).

,~
!\
l

(86) Art. 96. Vide noto 631 do Cod.
(87) Nota. -Se a contestação fór por negação, e se olIerecel'-se reconvenção,

manda-se conlestar esta e seguir seu processo..
(88) Art. 99.
(89) .Nota.-Ê nuUa a sentença que não julga a reconvenção, quando jnlga
a questao principal.-Hev. n. 6338 de 22 de Abril de 1863.
I
. j - A l'econvenção deve acompanhar a acção principal e ser julgada couc~nclam~nle com ella, não sendo regular que se' tome conhecimento da renvençao na 2' illslallcía, quando na l' della não se lratou.-ltev. n. 6042
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Art. {iD. A reconvenção induz a prorogação da jurisdicção
commercial, com excepção da acção civel que r"r real, ou mixLa
de real e pessoal (90).
CAPITULO VIII.
Da auto?'ia.

Art. H L Autoria é o acto pelo qual o réo, sendo demandado,
chama a juizo aquelle de quem houve a cousa que se pede.
Art. H2. Compete a autoria sómenLe áquelle que po sue
em seu proprio nome.
Art. {{ 3. Se o réo houve a cousa de outrem, requererá a
sua citaçã0 na audiencia em que rôr proposta a acção.
Art. 1t 4. Se o chamado á autoria morar na mesma provincia
ou em logar incerto, será. a causa suspensa até verilicar-se a
citação pesso:J1 ou edital; se, porém, morar fóra da provincia
ou do Imperio, prosegairá a causa, não obstante a expedição da
-precatoria. O juiz marcará o prazo dentro do qual deve fazer
o réo essas citações.
Art. {15. Víndo a juizo o chamado á autoria, com elie
proseguirá a causa, sem que seja licita ao autor a escolba de
litigar com o réo principal, ou cum o chamado á. autoria.
Art. H6. O ch,lmado á autoria receberá a causa no estado
em que se achar, sendo-lhe licito allegar o que lhe convier, e
ajnnLar documentos.
Art. 117. A evicção terá logar por acção competente, e a
respeito della se procederá como determina. o arl. 215 do
Codigo.
de n de Abril e "cc. ,'evisor do Trb. do Comm. da Curte de 16 de Dezembro de 1861.-Jur. Com. pago 76.
.
- É menos regular a sentença, quando, jlllgando sobre a acção, oIDILle a
decisão sobre a reconvenção. -ltev. n. 81lS1 de 3 de Outubro de 18,72 e
Ace. revisor do Trib. do Comm. da Ba ia de 14 de 1unho de 1873.-Dlr. I.
i pag. 103.
•'
- Póde a Ilelação conhecer e jlll~ar da I'econvenção que o juiz de 1 1;6
stancia deixou de tratar na sentença appellada.-Acc., da ReI. da Côrte de
de Setembro e 30 de Noveolbro de oJ.873.-Dir. t. t pago 3Ml.
•
- Procede o pedido da reconvenção sempre que o réo provar eXII~
temente 6Ua intençã I e pedidll.-Hev. D. 8903 «e ~ 9 de Agosto de 1~76. •
Jrur. L 14 pago ~30.-JTiae' G. Jur. t. 15 pago 49 e 21.(j.
(90) Ar1. 9.
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CAPITULO IX•.
Da

opposição~

Art. t i8. Opposição é a acção do terceiro que intervem ~I}
processo para excluir o autor e réo (91).
Arl. Ii 9. Aopposição corre no mesmo processo simultaneamente com a acção, e é propl)sta antes de assignada a dilação
das provas; se sobrevier depoi's de assignada a dilação, será
tratada em procas o separado sem prejuizo da causa principal.
Art. 120. Para a opposição não é de mister a citação das
\ partes: o terceiro oppoenle, ajuntando procuração, peclirá visla
dos autos, que lhe será conLinuada por cinco dias depois da
tréplica da accão.
Art. 12'1. Proposta a opposição, se a'ssignaráõ 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, successivamente o aulor e réo, e a acção e opposição serão
slillullaneamente julgadas peja mesma sentença.
CAPITULO X.
Do assistente.

Art, i23. Assistente é aqueUe que intervem no processo,
para defender o seu direito juntamente com Q do autor ou réo~
.11'1. 124. Para ser o assistente admitlido, é preciso que
~n~ allegue o interesse appal'ente que tem na causa, como se
e fiador, socio, consenhol' de cousa indivisa, vendedor lie cousa
demanda<la (92).
(91) Vide noto 57.
6(92), Nota..-Um acc~olli'ta de uma companhia ou sociedude a,nonyma

p de ~ntenitr Cú?11O ass~stente na acção proposta cvnlra a I'lspectwa com.
panhla.
Decisão.-Niio tiJi aggravado o aggravante pela despacho de fts, 22. v.,.
;~~, :ecebeu directamente os embargos de fi. 19, vistos os autos e os juI ~cos (U1I,dame ..tos, com que o jui, a qllo sustentou a sua decisão.
accIOntsta de uma companhia não 7Jóde ser i1Úlibiáo de inte·rvir 'nO
~~oe'sso como assistente, c'Jn(orme pretende o ag 1'"ltHmte, apoiando"se em
é :ers,os trec os de alguns escl'ÍptOI'es prtra prova qll"
acc onista nãooelO na acceppiio rigorosa de dtrdto, e que não está comprehmdid,r)
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Art. ~~~. O assistente póde vir a jui7.o antes ou depois da
sentença, mas recebe a causa no estado em que elIa se acba,
e deve allegar seu direito nos mesmos termos que compelem
ãquelle a quem assiste.
Art. 426. O assistente não pMe allegar incompetencia, ou
suspeição.
CAPITULO XI.
Da clilação das 'P1'ovas.

Art. i27. Posta a causa em prova, assignar-se-ha na mesma
aud iencia uma ó dilação de vinte dias, e e ta dilação correrá independentemente de qualquer citação (93).
Art. f 28. Se alguma das partes, ou na ac.:ção ou na conte tação, ti\'er protestado pelo depoimento dl parte contraria,
a demora que esta tiver em depôr não prejudica a outra parle.
Art. i 2\). Para vêr jurar as testemunhas serão citadas as
partes ou seus procuradores, com designação do dia e hora,
e bem assim do Iogar, se não fôr o do costume.
Esta citação pMe ser logo feita na mesma audiencia em que
a causa se põe em prova.
Art. f 3D, O rol das testemunhas com os respectivos característicos será depositado em mão do escrivãv 2/i. horas anles
da inquirição, sempre que a parte o requerer.
Art. f31. Tendo algom1 das partes testemunhas fóra do
termo, deverá protestar por carta de inquirição, ou na acção
na disposição do art. :126 do Reg. n. 737,. pOI'que nada impede a deno..mintlção que cabe ao accionista,. o que convem saber é se elle tem ou ll~O
interesse para ser admittido na causa: as palam'as empregadas no ja ct/.
al't. 126 sel'vem de elCempto, e não I!lCcluem necessariamente a toda qual.quer que ntlO rôr das ahi mencionadas. Portanto, nego provimellto ao
a.f!9ravo de jls. 2~ V., e pagNe o (/!J!J1'avante as custas. Rio, 4 de Outubro
de :1866 .-Coito.-ll~v. Jur. de l.866, nag. 346.
.
- Esta decisão mereceu reparo; em no 'so entender foi ella, porém, IllUItO
juridica: não me al'l'eceio de perigo algum com tal doutrina-temeria os
resultado, da opinião contraria, entregando ás mãos de uma (Urectoria, al~
guma vez pouco interessada, os destinos de uma associoção, em que um
accionista, muitas veze" de avultado numero de acções se devesse considerar
impotente para defender seus direitos, ou sua fortuna comproweUida.
- Ao credor hypothecario compet.' o di' eito de vir com embargos de
assistente na execução, em que f i penhorado o objecto Ilypothecado. Acc. da
ReI. da CÔrte, de 1:1 e 21 de Junho de :1867. - Bev. Jur. de l.873) pago 3ú3.
(90) Art. 728.

.

DECRETO N. 1~1 DE 18~O

567

ou contestação, ou em audiencia, IDas nunca depois de assig
nada a dilação das provas.
Nêsse prote'to devem er indi~ados os artigos ou factos sobre !l
os quaes serão inquiriLlas as testemunhas.
f
Art. i3'2. Na carta de inquirição, além da in erção do pro x,..
te to e indicação dos artigos nu factos sobre os quaes deve t'
versar a inquirição, e fará declaração da dilação que o juiz
assignar, conforme a distancia e difficuldades çla communicação.
Art. 133. A carta de inquirição não pode ser denegada para
dentro ou fora cio Imperio .. enão nos casos em que o Codigo
não admille a prova testemunhal (94).
Arl. 134.. A carta de inquirição para dentro ou fora do Impefio so é suspensiva:
§ 1.0 Havendo accórdo das partes por termo nos autos (9D);
§ 2. Quando o contrato ou o facto que fór objecto principal
da demanda tiver acontecido no logar para o qual se pede
carla de inquirição, e ao juiz parecer es a prova necessaria.
Art. 13D. Se a carta de inquirição, quando é suspensiva,
não cbegar no termo assignado, proseciuirá o processo, se a
parle o requerer.
Arl. 136. Quando a carta de inquirição fôr suspensiva e vier
depois do lançamento, ou quando não fór suspensiva, se ajun.tará aos autos com o documento on com as allegações finaes,
o~ com as razões de appella ão, ou com os embargos que
~ao admissíveis na causa e execução.
Art. 137. Dentro da dilação serão citadas as partes ou seus
procnradores com indicação do dia, bora e lagar para extracção
ou conferencia 'dos traslados e publicas-formas (A rts. 153 e
0

t54) (90) .

1

.(94 Nota.-Quel· a acção seja ordinaria, quer wmma~'a, ~ ~mbo7'a a
d1laçao pl'obatoria seja pequella, só denega-se a carta de mqwrtção por
eUa não se havendo p"olestado MS casos a que se re(er'e o art. 0\ 33 do
lleg. ~. 737.-Dec. de aggr. do Preso d J Trib. do Comm. da Côrle de 22 de
Fevereiro de 1865.-Chro/l.. do Foro de 1859 n. i6.
(95) Nota. -Carla de inquirição para fóra da terra só é suspen iva quando
as partes nisto convêm, ou quando o juiz julga indispensal'cl essa diligen ia
~ara a decisão da causa. Decis. de aggr. da HeI. da Côrtc ele 25 de Novembro
e 1873.-G. Jur. t. 1 p<lg. 3911.
.
A - O· juizes substitutos não podem conceder dilação para fóra do Imperio.
V. de 14 de Novembro de lH73.-lJi7'. t. 2 p3g. 296.

• (96) No/a.-Depois de terminada a dilação, é nulla a inquirição; assim
.~~Il1? a que é feita pel escrivão em rommis ão do juiz: Acc. de _2 de
uelro .de 1850.-JU7·. dos Tl'tbs. pago 150.
•
- ~ao se póde considerar aggravàda a parte que requereu prorogaçao de
~.

-
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CAPITGLO

m.

Das provatl.

Ârt. '13S. São admissiveis no juizo comrnercial as provas
seguinte :
to' As escripturas publica, e instrument~s, que são tomo
taes considerados pelo Codigo Commercial e leis civis (97);
§ 2.° O escriptos particulares ( 8);
~ 3. ° A confissão judicial (99);
~ 4..0 Aconfissão extrajudicial (-100);
~ 5.° O juramento suppletorio (iOl);
~ 6.° O Juramento in litem (iO~);
~ 7.· As te temunhas (t03);
~ S.o·As presnmpçães (i04);
~ 9.° O arbitramento (i05i;
~ iD. o O depoimento da parte (i Ou);
~ H.o As vistorias (t07);
Art. 139. A respeito das pro\'as dos contratos guardar-se-ba o
que estáprescri pto no Codigo Commercial a respeito dos contratos
em geraf'('l'itulo V, Part~ 1), e de cada um delles em par·
ticula!' (t OS). '
.
diliJção dentro desta, não tendo jurado, nem provado legitimo impedimento.
Ord. L. 3 til. 54 §§ 1 e (l; Acc. de 9 de Fevereiro de 1!:!55.-Jul". dos 1rib/.
pago 86.
(97) Art. 1M; Cod., arls. 21 e 122 §§ 1, 3, a e 5.
(98) Arts. 141 e 152; Cod., arts. 22 e 122 ~ 2.
(99) Art. 155.
(iO.O) Ar!. 163.
(101) Alll. 166.
~102) Arl. 172.
(103) Arl. 175 j Cod., arls. 122 § 7 e 123.
~104) A.rt. 184.
~105~ Art. 189.
(i 06) Art. 206.
(107) ~rt. 209.
(i08) NotCL-E os usos do commerrio e do costume l'm geral.-Arl~. 215
1•
e 2i!:!'" Cod. , arls • 121 ) 15 4,
'169 , 17')'\ , 186 , "01
I·"!! c 67:\. lllU"
- , ·)u 1 ~
li: nulla a escriplura em que o tabellião não declara que as leste lei
nllas cunhecem os contrahentes, quando elle os não conllcce. Acc. da I •
da Góde de 5 de Dez~mJ>ro de 1872.-Dil'. t. 3 pago 60.
_O)
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Dos instrumentos.

h

Art. i4ü. -Constituem prova plena absoluta:
§ i.· As escripturas, instrumentos publicas e os actos que sã<>
f como taes considerados pelo Codigo (arts. 2i, 52, 569) 586,
'1' 587 e 633) e pelas leis civis (W9);
2.· Os actos authenticos passados em paizes estrangeiros
conforme as leis respectivas,. competentemente legalisados pelos
consules brazileiros (-1 tO).
Art. 14.1. Constituem prova plena relativa:
§ t,o Os instrumentos particulares dos contratos commerciaes,
entre as partes que os assignarem (H f);
~ 2,0 Os escriptos de transacções commerciaes du qua lfluer
va 01' contra o commerciante que os assignar (arts. 22 e ld6 do
Codigo) ;
§ 3.· Os livros commerciaes, nos casos e pela fórma regulada
nos arts. 20, 23 e M4 do Codigo.
Art. '142. A prova plena absoluta ou relativa admitte prova em
contrario.
Art. i43 A presumpção que a prova plena absoluta induz éextensiva aos terceiros, quanlo á existencia do contralo e dos
factos e actos certificados no instrumento pelo oflicial publico,
por se haverem passado na presença delle e das testemunhas.
Ar!. f44. A presumpção que a prova plena relativa induz é
reslricta ás partes contratantes e seus herdeiros, e comprehende
não só a existencia do contrato, e dos actos e factos ceni licados
no instrumento pelo offieial publico, por se haverem passado na
presença delle e das testemunha, mas tambem os actos e factos
referidos, narrados ou euunciados, se elles têm relação directa
com o contraIr).
. Em todo o caso os actos e factos referidos, narrados ou enunclauosi fazem prova plena contra aquelle que os reIel'e, nana ou
enunCia.
Art.U5. Não lêm fé em juizo os instrumentos publicos ou
,"1

1

[i09) Nota.-Contão-se entre os instrumentos publicas os acles lavrados
pelos .c.sC~jvães-os termos judiciaes e outros feitos peran~e a _au~oridad~
~ as cellidoes legalmente e:-trailidas dos livros a que as leiS dao fé pnbl1ca,
\ co~o os de estações publicas-os assentos de casamento-obito-os turnos
;' JUdlClaes assignados pelas partes a respeito de qualquer contl'ato, etc.

(BO) Reg. de 1il de Abril de 183ú, art. 79.-Vidc noto 5.
t (1~1) Nota.-os instrumentos particulares sómente se repntão datados para
ercelfOS do momento qne se pratica o primeiro acto de fé publica, COID()
o sêllo. lIev. n. 8(173 de fi de Setembro de i!!73.-G. Ju/'. t. 1 pago ~92.
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particulares, e quaesquer documentos cancellados, ril~pacJos, riscados. borrados em lagar substancial e suspeito, sal\'O provan·
-do-se que o vicio foi feito pela parte interessada nelle (t 12).
Art. 146. Tambem não produziráõ efTeito os instrumentos publicas ou particu lares, e quaesquer documento emendados 011
entrelinbatlos em lagar sub taneial e suspeito, não sendo a emen·'
da competentemente resalvada (143).
Art. 14.70 São inadmissiveis no juizo commerciat quae'quer
escriptos commel'ciaes d obril{ações contrahidas no territorio
brazileil'O que 05.0 fOrem rxal'ado no idiom l do Imperio; salvo
sendo est.rangeiros todos os contrahentes, e neste ca odeveráõ ser
apresentados competentemente traduzidos em língua nacional
(art. 125. Codigo) (114).
Art. H8. A tradueção, salva a rlis[w::iç ~o do art. 6t do ClJdigo.
será feita (leoas interpretes nomeados pel Tribunal do Commercio.
e na faHa Oll impe.limenlo deste por 11m interprete nomeado
pelo juiz a aprazimento das parle:; larts. 16 e 6:?, Colligo) (115).
'Art. 149. A tradueção feita nOL rórma do artigo anteceoente
tem fé publica (art. (j~. Codigil) (IH3).
ArL. 15U. O original será exllibido logo que alguma das parle~
requerer (117).
Art. Hll. As dispCisições dos artigos antecedentes são ext:nsivas aos actos autllenlicos, escriptos ele 0Ilrigaçõe'.commer~lae3
passados em paiz estrangeiro, e a quaesquer documentos e lIvros
escriptos em div.ersa lingua (i 18).
Art. 1520 Entro os escriptos parLiculares, que servem de prova
no juizo commerdal, ou por si ós ou acompanhados de outras
provas, comprebendem-se:
§ 1. 003 instrnmenLos de contratos (119).
~ 2. o Os eScrJpto.:i de transacções commerciaes e notas pro·
mis.orias (120).

---------------------(1.12) Cad., art. 134.
(113) Codo, al't. 134.

(414) Decr. n. !l63 de 1851, art. Ho-Vide not. 5.
(11.5) Decr. n. 8G3 cit., ai'ls. H. e 1;J.
(116) Decr. n. 863 cil., al't. 12.

(ii 7) Decr. no 863 cil., art. ·15.
(11.8) Decr. n. 8G3 cit., art. 1l.-V'ide nol. 5.
(119} Vide not. 82.
(120) ride

1I0t.
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§ 3.° A correspondencia epistolar (121).
§ 4.° As quitações e recibos (122) .
• õ.· As contas commerciaes, balanços, facLuras, minutas de
~onlratos e negociações, ou não reclamadas, ou escripLas, ou
assignadas pelas parLes contra as qaaes se produzem (123).
6. As notas do capitão do navio, o rol da equipagem da
matricula (art. M3, Codigo).
Art. Hi3. Ajuntando-se cópia, publicá-fórma ou ex.tracto de
aloum documento original, feito sem citação d:.t parte (art. i37),
nãú farão prova, salvo sendo conferidas com o original na pre. ença
do juiz pelo escrivão da causa, ou por outro que fôr nomeado para
es efim, citada a parte ou seu procurador, lavrando-se termo da
conformidade ou difIerenças encontradas.
Se a parte interes_ada convier em que seja dispensada a confe·
rencia, a- sobreditas cópias, publica-fórma ou extracto, valeráõ
contra ella, mas não contra terceiro (12((.).
IArl. 154. A cerlidõe pxtrahida das nolas publicas ou dos
caulo pelos tabelliães e escrivães fazem prova independentemente
da conferencia (t 25).
0

(121) Cod., art. i22 S; 4 .
.- Nota.-Carta particular não pMe de truir a validade de um acto pubhco. Acc. da Hei. da COrte de 27 de laio de 1873.-Di1·. t. 3 pago 1$1.
(122) Cod., art. 435.
(123) Vide noto 613 do Cod.
No.ta.-Conta correntes entre commerciantes, decide a jUl'isdicêão commerClal: Decis. de agg. da HeI. da COrte de 24 de Outubro de i874 .-G. lu/'.
1. 5 pago 227 .
. -:: Saldo liquido e conhecido não 11a emquanto entre commerciantes contmuao as transacções de que se o pretende deduzir, e nem ha oppo ição
formal da parte do accionado, em cartas ou em conta corrente firma ii com
a sua assignatura: neste caso, sempre se recorre previamente a ajust.e de
contas, amlga,el ou juJicial: e tado de conta corrente só ces a depoIs de
~charem'se as partes definitivamente saldad<ts; o que só se dá pela aceitação
e contas parciaes, que, sem terminal' as transacções, concorrem apenas
ara a complJsição da conta geral, mas não aceita" nem approvada. Acc. da
el. do Ceará de 2!J de Novembro de 1874.-Dir. t. 10 pago 269.
(126) Ar!. 138 S; 3°.
NO/,a.-Não faz prova a publica-fórma ou cópia de documentos extrahidos
se~ Citação da parte intere sada. ReI'. n. 8080 de 24 de JullJo de 1872.
- . J~1'. t. 1 pago 383.
P ~ao se diz nu/la a conferencia do traslado fila com o ~scrivão com~n 1611'0, a que não esl~ve pre ente a partr.. Decis. de agg. civil da ReI. da.
rte de 10 de Fevereiro de H574.-Dir. t. 3 pago 2114.
o (t~5) .No'a._ ão faz prova em juiz I o traSlado de e cri[1tura não sendo
d PCflmclr o dado 1l\'IO pl'Uprio tabellião que a lavrou. Acc. do Trib. do CUUlID.
a une de ó de DezeUlbro de Ul71. .-Vil'. t. 3 pago 60.
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Art. 155. A confissão sómente vale sendo livre, clara, certa,
com ex.pressa. causa, versando sobre o pL'incipal, e não sobl'~ o
accessorio, endo feita pela parte em pessoa, ou por procurador
bastante e corq poderes especiaes (126).
Art. 156. E indivisivel para não ser aceita. em parte, e rejei.
tada em parte, se outra prova não houver (127).
Art. {57. Constitue prova plena - relaliva -, e só póde ar
retratada por erro de facto.
Art. {58. Sana e revalida o erl'o da acção e do processo, sl1lf()
o prejuizo de terceiro.
Art. 159. Não póde supprir a escriptura publica e parLicnlar,
quando elta é da essencia 00 sob:-tantia uo contrato, como 00
caso dos arls. 265, 301, 303, 46l:l, 5ü9, 589, 633 e 660 dI)
Codigo (128).
Art. 160. Só póde ser feita pela pessoa qlle está na livre
administração dos seus bens.
Art. 16'1. Sómente prejodii:a ao confitente, aos seus her·
deiros. e não ao terceiro, ainda qoe seja co-herdeiro, co-obrigadll
ou socio (129).
Art. 1.62. A confissão tem lagar, ou por termo fiO~ autoS,.
ou em depoimento, ou nas respostas ao juiz, ou no acto da
conciliação (i 30).
.
Art. '163. A conussão extrajudicial sendo verbal só é admiSsivel nos (;lasos em que o Codigo não exi~e a prova lineral (131).
(126) Coú. art. 1:58

l:

~

"

confissão.

~ 3 e uot. ao art. 609 § 1(i27) Nota.-O que o réo jura, a requerimento do autor deve ser lido
COIllO verdade. Rev. n. 8097 de 14 de Setembro de 1872 e Acc. revisor da
ReI. de Pernambuco de :.Hl de Julho de 187:5.-Dir. t. 2 pago 313.
(1.28) Cod., ar!. i2l.1, enol. ant.
Nola.-Esr.ripto particular, cuja fh'ma é confessada, prova debito e lU'
pedor ;\ taxa da lei, embora argu:do de simuLaç'io. Aec. dn Ltel. da GtWlt
de ao de Julho de i872.-G. Jur. t.1 pago 3n.
.
- Só por escriptura publica se prova a divida exceclente li taxa da lei:
nem substitue a prova de cantis 'ão em testameuto. ainda verdadeiro. l\~••
n.. 05.1 de 4 de JuLllo de -Ltl74.-G. JUT. l. 4 pag; flj9.
.
- Con.vem notar que o upremo Tribunal n50 1O1ll01l conlieClmeulO da
revistu, por ter sido ~presentada fóra de tempo.
('L2\l) Nota. -Não vale c,Jmo confissão da parte aquillo <[upo seu advog~dil'
aflirmu em articulados e arrazoados, para estabeJcr;l:,' sua argumclllaçao.
Ace. da ReI. de Ouro Pr. to de ao de Outubro de 11$74.-Dir. t. fi pag. 75 •
(130) O nosso arligo omiltio a conlissão tacita iÍ revelia.

(131) AI't. 138

~
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o juiz

lhe dará a fé que conforme o direito ella merecer.
Art. 464.. Aconfissão extrajudicial por escripto terá a mesma
1é que compete ao instrumento em que fôr ella feita.
Art. 465. Sendo a confissão vaga e equivoca, o juiz mandará que a parte a declare e explique, e, se recusar, será in·
terpretada contra elIa.
SECÇÃO

m.-Do juramento suppletorio.

Arl. 466. O juramento suppletorio sómente é admissivel, ou
nos casos expressos no Codigo (arts. 20 e 412), ou nas demandas
cujo valor não exceder a 4-00 (t 32).
Art. {67. Não pMe ser deferido senão pelo juiz.
Art. i 68. Não tem logar, ou quando a prova é plena, ou
quando não ha prova alguma (Reg., art. 378).
Art. 469. A recusa do juramento importa perempção da acção
ou excepção.
Arl. 00. Só póde ser deferido á pessoa que tenha razão ele
saber do factn (133) .
. .Art. i7L É susceptivel de impugnação, e o juiz pMe reJeita-lo.
SECÇÃO

IV.-Do juramento in litem.

Art. 472. O juramento in litem tem logar quando o réo deixa
de ~eslituir ou de apresentar o deposito ou o penhor (arl. 272,
Codigo), ou quando aliena r:ousa litigiosa (134-).
Art. l73. O juiz, préviamente informado por peritos, estabelecerá a taxa até a qual sómente póde ser crido o juramento
do autor.
Art. i74. Es!e juramento só póde ser pre tado pela propria
parte.
SECÇÃO

v.-Das testemunbas.

Ar~•. !75. As testemunhas devem ser juramentadas conforme

a re~lgtao de cada uma, excepto se rôrem de tal seita que

~hiba o juramento (t35).
(132) Art. 138

Si 5.

in (133) .Nota.-Não lem valor o juramento sllppletorio quando prestado por
1\ ventaClallle que declara não sabeI' a origem do credito que se dcmanda.
ev. 11 •• 8274 de 6 dc Agosto dc i873.-G. Jur. t. 1 pa~. 339.
da"Co Nao póde ser defe1'ido ao procurador judicial. Acc. do Trib. do Comm.
lo 3 rle de 5 de Dezembro de 1872 e 13 de Fevereiro de i873.-Ci. Jur.
pago 154.
(134) Art. 138 Si 6.
(135) Art. i38 Si 7.
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Art. .f 76. Devem declarae seu nome:;, pronomes, idades,.
profissão, estado, domicilio ou re idencia, se são parenLe', em
que gráo, amigos, ou inimigos ou dependentes de algu nas das
partes.
Art. '177. Não podem ser testemun!1as o ascenrlente, descendente, marido, mulher, parente consang ineo ou afim por direito
canonico até o 2° gráo, o escravo e o menor de H, annas.
Art. 08. Se alguma testemunha bonver de ausentar-se, ou
por sua avançada idade ou estado valetndinario bouver receio
de que ao tempo da prova já não exi ta, poderá, citada a
parte, ser inquirida a requerimenlo rio intere::-:ado:, aos quae
será entregue () depoimento para delIe $e servirem quanJo e
como lhe convier.
Art. 179. As te temunhas er50 perauntada 'Oll reperguntadas
sómente sobre os factos allegados na acção, con.testação, réplica
e tréplica, e suas circumslancia .
Art. 180. A testemunhas podem comparecer independentemente da citação; mas, se fôrem citadas e não comparecerem,
serão conduzidas debaixo de vara, e o juiz procederá contra
ellas conforme os arts. 2i2 § 2 do Codigo do Pro(j'sso Criminal, e 53 da Lei de 3 de Dezembro ue '1841Art. 181. As testemnnhas serão inquiridas pelas prnp ias
partes que as produzirem, ou por seuv advogallos ou pro~u·
radores, e repergunladas e contestadas pela parte conlral'l~,
ou por seus allvogados ou procuradores ; os depoimento se~a~
escriptos pelo escrivão, e rubt'lCados pelo juiz, que as:islira a
inquieição para deferir juramento ás testemunhas e manter a
ordem.
No acto da inquirição poderá o juiz fazer ás te lemunhas
as perguntas ,que julgar convenientes ('136).
Art. '182. E inadmissível a prova te temunbal :
§ 1.0 Para prov~L dos contratos que. conforme o Codigtl, só
podem ser provados por escripto, ou cujo valor exceder a
400~OGO

('137).

, ,

§ 2.° CLntr:l ou além do conteúdo do instmmento de sa~le'
dade (art. 300 do COdigo).
Art. 183. Ql1alquel' que seja a quantia do contrato, a prova
lestemunhal é admis,ivel como subsidiaria ou complementar
de outra prova por escripto (138).

---------_._------

(136) Art. 703.
(1;j7) Cod., arl. 1'.!3.- T'ide nol Ull.
(i3S) Cod., art. 123, in filie.
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VI.-Das presumpções.

Ar!. l84. As presumpções Icgaes ou são absolutas ou conl1icioDaes (13n/.
Arl. -185. São presumpções legaes e absolutas os factos ou
aclos que a lei expre sarnente estabelece corno verdade, ainda
que haja prova em contrano, como a cousa julgada.
Art. 180. Pre. umpção legal condicional é o facto ou o acto
que a lei expressamente e tabelece como verdade, emquanto
Dão ha prova em contrario (arts. 200, 305, 316, 432, 433,
43/., 476 e outro, Coj'go).
Estas presumpções dlspelisão do onus de prová áquelle que
as lem em eu favor.
ArL. f87. Prasumpções communs são aquellas que a lei não
estabelece, mas se fundão n quillo que ordinariamente acontece.
Estas presumpções devem ser deduzidas pelo juiz, conforme
a regras do dIreito, e com prutloncia e discernimento.
Art. 188. As presumpções comIUlIn$ são atlmissiveis nos
me~mos casos em que o é a prova testemunbal.
SEr.ÇXO VII.-Do arbitramento.

An. ·180. O arbitramento terá lagar, ou nos casos expressos
no Codigo (arLs. 80, 82, 95, 194, ~Ol, 203, 215, 217, 749,

75~, _7i6 e outros), ou quando o facto do qual depeutle a
declsao final carece do- juizo, informação ou avaliaç-o dos homens da arte ou peritos (L!~OJ.
Arl. 190. Quando ás parte convier o arbitramento, devem
requere_II) na at;çâo, cOlllestação on a/legações finaes.
~rt. 191. Procecler-se-ha ao arlJitl'ament na dilação probaIOfla,
sendo anteriormente requerido pelas parles, ou nos casos
1n
e. que o Codigo o exige: terá, porém, lagar afinal quando
for decretado pzlo juiz ou ex-ol'ildo, ou a reque 'imento das
partes.
(h1).

----------------------(139) Mts. 1:38 S; 8, 1ú3 e 14.'1.
(140) Mts. 138 S; 9, 205 e 230.

a
.- É nulla a senlença qualldo, requerido o arbitramento na confol'_
a ,I! u( e dos urls. 189 e se'" do Reg. Comm., o juiz o homologa, confundindo
rlllrumelllo
'.
O'.
I I d
l. 1
Co
eOm O JlIIZO arbitrai, em vez de tomar os auc os os <lI' lJIral ores,
so!IJO JUrOl'lllações para maior esclarecimento, c decidir depois a causa, abI IJ. ~';I~I;O Ou eOlldelllll<llldo, como determina o art. 231 do mesmo Reg.: Rev.
25 I d,' III dl' \LII ço P. Acc. ?'eui 0/' do Trib. do Comm. da Côrte de
(e 1\(;0510 de 1852. J UI', Comm. pag, 282.

Q)·r0

1
1

(141) Deer. u.

3~00

de 1867, al't. 33. Vide noto 1468 do Cod.
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Art. i92. A louvação será. feita na audiencia aprazada, nomeando cada uma da partes os seus arhitradores em numem '
igual. Este numero será marcado pelo juiz, salvo se as partes '
accordarem em um só (142).
Art. i 93. Na mesma au'liencia nomearáõ as partes o terceiro
arbitrador, e, se não accordarem, será a nomeação feita pelo
juiz dentre as pessoas propostas por alIes em numero igual.
No caso de revelia de alguma da partes, a nomeação do
terceiro se fará sem dependencia de proposta (f43).
Art. t 94. Ao juiz compete a nomeação dos arbitradores ou
á revelia das pal'te , ou quando o arbitramento fôr ex-omeio,
ou quando houver segundo arbitramento por divergancia dos
tres arbitradores (art. 200).
Art. f95. No mesmo acto e audiencia, depois da louvação
das parles ou nomeação do juiz, podem as mesma parles
averbar de suspeito o arbitrador ou arbitradores, louvados ou
nomeados.
A 'uspeição só póde fundar-se nos motivos declarados no
art. 86 (t4 4.) .
Art. i 96. O juiz na me'ma audiencia ou até a seguinte tomará conhecimento verbal e summario da questão, reduZlnà.o
a termo a suspeição, interrogatorios, inquirição e demais dl~
}iaencias a que proceder, e a sua decisão, da qual não bavera
recu rso ({4.5).
MI. 197. 0& tres arbitradores consultaráõ entre si, e oqn8
resolverem por pluralidade de votos será. reduzido a escriplO
pejo terceiro arbitrador, e assignado por todos, cumprindo ao
vencido declarar expres,amente as razões de divergencia (146).
Art, i 98. Se nenbum accôrdo houver, e fôrem os tres ar·
bitradores de opinião diversa, cada um escreverá. o seu laudo
(lú2) Decr. n. 5135 de 1872, arl. 39.
(iú3) Idcm idem
(iii!!) ]dem idem.
(Ili:» No/a.-Por acção l'eSCiSOl'ia não se pMe annuJlal' o julgado sobre
questão de suspeição de arbitro desempatador, de qne não cab~ recu!' o al!U~,
saho dando-sc prcleriç.'io d~ solemnitlade subslancial. Re\'. n. 6987 de 21 ~
Novembro de illG6 e Acc. reviso" do Trib. do Comm. da Côrte de j Abri
de 1.867. -Jur. Gomm. pago 28i1.
(14-6) Nota.-É nu\lo o arbitramento quando contra o disposlO na arl.191do
n~g. Comm. os arbi\l'adores fazem landus sepa7'ados, em vcz de cons lI !13rr ;1
rntrc si, o o que re. olvorem ser escripto pelo terceiro arbitrador e a.lsl~i~I~~~
por l<Jrlos. ReI' n {i Hi7 rle iii de ~Iarço de 1862 e Acc. l'evisol' du IlI,
do COUIIII. da Côrle de 25 de Agoslo de 1862. -JU7', Comm. lJag. 281.
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tomo entonder, dando as razões em que se fuoda e impug...
Dando os laudos coo trarios.
Ârt. f99. O arbitramento no caso de lccôrdo, ou os laudos,
havendo divergencla, serão escri rtos em termos claros e precisos, e conforme os quesitos propostos.
Os quesitos dos advogados serão arresentados na audiencia
da louvação, e os do juiz virão in. ertos ou IDrncionados no
despacho pelo qu?1 fôr o arbitramento decretado ou apraz-ldo.
Art. 200. O juiz não é ad tricto ao arbitramento, e pMe
mandar proceder a ~egundo, no caso de divergencia dos tres
arbitradores (art. {98).
Arl. 20f. . ameados os arbitradores, serão noliticados para
prestar juramento.
Se não aceitarem a nomeação, proceder-se. ba a novo arbitramento (H7) .
.Art. 202. Prestado o juramento. se não comparecerem no
dia e logar designado ou não derem o laudo, ou concorrerem
para que o arbitramento não seja feito no· termo assignado
qUe ojuiz prorogará razoavelmente, erão multados de 50' a
WDIlI, e pagaráõ as cust~ do retardamento e despezas do
nov.o arbitramento, ao qual se procederá, nomeando o juiz o
arbilrador ou arbitradores em logar dos que faltarem (H8).
Art. 203. A referida multa é municipal e será cobrada executivamente.
Arl. 204. Todavia será transferido o dia do arbitramento,
ou 1'p~orogado o termo para elle assignado, e não haverá a disfOS ca? do art. 20~, se a parte contraria concordar na transerencla ou prorogação ('149).
Art. 200. O juiz deve denegar o arbitramento, quando o
facto .depende sómenle do testemunho commum, e não do juizo
es peclal de peritos, ou quando delle não depende a decisão
d
a causa.

------------------------(i47) Decr. n. 5135 CiL
1Yota.-Dado o caso dos arts. 202 e 204 do Reg. Comm., o Juiz póde noal'bitradul'es.-Uecis. de af(g-. do PI' S, do Trib. do eOInI1l.
I'te de 3 de Marco de 1858.-Chl·on. d~ Fôl'o de 1859 n. 19.
(148) Decl'. n. 5!35' cito
Q
Ê

dae~opor si ?lovos
111

nãfo' : - n,ullo o arbitramento quando alguns dos termos de juramento

i~t~o a"s~gnados pelos arbitradores ,. l'ubricatios pelo juiz. Rev. n. 61.67
Agost ,e Março e Acc. ?'evis'Jl' do Trib. do COUlID. da COne de 25 de
o 'e 18ti2.-Jur. Comm. pago :.1112.
de

(1.9) No!, ~ut.

~~

n
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li

Do depoi.menLo da parte.

Art. 206. O depoimento da parle prova plenamente contra
alIa, mas não a favor, e sómenle podem depõr aquelles que
estão na livre administração de seus bens (HíO).
Art. 201. Se a parte não comparece, ou comparece e nâo "
quer depôr, é havida por confessa.
Art. 208. Para que a parte seja obrigada a depôr é essencial :
§ 1. Que os artigos sejão claros, precisos, e não contradic·
torios, não criminosos, não diffamatorios, e nem meramenle
negativos;
§ 2. o Que os artigos versem sobre materia de fac lo, esobre
cousa certa, e pertencente ou t:onnexa com a causa.
0

SECçlO a.-Da

vistoria.

Ar!. 209. A viiitoria tem lagar. ou sendo requerida pe/:lS
partes, como no arbitramento (art. 1.90), ou ex-officlO, ou nos
casos prescriptos no Codigo (154).
Art. 210. Se a vistoria depender de arbitramento, proceder-se-ha a ella na fôrma indicada nos arts. 189 alé 20;),
com as differenças seguintes:
.
§ 1.° O arbitramento ou os laudos tliveróentes serão esCrlplOS
no auto da vistoria pelos arbitradores;
..
§ 2. Além dos quesitos l.scriptos (ar!. {99), poderáõ o. JUIZ
6 as partes dirigir aos arbitradores no acto da vistoria as
perguntas convenientes.
Art. 211. No exame dos livros proceder-se-ha como dispoelll
os arts. i7 até 20 do Codigo (15_).
Art. 212. O juiz terá em allenção, nas vistorias q~e_ hog·
verem lagar por occasião de avarias grossas, a disposlCao dl'S
arts. 618 e 772 do Codigo.
Ar!. 2·13. A vistoria não tem logJr :
§ 1.. Quando o facto fór sómen te susceptivel do juizo de
peritos;
0

'rI

---------------------(150) Ar!. 138 § 10.

(151) Arl. 138 § H.
. da
~ota.-Despacho que nega vista dos autos de vistoria, nã~ haveDdo;~pacç2> iniciada, oITende o li vre exercicio do direito de propnedadebir. I. 1
.pellaveJ.. Decis. de agg. da fiel. da Côrte de 1. de Março de 1875 e
pago SR.
(i5") ,. ide nol. 64 do Cod.
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§ 2.° Quando a inspecção ocular fôr impraticavel em razão
da natureza transeunte do facto;
§ 3.° Quando elIa rôr desnecessal'ia á vista das provas;
§ 4.° Quando fôr inutiL em relação á questão.
Art. 214. O juiz, além das testemunhas do acto, chamará,
ou ex-officio, 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.
sicçl0 x.-Das provas dos mos commerciaes e do costume em geral.

Art. 216. A prova dos usos commei"ciaes dos paizes estrangeiros (arts. 4,24 e 673 § 3. Codigo, e 3 do Regulamento) dave
consistir:
§ Lo Em certidão extrahida da secretaria do Tribunal do
Commel'cio, se do livro compelente constar algum assento do
mesmo Tribunal sobre o uso allegado;
§ 2.' Em algum acto aolhentico do paiz ao qual se refere o·
uso competentemente legalisado pelo consul brazileiro.
A.rt. 217. Contra o assento do Tribunal só é admissivel algum
acto aUlhentico tio paiz ao qual se refere o uso; illide-se tambem
a. prova Llo acto authentico. provando-se que elle não é authenllco r,onforme a lei do paiz em o qual foi passado.
Art. 218. Nos casos que. conforme o Codigo (arts. HS4, 169,
175,. i86, 201, 2!H e ontros), são regulados pelos usos commerClaes das praças do Brazil, devem e ses usos ser provado ou
por assento do Tribunal do Commercio, tomado conforme o respectivo regimento, ou, em falta de as ento, por um attestado do
mesmo Tribunal sobre informação da praça.
~rt. 219. Quando sobre o uso allegado bouver assen to do
TrIb~nal, a certidão respectiva basta para prova-lo. e contra
~ ~Ile e. madmissivel qualquer contestação, que não seja sobre a
"I' ldenlldade <.lo caso; contra o attestado é admissivel qualquer
prova (HJ3).
, Art. 220. Não se considera como uso commercial o cosLume
1 que ~Ouver em alguma provincia em que não ha Praça de Comm~CIO, e neste caso regeráõ os usos da praça vizinha (154).
rt. 2ll. Nos casos que o Codigo manda que sejão regl1lado~

--::---------------------(153) Vide not. 6lt do Cad.
U54} Not. an I.
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pelo costume geral (arts. 234 e outros) será esle provado por
qualquer genero de prova.
Arl. 222. O juiz ou Tribunal que julgarem provado algum
uso commerciaJ remetteráõ cópia da sentença ou' decisão ao
Tribunal do Commercio (oH);».
CA PITULO XUI.
Das allegações finaes.

Art. 223. Na mesma audiencia em que se derem por fiudas
as dilações a requerimento das parte, se a signaráõ dez dias a
cada uma deJlas para dizp,rem afinal por seu advogado, dizendo
primeiro o autor e depois o ré (156).
Art. 224. Findo o termo, o escrivão cobrará os autos com
razões ou sem ellas, e, sellados e preparados, os fará logo
conclllsos ao juiz.
Art. 225. Com as razões finaes poderáõ as parLes ajuntar do·
cumentos que não obtiverão durante a dilação, ou aquelles que
versare n sobre que tões, que de novo tenhão occorrido.
Art. 226. Na. allegações finaes deveráõ as partes accumul~r
todos os reqnerimentos que lhe' convier, e, se requererem delxanrlo de arrazoar, será n feito concluso sem novo lermo para
as allegacóes, e independenLe de lançamento (157).
Art. 227. ~e houver litisconsortes, dirão afinal todos por um
-só advogado dentro do mesmo termo.
Art. 228. Se houver assistente á causa, este fará a sua aliegação por advogado \lO mesmo termo conjunctamente com a parle
a quem assiste (art. 125).
Art. 229. O oppoente terá um termo dislincto para allegar
(art. 121).
CAPITULO XIV.
])a sentenga definitiva.

Art. 230. Se, examimdos os autos, o juiz entender Dec~
saria par L julgar afinal alguma diligencia, ainda que lb~
.

(155) Heg. D. 738, art. 2~ e sego
Nota.-Deve·se I'emetter ã Relação.
(156) Vide DOis. 67 e 80, Cad. noto 632.
.
. ( 57) Nota.- 'ão é admis ivel e nem constilue nul1idade o não ter deDo~
vt8ta o advogado que já arrazoou para dizer sobre os documentos pel~ oU
juntos. Rev. n. 8909 de :.!9 de Agosto de 1876.-G. Jur. t. i4 pago 230.
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tenha sido requerida nas allegações finaes, a poderá ordenar,
Jllarcando para isso o prazo conveniente.
Arl. 231. Julgando o juiz que a causa se acha em estado de
ser d,~cidida, dará sua sentença definitiva, condemnando ou absolvendo, em todo ou em parte tlo pedido, segundo fôr provado
do auLas, deveneIo a condemnaç5:o ser de (;OU a ou quantia certa,
salvo se a quantia sendo incerta putler ser liquidada na execução ('1;;8).

ArL. 232. A sentença deve ser clara, summariando o juiz o
pedido e a conle tação com os fundamentos respectivos, motivantlo com precisão o seu julgado, e declarando sob sua responsabilidadv a lei, u 'o ou estylo em que e funda ('I f:>9).
Art. 233. O juiz publicará a sua sentença em audioncia, ou
adará por publicada em mão do escrivão, lavrando este nos autos
olermo competente (160).
Art. 234. A sentença publicada em mão do escrivão não produz effel to sem a intimação das parles ou seLlS procuradores (i 61).
(158) Nota. - Vide no1. 1M. Orel. L. 3 lil. 66 princ., e ainda que a
couscitucia lhe dicle o conlrario, §§ 1 e 8 da cito Ord.
(15U) Votlt. -Cit. Ord. §§ 2 e (j e tits (iú princ. e í51J/'illc. e Lei de iS
de Agosto de 1709 Sl 1 •
- ão sendo fund.,menlnda, nem pJr i so é nulla.-Ord. L. 3 tir. 66 § 7.
- Deve o Jl1IZ escleve-Ia, dalar, ass'lOuar e publiear.-Ord. L. 1. tit. 1.
$§ l3 e i5 e lit. 6 § lG e L. 3 lil. 19 ~ 1.
.
- A pralica lem adillltlit.lv o juiz sómeute assigllar por molestia, isso dedarando,
- Este ar!. '23. deve ser ol.Jservacl l, como era a Ord. L. ;) lit. 66, seno
do inutil declarar os fundamentos do Accôrctão, quando fõrem os me mos da
SUlItença, e não outrus aléut ulllles. - \v. n. 278 de 1862.
-. O Accôrdão pôde ser ai ('ratlo, emqua!lto não fór assignado, pois que só
depoIs dIsso confcre direito ás partes.-Hev. n. 0389 de 29 de Novembro
de i873.-0ir. t. 3 pago li9.
- Nos parece má esta doulrina; depois da discuss:io da causa e votação,
COUJO é licito ao lavrar-s' o ,\ccôl'cl,lo, allerar-se o vencido, desloando da acta
da secção do julgalllenlo? Convenhamos que a conferencia dejul~amento será
~lIn umu cornediJ, 1;lljOS lallces UIlVel1l sorprender: faltJva mais esta para
~I\llar-se á pralica dos Accórdãos lILfinilesilltll'S, de (luas linhas, sem funntnentos; o que eucobre Illuita vez igllOrallcia ou falta de estudo, e sempre
I1lvela falta de zelo.

(160) Vide uot. ao an. 654 § 1.

(i61) An. 731.

brNota • -Para que uma sen'ença pas~e em julgado é necessario que seja pul!ca~a em audieucia na presença das parte.; (lU seus procuradores, ou a
~ es Intimada, e só desla data se conta o prazo para expiração dos termos
.alaes
.
do Tr'b
to .-Rev. n•.í5\J7 ue 7 de Ile7.embro de 1860 e A.cc. remsor
I . dli
UlUl. de Pernambuco de :.!O de OatlllUI'O de 'l8ti:.!; Jw'. Comm. pago 291.
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Art. 235. Asentença publkada em audiencia, se:t ena não
fôrão presentes as parles ou seus procuradores, não pi uduz effeito
sem a intimação (arL. 722) (162).

TITULO III.
DA,' ACÇOES SIJMMARIA

Art. 236. S:Io summarias no juizo commercial e proces adas
conforme este titulo :
§ L° As acções de pequeno valor ou não excedentes a
200~OOO.

§ 2.° As acções relativas ao ajuste e despedida dos individuos
da tripolaçã6 (Til. V, Parte II. Codigo), guarda livros, feitores e
caixeiros. (Til. Ill, Cap. IV , Parte I, Codigo).
§ 3. ° As acções para pagamento de salarios, commis õe ,alu·
gueis ou retribuiçõus devidas aos depositarios (art. 282, Codigo),
guarda-livros, feitores e caixeiros (Til. IU , Cap. IV , Parle I,
Cadigo), trapicheiros e administradores de armazens de depositos
(art. 96, Codigo), fiadores (arL. 259, Codigo) (i63).
§ 4..0 As a~ções relativas ao fornecimento de victualbas e mantimentos para. os navios.
§ 5.° As acçõe5 que derivarem da condocção e transport.e ou
deposito de mercadorias (Til. lU, Caps. V e Vl, Parte I, Codlgo),
salva a excepção do art. 308, § 2.
ArL. 237. As acções summarias serão iniciadas por uma pe·
ti-ção, que deve conter, além do nome do autor e réo (16~):
(i62) Arts. 647, 648,728 e 73L. -Vide nots. aos arts. 654, § i, e 662.

Nota.-A publicação da sentença, segnlldo o que prescrevem os arlS. 23
§ 3 da Lei 11. 20;10 de i871, e 64 Si 3 do Decr. 11.4824 de 1871., é aclOSO)(lnme de aUlli 'ncia, encarregado a juiz det(~rminado, que não póde delegar
semelhante funcção publica.- \cc. da ReI. de Ouro Preto de 30 de Outubro
de 1874.-0ir. t. 7 pago 641..
(i63) Nota. -O modo de pedir o pagamento de soldadas determina-se
pelo art. 237 do nego n. 737 de 1850, e não lia disposição algnma que
classifique de sumBlaria ou ordinaria tal acção para a qual possa, ~a\ldO
ou .nã , contrato. Rev. n. 7448 de 21 de Agoslo e Acc. 1'euisol' do 'Iflb.
Comm. da Côrte de 7 de Outubro de 1869.-Jw·. C,mnt., pag, 294.

(164) .Nota.-Nas causas de i 008 até 500S seguir-se-ha o processo s~;
mario estabele.cido nos arts. 237 até 2'J4 do I\eg. n. 737 de 1850, sail
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.f. o O contrato, transacção ou facto de que resulla o direito

do autor e obrigação do réo, conforme a legislação commercial.
~ 2. O pedido com todas as especificações e estimativa do
valor quando não fôr determinado.
S 3.· Â indicação das provas em que se funda a demanda.
Art. 238. 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 (art. 237), a fé da citação, e, exhibindo o escripto
do contrato nos casos em que oCodigo exige, e os documentos que
tiver, exporá de viva voz a sua intenção, e depositará o rol das
testemunhas.
Art. 239. Em seguida o réo ou o seu advogado fará a defesa ~
oral, ou por escripto, exhibindo os documentos que tiver e o rol
das testemunhas.
Art. 24.0. Depois da defesa terá logar a inquirição das testemunhas, a qual. se não fôr concluida na me ma audiencia,
será continuada nas seguintes, podendo o juiz marcar audiencias
exlraordinarias para esse fim (t 65).
Art. 24.1. Findas as inquirições, arrazoando ou requerendo as
0

tralando-se de bens de raiz. Lei n. 2033 de 1871, ar!. 27 e Decr. n. 4824 de
1871, art. 65.
- As palavras generieas Calt$as civeú da Do.va Uef. Jud. comprcbeDdem

as commerciaes: para estas continúa a prevalecer o processo especial estabelecido pela legislação anterior á mesma I\ef.: a natureza do processo summario nas caU8as que não tiverem processo especial e privativo se determina
~elo valor dellas, quaesquer que sejão os litulos em ql!-e se fundem. Av. de
6 de Abril de 1872. Não vem na Collecção de Leis.
- O processo summario nas causas em lavor de liberdade é este. Decr.
n. 5t35 lle 1872, arts. 80 e 81.
- O processo estabelerido no art. 27 da Lei n. 2033 de 1871 para as
r.a~sas de mais de 100S até 500S. que não fôrem intentada, sob~e bens de
raIZ, é extensivo a todas as acções desse valor, cíveis. comme1"lnaes, qu~
J>erten~entes {I alçana do juiz de direito de comarca gel'al. quer da comJ>elenC\,a üo jllir. municipal. Decr. n. 5467 de 1873,.art. 32.
.
~
-. Excepluão-se desta 1'egra os processos executtvOS, de ~SStgtl.açao de
~O dJas e os mais que têm por direito fórma peculiar, denvada da natuleza da acção. Decr. n. 5467 cit., ar!. 33.
-. Nas causas até 100S o processo é summa1'issimo, e da competencia
dos JUizes de paz. Lei n. 2033 cit., art. 27, l' memb.; Decr. n. 4824 cit.,
ar!, 63' Decr. n. 5467 cit., art. 28.
(165) Nota. -Alguns se persuadem que este artigo presta-se a que se
asslgne uma dilação de t O dias para a inquirição das te:;lemunhas i uão ha
tal: emquanto houverem teslemunhas a depõr, devI'. o juiz ouvi-Ias, mar..
caudo audiencias extraordinarias·· e esta é a praxe que sempre adoptámos,
sem que jámais oecorresse recla'mação. A redacção do nosso artigo não supporta essa restrícçâo.-Enlretanto vide Dir. t. 6 pago 1b6.
.
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partes o que lhes convier, ou verbalmente ou p'r es~riptl), ()
juiz fará reduzir a termo circumstanciadamenLe as a\le~;;çõ~ e
requerimentos Ol'ae , e depoimento das tesLemunhas, e, auluadoesse termo com a petição inicial, documentus, conciliação e alte·
gações escriptas, será conelo o ao juiz.
Art. 24.2. Couc!osos os autos, o joiz procedprá ex-'OfTicio, ou a
requerimento das partes, ás.diligencitls neces arias para jul~lra
final, ou ao arbitramento nos casos em que u Codigo determina,
A sentença do.juiz será p,roferida na audiencla s 'golOLe á conclusão do processo (art." 24.l), ou das diligencia' que li ver decretado (art. 242).
.
Art. U3. Os depoimento das testemunhas ser-o escriptos por
inteiro e não resumidos: 1° quando alguma dls parLes o reque·
reI' á soa custa: J 2°, quando a prova fõr ómente te~ternunl131.
Art, 244. Se a sentença fôr de ab olvição tlo pedido, e só
houver cOLldemnação de custas para executar, não será necessarioextrahir sentença, mas passar- e-hl mantlado de ponhora para o
pagainent:o dellas e dos dous .por cento de chancellaria (t66),
Art. 245. Esta rórma de proL:esso é ex.tensiva a qualquer acção,
se as partes assim convencionarem expre samente.

TITULO IV.
DAS ACÇOES ESPEClAES.
"

ti

( CAPIT 'LO I.
Da assignação de dez dias.

Art. 246. Consiste esta acção na assignação judicial de dez
dias para o réo pagar, ou dentro delles altegdr e provar os
embargos que tiver (I 67).
'
(166) Nota.-JlIlgada :1l!l1 2' iu. taDcia a causa intentada no juizo de paz
(not. 164), devem- ao juizo inferiOl' descei' os pl'oprios autos, para neltes
expedir-se o mandado de execução. DecI'. n, 5457 'de 1873. art. 3U.
.
,
. - Do mesmo modo se prOt:eclerá nas causas julgadas pelos juizes OIUO\clp,:es, qnando a sentença rÓI' de absolvição d) pedido. e só houver condem'
naçao de cnstas para exe'·,utar. Decl·. n. 5467 cit., arl. 31,
.
- Não são embargaveis as acções cíveis de valor até 500S. DecIS. de
agg. da Rei. da Côrte de 12 de Juubo de 11:174. -Di7'. I. 4 pago 706.
- Vide Di7·. t. '5 pago 3:1 e t. 10 paJ:;. 7d9
- As palavras do final do nosso artigo e dos doua por cento de c/tanoeUaria estão sem vigor. Decr. 11. :1.750 de 1869, art. :1. S\ 6.
(:1.67) Vide noto 33 e :1.64.
.(
Nota.-Aos credores de byputhccas cUllveut:iUIU..S in.criptas e celclJl'ada•

.
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Arl. 2!l7. Compele esl' ;lcção:
§ L" ".s escriplUI'<lS puhllC,IS, e io'LI;umentos que são como
taes con.iderados pelo CoLligo e leis civis (tôH);
§ 2.° J~ instrnmelllos de contratos cúmmerciaes (t69);
§ 3.° As letras de cílnlbio e ~lqU lIas que, conforme o Codig-o.
têm a me ma forçJ..e acçã) (arLs HJ, ti3:> e G'l!, Codigo) (t 70);
4.° Á. nota prollli sOfia', 00 e 'riplos de transacções commerciaes (arl'. 22 e 1126, CodigO) (17!);
5.° ~os conbecim . . nlos de /'J'ele (arl. 587, Codigo);
§ 6.° A apol ices 00 leLra de eguro para haver o segurador
o premio ,de seguro (arL. li75, Codigo);
7.° As [acluras e eoo tas de generos vendidos em grosso
(arl. 219), não redamadus no prazo legal, semlo assigna os'
pela parle.
Art. 24.8. Esta acção é incompelente para por ella se demandarem instr1lmentos illiqnido, ou coja obrigação são dependentes de factos e condições que llarecem de provas além das

depois da lei hYPolhecaria. cujo proce ·so e execução serão regulados pelo
Decr. n. 737. -Lei byp. n. U:l7 de 1.86lt, ar!. 14; Heg. n. 3453 de 1865,
arls. 282 e 283.
- E,ta acção tem logar contra o devedor hypotflecal'io: o pl'Ocesso e exe·
cução são regul3dos p r este Decrcto. Lei n. 1:137 de 1864, art. 14; Decr.
n. 3653 de 1865, arts. 282 e 28:5.
(168) Arls. 1.38 SI 1., 1.40 § 1° e ~65.
(i69) Arts. 1ltl e 265.
No/a.-Como se deve entender este ar!. 2!17? -Diz elle no § 2° que a
as ignação de 10 dias compete aos ü)stl'llll1cntos de contratos commerciaes,
e no ~ lt° as notas promissorias ou escriptos de transacções cOll1merciaes.
Se desta redarção resulta que torlos os instrumelltos particulares de contratos
COl1l1llerciaes podem ser demand.ldos por assignação de 10 dias, quae são
esses Outros eocriptos particulares que o ai t. 261 do mesmo Regulamento
faculta dern.anl1ar pOr acção dc re.:"nhr.cill1ento·? Não restão outros instru~enlo~ senao os de contratos que não são commerciaes, entretanto que estes
Dao sao da cOlllpetencia do juizo commcrcial, segundo as disposições dos
a~ts. ~o e 11. A ultima conSetllh'J:!ci3 vem a ser que no juizo commercial
s~o dlSPClls~veis as acções de reconhecimento. ou então que licão l~tl'a morta
os $~ 2.c 6 do art. 247. Quem quizer andar seguro proponha acções de
~e~onhecllllcnto para não licar exposto ao arbitrio da interpretação dos
. JUIzes, :lIlbo~'a inCOI'I'3 na censura de imperito P01: n~o. ter intentado desde
ogo UlUa a slgnação de 10 dias. - Consolo das Le~s cw~s, art. 369 § li (4).
(i?O) Nota. -As letras de cambio ou da terra são titulos liquidos, aceio·
I
~av~ls por assignação de 10 dias, embora sobre a origem da divida haja
AUVidas, que só podem ser re oh'idas em acção especial n? juizo competente.
cc. tia HeI. de S. Paulo de 25 de Abril de 1874.-Dil·. t. 4 pago H2.
d -; É adrniss vel a acção de letras reforçadas POI' hypotheca. Hev. n. 886~'
e de Abril dt! 187ti.-G. JI'I'. t. 1<! pago 681. Vide noto 164.
(171) No!. 169.
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me,'5mas escripluras; ~salvo se esses factos e condicies poderem
ser provados incontinente por documentos ou confissão da
parte (i72).
Art. 2.í9. Na audiencia seguinte á da citação do réo lhe serão
3ssignados dez dia, ou para pagar, ou para dentro delles allegar
por via de embargos as excepções e deresa que lhe as istirem (!73).
Art. 250. Ás letras de cambio, da terra, ou notas promissorias sómente se podem oppôr os seguintes embargos:
<
Lo Fahdade (i74);
§ 2. 0 Nullidade (175);
(172) Nota.-O pagamento por parcellas, embora não estipulado, não tira
ao credito o caracter de liquido. Rev. n. 8308 de 30 de Julho de 1.873.Di,'. t. 1 pag'o 145.
- Não é illiquido o titulo de obrigação provada pelo facto de ser preciso na execucão verificar-se o salc10 da divida. Acc. da ReI. da Côrte de iS
de Dezembro 'de 187li.-Di1". t. 6 pago li li 5.
- Não se admille compensação do üliquido contra o liquido, como a
letra. Rev. n. 8686 de 12 de Junh de 1875.-G. Jur. t. 8 pago 50.
- Os pagamentos em conta não tornão illiquido o titulo creditorio. Rev.
n. 8824 de 15 de Outubro de 1875.-Dir. t. 6 pago 385.
(1.73) Arts. 61, 262 e 265.
Nota.-A praxe é esta: -accllsada a citação, requer-se logo a assignação
de 10 dias.
- Na acç~o de as~ignação de 10 dias o decendio é fatal e não se interrompe o seu curso com as ferias, sal vo absolvendo estas metade do prazo.
Decis. de agg. da Rei. da Côrte de 22 de Março de 1875.-G. Jur. \. 7
pago 250.
- O decendio nas acções decendiarias commerciaes conta-se sempre de
aodiencia em audiencia: -a disposição do art. 724 do Reg. u. 737 de 185~1
como disposição geral, não se refere ao processo especial de avr.riguaçaO
de 10 dias. Decis. de agg. da ReI. da Côrte de 5 de Outubro de 1875.Dir. t. 9 pago 49.

(1.74) Vide no\. 523 do Cod.
Nota.-Na acção decendial'ia, em que pede-se pagamento de letras, não
se póde discutir e resolver sobre nullidade e falsidade de que é arguida a "
escriptura, origem da divida. Aec. da Rei. da Côlle de 6 de FevereirO de

1873.-Dir. to 4 pago U3.

i

. .11

As letras passadas pouco t@.mpo antes da declaração da fallen:Ja saO
nullas, porque revelão inaptidão do aceitante, não expressão transacçao real,
e são o fructo da simulação e da fraude: -para que sejão declarados nuno:
taes titulos ha a disposição do art. 129 § li do Cod. Comm. e arL 250. §
do Reg. n. 737 de 1850: - e a esses motivos fundados em lei põde atnda
~accrescer a materia do facto, como a data. sello e muItos outros. Me. da
ReI. da Côrte de 13 de Outubro de 1876.-G. Jur. t. 14 pago 246.
(1. 75) Not. ant.
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§ 3.· Pagamento (476);
§ 4.' Novação (07):
§ 5.° Prescripção (-I i8);
~ 6.' Letra prejudicada ou endossada depois do vencimento
(arL. 364, C~digo) (09).
Arl. 251. Aos conbacimentos de frete sómente se podem
oppõr os em~lrgos mencionados no art. 588 do Codigo.
Art. 252. A. letras de risco e podem oppôr, além dos embargos do art. 250, todo' aquelles que, conforme o Titulo VII,
Parte n do Codigo, excluem ou perimem a obrigação do tomador.
Art. 253. As excepçõe' de su ·peiçã.o e incompetancia do juiz
suspendem a assignação de dez di:ls, a qual sómente terá logar
depois de serem as mesmas excepções decidi as i I80).
Art. 254. Oppostas as excepções de suspaição e incompeteacia,
serão julgados como determina o art. 78 e seguintes.
Art. 255. A proposiçã da acção re"ci"oria d contrato não
induz liti pendeucia para a a~ção de dez dias, proveniente do
mesmo con trato.
.
Todavia, havendo já alguma sentença pronunciando a nullidade do contrato, o autor não poderá levantar a importancia
da execução sem prestar fiança.
Art. 256. Findos os dez dias, o escrivão passará certidão
de haverem decorrido, e fará os auto conelu os, sellados e preparad'JS com os embargos e provas, ou sem elles, se não fôrem
produzidos nos dez dias.
.
Art. 257. Conclusos os autos, e o réo não oppuzer embargos,
ou. O" embargos que oppuzer fôrem improcedentes por sua ma·
teria, o juiz o condemnará, e a sentença será. executada., não
ob l~nte quaesquer recursos ({8i).

J

(tili) Cod. art. 429 e seg.

I

.;

(ln) CId. arL. 4;1B e sego
(178) Coo. art. 4H e sego
(i79) Vide noto 5205 do Cod.
(1.80) Art. 83 .

(t81.) Nota.-Ao juh de direito nas comarcas geraes compete o julgamento
dos embal'gos opposto' á assi"llaçã de:\.O dia, (ruando a causa é de valor
s~perior a 500$, e em qualqu~r das bl'POlheóes figurada' nos arLs. 257 e
209 do Reg. Comm. n. 7'.57. Decis. de ag5' da ReI. de . Paulo de 26 de
Agosto de 1.874. -Dil'. t. 5 pago U3.
.
- A decisão sobre embargos á assignação de iO dias, podendo pôr fim
á causa, é da .exclusiva cOlllpeLencia do juiz de direito. Acc. da Rei. de
S. Pau\ll de 3 de Agosto de 187J.-Di1·. L. 9 pag: 262.
_
-. Embargos á assignação de iO dias ão recebIdos com condemnaçao,
~ nao é cumprida a prova fornecida pelo elDb~rgaúte. Decis. de agg. da
el. da COne de 18_d~_Fevereiro de 1876.-DtI·._t:_~_p3g ..553.

\\".
~
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Art. 2~8. Se o réo oppuzel' embargos relevantes e os provar
cumpritlamenLe nos tlet dias assign.ldús, o jlliz os receberá para
dar Jogat' á discussão (L82).
ArL. 'l59. Sendo relevantes os embargo oppostos, mas não
provado:; ilumpt'idamente !lO' dez dia, o juiz o receberá, mas
não oLJstante conllemoará o réu, e a sentença será executada,
prestando o autor fiança (18;}).
Art. i60. Recebido' os eml) 1':.50s com conclemnação (arl. 259),
e exLl'ahlua a sentença respet.:LivJ, ou reeebidos sem condem·
nação (art. 258), se dar..t \ isLa ao autor p,Ha COnLe$la-los,
e proseguirá de de esse term a causa ordinariamente conforme
o processo estabelecido no Tit. 11. Cap. VI (184).
(182) Nota.- Vide not. 172 .-Embargos aos quaes se dá oomeço de prol'a
ruumpl'ida e concludente devem ser recebidos sem conclemnaçào. Dp.cis. de
agg. da ReI. da Côrle de de Fevereiro de 187õ.-Dil'. t,7 pago 317.

«

e a prova não chega a produz:r-se, por terem sido requeridas as
providencias para ella poder ler logal' no ultimo dia Ulil, antes das férias,
a culpa é do embargante e us seus embargos devem ser recebidos com
condemllação.-Decis. de agg. úa ReI. da Côrte úe 22 de larço de 1875.
-Dil'. I. 7 pago 316.
- Embargos recebidos sem condemllaçâo, ainda de maleria relevante, só
o podem ser fundados em prova, no dccendio• .Rev. n. 8686 de 12 de Junho
de t875.-G. JUI'. I. 8 pago 50.
- Embargos á as ignaçoio ele 10 dias são julgados sómenle pela sua ma·
teria e prova, e não por qualquer outro fundamento não allegado pela parte.
Decis. de agg. da .Rei. da Côrte de 26 de Junho ele t877.-Di,'. I. lo pago 714.

(183) Nota.-Não obslante ter-se recebido em ambos os elTeilos a appellação
da sentença de recebimento de embargos com condemnação, ex.ecula-se-a, e nem
por isso deve ser recebida nos eU'eilos regulares a appcllação da sentença que
julga não provad s os embargos do ex.ecutado. Decis. de agg. da Rel. da
Côrle de 27 de Fevereiro de 1 87lJ.-Dir. l. 3 pago 633.
- Embargos nã provados cumpridamenle não podem ser recebidos sem
condemnação. Decis. de agg. da .Rei. da Côrte de 19 de Maio de 1874.Di,'. I. «pog. 08.
- ACl:Ol'(!éio que manda receber embargos com condemnação é interluc·
torio, e não adllllLte, portanlo, o recurso de ,·evista. Rev. n. 8350 de 6 de
Setembro de i~7o.-DÍ7·. I. 3 pago 54.
(184) Arl. 96; Ass. u. 14 de 9 de Julho de t8S7.
Nota.-Recebidos sen~ condemnação os embargos d'jJpostos no dec~lldio,
delJe ser "ecebida nos effeitos 7'egutares a appeltaçM da sentença que Julg.OllJ
afinal não prolJados os mesmos emba7·gos.-Llecis. de agg. do Preso do Tr!b.
do Comm. da Côrle de 17 de Dezembro de 1857 .-,;-(]hron. do Fôro de 1809,
D. 15.
- Vide nol. 523 do Cod.
- É recebida no ell'eito devoliltivo a appellação da sentença que jLl~ga

afinal os embargos á assignação de 10 dias, recebidos com cOlllle~maçao~
.Decis. de agg. ela ReI. díl Côl"le de 11 de Fevereiro de 1875.- Du·. I.
,p,ag. 6:l0.
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Art. 261. Tambem compete esta acção aos escriplos parti'Culares não referidos no art. 24-7, se fôrem préviamen le reconbecidos em juizo pela parte que os tiver escripto e assignado
.(lU assignado sómente (185).
Art. 262. Se a. parte cilada para reconhecer em juizo a sua
assignatura não comparecer na audiencia para que foi citada,
ficara esperada para a immediatamente seguinte, e, não cümparecendo nessa, será reconhecida a sua as.;jgnatura á revelia,
e Jogo no mesmo acto assignados os Jez dias C186).
Art. 263. Se a parle comparecer por si ou s~u procurador
-e negar a assignatura, será absolvida da instancia, e o aulor
usará da acção ordinaria, ou daquella que Iue competir, depositando préviamenle as custas da inslancia (~87).
Art. 264. Se a parte ou seu procurador reconhecer a assignatura. mas negar a obrigação, terá Jogar, não obstante e no
mesmo acto. a assignação dos dez dias.
Art. 265. A signados os dez dias, seguir-se-ba quanto aos
referidos escriptos o lIoesmo processo estabelecido desde o art. 24-9
para os escriptos referidos no arL. 24-7.
ArL. 266, A parle cilada para reconhecer o escripto parli-eular é licito, antes do reconhecimento, OppÔI' as excepções
de suspeição e incompelencia (f88).
Art. 267. A acção de a signação de dez dia só tem 10i;ar
entre as proprias partes contratantes, e endossadores de letras
~papeis de credilo commerciaes ({ 89).
(i85) Vide noto i36.
~ota.-A falta de 7'econhecimento p"évio do espirito pa,.tícula)·, não re-

ferIdo .no a7't. 247 e exígido por este ar~igo, não a.nnulla o p7·ocedime.nto
decend~al subsequente 1'01' não ser essenc~al tal .null~dade, quando p~s':erz?r
mente. a pa,·te reconhece a fi7'ma e nega a obngaçao, sal'uo se é ~ll'qu~da
a ob1'tgação p,.oveniente do titulo (Reg. n. 737, Q7·ts. 68u Sl i e 681).Decis. de agg. do Preso do Trib. do Comm. da CÔrte.-C7won. do Fô,.o de
1859. n. i3.
(i86) Arts. 41 e 2lJ9.
(187) Nota.- assignação de iO dias -tem Ioga r, mesmo quando o réo.
reconhecendo a firma upga a obrigação. Rev. n. 1130~ de 30 de Julho de
!873.-Dir. t. !
i45.

pa;.

(i8~) Arts. 74 Sl i 78 a '91, 9lJ e 95.
(i8U) Art. 591.- Vide nots. 3GO e 1471. do Cod.
Not~._ Os administ7'adores de qUalqU~7' massa .(a.7J.ida são ?ompetente,
~
para u.lt:nta~em a acção decendial pelos ti~ulos de d~l;ul?, ,do.Ja l~du.
Ao ~U1Z nao compete pronuncia7' a nlllt~dade de legl17?Ttuladc (hl acçaC1
'lue n~o fo~ al'guída.-Acc. da 1;"1 da CÔlte ue 23 ue Mdl'ÇU de i86ll.
- E aS~lIl1, lalll"e'JI, Jlli!5 011 u ~~b,.IU't: :
O

,
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Âccórdáo em Relação, etc.- Reformão a sentença appeUada, que julgou
nuIla e improcedente a acção de assignatura decendiaria por njo serem os
litigantes como autores os proprios contratantes da e criptura de O. 7, substituidos como fôrâo A. J. A. Souto & C., commissão liquid~nte da massa
falUda dos mesmos negociantes; porquanto, attento o que determina a Ord.
L. 3° Tit. 25 que regt1la a materia em questão, sendo certo em direito que
os fallidos não perdem o dominio dos seus bens, mas Eómenle o direito de
administra-los e dispô r delles, como se vê do arl. 8~6 do Cod. do Comm.,
contando-se entre ellses bens os direitos e acções; e devendo estas intentar-se pelos administradores da massa Callida em nome do fallido, como
ensina Ferreira Borges no seu Dieeiona1-io Commereial, vnbo-administrador-, embora passem os bens a ser igualmente commulls dos credores,
pOl' Alv. de 17 de i\laio de ~ 859: é claro que subsi te, apezar da Calleneia
da casa- commercial supra-indicada, o direito desta, e da slla respectiva administração, rppresentaUle dos credores da massa CaUida para poder usar da
acção em questão que a cilada Ord. coucede aos credores e á que ollriga os
devedores para a satisfação de seus debitos, (' ados os req uisitos sullstaneiaes,
que ella tem eSlabelecido e se verificão no presente caso. E porque os réos
appclJados, dentro dos dez dias assignados em audiencia pelo termo de fi •
nada aJlef,árão. que os releva~se da obrigação de pagar a quantia indicada
na escriptura ajuizada, que é prova provada dessa obrigação, conforme a
disposições de direito, e finalmente COrão re\'eis no processo, em o qual não
era licito ao juiz decretar nullidade, que não tinhão sido allegadas: portalllO,
e o mesmo dos aU~(ls condemnão aos mesmos réos appellados ao pagamento
pedido de Rs. 11:4978 e nas custas. nio, 12 de Maio de 1868.-CO$ta
Pinto.-FI anciseo Marianni, vencido: v tei pela confirmação da ~elltença.
- Figuei1'a de Mello. - P ereú'a jY[onteiro. - Gomes Ribeiro. - Gouvêa.Jur. de 186!l, pago 224.
- A eommissão liquidante de lima massa falUda não é parte eontratan~,
pam nos termos do art. 2G7 do fleg. n. 737 de 1850 podeI" intentar aeçao
decenclial contra os devedores por titulos pel·teneentes á ma.ssa follida.Ace. do Trib. do Comm. da COr:e de 14 de Setembro de 1868.-Rev. Jur.
de 1.868 pago 228.
ReL'.

- No me mo senti.:o a Drcis. de agg. do Preso do Trill. do COIllID. da
COrte de 3 de Dezemllro de 1863.-Rev. J1.tl". de 1868, pago 23't.
- Appellação n. 1905.-Accórdão em Tribunal, elc.-l1eformão a sentença de Os. 4~, etc., vistos os autos. Porquanto, es:ando fóra de duvida. e
questão ser a autora appe\lante a porladora da letra de lIs. lJ, é evidentl3'
simo á vista do Cod. do Comm. e no Reg. n. 7"J7 de 25 de 'ovemllro de 1.850
poder a autora intfnlar o presente Oleio wmmario de assigllação de dez dias;
e quando isso fOsse ponto fusceptivel de opiniões devêra pre\'aleeer a d.eser
parte contra!aTJte e competente lJara a dita acção o purtador, por as 1m ~
exigir a boa fé da negociação dos cambios. (Silva Lbboa, Tom. lJo, ParI. 6
cap. 41.) Sendo qu~ apropria opiniãu de Pneira e Souza, cilada na sentença,
é contraproducente..0 que visto e o mais dos autos, condemnão o réoAlIg us1o
Alfredo Gonçalves Moreira, sua mulher F. e F. a pagarelll solidari~mente
a P. Isabel, etc., a quantia de lJ :0008, principal da I tra ele Os. lJ, JUros e
custas. Rio, 27 de Setembro de 1866.-Coito, presidente.-J11enezes.--Rodrigues.-Leal.-Bueno.
- É palpavel a dilferença e opposicão entre os julgados da Re'açáo e do
Trib. do Comm.
.
- O endossatario de uma letra póde demandar no fOro commereial P?r
acção decendial a qualquer dos endossantes anteriores até o sacador.
•de agg. da Hei. da COrte de ia de Fevereiro Q.e 1a7!!. -Di,.. t. 3 pago 9,
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CAPITULO II.
Do Deposito.

\

~ 'I

ti
;;

1rt. 268. A. acção de deposito é competente sómente contra
o depositario, e não contra seus herdeiros e succe~sores, e para
a restituição e entrega do deposiLo (t90).
Art. 269. A. petição inicial deve consistir em requerer o autor
que o réo em 4,8 horas, que correráõ no cartorio, e da intimação
judicial, entregue, sob pena de prisão, ou o deposito cuja
quantidade e qualidade serão declarados circumstanciadamente,
ou o sen equivalente estimado pelo autor, sob juramento se
não estiver declarado no conLrato (art. 284., Codigu).
Art. 270. A peLição inicial para ser' admissivel será inslruida
com a escriptura ou escriplo de deposito (art. 28f, Codigo).
Art. 27 i. O juiz, praticada a diligencia do art. 173, e prestado o juramento pelo autor, mandará passar mandado de
notificação com o prazo e comminação referidas.
Art. 272. O réo não póde ser ouvido sem o e1Iectivo deposito
doeqilivalente (i9i).
(190) Art. 280.- Vide noto 1!J4 do Cod.
Nota. -Para havl'r·se os bens, objecto' do deposito em uma execução, não
cabe a propositura da acção de deposito, e, sim, eleve-se continuar na execução, até que estejão esgotados os seus termos:-depositario que não assigna
o termo de deposito não é sujeito ás pennas da lei. ReI'. n. 7748 de 29 de
No~embro de 1873.-Dir. t. 3 pago !JS.

(19!.) Art. 284.
N,ota.-Na acção de deposito pôde o deposital'io oppôr-so com a excepção
de tncampetencitit sem o efectivo deposito do equi1;alente, nafÓI"ma do art. 272
do Reg. 737 ?-O Iust." dos Advs. da côrte em Gonf. de 12 de AgOSto de
1858 decidio pela affirmaliva, por unanimidade.-Rev, do Inst. dos Advs.
de 1868, pago 197.
O equi'valente é dinheiro, Dccis. de Agg, do Preso do Trib. do Comm. da
Côrte de 2 de Março de 1866.-Rev. Jitr. de 1866, Pllg, 92.
-Não se deve conceder vista para uma excepção~ dando-se falta do equilalente, Decis de Ag". da ReI. da Côrte de 7 de t.. aio de i8/5.-Dir. t. 7
pago 571.
o
:- Na acção de depm.ito commerciaJ, o réo, sem previo deposito do equival~ll_te, não pód~ ser OUVill0 para aUcgar illcompeLencia do juizo :-e desta
declsao não se dá aggra 1'0. Decis. de Agg. da ReL da Côl'le de 22 de Outubro
e i87~. Dir. I. 8 pago 707.
______.
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.u'l. 273. ElIectuado o depusilo d·) equivalente, o réo poderá
allegar no termo de cinco dias sómente llS seguintes eOlbargos;
§ '1. Falsidade.
. 2. 0 Roubo ou perecimento do deposito por caso fortuito ou
força maior, succedidos antes da mora.
Art. 274. Vindo o réo com seus embargos, se as ignará nma
(lilação de dez dias para as provas, finda a qual, e depois de
arrazoarem o autor e réo dentro de cinco dias cada um, serão
os autos conc\usos, e o Juiz julgar l afinal.
Art. 275. Se o réo ·nada alll-'gar dentro das /1·8 horas, anloada
a petição inicial com a condliação, escriptura ou escriplo de
{]eposito, fé da citação, juramento cio equivalente, nos ca os
em que lem lagar, e certidão do escrivão de havarem decorrido
a. 48 hora sem contestação, sel'ão os autos conclusos, e o
juiz mandará passar malldado de prisão, ao qual nada obsta
senão o deposito do equivalente ('192).
Art. 276. É licito ao réo, depositado o equivalente, oppôr
ao mandado de prisão os embargos do art. in.
Art. 277. Julgando o juiz improce entes o embargos oppostos á notificação (art. 274), ou ao mandado de prisão
(art. 276), ou lançado o rêo cios embargos p r não vir com
elles no termo assignado, erá entregue ao aulor o equivalente
depos!tado por simples mandava, não obstante quae quer recursos, procedendo-se quanto ás custas, como prescreve o
art. 244.
Art. 278. Não póde o depositario reter o deposito a titulo
de despezas ou não pagamento da retribuição (art. 28~, Codigo),
e nem alJegar qualquer compen~ação, que e não funde em
\itul0 de deposito (arL. HO Clldll{O).
Arl. 279. Se o dcpllsilario duvidar dalegitimirlade da res oa
que pede o deposiLo pur lião ser o propl'io. mas procllrad~r
insufficiente, ou herdeiro ou 5ucce uI' lião h lbilitado e Ifl~l·
timo, não póde todavia reLer I) dllpUSII.O, rna~ requererá a iua
transferencia para o dl'posito pllblico. citadlls O' inLeres a los.
Art. 280. E La ar.cão é exLr,llsi q~ a II) IUS ai] Ilelles que, (j'IGforme o Codigo. são consldtJrados d ·positlrIO.'I, como o:' Irapicheiros e administradure' de al'lTlazeil, de dllpO itlJs (lrts.
87, 91 e 98, Codigo), comlLl(jtores ou l:ll1111Iliss.lrios de 11'.. 1ISportes (art. 114, Codigo).
0

--_.----'
(:192) Ar1. 527.-yid.. no1.
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CAPITULO III.

Do penhor.
sfcçlo I.

-

Da remissão do ifelÍhot.

.~

Art. 281. Depositado o preço da divida por mandado do
âuiz e com citação do réo, o autor, ajuntando o conhecimento \
do deposito, certidão da conciliação, e e criptura ou escripto
do contrato, requererá a entrega do penhor ('193).
O proce so que compete a esta acção é o mesmo do depo':'
sito (art. 276, Codigo); mas além dos embargos do art. 273
pMe o réo allegar tambem que '- a divida não está inteiramente paga.
SECÇÃO II.

-Da excussão do penhor.

Art. 282. VeDtida a divida a que o penhor serve de garantia,
não apagando o devedor, ou não cODvind em que a venda
se faça de commum accôrdo (art. 275, Codigo), terá logar a
excussão do penhor.
.
Art. 283. O autor, ajuntando a escriptura ou escripto do
contrato e conciliação, requererá que seja o réo citado para a
avahayão e arrematação do penhor, que será para esse fim
depositado ('1 9~).
(193) Vide noto 360 do Cod.
(194) Nota.-Os bancos que têm acçõe de companhias em mera caução,
em garan~a de direito creditorio, ainda com titulo de traosferencia,. q_ue não
Importa título de verdadeira propriedade, não podem votar nas elelçoes das
mesma~ companhias, visto que as acções, assim transferidas, não podem
produzir ~[feitos senão para esse fim legaL-Av. n. 92 de 1863.
â A directoria do Banco do Brazil em 8 de Junho do mesmo anno OPpÔJ
outrina
do Av. os seguintes argumentos ~
0
- 1. - Que o Banco só reconbece como accionista aquelJe cujo nome
~e acha ioscripto em seu registro ou como socio primitivo, 00 por virtude
e lransfercocias.
'
sÓ- 2.' - Que nesse caso se achão os credores pigooralicios, embora seJão
ad ap~arentemente propl'ietal"io' das acções, e como taes têm sempre sido
mlllldos a tomar parle em todas as delibel'ações da assembléa geral.
a - 3.' - Que a pratica do Banco do Brazil parece ser a mais conforme com
d nat~a especial do contrato do penbor mercantil, seguodo se deprebende
o tap. 2', tit. 13 do Cod. Comm" e peculiarmente do art. 277.
e ~ 4:'.- Q~e a doutrina do Av. pód occasionar serios embarã~os á marcha
SUf6 rmlstraçao ?O Banco, por ,.!anto uiio poderá eUe reUlllr o numero
c ente de aCClOnis1!as, para, em (órmiJ de seus estatutos, formar-se a

d

c. c.
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rt. 284. Na audiencia para a qual fôr o réo ciLado, proporá
o aulor a sua acção, offerecendo a petição inicial (art. 283),
e certidão do deposito do penhor: ao rão se concederá vista por
cinco dias para a contestação, que sómente póde consistir em
falsidade, pagamento, compensação, novação e transacção (i95).
Art. 285. Findos os cinco dia~, serão os autos conclusos,
e o juiz receberá ou regeitará in limine os embargos.
Art. 286. Se fàrem 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 fàrem regeitados in limine, ou julgados afinal
não provados, ou se o réo não comparecer na audiencia para
assembléa geral, desde que se acha em poder dos outros Banco' um numero
de acções que representa o terço dos que fôrão substituidos no Rio de Janeiro,
Ouvida a secção dos negocios ao lmperio do conselho de Estado, a rIS'
peito, foi de parecer:
- 1," - Que a doutrina do Av. deve ser mantida, por ser fundada nos
principios de direito, que regulão o penhor, sem embargo da transferencia,
com que argumenta a directoria, porquanto:
- 2," - A referida doutrina Cunda-se na prohibicão imposta aos Bancos
em seus proprios estatutos, ou actos de incorporação, de não poderem IO~'
suir acções de companhias anoJlymas; donde se segne que a transfereoCla
de taes acções só deve ser considerada legal. para o unico elfeito c gl'uduar
seu direito de credor com referencia a outros;
- 3," - A transferencia assim entendida não olfende Os estatu.OS ou actol
de incorporações de Bancos, pois que não equivale senão a DiU meio de
-garantir os emprestimos ou descontos, e de alargar a csphera Cl0 suas operações, elfeito que desapparece dest e que os Bancos pretendão igurar COIDO
l'erdadeir05 accionistas das referidas companhias;
- 4," - Os actos eleitoraes nem ao menos podem ser considerados como
-actos conservadores do direito creditorio; e, pelo'contrario, poderião mesmo
ser prejudiciaes ás companhias, desde que grande numero de acções se accUmulasse na posse de di1ferentes Bancos;
.
- 5. 0 - Embora nesta hypotlJese o nome do credor pignoraticiO esl~Ja
inscripto nos livros do Banco do Brazil, elle não figura como verdadeiro
accionista para gozar de todos os direitos respectivos, parquanto tambem lá
se acha o nome do devedor, que é o verdacleil'o accionista, a quem ,com'Pete o direito de votar, logo que exWbe o escripto que lhe servir de lIlulo,
na fórma dos arts. 271 e 272 do Cod, Comm, e 283 do Reg. n, 737; ,
- 6.· - Não procede, pois, o receio da impossibilidade de se rcUfilr a
assembléa geral em numero legal.·-Este parecer foi approvado, sendo expedido o Av. n. 335 de i863.
(195) Nota.-Na acção de excussão do penhor não se admilte CO~l? ~a:
lena de contestação a nullidade do contrato nem a invalidade da conclha(l10,
- a contestação nessas causas sómente póde consistir em falsidade, paga·
mento, compensação, novação e transacção. Acc. da ReI. de PernambucO de
.17 .de DeZ~DJ.lll~o çle ~875 e 26 de iI'laio de 1876.-:Pir• .!' ,1Q pago 612•
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a qual foi citado, ou não contestar no tempo assignado, proceder-se-ha á venda do penhor por intermedio do agente de
leilões (art. 70, Codigo), expedindo-se para esse fim mandado
do juiz, do qual deve constãr a avaliação.
Art. 288. Se o preço da venda não bastar para as custas,
passar-se-ha mandado de penhora, como se determina no
art. 2U.
CAPITULO IV.
DalJ soldadas.

Art. 289. Esta acção compete aos individuas da tripolação
(art. 56~, Codigo) ou aos seus herdeiros (arts. 56i e 562, Codigo).

Art, 290. Esta acção é sómente competente para as soldadas
"Vencidas, e não para aquellas que fôrem devidas no caso ele
rompimento da viagem ou da despedida por causa não justa
(arts,54.7 e seguintes, e 544 e seguintes,' Codigo).
ArL. 291. Não póde ser proposta pelos individuas da tripolaÇão, senão tresdiasdepoi da descarga (art. 563, Codigo).
Art. 292. A petição inicial desta acção deve conter, além dos
nomes do autor e réo :
. § Lo O contrato ou ajuste com as especificaç.ões necessarIas, como o tempo e o preço das soldadas.
§ 2.° A quantia das soldadas vencidas.
§ 3.° Indicação das pro,"as em que se funda a demanda.
Nesta petição deve o autor requerer que o réo seja cilado
para vêr jurar as soldadas, vencidas, e paga·las.
d Art,. ~93. A petição inicial deve_ ser. instruída com a nota
o ~apltao (art. 543, Codigo), se nao for elIe que propuzer a
acçao.
. Art. 294. Na audiencia para a qual fôr o réo citado, preí se~te elIe, ou apregoado, e á sua revelia, prestará o autor
. oJuramento.
Oréo não é ouvido sem depositar a quantia jura~a.
. .
ta Art. 295. Quando o individuo da tripolação deIxar de aJun·
r a nota do arte 543 do Codigo, e 293 deste Regulamento,
~18gando que o capitão lh'a recusára, o juramento inicial
eb'e "Versar não sõ sobre as soldadas vencidas, como tambem
so re a recusa.
4..rt. 296. Depositada a quantia jurada, se assignará ao réo
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o termo de cinco dia" para contestar, findos os quaes seguirse·ba a dilação das prova, que ser:' de dez dias, e depois
de arrazoarem, o aut.or e réo em cinco dias cada um, será
a causa julgada afinal.
.
Art. 2~7. e o réo rôr condemnado na quantia pedida. independentemente de sentença, e não ob tante a appellaçao,
por simples mandado levantará o autor o deposito.
Se o autor fôr o capitão e a sua conta tiver sido contestada,
não póde levantar o deposito sem fiança (art. 531> Codigo).
Arl. 298. Quanto ás custas, se procederá como determina o
art. 244.
CAP[T 'LO V.
Dos segul'os.

Art. 29 . E ta acção é 'ómente competente para a jndemDi~
zação do inistro.
Art. 300. A acção de seguros terá logar em juizo arbitral,
se as partes assim o estipularem na. apoUce (art. 667, B,
Codigo), ou por compromi o po terior (196).
,
Art. 301. Na petição inicial pedirá o auLQr que o réo ~eJa
condemnado a pagar a indemnização do sinistro em qUlDze
(lias, que lbe serão assignados em audiencia, ou allegar e
provar dentro delles os embargos que tiver.
Na mesma petição pôde o autor requerer que se lhe tome
por lermo o abandono. nos casos em que tem Jogar (art. 75.3,
Codigo), e que seja intimado o réo ao mesmo tempo da CItação da acção.
.
Art. 302. A petição inicial deve ser instruida com a ~ncI
liação, apolice ou minuta do seguro (arts. 666 e 667, CJdlgo),
conta e documentos re pectivos (art. 730, Codigo), prova IIt·
teral das clausulas do art. 07 t do Codigo, e do tempo. da
viagem (art. 720 Codigo) ; e lodos os documentos oecessa~osl
COillO denuncias (art. 7 i9, Codlgo), reclamações (arl. 12C
Codigo) (i 97).

------------------------

(196) Nota. Ist;) não é peculiar aos seguro, mas commum a qualquer
causa: art.lt12; llecr. n. 3900 de 1867, art. 2.
.
dio'
- O valor do seguro terre tre deve ser pago logo q'le se verifica oIUccn •
Rev, n. 9017 de 20 de Dezembro de 1876.-Di?·. t. 13, pago 56[1.
(1.97) Nota O protesto de mar e sua mtificação é o meio mais ~:
~de.quado de provar_ o sinistro; comLudo não constitue oa e -UOS[daD~~ de

mdíspensavel da acçao de seguros: Acc. do Trib. do Comm. da Côrte e
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Art. 303. Tomado por termo o abandono, será o réo intimado e citado para a acçã9.
Art. 304-, Na audiencia para a qual fôr o réo citado, lhe serão
assignados quinze dias para pagar, ou dentro delles allegar e
provar os seus embargos.
Art. 305. O réo póde allegar nos quinze dias todos os embargos que tiver, como:
,§ L o Nullidade.
§ 2," Fraude.
§ 3.° Falsidade.
§ 4-.0 Não responsabilidade (art. 7H, Codigo).
§ 5.° Omissão culposa da denuncia e reclamação (arts. H9
e 72:1, Codigo).
§ 6.° Avaliação fraudulenta (art. 700, Codigo).
§ 7.° Falta de declaração na apolice do valor do navio segurado (art. 6\)2, Codigo).
§ 8." Incompatencia do abandono (art. 753, Codigo).
Àrt. 306. Não tendo sido objecto do seguro avaliado na
apoUca, será a avaliação feita na execução, couforme as regras
estabelecidas no Cap. III, Tit. VlIl, Parte n do Codigo.
~r~. 307. Findos os quinze dias, serão os autos conclusos
ao JUlZ, e se procederá quanto aos embargos, progl'esso e fÓima
desta acção pelo mesmo processo estabelecido para a as ígnação
de dez dias (1.98).

TITULO V.
DAS ACÇÕES E2ruCUTIVAS.

Art. 308. Compete esta acção (199):
§ 1.0 Aos fretes dos navios (Tit. VI, Parte II, f:odigo).
§ 2.° Aos fretes e alugueis de transporte por agua ou por
terra (Cap. VI, Tit. Ilf, Parte I, Codigo).
~etembro e 19 de Outubro de 1868 e Rev. de 17 de Abril de 1869. - Rev.

de 1870, pago 18t.
- ~ segurado, além da exhibição da apolice do seguro, deve produzir prova
do prel~izo solfrido pal'a fazer certo o direito que julgar ter a ser iudemnizallo: Decis. de Agg. da ReI. da Côrte de 12 de Fevereiro de 1875.-Dir. t. 6,
paI(. 619.
UT.

(198) Nota. - Não pMe o juiz receber em parte com. condemnação, e em
~arle sem ella, os embargos cumpridamente provados. Decis. de agg. da ReI.
a Côrte de :18 de Junho de 1875.-6. Jwr. t.:10 pago 285. - Vide I'\ot. 520.
(199) Nota, - A Rev. Jur. de 1873, pago 5, refere um julgamento d()
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§ 3.° As despezas e comml soes de corretagem (art. 6i,
€odigo).
Art. 309. Para sei' concedido o mandadú executivo é essen·
~ial que a petição que o requer seja instruída com os documentos
t:egulntes ;
~ 1.. Com a carta de fretamento ou conhecimento de frete
e recibo' de descarga e entrega, no caso do § i· do art. 308.
§ 2. 0 Com a cautela e recibo respectivo (arts. 1.00 e <\09,
Codigo).
§ 3. 0 Com as factlira" ou minutas das negociações ou cer·
tidões extratJidas dos livros dos corretores, no caso do § 3"
do art. 30S.
Arl. 3iO. O mandado executivo deve determinar que o réo
pague incontinenle, ou que se proceda á penhora nos bens
que elIe offerecet ou lhe fôrem achados, tantos quantos baslem
par.l pagamento da divida e custas .
.trt. 3i i. Acóusada a penhora, serão assignados seis dias elO
ré,) para allegat seu embargos.
Ar!. 31.2. Se dentro de seis dias o réo não allegar embargos,
serit. a penhora julgada por sentença, e se proseguirá nos lermos
ulteriores, como na execução da sentença.
Todavia poderá o réo appelIar da referida sentença.
Arl. 3i3. Dentro dos seis dias as. ignados, poderá o réo produzir testemunhas e protestar pelo depoimento da parle.
Art. 314. Com os embargos, documentos e prova testemunhal~
se a houver, serão os autos conclusos ao .i uiz, que recebera
ou rejeitará. os embargos.
.
Ar!. 3US. Se fôrem recebidos os embargos, o juiz assigna~a
ao autor cinco dias para contesta-los; depois da contestaçao
tera logar a dilação das provas, que será de dez dias, e, ar~a·
zoando o autor e réo, dentro de cinco dias cada um, sera a
cau~a julgada afinal.
Art. 3'16. Se fôrem rejeitados, se procederá na fórma do
art. 31.2.
Art. 317. Se o réo appellar, não poderá o autor sem fiança
receber o pagamento.
AI't. 31.8. Quando a penhora ex.ecutiva fór para pagamento

r

Trib. do Comm. da Côrle, decidindo que a acção executiva é compelente ar;
.pedir-se o pagamento da sobre~stadia: a sim nos parece; pois que D30
sustenta\'el, em face do art. 308, que á sobre-estadia cabe o proc 5 o executivo, sob pretexto de que, sob a expressão frete deve-se compl'chender a
estadia e qualquer despeza com as mcrcadnrlas Il'ansportadas.
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de fretes, será feita nas mercadorias qoe deverem-os fretes,.
sómente nos casos seguintes:
§ Lo Se tiverem sido préviamente embargadas, ou depositadas a requerimento Elo cal'litão (arts. 537 e 619, Codigo), ou
pelo commissario ou c<mdoct@r.
§ 2.° Se ainda se acharem em paCiler do dono ou cOlílsignatario, dentro ou fóra das estaç6ies pul1llicas (arts. 527 e 6i9,
Cocligo, e art. 520 deste Regulamento).
Art. 3i9. Se as mercadorras depositadas ou embargadas tiverem sido vendidas, por serem de facil deterioração, ou di
guarda arriscada e dispendiosa, a penhora se fará de preferencia
no preço deltas.

TiTULO VI:
DAS COUSAS COM?vIUNS

1s

ACÇÕES SUÀIMARIAS, ESPECIAES E

EXECUTIVAS.

Art. 320. São extensivas a estas acções as disposições sobre
as citações, suspeição, incoinpetenoia, conciliação, fôro competente, assistencia, dilação de provas, provas, allegações finaes
e sentenças (Tit. II, Parte J) (200).

TITULO VII.
DOS PROCESSOS PREPARATORlOS,PREVENTIVOS E INCIDENTES.

CAPITULO 1.
Do embargo ou

arr~sto.

Art. 3~t. O embargo ou arresto tem lagar (201):
~ L° Nos casos expressos no Codigo, arts. 239, 379, 527,
619 e outros.
(200) Vide noto 94 ; Cod. noto 130 i.
(201) Nota. Sobre embargos ou penhora em mercadorias existentes em
repartições fiscaes.-Not. ao art. 520; Cod. noto 1471.
-: O arresto só é concedido como meio pl'eventívo ou co~e~atorio da,
acç.ao futura ou pendente, e é aberrativo das regras de dlretto quando
se tntenta para segura?' o direito firmado por sentença em execução appa-telhada 01' titulo que tenha a mesma /01·ça.- Decis. de, agg. do Preso d()

i
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§ 2. Quando o devedor sem domicilio certo intenta au en·
tar-se ou vender os bens que possue, ou não paga a obrigação
no tempo estipulado (202).
§ 3,0 Quando o devedor domiciliario : to, intenta au entar·
se furtivamente, ou muda de domicilio sem sciencia dos cre·
dores; 2°, quando muda de estado fallando aos seu p3ga·
mentos e tentando alinear os bens que possue, ou contrabin o
/!lividas extraordioarias, ou pondo os bens em nome de terceiro,
ou commettendo algum outro artificio fraudulento (203).
§ ~.o Quando o devedor possuidor de bens de raiz inlenta
aliena-los ou bypotbeca-Ios, sem ficar com algum ou alguns equivalentes ás dividas, livres e desembargados ( 04).
§ 5. 0 Quando o devedor commerciante cessa os seus paga·
mentos e se não apresenta; intenta ausentar-se furtivamente
ou desviar todo ou parte do eu activo; fecha ou abandona
o seu estabelecimento; occulta seus effeilo e moveis de casa;
procede a liquidações precipitadas; põe os bens em nom~ de
terceiros; contràhe dividas extraordinarias ou simuladas (205).
0

Trib. do Comm. da Côrte de 14 de Julho de 1857. - Cltron. dJ Fôro
de 1859 n. 4- Não são sujeitos a al'l'esto os bens arrecadados pelo Juizo COIDmercial
nos casos de fallencia: Decis. de Agg. do Preso do Tribunal do COID. da
Curte de 5 de JuLho de 1.871.-Rev. Jur. de 1871, pago 173.
_
- O a7'resto deve ser requerido no juizo competente para conl1ecer da aC~G
principal: Decis. de Agg. do ReL da Côrte de 9 de Dezembro de 1873.-Dlr.
t. 2, pago 312.
- Juiz incompetente para conhecer da acção o é tambem para decrela~ o
arresto: Decis. de Agg. da ReI. da Côrte de 18 de Dezembro de 1873.-Dlr.
t. 3, pago 12..
(202) Nota. Os §§ 2, 3 e 4 do art. 321 e os §§ 1 e 2 do art. 343 do R .9,
n. 737 não dizem nspeito aos devedores que jôrem commerciantes, ri08
quaes tI'atêi" especialmente os §§ seguintes. - Decis. de Agg. do Preso do
Trib. do Com. da CÔl'te.-Chron. do FÔ1'O de 1859 n. 1.3.

(203)

ot. ant.

(204) Not. ant.
Nota. - O a7Testo póde ser decretado contra o commerciante matliclf1adQ
'i} que intentar alienar Oll hypothecar bens de raiz, sem ficar com algll/!1 Oll
;.- a!guns equi~alentes á ~ivida~ pois a prolúbiçá .40 arresto contra C()~iII~r
-/.' i; Clante matnculado é 50 relatIva ás hypotheses dol~"5° do art. 3:11. c na~ do
.; - Si 4' do mesmo: Acc. do Trlb. do Comm. da COrte de 25 de Junho de 1870.'. .Di?'. t. 4, pago U3.-Vide G. JU7·., t. !l, pago ~1~i

:.:.",:;0

(205) N~t, ant, •
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Estas disposiç(i}es não comprehendem o negociante matricujado, a respeito do qual se gua.rdara a Parte UI do Codigo
Commercial (206).
Art. 322. Para a conce são do êiObarrro é necessario :
'§ L· Prova litteral da di vida (207). ~
§ 2.· Prova lilteral ou justificação de alaam dos casos de
embargo referidos no artiao antecedente (208).
Art. 323. A justificação prévia dos ca os de embargo é dispensavel, e pMe ser supprida pelo jaramento com protesto
de prova em tres dias depois de effectuado o embargo nos casos:
. L° Em que o Codigo concede o embargo.
§ 2.° De urgencia ou inefficacia da medida, se fôsse demorada.
Art. 324. A justificação prévia quando o juiz a considerar
indispensavel, pMe ser feita em segredo, verbalmente e de
plano, reduzindo-se a termo os depoimentos das testemunhas.
Art. 325. O mandado de embargo não será executado, mas
fical'á suspenso:
1.· Se o devedor offerecer pagamento incontinente.
~ 2.° Se apresentar conhecimento do deposito da divida (i09).
(206) É prerogativa de commercíante matriculado.- Decr. n. 1597, art. 2.
_(207) Nota.-A prova litteral na divida não é sempre condição para a conces&aO do embargo ;-a sentença proferida em favor do autor, embora appeUavel e
dependente,(le liquidação, pMe ser considerada como prova litteral da divida,
e habilita-lo a requerer o embargo, pendente a lide: Acc. da HeI. da Côrte
de 1~ de Maio de 1874.-Dil'. t. ú, pago 638 e G. Jur. t. 3, pago 1611.
V~de estas Revistas, cujos redactores fazem as mais judiciosas refle..ões
COntra a doutrina <.la l' pal'te do julgado.
- Os carregadores parciaes e os destinar anos de suas mercadorias se
constituem em obrigação garantida pelos mesmos para com os armadores
ou fretadores, pelo pagamento da divida que os fretadores hajão contrabido
DOS termos da cm'ta partida, que é prova litteral de divida: Decis. de Agg.
da lIel. da Côrte de 10 de Marco de 187G.-Dir. t. 10, pago 2311.
('08) Nota. - No embargo, na especie figurada no art. ~27.~o <:od. ~r~m.
jla~a segurança do frete, e não garantia de diyjda grral. a Justlhcaçao eXlgl~a
pe.o m. 322 é 'upprida pelos documentos que provão o contrato, o conlleClmento, a descarga, o nome do consignatario: Decis. de Agg. da Hel. da Côrte
de 19 de Janeiro de i877.-Dir. t. 12, pago 762.
. _
- t.esta decisão deu-se o mesmo equivoco que se nota na declsuo,
DOl. aUL

. (209) Nota. Antes da sentença passada elll julgado póde-se ,'equel'e)'
i'!multaneam~nte, 0'//, um ap6s outra, o emlJargo e a detençao p~ssoal, justi.~cando-se 1!CJ:l'a cada um desses meios preventiv~s e prepal'atonos 08 Tegultos da lez: nem .ella cessa ,ou suspende-se eifect:uad<J o embal:go qu~ nao é

~~. ou deposito, pois sobl'e

(JS

bens embargados pode:m rercewos d1sputar

panll'1l10 e posse,. Reg. n, 737 a7'ts. 025, 3112, 348 e 349.-Decis. de Agg., do
r~. do Trib. do Comm. da Côrle.-Rev. Jur. de i869, pago :.124.
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§ 3.' Se der fiador idoneo (2 to).
Art. 326. Para o embargo de bens qtfe estão em poder de
terceiro, deve o embargante declara-los especificadamente, e
designar o nome do terceiro e lagar em que se achão; estas
declarações serão insertas no mandado.
A disposição deste artigo não comprehende o dinheiro do
embargado existente em poder de terceiro.
Art. 327. Oembargo só pMe ser feito em tantos bens quantos
bastem para a segurança da divida (2! i).
Art. 3_8. Feito o embargo, serão os bens depositados em
poder de terceira pessoa, que assignará o auto respectivo como
depo itario judicial.
Se não houver terc9ira pessoa, será depositaria o devedor,
se o credor convier, ou o credor ou qualquer pessoa que elle
indicar sob sua responsabil idade, se o devedor consentir (2i2).
Art. 329. Se algum terceiro vier com embargos dizendo que
a cousa é sua, serão os embargos adnlittidos e processados pela
fórllla que se determina no titulo das execuções (2i 3).
ArL. 330. Quando a opposição do terceiro fôr relativa sómen~e
a alguns bens, e não todos os embargados, será, a requerImeu to de alguma das parte, separada a opposição para correr
em auto apartado, progredindo o progresso do embargo quanto
aos out"os bens, a· respeito dos quaes nao versão os embargos
do terceiro.
Art. 33 L. O embargo ficará de nenhum effeito:
,
~ Lu Se o embargante o não justificar dentro de tres dias
depois de effectuado, no caso do art. 323.
(21.0) Ass. n. 11 de 9 de Julho de 1857. - Vide art. 514 do Cod.
(211. 1 Art. 528; Oecr. n. 8U de 1851, art. 2; Decr. n. 2647 de mO,
art. 209 § 20.-Vide noto 52.

(212) Arts. 275. 526 a 528; Dec.
art. 209 § 4. - Vide noto 520.

n.

841 cit., art. 2; Dec.

n.

2647 clt"

Nota. O executado que com annuencia do exe'luente assigna termo dt
deposito dos bens penl!Ol'ados póde ser preso 6e se 1'ecusa li ent1'ega. .
Nem obsta qtGe esses bens estejão por oubrem penh8rados e que haja oulro
deposita1·io.-Decis. de Agg. do Preso do Trib. do Comm. ua Côrte de ~ de
Outubro de 1857.-Chron. do Fôro de 1859, n. iO.
(213) Vide nots. aos arts. 652, 738 e 743.

Nota. O terceiro pr~iudicado não p6de ínte7'Pôr o "ectmo de aggralJO,'-

Decis. de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da Corte de 3i d.e Agosto de 185 ,Chronica do FÔI'O de 1/S5\1, n. ó.
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§ 2.· Se o embargante dentro em quinze dias não propuzer

a acção competente

(214).

Este prazo será declarado no mandado de embargo.
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 contrato; neste caso, o juiz que procedeu ao
embargo não tomará conhecimento de qualquer opposição, mas,
feito oembargo, remetterá os autos respectivos ao juizo da causa
principal.
Fica entendido que ao juiz do embargo é que compete mandar
levanta-lo no casos do art. 33'1 (2'1:'».
Arl. 333. Feito o embargo, poderá o embargado oppôr-lhe
embargos cujo conhecimento (arl. 332) pertence ao juiz da
cau a principal, que os mandará contestar no termo de cinco
dias (216).
ÁI't. 334. Vindo o embargado com os seus embargos, se
assignaráõ dez dias para prova, e, arrazoando ao depois e soccessivamente o embargado e embargante no termo de cinco
dias cada um, dará o juiz a sentença final (21.7) .
.(21 4) Nota. Ainda não proposta a acção r.m tempo o a7'rcsto, como preli~mar ou
liISSO, do.

incidente desta, só por sentença se invalida :-e a alienação, antes
bens arrestado.; sujeita o embargado fi prisão. Decis, de Agg. da
Rel.da Côrte de 28 de Novembro de i873. - G. Jur., t. 2, pago 1.96.

(215) Nota. A acção é proposta no mcsmo .juizo do cmba7'!Jo na f6rma do
ar/. 33~ do Reg. n. 737 qua'rldo essc fôr o do domicilio do 1'éo, salJva a
7·ellltncw. expressa.-Decis. de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da CÔrte de
i3 de Setembro de 1.86ti,- Wde noto 201.-

(216) Nota. Os a7'ts. 335 e 669 Si 18 do Reg. n. 737 pel'mittem o recurso
~o aggravo, segundo os an'estos inva7'iaveis do Tribunal, da decisão (]lU
~ulga a justificação prévia para o embargo, ou da que, dispensando-a sob
Juramento pa1'a se p,'ovar no triduo, dem'eta o mcsmo emba7'go nos termos
do art. 336, e não da sentença definitiva, quando ao arresto se 0lJpoem
embargos na jÓl'ma do art. 334, pois que, neste caso, em gtlC se não dá a
~a "uzào da lei, s6 cabe appellação .da tal sentença pela 1'eg7'a ge7'al
/ art, 646·-Decis. de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 24 de
ulho de I 857,-Uhron. do Foro de 1859 n. 5.
- Decretado o a7'resto tornarse necessaria a nomeação de curador á lide
~ue assista aos menOl'es'interessados na discussão e julgamento. dcfinitivo
t:Jse acto,. o termo da ratificação do processado de'ue seI' asszgnado por
o~ aq'lleLles a quem o negocio toca.
, .
;yao tem logar o arresto, quando quem o requer tem o seu dzrezto fii'mado
~D se!lte1!ça em exemtÇão appa7'elhada, e nos tcrmos de reguel'C?' a penhora.
V CelS. de Agg. do Preso do Trib. da Côrte de 26 de Outubro de 1867. _2&
.s.~ra - Es rivão t\br'U _ A. Antonio \1. Cordeiro - R. D. Mariana L:osa da
I Vil, " \ 11'1\~ -Rev. Jur. de 1.86!1, pago 104.
(217) ·UI. aol.
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Arl. 335. Da sentença que julgar procedente ou improcedente
o embargo não ha appellação, mas sómente aggravo de petição
ou instrumento (art. 669, § 1.8) (21.8).
Art. 336. Posto o embargo seja julgado pelo jujz da causa
principal, todavia será tratado sempre em processo distinctoe
separado.
Art. 337. Fica salvo ao embargado o direito de pedir por
(218) Nota. Da sentença final sobre o an'esto dá-se o recurso de aggl'aw.
-Decis. de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 8 de Novembro de 1865.
-Rev. JU1·. de 1866, pago 91.- Da sentença que afinaZ julga improeederde o embargo cabe aggravo
ou appellação? Cabe aggravo.-Decis. do Inst. dos Advs. em c(mj. de 20 de
Maio de 1858.-Bev. do Inst. de 1867, pago 194.
- Da decisão proferida afinal sobre o arresto não cabe appellação. fJecis.
de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 13 de OUlubro def869.G. JU1·., t. 1, pago 170.
- 00 despacho que julga provados os embargos de terceiro senhor e possuidor e manda levantar o arresto, o recurso é de aggravo. Decis. de Agg.
do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 14 de Fevereiro de 1870.- Rev.lur.
de 1870, pago 221.
- Dá-se s6mente aggravo: ou se trate da decisão que julgou sobre.a
procedencia do arresto, ou da que teve por insubsistente a medida por Dao
proposta a acção no prazo de 15 dias: Decis. de Agg. do PIes do Trib. do
Comm. da Côrte de 10 de Setembro de 1.870.- G. Jur., t. I, pago 170.
- Recebidos os embargos oppostos ao alrresto, torna-se ordinaria a causa,
e tem logar a appellação da sentença, que os julgou afinal não provados:
Ace. do Trib. do Comm. da Bahia de 25 de Abril e 9 de Setembro de 1869, e
Rev. n. 8437 de 26 de Maio de 1.874.-G. Jur., t 3, pago 321.
- Da decisão final sobre embargos de terceiros oppostos ao arresto c~
appellação e não aggravo; porque, estes recebidos, abrem uma outra 10.stancia diversa da primeira, e em que deve reger o principio geral do arL 666
do Reg. n. 737 ; Decis. de Agg. da ReI. da COrte de 6 de Fevereiro de 1877.Dir., t. 12, pag. 761.
- Vide um artigo sl.I6tentando que só eabe aggravo na Rev. Jur. de
1866, pago :132.
- « O ser o recurso a appeUação e não o aggravo foi doutrina que prevaleceu até 1!l61, e eUlão o Preso do Trib. do Comm. desse tempo propllOha
em seu Relatorio que pclas duvidas suscltadas na Belação da Cõrle sobre a
inlelligencia do al't. fj69, § 18 do Reg. n. 737, combinado com o 3rt. 335! se
declare só caber aggravo do despacho primeiro, que julga pl'ocedente ou Improcedente o embargo, e não da sentença que julga afinal sobre embargos
oppostos ao arresto nos term05 do art. 334.
Esta doutrina fui, porém, proscripta de 1.861 para cá, seguida constaot~
mente a contraria, lanto os presidentes, como O mesmo Tribunal do CO~o
.DJe.l·cio, deixando de tomar conhecimento das appellaçiies q ne Ibe J~e
apresentadas em Laes condições. - Rel. do Preso do Trib. do Comm. da r
de 22 de Fevereiro de i873 no Rel. do Minist. da Justiça do IrcsI~O ?D~~
- Entrctanto, convem observar, naQ ha tal uniformidade: a JuriSP
dencia continúa sempre inc~1·ta.
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acção com}etente as perdas e damnos que do embargo lhe
resultarem, quando o arresto é requerido com má fé (219).
ÁI'L. 338. O embargo das embarcações só tem lagar nos casos
e peja fórma determinada nos arts, lJ,79 e segnintes do Codigo (220).
Art. 339. Podem ser embarga ;os todos os bens que podem
s,'r penhorados (2 ~ I).
Art. 3lJ,O. O embargo, sendo procedente, resolve-se pela penbora (222).
Art. 341. Quando o emblrgo se fizer em bens do devedor
existentes em poder de terceiro, será este intimado dentro de
24 boras, ou incontinente, no caso de urgencia, dando-lhe os
ollkiaes da diligencia contra-fé, ou deixando-a entregue em sua
ca~a á pe soa da familia ou da vizinhança, não sendo elIe encontrado; o que será declarad no auto de embarg@, sob pena
de nullidade.
Art. 342. Cessa o embargo (223):
1°, Pejo pagamento; 2", pela noyação; 3°, pela transacção;
4°, deca!lindo o embargante da acçiio principal (224).
(2t9) Nota, Invocada a disposição deste artigo,póde-se intentm' a acçãO
de perdas e damnos cm~ados por um embargo que se requereu nos gene1'OS
JJer~cncentes a wma causa de comme,'cio, por se julgar sei' dono em esta,do
d~!TI;Sowabilidade, não se p,'ovando má fé da parte do emba1'[jaJnte, e sendo
~~a~~?
•
No caso figurClilo, o facto de te" o emba1'[jante precisamente nquerido
mandado de Q1'romhamento póde incluf6i1' má fé, sendo cel'to que as p01·tas
da casa de negocio se achavão fechadas e seu dono pretende" vende-las?
- Pela ne;;ativa. - Aee. da ReI. da Côrte n. 6015 de 27 de Fevereiro
de 1.855.-Jw'. dos Tribs., pago 2~3,

Nota.-Vide a Rev. n. SOá6 de 27 de Junho de 1.872,-Rev. Jur. de !.S73,

pago 252.

(220) Vide noto 3ti. - Deer. n. 26ll.7 de 1.860, art. 209 §§ 5, 6 e 7; Av.
n, 80 de 1.864,- Vide nol. ao arl. 520.

(221) Arts. 512 e 529.
(222) Nota.-Como o a1'l'Csto se resolve pela penhora, é legitima a que se
vem a fazer nos bens do abonador do fiador, cuja fiança substilue o an·csto.

Rev. 11.'8á54 de 1.8 de Abril de 1874.-Dir., to 4, pag, U3.
,(223) Art. 325 e noto 21.4.
(224) Cod, ans, 428 e 439.
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CAPITULO 11.

Da detenção 1JeSsoal.
Árt. 34-,. A detenção pessoal tem lagar nos casos seguintes (22~) :
§ 1.· Quando o devedor não domiciliaria intenta ausentar.·
se sem pagar a divi~a (2'26).
§ 2.· Quando o devedor domiciliaria intenta ausentar-se furti·
vamente, ou mudar de domicilio sem sciencia dos credores (227).
§ 3.· Quando qualquer commerciante, matriculado ou não,
intenta ausentar-se furtivamente, abandona o seu estabelecimento,
ou se occulta (228).
§ 4.· Quando o commerciante não matriculado cessa os seus
pagamentos, e se não apre enta, ou deixa de assistir pessoalmente aos actos e diligencias do proces o de quebra (229).
§ 5.· Quando qualquer devedor contrahe dividas e empenhos
extraordinarios com manifesta má fé em tempo proximo ao
fallimento, ou para retirar-se do lagar, ou commette outro
qualquer artificio fraudulento em prejuízo do credor, como se
puzer os bens em nome de terceiro, ou aliena-los simulada·
mente, ou esconde-los ('.230).
(225) Nota, Art. 669 § 17.- Vide noto 201.
- Nos casos ele detenção pessoal póde esta ser decl'etada por qualquer
juizo, ante o qual se certifique as ci?"Cumstancias que jU8tifiquem semelhante
procedimento, uma vez definida a jUl'ÍSdü;ção commercial.-Decis. de Agg, do
Preso do Trib. do ComID. da Côrte de 1 de Agosto de 1857.-Cllron. do Fôro
de 1859, n. 5.
- A detenção pessoal pennittide! pelo aI·t. 343 e se.q. só tem lo.ga!' como
meio preventivo QU assecuratorio de demanela futum.-Decis. de Agg. !demde
10 de Outubro de 1.857.-0111'011. do Fôl'o de 1859, n. 8.

- Vista pa1'a embargos, como contestação ele acção, não tem fUI/damento nos w'ts. 3113 e 350 elo Reg. n. 737, e como recUl'SO de despacllo quedá
provimento ao aggravo.-Decis. de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da COrte
de 1855,-Entrc partes - Manoel Francisco da Costa Cabral e Antou!!) José
F.erreira do Nascimento-Escrivão, Teixeira de 8.o.uz(/,.
(226) AI't. 321 Si 2.
(227) Al't. 321

Si 3.

(228) Arts. 32i Si 5, 3/Í9 Si 6.
Nota. É prerogativa do commerciante matriculado. _ Decr. n. i59?,
de 1855, an. 2.
~ - Considel'ando-se como prerogativa COn~l'~ 0_ I!eg9ciaJlte mamallt(l!lol
nao se póde decretar a detençªo pç~.Jlal.
(229) Art. 349 Si 6.
(230) Al't. 381 Si 5,
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Art. 3H. Para a concessão do mandado de detenção é essencial (t3i):
§ l. ° Prova litteral da divida.
§ 2. Prova litteral, ou justificação preVia de algum dos
ca os determinados no artigo antecedente.
Arl. 345. Ajustificação deve ser produzida em segredo, verbalmente e de plano, reduzindo- e a termo os depoimentos das
testemunhas (232).
Art. 346. Se o caso fôr tão urgente que fique prejudicada a
diligencia por não ser logo praticada, o juiz, antes de reduzir a
termo a inquirição, mandarã. pas3ar o mandado de detenção, con·
tinuando successiva e immediatamente o acto da inquirição (233).
Art. 347. O aggravo de petição no caso de concessão do
mandado da captura não é suspensivo.
Art. 348. Suspende-se a execução da detenção:
§ Lo Se o devedor prestar fiança judicial 011 extrajudicial (234).
§ 2.° Se apresentar conhecimento do deposito de divida (235).
§ 3.° Se quizer paga-la incontinente (236).
Art. 349. Cessa a detenção:
§ L° Pelo pagamento (237).
§ 2.° Pela fiança ou deposito (238).
§ 3.° Pelo decurso de dous mezes de prisão.
0

(231) Art. 332.

(232) Art. 324.
(233) Art. 323 § 2.

(2341 An. 325 § 3. - Vide noto 162.
Nola.-1f}m vista do e&pil'itosenáoda letl'ado arf;. 348 Si 1...0 e 349 Si 2.°
do Reg. n. 737, não tem logar a detenção pessoal contra o ac~ttante de uma
lell'a endossada, 011 contl'a aquelZe cuja (livida estiver garantida por fiança,
1f1esmo extrajudicial, salvo provando-se contra o endossante ~16 fiadOl' conJU1UJlame.nte os quesitos da. lei.-Decis. de Agg. do Preso do Trm; do Comm.

da Côrte.

(235) Art. 325 § 2.

(236) Art. 325 § 1(237) Arts.· 325 § 1 e 3112 n. 1.; Cod. ,al't. ú29 e sego
(238) ÂIts. 325 SiSi 2 e 3 ; Cod. , arts. 280 e 256.
Nota. - Improcedente e nulla é a accão fundada em titulos não vencidos,
embora intentada em consequencia de 'detenção pessoal, se esta resolver -se
por fiança. Acc. da ReI. da Côrte de 7 de Desembro d.e i871- Dir. t. 1

pago 217.
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§ 4.° Não propondo o cr~dor a acção competente dentro de
dez dias contados da detenção (239).
§ 5.° Pela penhora ou embargo de ben equivalentes á dilida (24:0).
§ 6.° Pela não pronuncia ou deMpronuncia de bancarrota nos
casos do art. :i53, §§ :30 e 4° (241).
Art. 350. Re~ol ve-se a detenção pela pri ão criminal no caso
de pronuncia por bancarrota ou estelliouato (2li2).
CAPITULO
Da

m.

exhibi~o.

Art. 3D!. A exhibição dos livros e escriplura~ão commercial
por inteiro, ou de balanços geraes de qualquer casa commercial,
pMe ser requerida como preparatoria da acção competente pelas
pessoas ás quaes esse direito é concedido pelo art. i8 do Codigo (243).
(239) Art. 331. Si 2.
Nota. - O detido não deve ser solto, apezar de passarem dez dias sem que
o credor tenhal))'Oposto acçào de divida, quando este haja requerido a aber,
tura.dafallencia dellej porquanto, 'quando este pl'ocediJnento n~ose pOS~G
cons~derar acçao, é certo que, decla7'qda a fallencia, de,s-necessQll'/a é acçao
competente, e o Cod. sujeita á p1'isão o fallido que se não apresenta em te!!"
po. - Decis, de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da CÕrte-Clwon. do Foro
de 1857 n. 13.
- Cont7'a o mesnw devedor não p6de ser concedido segundo mandado de
cletenção pelo mesmo facto, desde que dent7'o do prazo te,qal não é propOs·
ta a acção competente.-Decis, de Agg. idem de f> de Julho de 1866.-&0.
JUr. de 1.866 pago 358.
- Pam que cesse a detenção no caso do § b.,o do art. 3b.9 do Reg. n. 781,
é indispensavel que eUa se tenha verificado, sendo cumprido o mandado que
a decretou. - Decis. de Agg. idem de b. de Dezembro de 1866.
(2b.O) Art. 51.3.
- Feito embargo para garantia da sua divida, não tem lagar simullaneamente a detenção contra o mesmo devedor, pela me ma quantia. Deei . de '\Jgg.
do Pres. do Trib. do Comm. da Côrte de 6 de Desembro de 1!S70 -Rev. liF.
de 1.870, pag, 3,0.
(2b.1) Cod. , art. 820 ; Reg. n, 738, art. 123.
(242) Sujeita sempre á prisão e livramento.
(2b.3) Cod. ,arl. 290.
Nota. - A exhibição de uma letra ordenada judicialmente não imporl~
violação do segredo das transacções de um Banco por seu empregado:art. 35t do nego n. 737 não se limita sõmente á escriplllração mc rcaDl!,I
livros e balanços geraes, mas antes autoriza a exbibjção de UIDa lelr~; Defo
de Agg. da ReI. de Porto Alegre de 1.5 de Fevel'tj['o de 1876 - DIl', I.

pago

~b.5.
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Art. 352. Citada a pessoa a quem os livros pertencem, ou
em cujo poder estão, para exhibi·los dentro do prazo e logar
designado com comminação de prisão, será esta citação accusada
em audiencia.
Art. 353. Accusada a citação, se o réo pedir vUa, lhe ~erá
concedida por cinco dias para contestar, findos os quaes lerá
logar a dilação das provas por dez dias, e, arrazoanq.o o autor
e réo successivamente no termo de cinco dias cada um, o juiz
julgará afina I.
Art. 35~ .. A contestação ~ó póde verS3f sobre o interesse
legilirno que o autor tem na exhibição (art. i8, Codigo).
Art. 355. Se o juiz julgar procedente a acção, mandará
pa sal' mandado para a exhibição, que terá logar incontinente,
sob p'na de prisão, que será logo executada. se o réo não cumprir o manda.do.
Art. 3 '6. Da sentença, que concede ou denega a exbibição,
não ba appellação, mas sómente aggravo (2!!4).
Quanto á. custas, se passará para seu pagamento mandado
de penhora.
Arl. 3;'7. A exbibição do protocollo dos corretores (art. ;SOo
Codigo), dos livros dos agentes de leilão (art. 71, Codigo), e
de quaesquer officiaes publicos, se fará independenlemente ne
?c~ão a requerimento da parte interessada e por de pacho do
JUIZ, que procéderá contra os officiaes qne recusarem, como
desobedienLes, e mandando-os prender (arts. 18, ir) e 20,
Codigo) (24;S).
.
CAPITULO IV.

A.rt. 3;S8. Nos casos expresso no Codigo (arts..•7, 773 e
Dutros), e sempre que os generos 00 .effeitos co~merci.aes e:nbarge.dos, depositados on penhorados, forem de facll detertoraçao,
- Desde qne nos estatutos das companhias não se estabelece a época fixa
~CCiOllislas, têm
e,itcs o direito de, em qualquer tempo, requerer a ea;/llblçao dos mes,mos
hvros para exame da escripturação. Decis. de Agg. da I\el. da Côrte de 1:S de
Fevereil'ode 1877-Di,.. I. 12 pago 761.
(244) Vide nots. lllt, a ú6 do Cod.
(245) Vota-O pr'cesso por dl'sobedimcia e pri,üo dos corretores, que re·
CUBareln exhibir seus protocoJlos, tem Jogar, llU seja a exhibição orclellada em

em que unicumCDle poderáõ ser examiuados os livros pel:'s.

e. a.

-

39

610

Al'P'ENDICE

ou estivel'em avariados, ou pela demora de demanda se tornar
dispendiosa a sua guarda, o juiz ou ex-oflicio nos casos em
que lhe compete, ou a reqnerimento do detenLor, depositario
ou parte interessada, mandara vendê·los por intermedio do ag~nle
de leilão (art. 70, Codlgo) (246).
Art. 359. Effectuada a venda, será o preço respectivo depositado, e ficará subrogado em lagar da aousa, e parc\ elle trans·
feridas as penhoras, embargo e quaesquer onus a que a cousa
estava obrigada.
virtude do requerimento da parte, ou ex-oiJicio, ou pelos juizes commerciaesou
pelos presidentes das juntas de commercio, aos quaes compete cm um e outro
caso proceder nos termos do art. 357 do Reg. n. 737. Av. n. 61 de 1.873.
(246) Nota. - Av. n. 3.' de l.862. - Vide noto 1.22 do Cod.
DECRETO N.

1.695

DE

1.5

DE SETEMBRO DE

1.869.

P"oltibe as vendas de escravos debaixo de pl'égão e em exposição publica.

Bei por bem saoccionar e mandar que se execute a resolução seguinte da
assembléa geral:
An. 1.. Todas as vendas de escravos debaixo de pn!gão e exposição publica ficão prohibidas. Os leilões commerciaes de escra vos ficão prohibldos
sob pena de nu.llidade de taes vendas e de multa de 100H a SOOS
contra o leiloeiro, por cada um escravo que vender em leilão. As pr,açls
jud!ciaes em virtude de execuções por divida, ou de partilha entre herd~ros,
serao substituidas por propostas esr.riptas, que os juizes receberá? dos
arrematantes por espaco de 30 dias, annunciando os juizes por edllaes,
contendo os nomes, idades, profissões, avaliações e mais caracteristic?S do
escravos que enhão de ser arrematados. l~indo aql1elle prazo de 30 dia; ~o
annuncio judicial, o juiz poderá renovar o annuncio por no 1'0 prazo, e p~lbli.
cando em audiencia as propostas se fôrem insignificantes os preços orrerCCldo:,
ou se fõrem impugnados por herdeiros ou credores que requeirão adJudicação por preço maior.
. ..
Art.. 2:· Em todas as vendas.de escrayos, ou sejão. particulares ou ludieIa~'
é prohibldo, sob pena de nulhdade, separar o mando da mulher, o filho c
pai ou mãi, sal vo sendo os filhos maiores de '15 anno~. (*)
,
Art. 3.· Nos inventario em que não fOrem interessados como her~elrOs
ascendentes ou (lescendentes, e ficarem ~alvos por ontros bens os direitO
dos credores, poderá o juiz do inventario conceder cartas tle liber~la~e. aOl
escravos inventariados que e:dlibirem á. vi ta o preço de suas avaliações ]udicIaCS '
Art. Ú.' I!'icão revogadas as dispo ições em contrario.
. de
José Marliniano de A.lencar, do !neu Conselho, ministro e secretarIO
estado dos negocios da justiça, assim () tenba entendido e faça execut~\_
Pa.lacio do 1U0 de Janeiro, em 15 e Setembr9 de 1.869, llS. o da .olor
pendencia e do Imperio. -CODl a rubrica de 'ua Uagesta(le o Impelad .
- José Mal'tiniatno de Alencar.

.

'toU

Cbancellaria mór do Imperio. -José lJr!.artiniano de Alenca1', - Trans\
em 20 de Setembro de l..869. - José da Clmhcl BCl1'boSCl.

(') Estâ reduzido a 12 anno : Lei n. 20:10 de 1871, arts. 1 § fi e ~ ~ 1.
Decr. n. 5135 de 1872 art. 20.
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Dos protestos.
SECÇÃO I. -

Dos protestos fOl'mados a bOI·do.

Art. 360. O protesto, ou processo testemunhave! formado a
bordo (art.) 50;), Codigo) consistirá (247):
. L° No relatorio circumstanciado do sinistro, devendo re·
ferir·se em re uma á derrota até o ponto do mesmo sinistro,
e altura em que elle succedeu.
§ 2.· Na exposiç.ão motivada da determinação do capitão,
declarando-se se a ena precedeu deliberação das pes oas competentes Cart. 509, Codigo), e se a deliberação foi contraria ou
conforme.
Art. 361. O protesto ou processo testemunhavel será escripto
pelo escrivão ou piloto, e em falta delles por pessoa que o
capitão nomear, dictado e assignado pelo mesmo capitão e
P?r aquelles que tomárão parte na deliberação, aos quaes é li·
Cito declararem-se vencidos.
Ârt. 362. Os officiaes e pessoas que fazem parte da junta
para a'deliberação (art. 509, CoJigo) são os pilotos, contramestres,
peritos, e marinheiros mais intelligentes e velllOs no serviço
do mar.
Art. 363. A junta se reunirá, e a àeliberaçã,o será tomada na
presença dos interessados no navio ou na carga, se algum se
a~har a bordo, os quaes todavia não têm voto (art. 509, Codigo).
O voto do capitão é de qualidade, podendo elle obrar inde·
pendentemente da delibel'ação tomada sob sua responsabilidade
sempre que julgar conveniente (art. 509, Codigo).
Art.· 3M. O protesto ou processo testemunhavel formado a
bordo não dispensa a acta da dpliberação (arls. ;)O~'. 509 e
770, Codigo), em a qual, ::lIém do facto e circumstanl:laS oc'
currentes, se devem declarar os fundamentos da deliberação e
dos votos vencidos, assim como os motivos da determinação
do capitão, quando fôr contraria.
.A.acta precederá ao protesto que a eUa se deve referir, e
0,lU.IZ não admitlirá a ratificação do mesmo protesto, se do
dlar.lo da navegação não ílonstar a referida acta (arts. 504- e ;)05,
COdlgO).
Ar!. 365.

--

O protesto e processo testemunhavel (arl . ;)0;),

(247) Vide Uev. 8858 de i ue Abril de 1.~77.- G.

JltT.

--

t. 12, pago H9.
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526 e 743, Codigo) devem ser ratificado5 nas primeiras 2" horas
uteis da entrada (arls. 511,512 e 743, Codigo) (248).
Art. 366. O capitão entregará dentro do referido prazo ao
juiz de direito do commercio (art. 6) os referidos protesto e
processo testemunhavel, e o diario da navegação (art. 505, Co-

digo) (21~9).
Arl. 367. Notificados os interessados, se fôrem conhecidos e
presentes, procederá. o juiz á ratificação, admitLindo o capilão
a jurar, inlerrogando-o e inquirindo as pes oas que a signárão
o protesto sobre o sinistro e SUiS circurnstancias ('250).
Art. 368. Concluida a inquirição, serão os autos concluso,
sellados e prepar;1dos, e o juiz julgará por sentença a ratificação, dando instrumento á parte para nsar delle como aquando
lhe convier (251).
Art. 369. A ratificação não é susceptível de embargos, re·
cursos c contraproteslo : vale como prova plena absoluta, póde
ser ilUdida e impugnada por provas em contrario nas acções
competentes (252).
ECÇÃO II. -

Dos . protestos de leu·as.

Art. 370. Os protestos das letras de cambio (art. 40n, Codigo), da terra (art. !~2f.i, Codigo), de risco (arts. (;~5 e 6GL
Codigo), conbecimentos de frele passados á ordem e endos ados
(art. 587, Codigo), apolices de seguro endossadas (art. 670, Coo
digo), notas promissorias mdossadas (art. 426, Codigo), serã~ regulados pelo Til XVI, Cap. I, Secção VI, Parte I do Codlgo.
Art. 37 t. O protesto é necessario :
§ t,0 No caso de não aceite (art. 373, Cudigo).
,
§ 2. 0 No caso de não ser encontrado, ou estar em lagar dls'
tante, ou occullar-se o aceitante (art. 374, Codigo).
~ 3.° No caso de recusar o aceitanle a en.trega da letra, que
lhe foi apresentada pÔ.ra aceitar ou pagar (art. 442, Codlgoj.
§ 4. 0 No caso de ser desconhecido ou se não poder descobnr
o domicilio daquelle que deve a.e.eitar ou pagar a letra (art. W,
Codigo).

-

(248) Decr. n. 2fi47 de 1.860, art. 323.
(249) DecI·. n. 2647 cit., art. 323.
(250) Decr. n. 26~7 cit., art. 323.
(251. Decr. n. 2647 cit., art. 323.
(2n2) 'A~ota.- A raLifir.ação do protesto vale omo rro"~ plrna absol~
Rrv. n. 6120 de 12 de Outubro de i86i, e Acc. j'evis()/' do Trib. do CoJDll·
do Maranhão de 18 de Setembro de 1862.-G. Ju/'., I. 6 pago 11.2.

-..- ....
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§ 5.0 No caso de aceite condicional ou restricto (art 375,
Codigo).
§ 6.° No caso de não pagamento (art. 376, Codigo).
§ 7.° No caso de quebra (art. 390, Codigo).
§ 8.° No caso de intervenção (arts. 397, /103 e 413, Codigo).
§ 9.° Quando o aceite da letra, passada a dias ou mezes de
vista, não fôr datado pelo aceitante (art. 39:i, Codigo).
Art. 372. O protesto não é necessario:
§ L° Nas notas promissorias, conhecimentos de frete, apolices
d: seguro que n10 têm endosso.
§ 2.0 Contra o sacador, sea letra não foi aceita, ou se deixou
de ser paga, porque elle. ou o terceiro por cuj;l. cont a sacou,
não fizarão a pruvisão de fundos ao tempo ào vencimento
(arls. 366, 368 e 381, Codigo).
§ 3.° Contra o aceitante, se a letra ná) é pag.\ (al'I. 384,
Codigo).
§ 4.: Contra o terceiro por conta de quem a letra é sacada,
se elle não fez pl"Ovisão de fundos (art. 367, Codigo).
§ 5.° Contra o garante do sacador ou sacado nos mesm@s
casos em que contra elles é desnecessario o protesto tart. 2:-'8,
Codigo) (253).
An. 373. São competentes para interpor e tirar o protesto:
§ L° O portador (art. 381, Codigo).
§ 2.° O possuiJor (arts. 227 e 387, CLldigo).
Arl. 374. As letras devem ser protestada' :
§ i,0 NJ domicilio do sacado ou aceitante, ou da terceira
pe soa designada na lett'a ou no aceite (art. 4H, Codigo).
§ 2.° No domicilio do pa'l'~\mento quando as letras forão sa·
c~das ou aceitas para ser0m °pag s em outro domicilio que ~ão
for o do sacado ou di) aceitante, ou quando o que dever aceitar
ou pagar a letra fôr desconuecid' , ou se não puder descobrir
oseu domicili9 (art. 4U, Codi,;o).
~l'l. 375. E competente para tomar o protesto:
.
§ i.o O oscrivão privativo dos protestos creado por le~ geral
nu provincial, onde o houver (ar!. Wo, Codigo, art. 8, LeI de i2
de Maio de i 840) .
. § 2." Qualquer tabüllião do Iogar onde nuão ho~ver ou estiver
Impedido o escrivão dos protestos (art. 40~ Codlgo).
.
. 3:" Qualquer escrivlo do civel onde nao houver ou esllver
l~)eclido o tübellião (art. 405, Codig I) (2H).
(253) Vide noto 602 do Cod.
(25 4) Decr. n. 2691 de 1860, art. 5.
IV '/a.•- Os escrivães de uppellaçõc e aggr3 os COllllllcrciaes conlinuio II
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Art. 376. Se acontecer que o sacado ou aceitante, tendo
ficado com a letra em eu poder para aceitar ou pagar, se re·
cuse entrega-la a tempo de poder ser levada ao protesto, será
este tomado sobre outra via ou em sêparado, se a não houver,
com esta declaração; e poderá proceder-se á prisão do sacado
até que etI~ctue ou entregue a letra (arl. 4i 2, Codigo) (255).
Ait. 377. Par::t ordenar·se a prisão, deverá o portador da
letra dirieJir ao juiz uma petição requel'endo que quer justificar
que a letra foi entregue ao 'acado, e que, sendo-lhe pedida, a
não entregára (256).
Art. 378. O juiz procederá incontinenle yel'balmente e de
plano á inquirição das testemunhas, reduzindo a termo os seus
depoimento e as respostas do portador, e, tlererindo o jura·
menta supplelorio, .e elle tiver lagar (arL. 168), mandará
pàssar mandado de prisão, ao qual nada obsta senão a en·
trega da letra, ou a fiança se a letra ainda não está aceita,
ou o depOSito se já estava aceita (an. :"88 Codigo) (257).
Art. 379. A fiança ou deposito sómente serão levantados,
ou depois de sentença irrevogavel da acção ordinaria, que o
portador propuzer contra o sacado, ou se o porlador, (entro
de quinze dias depois de prestada a fiança ou deposito não
propuzer a referida acção (258).
Art. 380. O apontamento e o acto do protesto serão tomados
pela fôrma estabelecida nos arts. 406, 408, 409 e [dO, Codigo (259).
Art. 381.. Toda a letra que houver de ser prote tada por
falLa de aceite ou pagamento deve ser levada ao escrivão dos
ser tabelliães privati vos do pl'otesto d.as letras de cambio, da terra e mais
titulos qu~ o exigem. Decr. D. 5557 de 1874, art. 2.
- Quando ficarem exlinctos em cada Relacão os officios dI, rscrivão das
causas comlfierciaes em segunda entrancia, serviráõ de tabellião do pI'OIo':IO
d·· letras e outros títulos os escriv:ies do juizo cOIDmercial de l' inslanCla.
Decr. cit., art. 3
- Em falta destes, ou quando estiverem im prdidos, são c.om pClel~le.; pa~
tomar o protesto:-tO, os tabelliães de notas do lagar, aLI os e l'rlva l " .'0
juizo de paz de fóra das cidades; - 2·, os escrivães do civel. -Decr. CIL,
art. 3.
(255) Decr.

D.

(256) Not. ant.
(257) No!. aDt.
(258) No!. aDt.

(259) l'iot. aDI,

~647 ci~.,

art. 3~3.
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protestos no mesmo dia em que devia ser aceita ou paga, antes
dI! sol posto (a~t. 407, Codigo).
Quanto ao vencimento serão ob"ervados os arts. 356, 357 e
358 do Codigo (arl. 407. Codigo) (260).
Art. 382. O protesto deve ser tirado dentro de tres dias utels
precisos, pena de nullidade e responsabilidade do escrivão
(arl~. 407 e 4i4, Codigo) (261).
An. 383. Dentro dos sobreditos tt'es dias uteis é ú escrivão
obrigado a fazer por escripto as intimações necessarias ás pe soas a quem compelir, se morarem no termo, pena de nullidade
ede responsabilidade (art5. 377, .íD6, § 3°; 407, 409 e 4i4,
Codigo). .
At'L. 384. Se a pessoa de quem o portadar recebeu a letra
morar fóra do logar, ao portador incumbe o aviso e remessa
~a cel'tidão do protesto pela primeira via opportuna que se
Ibe oJferecer, pena de ficar extincta toda a acção que podia
tel' para haver o seu embolso do sacador e endossantes (arts.
374 e 377, Codigo). A prova da remessa póde ser o conhecimento
do eg-uro da carta respectiva: para esse fim a carta será levada aberta ao correio, onde, verificando-se a existencia do
al'iso e certidão do protesto. se declarará no conhecimento e.
lalão respectivo o conteúdo ou objecto da carta segura.
:\rl. 385. Todos os endo 8ado' são obl'igados a tt'ansrIlittil' o
prolesto recebido. e na mesma dilação (arl. 377, Codigo), aos seu'
respectivos endossadores, pena de serem re:>ponsaveis pelas perdas
e damnos que da sua omissão resultarem (art. 378, Codigo).
A.L 38~. Se o que dever aceitar ou pagar a let~~ fôr d~sco
nhec~do, ou se não pnder desL:obrir o seu domicll!o, a mtlIllaçao será feita por dennnciaçã'l do escrivão, affixada nos logares publicas, e publicada nos jornaes (at't. 4H, Codigo).
Art, 387. Por igual, e conforme o artigo antecedente, s~
fará a intimação quando o aceitante não é encontrado, ou esta
?usente, ou se oGculla, devendo o escrivão, quando 11 parte
Interpuzer o prote to por algumas das referida' razões, en·
car;egar a intimação a afficial de justiça, que, procedendo eomo
esl~ determinado para a citação com nora certa (art. 46), pasSara a competente certidão, que será ioserta no acto do protesto,
ou na denunciaçá'l edi tal.
Art. 388. O escri vão que por omissão ou prevaricação fôr
causa da nullidalle ue algum protesto (arts. 407, 408 e 4.09,
(260} Decl'. n. '.1647 cit., an. il2J; ClIll., al'l. l;)r> e sego
(261) Nol. anl.
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Codigo), será obrigado a indemnizar as parles de todas as perdas,
damnos e despezas legaes que dessa nullidade resullal'em,
perderá o officio por decrelo do govemo, á vista da senlença que
o cundemnar nas referidas perdas, damnos e despezas legaes
(art. 4U, Codigo).
Art. 389. A duvidas que o escrivão oppnzer por serem as
letras apresentadas, ou por pessoa incompetente, ou f61'a de
tempo, serão decididas pelo juiz de direito do commercio (arl. 6),
e a decisão será escripta no acto do protesto.
SBcçiio m.-Dos protestos em geral.

A1't. 390. Os protestos, nos casos determinados no Codigo
arts. 589, 606, 614, 6i9 e oulros, ou quando convierem ás
parte3 pal'a conservação e resalva de seus direitos, serão in·
terpostos perante o juiz por uma petição, em a qual a parte
recontará. o facto e exporá os fundamentos do protesto (262).
Ârt. 391. Tomado por termo o protesto, será intimado ás
partes e interessados, ou pessoalmente se fõ~em conhecidos II
presentes, ou por ediLaes se [ôrem desconhecidos ou ausentes,
ArL. 39'20. Estes proLe'tos não serão julgados; não admiUem
conlraproLestos e recursos, e podem ser impugnados quanr.k>
delles se prevalecer o proleslanle na acções competenles (~63),
CAPiTULO

V[.

Do $ de p o 3 i t o .r.

Art. 393. 'O deposito em pagamenlo tem logar :
§ L o Se ü credor recusa o pagamento orrerecido.
S 2. Se o credor não quer passar quilação, ou 010 a pas;a
~om a segurança nece:3saria e por tantas ,ias quantas convêOl
ao devedor (arl. 434, Codigo).
§ 3.· Se ha liligio sobre a divida.
§ 4.· Se a divida é embargada em poder do d6"fedor (arL. 437,
Codigo).
§ 5.° Se a cousa comprada está sujeita a algum onu, OU
obrigação (art. 437, Codigo).
.'
'~j.
Art. 394. Feito o deposito por mandado do JUlI, serao c
tados:
§ l.. O credor no ClSO do art. 393, §§ t. o e j'.
0

- - - - - - - - - - - - - - - : - :....=-..,,~:---.-.-----(262) Vide noto 650 do Cod.

('263) A.rt, 369,

,-
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§ 2.° Os litigantes ou contendores no caso do art. 393, § 3.
, 3. Os credores conb~ 'it1es e uesconhecidos 00 cas:.J do art.
3a3, §§ 4° e 5°, aquelle' pe3soa\mente e estes por ~ditaes.
árl. 395. Effectuado o deposilo com citação da' pessoas interessadas, ficão desolJeraua ' e remidas as obrigações pessoaes e
onus reaes (art. !}31, Codigo).
Todavia a citlção edital não prejudica o direito dos credores
desconh,cidos, que tiverem l1ypotheca na cousa vendida por
tempo certo, designauo na lei ou no contralo, emquanlo este
prazo não expirar (art. 437, Coàigo).
ArL: 396. Se o credJr (tlrl. 393, §§ .. o e }.O), effectuado o
deposito, pedir vista para impug'la-\o, ser-lhe-h:! concedida por
cinco dias.
Art. 397. Os embargos do credor só mente podem consistir:
§ to Em não ler b.avilo reCUSl de sua parle (art. 393,
§' t· e 2").
§ 2,· Em ter sido feito o deposito fóra do tempo e lagar do
pa~amento (art. 431, Codigo).
§ 3.° Em não ser Jeposito integral (art. 1j.3l, Codigo).
Art. 389. Vindo o crelor com os embaTgos no termo lixado, se
assignará uma dilaçp:o de dez dIas para a prova, e, arrazoando
successivamenL o auLor e réu em cillco dias caJa um, seria
julgados os embargos afinal.
Art. 39D. Se os embargos fôrem julgados provados, será o
devedor responsavel pelas de 'pezas do levantamento. salario e
custas do deposito no ca o do arl. 3D7, § .. o, e se ba verá por
não feito o pagamen to, e ficará o devedor sujeito a todas as
despezas no caso do art. 397 §§ 2° e 3°.
Nos, referidos casos as pardas e damno' acontecidos á cousa
depositada são por conta e risco do devedor.
Art. 400. Se forem julgados não provados os embargos, o
credor sera. conuemnado nas custas, e serão por SU:l conta e
risco os damnos acontecidos á cousa depositada.
Art. 40 I. O deposito prepa.l'atorio da acção, co~o no caso
d.)s arls. 204 e 2-12 do Codicro, terá logar a requeflmenLo do
a~to~ por man1auo do juiz, c~m citação da plrte, e são inad~
ffilSSlveis quaesquer embargos, sendo r,esponsavel pel~:; ~es
pezas, salario, p rdas e damnos o venClllo na causa prlDClpal.
Art. 402. O depll5ito por contl de quem pertencer, como
no caso dos arts. 583 585 e 6-1 -! do Codigo, será tambam
t~ilo _a requerimmto cl~ parte, por mandado do jniz, e com
clLaçao euital, e correl'áõ por contJ de quefU perteuc6r as despezJ.s, salarios, peruas e damllos.
0

t
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CAPITULO VII.

Das habilitações incidentes nas ca'ttsas cmnme1'ciaes.

Art. 403. Fallecendo qualquer das partes litigantes, cessa
a instancia da causa. e não se proseguirã. uella sem que os
herdeiros da parte finada se habilitem ou sejão habilitados (~6~).
Art. 4.04. Se ficarem viuva. e herdeiros legitimas. ou sómente
herdeiros legitimos. bast:.l. que estes, fazeudo certo por documentos legae3 o obito e a sua q.ualidade de herdeiros legitimos
ou necessarios, ajuntem nova procuração. e fação citar a parle
contraria para a renovação da instaneia.
Arl. 405. Tambem não será necessaria sentença de h~bili·
tação, se. offerecidos os artigos re pectivos, a parte os confessar
por termo nos autos, e nil) houver opposição de terceiro.
Art. 406. Quando os artigos de habilitação fôrem offerecidos
'por aquelles que se querem habilitar, será. citada a parte contraria ou seu procurador; ser~L. porém, pessoa.l como primeira
a citação daquelles que devem ser habilitad03, quando os artigos
fôrem offereciJos pela parte que os quer l1abilitar.
Art. 407. Os artigos serão offereLidos em audiencia, e nella
se assignará o termo de cinco dias para a contestação, findo
o qual lerá logar ;). dilação das pl'Ovas por dez dias; com as
provas produzidas serão os autos condusos indepeudentemente
de mais allegações.
Art. 408. Da sentença que julga provada ou não provada a habilita ão só cab'3ra aggravo éle petição e instrumento (art. 669,
§ U) (265).
Art. 409. O cessianario ou subrogad., pMe proseguil' ~a
execução sem habilitação, ajunlando o titulo legal da cessao
ou subrogação.
.
Todavia o ces ionario ou subrogado deverá provar sua Iden·
tidade. quando della se duvidar (266).
Cl64) Nola. -Decr. n. 1597, de 1855, arts. 42 e !l; Decr. n. 5618 de
1874, arl~. 150 a 15.'! j Av. n. M5 de ~U175-quanlo á 2' installcia.
(265) Nota.- Nas Relações' cabe ao relator processar e julgar as habilitações
que sobrevierem.-Decr. n. 1597, art. 1I2. - Vide Decr. n. 5618 de 1.81ú ar!.
150 e sego
- Á vista deste art. (408), parece que deverá dar-se o. recurso de agg ralO
tambem em 2" instancia; 1I1<l'; não \la.
- Só poderia have-lo. sendo isso e:tpresso, e provendo.se sobre a f6rma
e jurisdicç1io que conviria adoptar para seu conhecimen to e deci ão.-AI.
n. 31\:1 de 1855.
(266) Nota. -Cessionario que exhibir o titulo legal de cessão" ind~I)~u'
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CAPIT 'LO VilI.
Do embargo pendente a lide.

Arl. 410. Pendente a lide, póde o autor nos mesmos caws
em que tem logar o embargo preparatorio requerê-lo, como dispõe
oCap. I deste Titulo. em cuja conformidade se procederá.
II

TITULO VIU.
DO

JUIZO

ARBITRAL.

CAP TULO L

Art. 4t. L O juizo arbitral ou é voluntario ou necessario (267) =
, L· E voluntario quando é instituido par compromisso das
parles. .
§ t.· E necessario nos caso dos arts. 245, 294, 3[~8, 739,
78J e 846 do Codigo Commercial, e em tudos os mais em
qu'~ esta rórllla de juizo é pelo mesmo Codigo determinada (268).
Art. 41i. O juizo arbitral vuluntario póde ser instituido ou
preferido ao juizo ordinario do commercio, antes ou na pendencia
de qualquer demanda, na primeira ou na egund 1 in tancia. e
alé depois de interposta ou concedida a revista (269l.
Arl. H3. Nos casos em que o juizo arbitral é nece sario (art.
~H, § 2), só é de mi ter o compl'Omisso. se as partes quizerem
denle de habilitação pal'a prosegllir na acção. I{ev. n. 6817 de 21 de Março
de i866 e Ace. ?'evisol" do Trib. do COUlID. d.a COrte de 23 de Julho de 1866.
-Vir. 1. 3 pago 3ill.
-. Quem arremata em praça o direito ou execução apparelbada conh'a
terceiro é deste credor lrgitimo, e subrogado e continua cm tal cxecução,
sem que para isso seja necessaria qualquer outra habilitação. fiev. n. 8877
dGe 1876 e Acc. reviso?' da HeI. do Maranhão de 4 de Agosto de 1876.. Jur. t i3 pago 305. .
(267) Nota.-Vide nol. ill06 do Cod.
. :- COlllinuão a ser julgados conforme o Cod. do Comm. os processos do
\UIZO arbitral necessario, começados ante deste Reg., estando os arbill'os
Já nomeados e tendo aceitado.-Decr. n. 3900 de 1867, art. 75.
(268) Nota.- Vide Rev. n. 6379 de 26 de Agosto de 1863.-hl'. Comlll.

pago a05.

ó- A regulação da afaria grossa depelHle do jui?:o arbitral; mas esS6 juizo,
~ 'Volwntario para ser instituído de compromisso das partes. Hev. n. 8779
e ~7 de Outubro de !875.-G. Jur. t. 10 pago H6.
(269) Dec. n. ~900 art. 2 ;-clt\ o mesmos modos de instituiÇão.
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desi::;tir dos recursos lenaes, ou impô/' pen'ls convencionaes, ba tando sómente n05 outro C.ISO a louvação das parLes (2íO).
Arl. 4.14.. Podem fazer compromisso todos os qne podum
transigir (271).
ArL. 41.5. O compromi, so póde ser judicial ou exlrajudicial (272).
Art. 4.'16. O compromis o jutlicial póde -er feito na cOllciliaç;io
prévia, ou em qualquer lemIJo durante a demanda peranLe ojuiz
de paz, ou por termo no" :lutos (273).
ArL. 4.t,7. O compromis.o Extrajudicial póde ser feilopor
escrjptura publica, ou por cscl'ipto particular, assi~nildo pelas
parles e duas testemunhas (27 ~'J.
Art. 41.8. A escolha do terceiro, que Lem de decidir as diffe·
ranças e divergencias dos arbiLros entre si, será. feita pelas
parte simultaneamenLe com a tio outros. ou seja volunlario ou
necessario o juizo arbitral (275).
Art. 4.19. Para a escolha de terceiro arbitro nos casos em que
o juizo arbitral é necessario, se as partes não concordarem, o
juiz na mesma. audiencia e acto d:1.louvação exigirá ele cada uma
das partes tres nomes a aprazimento dalias, e, lan~ando'os em
uma urna, mandará exLrabir por UU) menino uma das eednlas, a
qoal designara o terceiro arbitr l. Deste acto se lavrará lP,rmo
circumstanciado, que será junto aos auLo (<t76).
ArL. 420. A opposição das partes aos nomes proposLoS pal'a
a e colha do terceiro arbitro será regulada e decidida em cnn~
forrnidade dosarts. 195 ei96 (277).
Derogado.-Vide not. 211.
Dec. n. 3900, de 1867 art. i.
Dec. n. 3900, art. 5.
Dec. n. 3900, art. 6.
Oec. n. 3900, art. 7.
Dec. n. 3900, arts. iO ~ 5, 12, 13, 14 e 50 i segundo a reforma, não
é lIecessaria a escolha.
(276) Derogado.-Dec. n. 3900, arl. 2.
(277) Nota. Derogado-nol. ant.
.
Segundo a reforma, a escolha do 3° arbitl'o (quando isso estiver alllOrlsad~
no compromisso) se pl'aUca ou leva a e[cilo, fazendo o escril'üo os alllO'
conclusos aos arbitros para a nomeação do 3°,
Os arbitros, confereuciando entre si, declararáõ por despacho dalOdo.e
as,ignado em COJDIJ1UIl1, ou a nomeação do 3° arbitro, ou a sua, discordancll
sobre essa nomeação.
.
Dada a aiscordaucia enlre os arbitros para a nomeação do 3", o escrh'ao
fará os autos cOllclusos para o juiz declarar e~tÍIlclo o Ctlllprt01isso. - Deer,
n. 3900, ans. 50 a 5i!.
'
(270)
(271)
(272)
(273)
(274)
(275)
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Àrt. 421. Nos casos em que o juizo arbilral é necessario, compele aos intere,sados, ajuntando o compromisso do art. 4-13, se
ohomer, requerer ao juiz de direilo do commercio (art. 6) a
louvação dos arbitras, a qual será feita na fórma dos arts. 4'18,
MD e 420, cit;]das as parles (278).
Art. 4'22. Nos casos de repartição, regnlação ou rateio de
avarias grossas, a nomeação dos arbitras 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 7 9 ) . .
Art. 423. f'ão se querendo as partes louvar, o juiz de direito do commerclO (art. 6), nos logares onde 'houver Tribunal
do Commercio, deprecará ao mesmo tribnnal a nomeação dos
arbitras, e com ella proseguirá a causa. Nos logares distantes
do domicilio do mesmo Tribunal, o juiz do commercio respectivo
procederá á louvação dos arbitras á revelia das partes (art.783,
Codigo) (2 O).
Art. 424., Nos casos do arl. 846 do Codigo, a nomeação dos
arbitras será feita do modo especial determinado no referirlo
arligo (281) .
Art. 425. Instituido o juizo arbitral volnntario por Cí,mpromisso, quer judicial, quer extrajudicial (art. l~ 16 e 417), ou,
nos casos em que o juizo arbitral é necessario, feila a nomeação
dos arbitras (art. 42t), e aceitando elIes a nomeação, começará
acausa perante os arbitras nomeados, na fórma dos arts. 4M:í
eseguintes (282).
Art. 426. Se já a lide e. Uver pendente, junlo aos aDtos o
compromisso judicial ou extrajudicial, ou assignado o termo
pel~s compromittentes (arts. 416 e 4-17), o juiz do feito ordenara ao escrivão que devol va os autos aos arbitras nomeados,
sem dependencia de intimação das partes (283).
Art. 427. Se a causa se acbar na segunda instancia, ou interposla, ou já concedida a revista, será a petição para ajantar o
~promisso (art. 426) dirigida no primeiro caso ao presidente
I

(278)
(279)
(280)
(281)

Derogado.-Dec. n. 3900, de 1867 art. 2.
Derogarlo.-Dec, D. 3900, 3rt. 2.
Derogado.-Dec. n, 3900. art. 2.
Derogado.-Decr. n. 3900, art. 2•
. J?~2) Nota. Instituído o juizo arbitral por compromisso jurliri ,I ou extra~
Ja" lelal, começará a causa perante os arbitros nomeados. - Decl'.· n. 3\JOO,
ri. 1\).

(283) Decl'. n. 3900, art. 20.

---....,.-
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da Relação, no segundo ao mesmo presidente, ou ao do Supremo Triblmal de J ustica, se já o recurso tiver sido ali apre·
sentado, e no terceiro ao presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, ou ao da Relação revisora, se já abi estiverem os aulos
de revista (284).
Art. 428. Em qualquer dos casos do artigo antecedente, os
respectivos presidentes mandaráõ autuar o compromLso e mais
papeis que acompanharem a peticão, ordenando que os aulos spjão
devolvidos ao juiz competente, para ter logar ojuizo arbitral (285).
Art. 429. O compromisso deve essencialmente conter (286) :
§ t. o Os nomes, pronomes e domicilios das partes (287).
~ 2. o Oobjecto da contestação que se sujeita ao juizo ar·
bitral (288).
§ 3. o Os nomes. pronomes e domicilio dos arbitras (289).
~ 4. o Anomeacão de um terceiro arbitro para decidir nocaso
de discorLlancia dos nomeados (290).
Art. 430. Além destas declarações, podem as partes accres·
centar as seguintes:
§ 1.· O prazo em que cada um dos arbitras deverá. dar a sua
decisão (291).
§ 2. o Se a decisão dos arbitras será executada sem recurso,
ou se reservão o direito de recorrer della nos lermos da lei (292).
§ 3. o A pena convencional que pagará á outra parte aquella
que recorrer da decisão arbitral, ou que dolosamenle embaraçar
que esta se dê no prazo marcado ('i93).
(284) Decr. n. 3900, de 1.867 art. 21.
(285) Decr. n. 3900, art. 8; accrescentou-sob pena de nutLidade.
(286) O Decr. n. 3900, ar!. 22.
(287) Decr. n. 3900, art. 8, não o exige.
Nola.-A promessa do juizo al'oitl'al não constitue este juizo. Oecis. rié

Agg. do Trib. do Comm. da Côrte de :2 de Maio de 1870. Rev. Jur. de
ill73, pago 347.
(288) Decr. n. 3900, art. 8 ~ 2.
(289) Decr. n. 3900, art. 8 ~ 1.
(290) Nots. 268 e 273.
(291) Decr. n. 3900, arl. to s; 1..
(292) Nola.-Decr.
diante.

11.

3900, ar I. iO S; 2: ellmineu-olt se rOGel'llão ".

(293) Nota. -Está assim pela rerorma.-A. pena conven"o~al que pagará
oulra parle áquella que recorrer da decisão arbitral, não obst~llt~ a dali"
sula -sem l'ecurso..,.,.Decr. n. 390~, art. tO S; 3. i' p.
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Art. 431. A pena convencional não poderá ser maior do que
o valor da demanda (294), e ficará perempto o recurso se a parte
que recorrer, dentro de tres dias depois de requerida pelo valor
da pena estipulada, não o depositar na mão do arbitro da parte
contraria, ou no depo ito publico, para elIa o receber ou levantar
quando quizer (295).
Ârt. 432. Para a requisição do valor da pena convencional
em qualquer dos casos do § 3° do art. 430, com a certidão do
compromisso 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 oulra parte requerer
ao juiz que lhe passe mandado executivo contra a parte que
recorreu, ou dolosamente embaraçou o julgamento arbitral;
eojuiz, procedendo á inquirição verbal e summaria, concederá
ou denegará o mandado executivo (296).
Árt. 433. Se, findos os tres dias, não estiver feito o deposito
(arl. 431) ou prestada fiança idonea, se nisso convier a outra
parte, proceder-se-ha á penhora, que seguirá os termos das
execuções (297).
Ârt. 434. Não havendo tempo marcado para os arbitros d trem
a sua decisão, será esle de qualro mezes, a conlar da aceitação
expressa ou tacitado mesmos arbitros (298).
Art. 435. Este prazo poderá ser prorogado por expresso consentimento das partes, comtanto que a prorogação tenha logar
antes de expirado o primeil'o prazo, sendo junlo aos aulos o
dOcumento respectivo (299).
Arl. 436. Os arbi lros nomeados aceilaráõ ou se escusaráõ,
dentro de oito dias depois que lhes fôr notificada a nomeação; e se
nesse prazo nada disserem, julgar-sEl-ha terem acei ~ado (300).
(294) Nota.-A pena convencilmal nnnca será maior qne o terço do valol'
Si 3° in fino
(295) Nota.-A pena convencionada estipulada no compromisso será demandada por acção de lO dias .-Decr. n. 3900, 8rts. H, 66 e 70.

da demanda.- Decl'. n. 3900, art. iO

(296) Not. ant.
(297) Not. ant.
(298) Pela reforma. é de

dOllS

mezes.-Decr. n. 3900, att. 23.

d ~ota.-Findo este pratO, jü não têm jurisdicção os arbitros. Re\'. n. 6ltl3
d6 , :I. de Outubro de :1.863 e Acc. revisor do Trib. do Comm. de Pernambuco
e .:&9 de Setembro de :1.864. -Jw·. Comm. pago 307.

(299) Decr. n. 3900, art. 24.
(300) Decr. n. 3900, art. 25.
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Ál't. 4:i7. Fica de nenhum eITeilo o :"ompromisso:
§ Lo Escusando-se anLes de aceitar, fallecendo on irlipõssibililando-se por qualquer modo antes de dar sua decisãl) qualquer
nos arbitras nomeados, se não houver clausula no compromi so
de que a decisão eja devolvida ao arbitro substituto, havendo-o j
ou que a substituição se faça por nova escolba das partes, ou
do arbitro, ou dos arbitros restantes (301).
§ 2.° Sendo julgada a recusação de um dos arbitras anles
da sua decisão. se as partes não se accordarem na nomeação
do substituto (302).
§ 3.° Tendo expirado o prazo convencional ou legal, se as
partes não concordarem na renovação do prazo (303). .
§ 4. ° FaHecendo alguma das partes interessadas antes da de·
cisão dos arbitros, ou, sendo esta discorde, antes da decisão
do terceiro, se rôr menor algum dos herdeiros do falJecido l:WI).
Art. 438. Em qualquer dos casos do artigo antecedente rever·
ter~lÕ os autos a,o juizo ordinario ~e ja houver causa pendenle,
para proseguir nos termos ulteriores, ou proporão a parles
as acções que julgarem competir (301»
(301) Nota.-O texto da reforma que corresponde ao Si 1° é assim:Di vergindo os arbitros, se no rompromisso as partes não liverem nomeado
3 arbitro ou autorizado a sua nomeação (arl. 1!l).
Si 2. o Escusando-se qualqner dos arbitros antes de aceitar, não havendo
no compromisso arbitro nomeado.
§ 3.° Fallecendo ou imposs~bilitando-se por qualquer modo antes da de·
cisão qualquer dos arbitros, se n~ compromisso não houver subslituto nomeado.
-Deer. n. 3900,· art. 20,
(302) Nota. -sendo julgada procedente a recusação de algum elo arbitros, não havendo no compromisso substituto nomeado.- Ilecr. n. ~900.
art. 26 § 4.°
Il

0

(303) Nota.-A. reforma eliminou (las palavras-se as partes em dianle.Oecr. n. ;~900, art. 26 § 5°: -vigora, porém. a mesma dispo ição por força
da referencia aos arts. 10, § 1 e 24.
(30á) Nota.-Diz a reforma: - Fallecendo alguma das parles, seutlo algull1
dos herdeiros menor.-Oecr. n. 3900, art. '26:;\ 6.

(305) Decr. n.

39~0:

an. 27.

Nota.-Iniciada uma acção no juizo arbitral, caducando esta por terem
os arbitros deixado de proferir drcisãu, no prazo legal, cabe ao autor pr~põr
nova acção e não proseguir naquella, pois que sua continuação nos ullerlll res
termos no juizo commercial dependeria do que preceiLüa o art. 438 do Ileg.
n. 737, em sua primeira parte, isto é, que a causa houvesse começaM
neste juizo e delle tivesse pendido a lirle: Hev. n. 6á 13 de 21 de OUluhro
de i863, e Acc. revisor dr) Trib. dn Comm. de Pernambuco de 29 de Ec'
lembro de i864.-J~tT. aomm. pago 307,
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Art. 439. Depois de aceita a nomeação expressa ou tacitamente (arL. 4 6), não poderão os arbitros escusar-se ao encargo
que receberão (306).
Art.440. Terminado o prazo marcado para a decisão da causa
(art. 4.37, § 3), poderá o juiz punir com multa de um a cinco
por Cf'nto do valor da causa, e prisão de oito a 'vinte dias,
o arbitro que fôr convencido de conluio com uma das partes
para demorar a decisão, ou frustrar o compromisso (307).
Art. 44L Este julgamento será summario, e ouvido o accusado por escripto sobre a petição e documentos da parle dentro
de tres dias im!Jrorogaveís, inquiridas verbalmente as testemunhas se as houver, o juiz proferirá a sua sentença por escripto, como direito fàr. Desta sentença compele aggravo de
petição ou de instrumento (308).
Arl. 442. Feita a nomeação dos arbitros, só por commum
accôrdo das parles poderá ser revogada (309).
Arl. 443. Só poderão os arbitros ser recu ados pelas partes
por causa legal posterior ao compromisso, salvo se della não
linhão conhecimento, e jurarem ler chegado á sua noticia depois
de feita a nomeação (3iO).
.
Art. 4H. São causas legaes de recusação dos arbitros todas
?s enumeradas no art. 86; e, proposta por escripto, será
Julgada na fórma do art. 196 (3H).
(306) Decr. n. 3900, art. 28.
(307) Decr. n. 3900, art. 29.
(30S) lJecr. n. 1597, art. 72

Sl

1.; Decr. n. 3900, art. 30.

(309) Decr. n. 3900, art. 31.
(310) Decr. n. 3900, art. 32.
(311) Notct, -Além dos qualr0 casos do art. 86, a reforma apresenta OS
seguintes:
1.0 O surdos mudos.
2. ° Os cegos.
3.' Os lll11nOres.
4.° As mulheres.
5.' Os interdicto .
6." Os analphabetos.
7.° O estrangeiro que não sonber a lingua nacional.
..
- Como lendo particular illtlll'es e na decisão da causa exemplifica, como
o- soelo - o - advogado _ o - procurador - e o - dependente de qualquer
das partes.-Decr. n. 3900, art 33 combinado com o ar!. 1.5.
- Emquanto ao julgamento dá-se a mesma fórma do art. 1.96. - Decr.
n. 3900, arl. 33.
- Todavia podem ser arbitros as pes~oas designadas nos paragraphos

c, c.
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Art. 445. Aceita a nomeação (art. 1~36), os arbitras nomeados
ordenaráõ por .despacbo que as partes deduzão sua' intenção
nos termos que serão marcados segundo a difficuldade e com·
plicação do negocio, e não poderáõ exceder de quinze dias
para cada uma (3f 2).
. .Art. 446. O escrivão fará os autos com vista ao advogado
de cada uma das partes, e, findo o termo, os cobrará com
razões ou sem ellas (3f 3).
Art. 41i 7. Quando alguma das i)artes não tenha advogado,
poderá no prazo marcado apresentar assignadas as suas alIegações com os documentos respectivos, jndependente de vista
dos autos (31.li).
Art. 448. Se alguma das partes não allegar ou não ajuntar
os seus documentos DOS prazos marcados, irá por diante a
causa; e não se ajuntaráõ depois, salvo se nisso convier a
outra parte (3f5).
Art. 4.49. 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 triplicar, novo prazo, que nunca
excederá a oito dias (3f6).
Art. 450. Terminado os prazos, se as partes ou alguma
d'ellas protestou por prova testemunhal, será marcada ~ara
isso uma só dilação, que não poderá ser maior de VInte
dias (3f7).
Art. q·5f. As testemunhas serão inquiridas pelas partes que as
produzirem, seus advogados ou procuradores na pre ença ~os
arbitras, no dia, lagar e hora marcada pelo escrivão, com 10timação das partes ou seus procuradores (3{S).
seguintes, não obstante a razão de suspeição, sendo esta razão conhecida
pelas partes e expressamente declarada no compromisso:
Si 1. 0 O amigo commum.
Si 2,0 O parente entre parentes.-Decr. u. 3900, art. 1.6.
(312) DeCl'.

D.

3900, art. 3Il-dez dias.

(31.3) Decr.

D.

3900, al'l. 35.

(314) Décr. u. 3900, i1rt. 36.
(31.5) DecI'. u. 3900, al't. 37.
(31.6) Decl'. n. 3900, arl. 3S-cinco dias'.
(31.7) Decr. n. 3900, arl. 39-dez dias.
(31.8) Decr. n. 3900, art. 40.
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Art. 4i>2. No juizo arbitral são ac1miLtidas todas as provas
enumeradas no Cap. Xl[ do Tit. n (349).
Art. Mj3. Findo o termo probatorio, serão os auto confiados
aos arbitras em commum por cinco dias para os examinarem,
findos Os quaes dec1araráõ por cola se os achão em estado de
ser julgados (320).
Art. 454. Se qualquer elos arbitros entender que a questão
não eslá sufficienLemente esclarecida, poderá mandar proceder
ao exame ou diligencia que julgar conveniente, e meslllo ao
juramento de alguma das partes para.ajuda de prova (321).
Art. 4~5. Qualquer destas diligencias póde tambem ser feiLa
a requerimenLo das partes, se alguma dellas requerer até encerrar-se o termo probaLorio (322).
Art. 456. Se os arbitros entenderem que a causa se acha
em termos de ser julgada, a.sim o declararáõ por despacho,
mandando que. sellados os auLos, se lhes fação conelu os para a
sentença final (323)
Art. Mj7. Os arbitros julgaráõ de facLo e de direi lo, conforme a legislação commercial (Cap. I co Til. 1) e clausulas do
compromisso (324).
Art. 458. A sentença dos arhitros será datada e assignada m
commum, e concordarem, ou separadamenLe, se discordarem (325).
Art. 459. Se concordarem em parte, em parle discordarem,
poderáõ na mesma sentença declarar aquillo em que concordárão, e aquillo em que discordál'ão (326).
Art. 460. Se houver discordancia dos arbitros em lodD ou
(319)
(320)
(321)
(322)
(323)

Art. 138; Decr. n. 3900, arl. 41.
Decr. n. 3900, art. 42-not. 337.
Decr. n. 3900, art. 43-not. 337.
Decr. n. 3900, art. 44.
Decr. n. 3900, an. 45.
(324) Nota. A reforma adilitou : - . alI'O se no compromisso (arl. 10 § 4)
as ~artes os autorizarem para jul~arem por equidade, independentemente das
regras e rórlllas de direito. - Decr. ll. 3900. art. 46.
. - Quando os arbitros tiverem poderes para julrarem por equidade,
Independentemente das regras e fórmas de direito, poderáõ prescindir do processo estabelecido nos artigos antecedentes ou darão a uua decisão, ouvindo
verb~l e summariamente as partes e testemunhas; reduzindo a termo o
depOimento das testemunhas e allmillindo os memoriacs que as partes o[erccerem.-Decr. n. 3900, art. !l7.
(325) DecI'. n. 3900 ar!. áS-not. 337.
(326) Decl'. n. 3900, art. 49.

628

APPENDICE

em parte, o escm·au fara logo os autos conclusos ao terceiro
arbitro nomeado para desempatar (327).
Art. 461. O terLeiro arbitro será sempre obrigado a /lonformar-se com a opinião de um dos arbitras. podendo todavia,
se a d"cisão versar sobr questões diversas, adoptar em parte
a opinião de um ou de oulro, sobre cada um dos pontos diver·
gentes (328).
Arl. 162. Para decidir, deverá o terceiro arbitro conferenciar
com os outros discordante." ql1e para ioso serão notilicados,
e sómente cl,'cidirá [lar si, não se rennjudo os arbitras no
prazo marcado para a conferencia (329).
Arl,. 1,.63. Nestas conferencia poderão os arbitras discordantes modificar a sua opinião no todo, ou na parle em que discordárão, e do que se vencer entre elles á pluralidade se
lauará sentença por todo" assignada (330).
Art. 1104.. O terceiro· arbitro dará a sua decisão na fórma
determinada uos artigos antecedentes dentro do prazo de um
mez, contado da pnhlicação da sentença dos outros arbitros,
se outro não rôr o prazo marcado para este fim no compromisso, ou se não fôr renovado por mutuo accôrdo das
partes (331).
.
Art. 465. A sentença arbitral só pôde ser executada depOIS
de homologada pelo juiz de direito do commercio (art. 6°) (332).
Art. 460. Se <lo sentença arbitral fôr exeql1ivel pelas clausulas do compromisso, depois de bomologada na fÓf"Ola do
artigo antecedente, será desde logo dada a execução pelo mesmo
juiz que a homologar, ou pelo da causa, se já a bavia pendent.e (333).
. .
Art. !~67. A sentença arbitral não aproveita, nem preJu~lca
a terceiro que não 3ssignou o compromisso j mas os herdeIros
e successores dos que o assignárão respondem pelo seus
(327) Decr. n. 3900, arts. 50 a 5il.
(328) Decr. n. 3900, art. 55.
(329) Decr.

11.

3900, art. 56.

·(330) Decr. n. 3ilOO, art. 57.
(331) Decr. n. 3900, art. 58-vint~ dias.
1332) Nota. -A reforma eliminou as palavras-pelo .juiz de direito d'J, CD71lW·CCt. - Decr. n
3900, art. 59.
(333) Nota.-Esta disposição está revogada: o juiz que homologa a sentença dá-lhe execução. - Decr. n. 3900, art. 73 § 4.
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resultados, e são obrigados a cumprir tudo a que serilo úbrigados aquelles a quem succedem. ainua. que sejão menores,
ou outras quaesquer pessoas sujeitas á cUl'atela (33l).
Art. 4·68. Se as parte reservarem o direito ele recorrer da
sentença arbitral, poderão appellar on interpôr a revista, se
O compromisso foi feilo acbando-se a caUSa na primeil'a Ql1
na segunda instancia (335).
Art. 469. á clausula do compromisso-sem recurso - não
torna irrer.orrivel a sentença arbilral no caso de llullidade, pro·
veniente de haverem os arbitras excedido no julgamel to os poderes conferidos 00 compromisso (33G).
Art. 470. Plldem seI' nomeados arbitros o juiz de paz 00
acto da conciliação (art. 37), ou 1'0l qualquer tempo durante
a demanda (art. 416); qualqner juiz de primeira ou !"egunda
inslanda; os Tribunaes do Commercio ou ql1aeslJuer dos seus
membros; em geral todas a pessoas babilitadas pelo Codigo
Comrnercial para serem commerciantes (337).
(3311) Decr. n. 3900, art. 61.
(335) Nota.- 'ão se encontra disposição analoga na rcfurma.
- Se o compromisso não contiver a clausula scm ?'ewl'SO, appellan lo
alguma das partes, será a causa decidida em :lU in tancia pela rórrna e modo
por que são .íulgadas as causas de jurisdicção ordinaria.- Dec. n. 3900,
art. 69.
(336) Nota.-É livre á partes, sob sua re ponsabilidade. zppellar da
sentença arbitral, não obstante a clausula sem 1'ecw·so. -Decr n. 3900, arl. 63.
- Ao Tribunal snperiol' compete decidir se o caso é de appellação, não
Obstante a c1ausnla sem ?'C w·so. - Decr. n. ;)900, art. 64.
- A clausula scm ?'ecw'so não ob ta a i'ppellação:
~ 1.0 Sendo nullo ou extincto o compromisso.
~ 2.· Excedendo os arbitros (IS poderes c"nferidos peJo compromisso.
~ 3.0 Preterindo os arbitros as fórmas essenciaes do processo.- Decl·.
D.3900, art. 65 .
. - Decidindo o tribunal superior que não houve algum dos caso. _referIdos no artigo antecedente, não tomará conhecimento de appellaçao.Deer. n. 3900, art. 66 .
. - D cidindo, porém, o tribllual que o compromisso é nullo ou exlil1cto,
Julgará nuHa a decisão arhitral, e mandará que se proceda na fórma do
arl. 27.-Decr. n. 3900, art. 67.
- Outrosim, decidindo o tribunal superior que os arbitros excedêrão os
S~II~ poderes, julgará nuHa a decisão arbitral. e mandará que os ,~rbitros deeldao de novo a causa, salva a di~posiçãll dos arts. 211 e 26 Si o.
- ASSim se procederá lambem quando o tribunal decidir que houve
preteriçã,j das fórmas e senciaes do processo. -D.ecr. n. a900, a~·t. 68. .
- Em qualquer dos ca os dos art. 67 e 68, a pena convencional ficara
sem eO'eito.-Decr. n. 3900, art. 69.
(337) Nota. -A refol'lI1a refere como podendo ser nomeadas arbitros as
mesmas pessoas. - Decr. n. 3900, arr. '17.
- Deve considerar-se revogado o Decr. o. 8ltlt de 1851, cicle7'minando o
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Art. 471 . A sentença arbitral proferida pelo Tribunal do Com·
mercio, ou por qualquer de seus membros, ou por qualquer
juiz de primeira ou segunda instancb, quer como arbitro unico
e commum d3S partes, quer intervenha qualquer delJes sómente
como arbitro nomeado por uma dellas, será executada independente de homologação (338).
Art. 4,72. Se a causa já pendia em juizo ordinario commercial, continuará a escrever no juizo arbitral o escrivão que era
do feito (3:39).
,
Art. 473. Se a causa começar logo no juizo arbitral, escreverá
no feito qualquer dos escrivães do civel, a quem tocar pai'
distribuição a requerimento do autor (3/l0).
Art. 474. Compete ao juiz do feito, ainda depois de devol·
vida os autos ao juiz arbitral, e a outro qualquer juiz de
direito do commereio (arl. 6), se a causa tiver logo começado
no juizo arbitral (34.'1):
§ 1.0 Proceder ás diligencias que lhes forem requeridas por
bem dos arts. 419, 420, 421,422, 4<Z3, 436 e 462 (34"2).
§ 2. Fazer effectivas as penas convencionaes (art. 430, § 3)
na fórma dos &rts. 431, 43~ e 433 (343).
§ 3.0 Impôr as penas marcadas no arl. 431 na fórma do
art. 43:2 (34.4).
0

modo de pl'epm'aJ' os processos em q~e os tl'iblmaes elo COTllrnel'cio fôssem
nomeados a?'bitl'os, e de faZe?' eguil' os eus 1'eCltl'SOS, visto que lanlO o nosSO
artigo como a reforma concedem que possa ser nomeado arbitro qualquer
membro do tribunal superior e não este; e, havendo sido os Tribllnaes do
Commercio elevados á categoria de 2' instancia (Decr. n, 1597. art. 32), é
indubita vel que não podem ser mais nomeados arbitros,
- Em vez de Tribunae~ do Commercio-l\elacão. Not. 9.
- Este Rt'g. n, 737 não fazia menção das mul1l.el·es: antes mesmo, poréo!.
do dispo to no art. 15, Si 4, do Decr. n. 3900, já se entendia que ellas podlao
ser arbitras. Decis. do Inst. dos Advs. em Conf. de 14 de Agosto de 1858.ReIJ. do Inst. de 1858, pago i97.
- Subsiste, pois, a doutrina do Ass. 11. 12 de 9 de Jnlbo de 1857.
- O juiz municipal que róI' nomeado arbitro pMe exercer este cargo
com o mesmo juramento com que servia aqnelle,-Av. 11. 53 de 1856.
(338) Decr. n. 3900, art. 60.
(339) Nota. A disposição da reforma é a mesma: supprimio apenas a
palavra-commcrcial.-Decr. \l. 3900, art. 71.
(::l~0) Decr. n. 3900, art. 72.
(341,) Not:r" Em vez deste cabeçalho, diz a reforma: - Ao juiz que pre·
siclir o juizo arbitral compete, -Decr. n. 3900, ar I. 73 pr.
(342) Decr. n. 3900, art. 73 Si 1..
(3li3) Decr. n. 3900, art. 73 Si 2.
(344) Decr. n. 3900,art. 73Si2.
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§ 4. Conhecer, na fÓl'ma do art. i 96, da recusação dos
arbitras, proposta nos termos dos arts. 44·3 e 444. (345).
§ 5. o Homologar e executar as ~entenças arbilraes nos termos dos arts. 4.65 e 4·66 (346).
§ 6.· Providenciar sobre os demai incidentes, em que fór
necessaria a sua jurisdicção para o andamento da causa no
juizo arbitral (34.7).
Art. 475. O juiz de direito do commercio (arl. 6) do domi~
ciliü dos arbitras nomeadO$ é o competente para lhe serem
del'olvielos os auto , nos casos do art. 427, e para proceder á
notificação elos arbitras fi mais diligencias nece sarias afim de.
ter logar o juizo arbitral (art. 428) (348).
0

P."-RTE SEGlJl\"DA.

.

D:l EXECUCÃO .

TITULO L
DO INGRES

o

DA EXECUÇÃO.

CAPfTULO L
Da exlmcção da sentença.

Art. 476. A carta de sentença sómente é necessaria quando a
causa excede á alçada do juiz.
e a causa cabe na alçada, não se extrahe sentença, mas
mandado executivo em o qual deve ser inserta a sentença
do juiz.
'
Art. 4,77. Tambem não é necessaria a sentença, e basta ó
mandado do juiz, quando a parte vencida se conforma com a
'sentença e quer satisfazer a condemnação.
Art. 478. A carta de sentença deve ser pas ada com as formulas usadas no f6ro civil.
(3~ó) :.Jecr. n. 3900, art. 73 § 3.
(1$46) Decr. n. 3900, an. 'JS §

Ú.

(3~7) Decr. n. 3900, art. 73 § 5.
(3~8) Decr. n. 3900, art~. 73 § 1 e 7Ú.
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Art. 479. Se a sentenca fôr da i" instancia, a carta conterá:
§ Lo A autuação.
. 2. A conciliacão.
§ 3. A petição rnicial.
4.° A fé da cilação.
§ 5. A petição. ou arligos ela acção, não sendo a petição
da acção a mesma inicial.
.§ 6. A contestação.
. 7. 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 cnrla
conterá:
§ 1.0 A autuação.
§ 2. o A peticão inicial.
§ 3.° A conciliação.
§ 4.° A contestacão.
§ 5. A sentença' e os documentos em que se elIa fundar (3;)0).
Art. 48i. Se a sentença fôr em gráo de appellação, a carla
de sentença conterá, além da.s peças mencionada~ :
§ L o A interposição da appellação.
§ 2.° O accordão da Relação e os documentos em que se
fundar, se não fôrem os mesmos em que se fundou a seno
tença appellada (3M).
0

0

0

0

0

0

0

(3119) Nota. Deve conter:
1. A autoação.
2. o A petição inicial.
3. 0 A fé da ritaçáo.
6.' A conciliação.
5. 0 As procurações.
6. o O Iibello.
7. Contrariedade.
8. o Réplica e tréplica.
9. o A sentença e documentos em que ella se fundar.
- Sendo embargadas estas sentenças, a sobre-sentença conterá os embargos, e a sentença de desprezo dos mesmos embargos com os documento
a que elIa se referir, se fôrem diversos daquelles já lranscriptos nas seno
tenças. E se tiverem sido recebidos, conterá mais a contestação. -' Decr.
n. 57'67 de 1876, art. 131.
§
S;
§
S;
S;
S;
§
S;
§

0

U

(350) Nota. Deve conter mais as procurações, e quanto a sobre·sentenças
se procederá como em a not. ant. Decr. n. 5737 d~ i874, art. 134.
. s 00
(351) Nota. As sentenças que se extrahirem das causas 01' di nana d
sU~lDaria~} civeis ou crimes, além das pp.ças já designadas para os processO~dã~
l' mstancla (not. 291) conteráõ mais a interposição da appellaçao, accÓI e
final, os docU1llentos a que ella se referir, não sendo os mesmos em que s
fundou a sentença appellada.
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Ar!. 482. Se a sentença fôr obtida em gráo de revista, endo
esta denegada, a carta sómente conterá:
§ Lo A interposição da revista.
2." O accordão que denega. a revista (352).
An. 483. Concedida a revista, confirmat.la pela Relação revisora a sentença recorrida, se desta já se houver exlrahido
sentença antes da remessa dus autos para o Supremo Tribunal de Justiça, a carta sómente conterá:
§ Lo A interposição de revista.
• "2.0 O acclJrdão do Supremo Tribunal que a concedeu.
~ 3.0 O accordão da. Relação redsora e os documentos em
que se fundar, se fôrem di verso daquelles em que se fundárão
a sentença de primeira instancia e o accórdão em gráo de
appellação (3õ3).
Ar!. 48,L Não se lenc1Q exlrahido sentença, ou sendo reformada peh Relação revisoria a sentença recorrida, a carla conter,i,
além das peças mencionarias no art. 4·8,1 :
1.0 A interposição de revista.
, 2. O accordão do Supremo Tribunal de Justiça.
· 3.0 O accordão da Relacão revisora e documentos em que
se fundar, se fôrem di versos dal1uelles em que e fundou o
accórdão em gráo de appellação (354).
.
Ar!. 485. A carta de entença de embargos de terceiro deve
conter:
~ Lo O aulo da penhora.
· 2. 0 Os embargos de terceiro.
· 3.0 A sentença e documentos em que se fundar (3~5).
Art. !l86 A. carta de sen tcnça de artigos de preferencla deve
"conter:
§ Lo Conhecimento do deposito.
~ 2.° Auto da penhora.
0

- Eas sobre-sentenças serão extrahida co'n as mesmas peças já designada
lia de l ' instnncia•.-Decl'. n. 1569, are 149.
.'
., "
- O Decr. n. 5í37 cito não faz menção, por e tal' LDclUlda e sa di poslçao
na anteriores.
(352) 01. anl.
(353) Not. aot.
(354) Not. aot.
(355) Nota.-Deve conter:
O auto de penhora.
2., Os embargos de terceil'o.
I ~'. Asentença e documentos em que eUa e fuodar:
• As procurações. Decl'. n. 5737 de i874, arl. 132.
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§ 3 ° Petição e citação.
§ 4.° Artigos.
§ 5.° Contestação.
§ 6.° Sentença e documentos em que se fundar (356).
Art. 487. Em qualquer caso, havendo habilitação incidente,
a carta deverá lambem conter: os artigos de habilitação e a
sentença que os julgar com os documentos em que se ella
fundar (357).
Art. 488. Além das peças mencionadas nos artigos antece·
dentes, podem as partes ajuntar como documentos as certidõe
de outras quaesquer peças que lhes convier (358).
Ârt. 1~89. Apresentada a carta de sentença ao juiz compe·
tente (art. (90), este lhe porá o-cumpra-se-não sendo por
elle proferida, e será o executado citado para a: execução.
Só a primeira cilação da execução é pessoal (arl. ~7) (359)0
o

CAPIT'LO II.
Do

i1~iz

e partes competentes pam a

exect~ção.

Art. 490. É competente para a execução:
1.0 O juiz da causa principal, ou aquelle que o sueceder (360).
(356) Nola.-Accrescenta as procurações o Decr. n. 5737 de :187!1, arto 133.
(357) Nota.-Accrescenta a contestação e as procurações o Decr. cil.
11. 5737, art. 1.35.
(358) Nota.-No Decl'. cito n. 5737 não se reproduzio esta di posição que

deve ser observada.
- A excepção das certidões, todas as mais peças referijas elevem C~Dler
25 linhas ou regras escriptas em cada pagina, nlenos a primeira e a ullima.
Os escrivães que se afastarem deste formato na escripta, augmentand? ,o
numero das linhas e das letras, perderáõ metade da rasa que lhes compelirIa
pela escripta regularmente feita. Decr. r.it. n. 5737, art. 1.30.
(359) Xota.-A execuçilo é nuJ]a, se a :1' citação foi feita ao procurador,
mesmo preposto do executado, que expressamente não concedeu poderes â~~a
recebê-la. Rev. n. 8395 dp. :12 de Outubro de 1.873.-G. Jur. t.:1 pJ!\,: o;
(360) Nota.-O juiz de direito nas comarcas cspeciaes, se a execuÇ<:o fa
superior a 500~: pois que, sendo de mais de 100~ até 500$, é o subsUtulo.
Decl'. n. 6826 de 1.871, art. 68 § :lo
,
- N~s comarcas gel'aes o juiz municipal. Lei n. 2033 de 1.87'1, art. 23 § 3,
Decr. n. ll824 cil., art. 6!J § 3.-'- Vide Avs. ns. 33 e 60 de i872. 3 § 7
- O juiz de paz nas causas até 1.00$. Decr. cil. n. 4826, art. 6
comb. com o art. 67 § 3 e 68 § 2.- Vide Av. n. 1.tl6 de 1.872.
m
- COrllrpetencict não tem o juiz para executar sentença de outro CO e
diversa jurisdicçãoo Decis. de agg. da ReI. da Côrte de 2:1 de Novembro d
1873.-G. Jw·. t. i pago 381.
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§ 2.° O juiz do termo em que estão siluados os bens, precedendo cêlrla precataria executaria do juiz da causa principal (361).
Art. 491. A execução compete:
§ Lo A parte vencedora.
2. o Aos seu. herdeiros.
~ 3. o Ao snbrogado, cessionario, e successor singular (362).
Art. 492. É competente a execução contra:
§ I,o A parte venr;ida.
§ 2.0 Os herdeiros, ou successores uoiversaes.
§ 3.0 O li ulor (art. 496 e !J91) (363).
~ 4.° Och1mado á autoria.
. 5. 0 O Sllccessor singular, sendo a ar.ção real.
6.0 O comprador ou possuidor de bens hypothecados (art.
269, § 2, Codigo); segurados (ar!. 676, Codigo); ou alienados
em fraude de execução (ar\. 494); e em geral contra todos
os que recebem causa do vencido, como o comprador da herança (364.).
§ 7.' Todos os que detêm os bens em nome do vencido,
como o depositario, o rendeiro, e inquilino quanto a esses
bens sómen te.
§ 8.0 O socio (arts. 4.97, 498 e 499).
_Art. 493. A respeilo dos bens da mulher casada e do menor,
Dao commerciaotes, guardar-se-ha o direito civil (365).
_
Art. 4.9!l. Considerão-se alienal10s em fraude d l ex.,cuçao
os bens do executado:
" L' Quando são litigiosos, ou sobre elles pende demanda.
(361) Nota.-As cartas executorias devem conter:
1.' Autoação'
2'
'
. . eutença exequenda
.
3,0 Petição ;
,
4.' Despacho que ordena a expedição da carta;
.
5.' Procuração-com o formato de precatoria. Decr. n. 5737 CII., art. :1.39.
(362) Vide not. 356 do Cod.
(363) Nota.-Av. n. lJ92 de :I.865.-Vide nots. :1.20, 3M e 515 do Cod.
- No civel não se dá o mesmo.
(364) Not. 38lJ.
be- E necessaria a inscripção da hypoth eca judiciaria do exequente nos
d os executados não contra o ori"inario adquirente de taes bens em fraude
I~ execução, m~s Ctmtra tel'ceil'os,D a quem este os aliel~e. !levo n. 8388 de
de OutUbro de 1873.-G. J'W'. t: :I. pago 256.- Vtde pag. 51.
(365) Art. 2.
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§ 2. Quando a alienação é feita depois da penhora, ou proximamente a ella 3(6).
3. o Quando o possuidor dos bens tinha razão para saber
que pendia demandei, e outros bens não tinha o executado
por onde pudesse pagar (367).
Art. 495. A sentença não é exequivel contra o terceiro que
possue bens do commercianLe fali ido, alienados em fraude dos
credores (art. 828, Codigo), mas . essencial contra o mesmo
terceiro acção competente e directa (368).
Arl. 496. Sendo o fiador executado, póde offerecer á penbora
os bens do devedor, se os tiver desembargados, ma~ se contra
elles appare( er embargo ou opposição, ou não fórem sufficientes,
a execução correrá nos proprios bens do fiador até effectivo e
real embolso do exequente (art. 261, Codigo) (369).
Art. 497. Os bens particulares dos sacias não púuem ser exe·
culados por dividas da sociedade, senão depois de executados
todos os bens sociaes (art. 350, Cad iho).
Art. 498. O credor particular de um sacio só pól1e executar
os fundos liquidas, que o devedor possuir na companbia ou
sociedade, não tendo este outros bens desembargados, ou se,
depois de executados os que tiver, n50 fôrem su('fic:entes para o
pagamento (art. ~9i, COfJigO).
Art. 499. Tambem não pód ~er executado nenhum navio na
sua totalidade por dividas particulares de um comparte; n.la~ a
execução terá Jogar no valor do quinhão do devedor, sem preJulZO
da livre navegação do mesmo navio, prest'Jndo os mais compartes fi':lDça idonea (art. 483, Cocligo) (370).
0

(366) .L\Tota.- Uma hypotbeca contl'ahida muilo posteriormente ~ carla de
sen1ença, e quando os bens do devedor, se não estivessem sol) penhora, es·
1avão proximos a ella, é nulla como feita em fl';lllde da e~ecução. ne r,
n. 6'l5a de 12 de Fevereiro de 186:1-J1!7·. OO7nm. pago 323.
- Bens, comprados em bõa fé, não podem ser ulteriormente penho~ad~
pelo credor do vendedor executado, sob fundamento de que a vr.nda fOI fel.
em frande da execuçflo: -a inscripção da bYPolheca judicial é !Jec~,a~:
para a elTeclividade do direito dr. sequella. Acc. da ReI. da Corle 5cdo
de Março e 11 de Agosto de '1873.-Di7·. t. 3 pago 59.-vide pago 4
vol. 1. o
'd pela
- Fraude da alienação, feita proximamente ii penhora, é presumi a8de
lei; e dispensa prova mesmo contra o adquirente. !levo n. 8388 de I
Outubro de 1873.-G. Jur. t. 1 pago 356.
(367) Viele G. Jiw. t. 1 pago 51.
(368) Not. i 30 1 do Ccd.
(369) Nots. 362 e 373.
(370) Noia.-A 7'enunciCt elos 7'ecW'sos facultada pelo ari. 160 da Conli.
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Art. nOO. Se o executado não tem bens no termo da causa
principal, ou os que tem são insufficientes, expedir-se-ba carta
"precataria execu toria. dirigida ao juiz do termo onde são situados os bens para proceder á penhora, avaliação c arrematação
delles (37'1).
Art. 5lH. A decisão dos embargos oppostos no fôm da situação
dos bens comp~te ao juiz da causa, a quem serão remetLidos sem
mspensão (372).
Art. 502. Se o executado possue bens no termo da causa principal 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 lermo fôrem manifestamente insufficientes.

DAS SENTENÇAS lLLIQUlDAS.

Arl.

50~t

Aliquid·ação tem lagar:

§ t. o Quando a sentença versa sobre fructos e cousas que

consi tem em peso, numero e medida.
§ 2. o Quando a sentença versa sobre interesses, perdas e
damnos.
§ 3.' Quando a acção é universal ou geral.
Art. 504. Sendo a sentença iIliquida, a primeira citação do
ex~cutado será para vêr o:fferecer os artigos de liquidação á primeIra audiencia do juizo.
Art. 505. Offerecidos os artigos na audiencia aprazada, o réo
contestara no termo de cinco dias, findos os quaes seguir-se-ba
adilação das provas, que será de dez dias, e arrazoando depois
e.successivamente o liquidante e liquidado' no termo de ci.n~o
dIas cada um, serão os artigos julgados afinal, devendo o JUIZ
PaI. elo Imperio póde abranger tctcitamente a do "eCltrSO por nullidade na 7vypothese do al't. 499 do Reg. n. 737. -Decis. do Inst. dos Advs. da Côrte
em canf. de 4 de Agosto de 18 "7.-Rev.- do Inst. de :1865 pago 13.
(37i) Nota.-Art. 690. -Not. 361•
. - Deve-se pagar siza dos bens arrematados no terriLorio onde os bens são
SIlos - o que se dá tanto no civ~l, como no juizo dos feitos, expedindo-se
para esse fim carta precataria executaria. -Av. n. 97 de 1861..
(372) Nota. -O juiz deprecado é incompetente para:conbecer de embargos;

~esrno de terceiros, á execuçã~. Acc. do Trib. do Comm. da Côrte de 6 de
arço e 15 de Maio de 1873. '-G. Jur. t. 3 pag. 155.
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préviamente ou ex-olficio, ou a requerimento das parLes, proce·
der ás diligencias necessarias.
Art. 50f5. Proferida a sentença de liquidação, da qual só
cabe aggravo de petição ou inslrumento (art. 669, § i2), proseguirá a execução, sem dependencia de nova citação pessoal,
procedendo-se á penhora e termos ulteriores, como está. deler·
minado para as senLenças liquidas (373).

TITULO UI.
DAS

SE~TENÇAS

LIQUIDAS.

CAPITULO I.
DCb

nomeação.

Art. 507. Sendo a sentença liquida, será o executado citado
para pagar ou nomeai' bens á penhora nas vinLe e quaLro horas
seguinles á citação.
Art. 508. A nomeação fe-ita pelo ex.ecutado não vale, sal\'o
convindo o exequente (374):
§ i. o Se não é feita conforme a gradação estabelecida para a
penhora (art. ;H2).
§ 2. o Se o executado deiXa de nomear os bens especialmente
hypothecados, ou consignados para o pagamento.
§ 3. o Se o executado nomêa bens sitos em outro termo, lendo-os no termo da execução.
§ 4. o Se os bens nomeados não são livres e desembargados,
havendo aliás outros bens nessas circumstancias.
§ 5. o Se os bens nomeados são manifestamente insuillcientes
para o pagamento da divida.
,~
Art. 509. Sendo a nomeação feita conforme as disposlçoes do

----------------------(373) li ota.-Da sentença que despreza embargos na execução de?cçáo
de prestação de contas cabe appellação em seus ell'eitos regulares. DeCl~5~e
Agg. da ReI. da Côrte de 19 de Outubro de 187lJ. -G. Jur. t. 5 pago '
• do
(37lJ) Nota.-O beneficio de ordem é sómente em favor do fiador e_Dao, áo
devedor solidaria: não se póde considerar valida a penhora CQj~s be~s Dao ro~
descriptos com seus caracteristicos para verificação de sua )(len~dade, Dútendo-se procedido a deposito, salvo convindo o exequenle, cUJo ~~s~dO
mento aliás não se verifica, quando por ella não faz obra alguma, eu~cc.
• de ~ccusar e assignar os 6 dias. Rev. n. 7108 de 31 de Julho cont~'a o 111remsol' do Trib. do Comm. da CÔl·tc de 3 de Outubro de 1867. -J?tl. Com
pago 32~.
•
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artigo antecedente e por termo nos autos, considerão-se os bens
penhorados, e serão depositados como se di põe no capitulo
seguinte.
CAPITULO

[l.

Da penhora.

Art. 510. Se o executado, dentro das vinte e quatro hora,
não pagar, ou não nomear bens á penhora, ou fizer a nomeação
contra as regras do art. D08, proceder-se-ha effectivamente á
penhora, passando-se mandado (375).
Art. 5t1. O auto de penhora deve conLer (376):
i.· O dia, mez, anno e logar em que é feita.
§.2.0 A descripção dos bens penhorados com todos os caracleristicos necessarios para a verificação da identidade. (377).
§ 3.° Entrega feita ao depositario que deve as ignar. ou por
elle duas testemunhas, com os officiaes da diligencia. (378).
Art. 512. A penhora póde ser feita em quaesquer bens do
executado, guardada a ordem seguinte (379) :
L° Dinheiro, ouro, prata e pedras preciosas.
§ 2.· 'Iilulos de divida publica, e quaesquer papeis de credilo
do governo (380).
§ 3.· Moveis e semoventes.
§ 4.· Bens de raiz ou immoveis.
5.· Direitos e acções.
(375) Nola.-Nots. 374, 423 e 537.
-:- .É nnHa a penhora que recahe em bem indeuiso, ainda a partil.har-se
JUIZO de orphãos. Acc. da ReI. de Porlo-Alegre de 13 de Fevereiro de
1877.-Dil'. t. 1.2 pago 764•

no

. - Não. se annuJla a penhora porque deixou de ser accusada na a.udie.nela do dia seguinte, uma vez que foi repetida a citação para a 2' audiencm.
Rev. n. 8379 de 27 de Setembro de 1873.-G. Jur. t. 1. pago 315•
.- Não se tem a penhora por feita, emquanlo não é accusada cm au~
dien~la. Decis. de agg. da Rei. da Côrte de 20 de.Abril de 1.877.-Dir. t. i3
pago 338.
(3?6) Decr. n. 841. de i851, ar!. 2; Decr. n. 2647 de 1.860, art. 209 SI 2.
-fufe no!. 383.

(1177) Not. 374.
(378) No!. ant.

18~3079) Arts. 327 e 328; Decr. n. 841 de 1.851, art. 2; Decr. n. 2647 de
, art. 209 SI 2.- Vide noto 383.
(380)

'01.

374.
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Entre os immoveis comprehendem-se as embarcações (art. ~,78,
Codigo).
Art. õt3. A. penhora deve ser fei;a em tantos bens quantos
bastem para (l pagamento, sob responsabilidade dos otliciaes.
de justiça (381).
Arl. 1H 4. Os officiaes de justiç.a devem fazer a pen bora den·
tro em cinco dias, sob pena de suspensão on de pri ão (art. 212,
Codigo do Processo Criminal), ou de reponsabiliclade, conforme
as cirt:umstaocias,
Art: õ'i5, Se as portas da casa se acharem fechadas, os
ofliciaes não proce;leráõ ao abrimento sem expresso mandado
elo juiz.
Arl. õ16. Expedido o mandado para o abrimento judicial,
03 ofliciaes, ,na presença de duas testemunhas, abriráõ ou ar·
rombaraõ as portas, gaveta, armârios ou moveis onde se pre·
suma estarem os objectos peohoraveis: deste procedimento se
fará menção no auto de penbora, que devera ser assignado
pelas testemunhas.
Árl. 5i j. No caso de resistencia, ou quando fôr ena de re'
ceiar, lavrado o auto respectivo no primeiro caso, e sob jura·
menta da parte, Oli precedendo inquirição verbal, e em segredo
no segundo caso. o juiz requisitará á autoridade competente a
força nece~saria para auxiliar aos ofliciae de ju liça na penho,ra
e prisão do resistente, se tiver havido ou houver resistencla.
O resistente com o auto respectivo e rol de lestemunhas
5erá remellido a autoridade competente.
Art. 5 f 8 Se a pen hora fôr validamen te fei ta, sómente se
procederá á segunda:
.
§ L° Se o producto dos bens primeiramente penhorados nao
chegar para o pagamento.
§ 2.° Se o exeqnente desistir da. primeira penhora. , '
Art. fH 9. O exequente s6mente pMe desistir da pnll;1eJra
penhora quando os bens apprebendidos e penhorados forem
litigiosos, ou estiverem embargados e obrigados a outrem. (382).

-

(381) Decr. n. 84l cit., art. 2; Decr. n. 2647 de 1860, art. 209 2.
Nota.-Só depois de avaliados os bens do executado é que se póde CO~,
nhecer o seu valor, e, portanto, se é excessiva a pellhora. Acc, da Rei. d
Côrte de 20 de Setembro de 1.86lt ,-Rev. Juro, de 1866, pago 186.
(382) Not. 081..
Nota.-Petição não é meio regular para o arrematante dos bens em pra~
publica promover a nullidade da penhora feita por outrem J1~S m~m
bens: deve deduzir embargos de lp.rceiro; c o AccÓnlão. que ass1m,o JulgaS
é interlocutorio. Rev. n. 8'130 de 7 de Fevereiro de 1.874. - Dtr. I.
pago 243.
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Art. ~20. Póde fazer-se penhora em qualquer lagar em que
ue achem os bens do executado, ainda que seja dentro das
repartições publicas (art. ~27, Codigo), precedendo precataria
rogatoria ao chefe respectivo, e guardadas as formaUdades que
ogoverno pelo rninisterio da fazenda houver de prescrever (383).
(383) Art. 318 SI 2.
Nota.-Decr. n. 8~1 de 13 de OUlubro de 1851.
Prescreve as fOl'malidades para embm'go ou penhora em mercadOl'ias
existentes nas estações fiscaes e a bordo dos navios.

Hei por bem, na conformidade do art. 520 do Regulamento n. 737 de 25
de Novembro de i850, ordenar que, para se fazer embargo ou penhora
em mercadorias exislentrs nas alfandegas, consulados, deposito ou armazens
?I~andegados, e a bar lo ele navios á carga, em descarga e franquia, ou sulello< á fiscalisação das mesmas alfandegas e consulados, se observe o
seguinte:
Art. 1... Apresenta r-se-ha ao respectivo chefe da alfandega ou consulado
C?rla .precatoria rogatoria, legalmente expedida em nome do juiz commerclal competente, a qual deverá conter: :1.0, no caso de embargo, o teor do
de pacho ou sentença. que a eHe tiver mandado proceder, e, ni> caso de penhora, o teor da sentcnça proferida contra o executado legitimamente pass~d? cm julgado j 2°, em qualquer do casos mencionados, a importancia da
diVida para cuja segurança ou pagamcnto se tem de fazer o embargi> Ott penhora; 3·, especificação das mcrcadorias ou volumes que se houverem de
embargar ou penhorai'.
Art.. 2.· Mandada cumprir a precatoria, se procederá a exame, conferencia
e avahação das mercadorias pela mesma fôrma que se procede para o pagamcnto dos djreito~; e logo se fará o embargo ou penhora, lavrando-se o auto
nos termos dos arts. 327 328, 511. 512 e 5:1.3 do Regulamento de 25 de
'ovembro de 1850.
Art. 3.· Este auto será assignado pelo empregado a cu'o cargo estiver a
guarda das mercadorias, e a quem os officiaes de justiça dilrão a contra-fé do
mesmo aUla, para se averbar, tanto na precataria, como ;'l margem do livro
d~s eUlradas das mercadorias, embargo ou penllOra que nellas se tiver
feIto,
Art. 4. ° EITecluado o embargo ou penhora, ficará". s~spenso o de pacbo das
mercadorias embargadas ou penhoradas até final dcclsao; mas, se esta se demorar, de SOrte que passe o tempo por que podem ser g,:ardadas ~os armazens e depositas das alfandegas e consulados, se observarão a r.espello de taes
mel'cadorias as disposições dos respcctivos regulamentos relatIvos ao consumo; se haverá por transferido o embar"'o ou penhora para a somma que
ficar liquida, averbando- e no precataria e no livro das entradas, na fórma
do artigo antecedente.
Ar~. 5: ° Quando se ti er de eqJbargar ou penhorar ~Igum navio sujeito .á
flscahsaçao da alfandega ou do consulado, ou mercadoriaS a bordo de navIO
ã c~rga, se apresentará a carta precataria ao respectivo cb~fe, com as formallllades prescriptas no art. 1 indicando-se, quanto ao naVIo, o nome delle
~ do capitão; e, dado o despach'o para o cumprimento, se procederá na fórma
o ?rt. 2, devendo as mercadorias ser immedialamenle descarregadas, e o
navIo en.lr~gue ao depositaria judicial, depoi ~e desembar~çado.
Ar!. li, A. entrega das mercadorias, dinheiros ou naVIos embargatlos ou
c. C.
4l
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penhorauos, não se elfectuarâ sem que seja exigida por nova carta precataria
rogatoria do juizo commercial, e sem que a fazenda nacional seja sali feita
de quanto lhe róI' devido.
Art. 7. ° O embargo ou penhora que assim se fizer não impedirá a descarga
das mercadorias embargadas ou penhoradas, para os armazens ou depositas
das alfandegas ou consulados; nem obstarú a apprehensão que deva fazer-se
das mercadorias, ou dos navios que se tiverem embargado ou penhorado,
nos casos e pelo modo decretado nos respectivos regulamentos, seu processo,
julgamento e plena execução; ainda que dahi resulte inutilisar-se o embargo
ou penhora no todo ou em rarte.
Joaquim José Rodrigues Torres, do meu conselho, senador do Imperia,
ministro e secretario de estado dos negocias da fazenda e presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, i1 sim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, aos 13 de Outubro de 1.851, trige imo da Independencia e do Illlperio.-Com a rubrica ele S. M. o Imperador.-Joaqllim
José Rodrigues Torl'eB.
- As mercadorias exi. tentes nas alfande!tas ou mesas de rendas, e seus
armazens internos, ou externos, nos entrepostos e depositas, e trapiches alfandegados, e /las embarcações sujeitas ú fiscalisação, só poderáõ srr embargadas, sequestradas ou penhoradas, emquanto 'nelles rerrnónecerern, nos seguintes cassas:
1. o-De execução para pagamento de dividas para a fazenda nacional.
2.o-De arrecadação de bens de defuntos e ausentes, nos termos da respectiva legislação.
3. 0 -De execução a que se referem os arts. 527, 6HI c 785 do Cad. COlllm.
ll.o-De renhora nos termos do art. 520 do Reg. n. 73; de 25 de Novembro de 1850, guardaria a disposição do ar!. 266 do presente Regulamento,
-Dec. n. 2647 de 1860, art. 208.
- Nas hypotoeses 3' e 4' serão observadas as seguintes regras:
§ 1., ° Apresentar-se-ha ao rt'spcctivo cbefe da repartição fiscal carta pre·
cataria rogatoria, leg;dmente I xpedida em nome do juiz competente, a qual
deverá comer: 1°, no caso do embargo, o teor do despacbo, ou sentença
que a elle tiver mandado proceder, e, 00 caso rle penhora, o teor ria sentença
proferiria contra o executarlo, legitimamente passada em julgaRo; 2·, em
qualquer dos casos mencionados, il importancia da divida pal'a auja ~egu.
rança, 01I pagamento se teve de fazer o embargo ou penhora; 3°, especificação das mercadorias, alI volumes que se houver de embargar ou penborar.
Si 2. o Mandada cumprir pelo rpsprctivo in pector, alI administrador~ a
precataria, se procederá a exame, conferencia e avaliação das mercadoflas,
pela mesma fórma que se llrOcede para pagamento dos direitos; e logo se fará
o embargo, ou penoora, lavrando-se o auto cos termos dos arts. 1l27, 328,
511, 512 e õ1.3 do Reg. de 25 de lovembro de 1.850.
S) 3. ° Este auto será assignado pelo empregado a cujo cargo eslil'er a
~uarda das mercadorias, a quem o' efficiaes de justiça darão a contra-ré. do
Ulesmo auto, para se averbar tanto na precataria, como na margem do I~vro
das entradas das mercadorias, o embargo ou penhora que nellas se tiver fCl~~;
SI li. o E[ectuado o embargo, on penhora, ficará snspenso o despacho
mercauorias embargadas, ou penhoradas até final decisão; mas, se est.a:
demorar, de ~orte que passe o tempo por que podem ser guardada ~os al~is'
zens e depositas fiscaes, se obsel'varáõ a respeito de taes mercadorras as
p.osições de~te Regulamento relativas ao consumo, declarando-se ~os ann~n;
CIOS esta clrcumstancia, para que os interessarias requeirão o que Julgare
bem do seu direito; havendo-se por tran 'ferido o embargo on penhora para a
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somma que ficar liquida, averbando- e na precatoria e nos livros das entmdas
na fórma do paragrapho antecedente, e communicando-se ao juiz competente
o occorrido.
S) 5. ° Quando se honver de embargar ou penhorar algum navio, ou mercadorias a hordo de alguma embarcação ujeila á fiscalisação da Alfandega, ou
Mesa de Renelas, e apresentará a carta precatoria ao respectivo chefe, nos
casos do art. 20~, e com as formalidades pre_criptas nos paragraphos antccedentes; imücando-se, quanto ao navio, o seu nome e o do capil1io, e, dado o
despacho para seu cumprimento, se procederá na fórma do 2; devendo ser
as mercadorias immediatamt'nle de,carregada<, e o navio cntregue ao deposUario judicial. depois de desembaraçado e corrente.
§ 6. ° /l entrega das mercadorias, dinheiro, ou navios embargados, ou penhorad0S, não e elfeclllarâ sem que eja exigida por nova carta precatoria
rogatoria do juizo commercial, e sem que a fazenda naciulIal seja salisfeita de
quanto llle fôr devido. No caso dos S) § li o e 5°, com precaloria do juiz competente, f.agos os devidos direitos, armazenagens ou taxas a que estiver sujeita.
póde a mercadoria ser removida para deposito judicial.
7. ° O clllbargo, ou penhora que se fizcr na fórma do § 5°, não impcdirá
a descarga das mercadorias embargadas ou penhorada., para os armazens ou
deposilos das alfandegas, nem obstará a apprehensão que se deva fazer da
mercadorias, ou narios qU2 se tiverem embargado, u pcnhorado nos casos e
pelo modo decretado nos respeclivos regulamentos, sen processo, julgamento e
plena oxecução, ainda que dahi resulte inutilizar-se o embargo, ou penbora,
em todo, ou em parle.-Decr. n. 26li7 cit., art. ~O!).
- Nenbullla diligencia se pMe fazer nas alfandegas e mesas de rendas sem
preceder licença dos respecti I'OS chefes. -/l v. n. 391 de 1.863.
- Os embargos, arrestos, penhoras judiciaes e quaesquer exames nas mercadorias depositadas nas Alfandegas terão logar em todos os casos admittidos
em direitu, se fOrem expedidas por autoridade competente, precedendo deprecado ao inspe tal' e oh r.rvadas as regras do all. 209 do Hegulamento das
Alfandegas.-Decr. n. li51.0 de 1.870, art. '27.
- A. bagagem de um pas ageiro não é objecto de apprehensão on embargo.
AI'. n. 8 de i870.
- Um objecto, sobre cuja propriedade pende Iitigio, não é caso de arresto
ou embargo. -Av. n. 9 de 1.870. -Vide Resol. do Cons. de Estado de 8 de
Janeiro do mesmo anno.-Rev. Jur. de 1870', pago 53.
AVISO N. 80 DE 13 DE FEVEREIRO DE 1861. •

. Miuisterio dos Negocios da Fazenda.-Angelo Muniz da Silva Ferraz, preSidente do Tribunal do Tbesouro acional declara ao Sr. inspector da Tbesouraria de Fazenda do Pará em resposta ~ seu oflic:o n. li1. de 4 de 'Iarço
de 185U~ que bem procedeu o' inspector da alfandega d~ixaD:do de cumprir u~a
pre.catorlU rogatoria expedida pelo jniLQ muuicipal e mtermo do commerclO
bala o. deposllO judicial das mercadorias pertencentes ao .carregamenl~ da
arca IDgleza -Emily- por não estar revistida das formalidades prescnptas
no lec. u. t'41 de 13 de Outnbro de ;/851 e bllm assim dando o despacbo,
qUe se lhe requereu, para as mesmas mer~adorias; e por esla occasião re~ra ,que o Sr. inspector désse por consnlllmada a deci ão da alfandega, apezar
I 0<\0 concordar no principio em que foi fundada j e emquanto á pergunâa,..se é per~nillido fazerem-se taes depositos nas alfandegas, declara que
la~sta das. disposições do Coel. Comm., não é possivel denegar absolutamente
depo Ilos nos casos em que o mesmo Cod. os permitte.
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Art. 52'1, 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. 622. Se o devedul' cot:!fessar no acto da penhora, assignando o aulo respectivo, será havido como deposit&rio, a cuja
pena e responsabilldade fica sujeito, se dentro em tres dias, que
lhe serão assignados, o não entregar ou depositar.
.
Art. 523. Se o devedor depositar ou entregar -1 quanlla confessada, se considerará desobrigado.
Art. 524.. Os deveuores do execut3.do serão demandados
pelas acçõvs compeLen tes, precedendo arrematação ou adjudicação, na fórrna prescripLa pela Lei de 20 de Junbo de i774'
Art. 525. O executado que esconder os bens para não serem
penhorados, ou deixar de pos ui-los por dólo, será preso até
que entregue os bens, ou o seu equivalente, ou até um anno se
antes não entregar (384).
(38l!) Nota. - Â detenção pessoal em gráo de execução só tem log~1' nas
hllJpotheses elo art. 525 d9 Reg. n. 737. -Decis. de Agg. d Preso do Tl'I.b do
Comm. da Côrte de 10 de Outubro de 1857.-Oh1'on. do Fôro de 1859 n. 8.
- Vel'ificada Ct 7J)'isào não !la necessielade de da1'-se ao preso a 1Wt<! constitucional. -Acr.. da ReI. da Côrte de 9 de Outubro de 1868. -Reu. Jur.
de 1868, pago 215.
- Para ter applicação o 3rt. 525 é mister que se prove que o executado
i!scondesse bens, ou dolusamente os deixasse de possuir em fraude da ex~u'
ção.-Decis. do Sup. TI·ib. de Justiça de 2l! de Março de 1871. -Bev. lIl.
de 1871., pago 356.
- Prisão ordenada contra uma c companhia de seguros)) que occulta bens
para não da-los á penhora, póde executar-se na pessOa de seu agente.Deci. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 2l! de Outubro de i87t.G. Jur. t. 1 pago 21.3.
- O ar!. 525 não é appUcavel ao administrador ou director de uma ~o~·
panbia, mas sómentc ao executado.-Hesol. do Cons. de Estaclo de 2~ e
Janeiro de 1.873.-Rel. da Justiça de ~ 873, pago 271.
- Decreta-se a prisão contra o executado que presume-se esconder bens
para não sarem penhorados. - Decis. de Agg. da ReI. da COrte de 6 de Março
de 187li. -Di1·. t. 4 pago 19.
•
- Sujeita-se á prisão em execução o executado qne, não tendo be~s .para ~o
gurar o juizo, dispõe de quantias re::ebidas, em pagamento de diVldas,
exequendas. -Decis. de Agg. da ReI. da COrte de 23 de lI1arço de 187lJ. - .
JU1·. t. 3 pago l! 06.
ro.
- A pena ~e prisão prescripta por este art 525 é extensiva ao ~omP·o
dor ou possmdor de bens hypoiliecados e alienados em fraude da
quando este os occulta para não serem penhorados. -Rev. dos ri'
de 1857 n. 3 5 . .
dor
- Só a alienação de bens de 1'aiz feita, pendente a demanda, pelo deve
.que. por isso, fica insolvavel, é que é nulla.
- óde
• A manu~issão_ de escravos, concedida pelo devedor insolvavel, nJo ~laiO
Importar alienaçao em fraude da execução. -Rev. n. 9057 de 5 e
de f877.-Dir. t. i3 pago 255.
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Art. 526. Feita a penhora, serão os bens depositados pela
maneira seguinte:
§ 'I. o No depo ito publico, ou no geral onde não houver
publico, o dinheiro, ouro, prata, pedras preciosas e papeis
de credito (385).
§ 2,0 No deposito geral os bens de raiz e os moveis ou semoventes, não havendo depositario particular.
§ 3." No deposito particular os semoventes e os moveis de
difficil conducção, ou de guarda dispendiosa e arriscada.
Arl. 527. Contra os depositarios se procederá como determina o Cap. lI, Tit. ln, Parte [ (386).
Art. 528. São extensivas á penhora as dLpojções do arts.327
e 328 relativos ao embargo (387).
ArL. 529. Não podem ser absolutamente penhorados os bens
seguintes (388):
(385) Nota.-Em vista do Si ~. o do art. 526 do Reg. n. 737 d~ 1850,
é fóra de duvida que, sendo o objeclo cio deposito dinheiro. ouro, prata,
pedra;; preciosas, ou papeis de credito, sô pôde ser recolbi o ao deposito
geral onde não houver publico.
Esta doutrina fui reconhecida pelo Av. n. 6 ele i846, que declarou manifestamente abu iva e ilIe~dl a pratica ele se fazerem depositos juiliciaes de
moeda, joias de ouro, prata, diamantes e titulos de divida fóra dos cofres
do deposito publico; portanto a estes deve ser recolbido o dinheiro, proveniente ela arrematação do predio penhorado, visto como lião se lrata mais
de deposito de bens de raiz, mas im de moeda.-Av. n. ~13 de f865.
-:- Dev~ ser cUll1prído o Reg. n. 131 de 1845, ficando sobre o juiz de·
pOsllante a responsabilidade de mandar levantar os deposilOs, não obstante
os embargos e penhoras que sobre ellcs l:ouver, SP.Dl terem sido eUas re·
solvidas ou decididas pela fôrma legal.-Av. ns. 3íl1 e 392 de 1865.
Os deposita rios publicos não têm direito á cobrança de '2 "lo sobre o valor
das a,olices da divida publica e dos bens de riJiz confiado s á. sua guarda.
-Av. n. 255 de 1866.
- Penhorada uma letra, deve ser levada ao deposilO publico.-Av. de
1.6 de Abril de 1867.

(386) Al·l. 268 j God. arts. 28ú e 256.
Nota.-O deposita rio dos mesmos bens em duas execuções diversas não
póde ser coagido a entrega-los a requerimento de um dos e.x.~quentes em
UUla dellas, se provar já os haver entregue, por ordem do JUIZO, a quem
o~ al'l'ematou em a outra. Não obsta que no acto da segunda penhora ge
Dao baja expressamente declarado que os bens são os mesmo . e ne;n
lambem que taes bens ejão encontrados em poder do executado. Decis. de
Agg. da [{elo da Côrte de 24 de Abril de i874.-Dir. I. Ú pago 108.
(3117) Vide nots. 163 e i6lJ.

(388) Nota.-As apolices da divida publica não ão sujeitas á penhora,
~cm a embal'gos, salvo convindo seus possuidores.-Lei de 15 de lovembro
e 1827 j art. 36 j Av. n. 112 de 1848; Av. n. 206 de 1.85 Q •
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§ Lo Os bens inalienayeis (389).
§ 2.° Os ordenados e vencimentos dos magistrados e empreflados publicas (390).
3.0 Os soldos e vencimentos dos militares (391).
§ 4.. ° As soldadas da gente de mar, e salarios d')s guarda.
livros, feitores, caixeiros e operarias (39':2).
§ 5." Os equipamentos dos militares (:393).
0.° Os utensílios e ferramentas cios mestres e officiaes de
oflicios mecanicos, que fôrem indispensavei ÚS suas occupações
ordinarias (394.).
§ 7.° Os materiaes neces~arios para as obras (391)).
§ 8. As pensões, tenças e mon te- pios, incl usi ve o dos ser·
vidores do Estado (396).
§ 9.° As sagradas imagens e ornêlmentos de altar, sall'a a
disposição do artigo seguinte, § l° (:397).
.
§ 10. 0 Os fundos sociaes pelas dividas particulares dO'SOCIO
(art. 292, Codigo) (398).
iI. ° O que fôr indispensavel para a cama, ve tuario do
executado e de sua família, não sendo precio'o (399).
§ i2.0 As provisões de comida que se acharem na ca a do
executado (400).
0

(389) NotCL -Os bens das camaras municipaes não ~ão sujeitos á penhora.
-Av. n. 120 e n. 391 de 1863.
- Os bens moveis, semoveutes e immoveis das ordens religiosas não são
"Sujeitos tamlJem á execução e penhora.-Av. n. lJ16 e lJ 17 de 1865.
(390) Ord. L. 1, T. 1 SI lJO; Lei de 17 de Janeiro de 1766 e de 17 de
l\Iarço d,e 1778.
(391) Lei de 21 de Oulubro de 1766 SI 13.
Nota.-Não se deve dar CUlllflrimento a urna precatoria do poder judiciario
para ser penborada a gratificação addicional de UIll padre capellã9 'la repartição ecclesiastica do exercito.-Av. n. 99 de 1.859.
(39~) Alv. de 16 de Março de 1775.
Nota. -As soldadas dos Illarinheiros e homens do mar reputão-s", alimentos, mas perdem esta qualidade, mortos elles, e passando aos herdeiros.
-Decr. de 13 de Dezembro de l782.
(393) Alv. de 20 de OUlubro de 1763 SI 13.
(394) Alv. de 12 de l\laio de 1757.
(395) No!. ant.
(396) Ord. L. ú T. 55; Alv. de 24 de Julho de 1775.
(~97) Ord. L. 2 T. 17 pr.; Alv. de 22 de Fevereiro de 1779.-Nol. 40J.
(398) Vide not. 382 do Cod.
(399) Ords. L. 3 T. 86 SI 24; L. lJ T. 7ú SI 6-ql1e devem ser e lt~Ddidas
segundo o estado actual de civilisação e não pelos preconceitos antigos.
(lJOO) ot. anl.
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Art. D30. São sujeitos á penbora, não bavendo absolutamente
ouLros bens:
1.. o As sagradas imagens e ornamentos de allar, se fôrem
de grande valor (401).
§ 2.· O vestuario que os empregados publico usão no exer
cicio das suas funcções.
§ 3.· Os livros dos juizes, professores, advogados e estudantes.
§ 4.· As macbinas e in Lrumentos destinados ao ensino, pratica ou exercício das artes liberaes e da sciencias.
§ D.· Os fructos e rendimentos dos bens inalienaveis (!~02).
§ 6.· Os fundos liquidos que o executado possuir na companhia ou sociedade commercial a que perteocer (art. 292,
Codigo).
.
Art. 53'1. Os bens especificados nos paragrapbos seguinles
opodem ser penhorados verificando-se as clausulas que neUes
se contêm:
L o Os bens particulares dos oeios por dividas da sociedade, depois de executados primeiramente todos os bens sociaes
(art. 350, Codigo).
. 2. 0 As machioas, escravos, bois, cavallos, que fôrem effeclIva e immediatamente empregados nas fabricas de mineração,
assucar, lavoura de cannas, sendo penborados juntamente com
as mesmas fabricas (Lei de 30 de Agogto de i833) (403).
~ 3.· Os navios, guardada a disposição dos arls. 470 e segUllltes cio Codigo (404.).
N

, (401) Nota.-As sagradas imagens, sendo de grande valor, estão sujei~as
a penbora, quando lia falta de outros bens mas, não são postas á prégao
em leilão publico devendo di pôr-se deI/as mediante propostas. A.v. n. 279
de 1871..
'
(402) Ord. L. 3 T. 93. -Not. 410.
(~O;j) Nota.-Está revogado o privilegio das fabricas d~ assucar e mineração, do qual trata a Lei de 30 de Agosto de 1.833.-Lel D•. 1.237 de i 864,
art. 14 § 2; Reg, li. B~53 de i865, art. 292 § 2.

(4 04) Vide nots, 379, 424 e 425.
Nola.- Para rennncia do privilegio da Lei de 30 de Outl;1bl'o de ~833,
actualmente revogada não é mister outorga da mulher. Rev. n. 8379 de 27
de Setembro de 1.871l:-G. Jmo. t. 1. pago 3i5.
- Privilegio de integridade não gozão as fa~)ricas de assucar e as lavouras
de canna nas e.(ecuções de divid.i hypothecal'Ja, Ace. da uel. da COrte de 7
de Julho de 1.874.-Dú'. t. 6 pago 589.
_
- A Lei de 30 de Agosto de {833 está em seu vigor; e por ella naO
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CAPITULO UI.
Da avaliação,

Art. f>32. Accusada a penhora, e decorriàos os seis dias em
embargos, proceder-se-ha á avaliação (405).
Art. 533. A avaliação ~erá feita pelos avaliadores que o Tribunal do Commercío deve nomear annualmente (406).
póde ser penhorada a propriedade rural por partes. Rev. n. 8681 de 9 de
Junho de 1875.-G. Jllj'. t. 8 pago 66.
- Não vale a renuncia que faz o senhor de engenho do privilegio de
fabrica de aSSllcar, por ser elle de direito publico, Rev. n. 8954 de 18 de
Junho de 1876.-Dir. t. 11 pago 851.
(li05) Arts. 575, 577 e 586.

Nota.- Os embm'gos á execução só são culmissil;eis quando o:O'el'ecido
dentro dos seis ,lias poslel'Íol'es á penlioj'a e não antes desta.-Decis. de ágg,
do Pre . do Ttib. do Comm. da Côrte de 24.de Setemhro de 1857.-Cl/l'Oll.
do Fôro de 1859, n. 7 .
. - A ratillcação da penhora já feita e accusada em audiencia, não sendo
uma penhora nova, não care.:e de ser accusada de novo. Decis. de Agg. da
ReI. da Côrte de 23 de Agosto de 18i4.-Dil'. t. 3 pag, 6~1.
(406) Am. 192 a 194 e noto 146. Nota.-Decr. n. 1056de 23 deOnlnbro
de 1852.

Revoga os aj'ls. 533 e 534 do Regulamento n. 737 de 25 de NOl:embro de 1850,
na parte j'elalivcG á nomeação dos avaliadol'es commel'ciaes.
Hei por bem, tendo em allenção ao que me representou o Tribunal do
Commercio da Côrte, decretar o seguinte:
Art. 1."-Os avaliadores commerciaes serLO nomeados pelos Tlibunaes do
Commercio, de tres em tres annos.
Art. 2. o-Se durante este prazo vagar algum destes logares. será nomeado
quem o suLstitua, mas sómente para servil' pelo tempo que faltar ao subo
stituido.
Art. 3. o-0li avaliadores commerciaes, em cada uma das especiaH~ad~s
para que houverem sido nomeados, e em cada juizo, serviráõ por dlStrJbuicão.
Art. ii. ·-Sómente DO caso de falta, impedimento ou suspensão de, todo
os avaliadores nomeados em cada uma das artes ou o.flicios a que respeltarele~
os bens avalia(los, terá logar a louvação das p3rtes, ou a do juizo á rfY u
delJas.
Art. 5:-Fica, nesta parle sómente, derogado o disposto nos ar15, 533 e
534 do Regulamento n. 737 de 25 de ovembro de 1850.
,
José ndefonso ele Souza Ramos, tio meu conselho, ministro e secretariO
de estado dQS negocios da justiça, assim o tenha entendido e faça e~~cul~
Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Outubro de 1852, trigesimo-pnme l
da independencia e do Imperio.-Com a rubrica de S. M. o Imperador.José Ildefonso de Souza Ramos.- Vide not. 1438 do Cod.
's
- O Tribunal do Commercio da capital do Imperio, além dos ,def!la1s
avaliadores commerciaes, numeará dons stereometras especiaes e pf1\'~l1YQ
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Art. [134. Na falta, impedimento ou suspeição dos avaliadores
commerciaes, ou nos casos em que o Codigo determinar o
arbitramento, terá logar a louvação das partes, comú lIispõe o
Capitulo XII, Tilulo II, Parle I (407).
Art. [13[1. Oppondo-se suspeição aos avaliadores commerciaes,
será decidida conforme os arts. 19[1 e 196 (408).
Art. v36. Não se repete a avaliação, salvo:
§ 1. Provando-se a ignorancia ou dólo dos avaliadores com·
merciaes.
2. o Se se descobrir entre o tempo da avaliação e arrematação algum onus ou defeito na cousa avaliada, dos quaes até
enlão se não sabia (409).
Art. 537. Na avaliação da propriedade se devem comprehender os seus pertences e partes integrantes (I!! O).
o

CAPITULO IV.
Dos edilaes e prégões.

Art. [138. Feita a avaliação, se passaráõ eclilaes, os quaes
affixados na praça do commercio, e casa das aucliencias, e
Impressos em os jornaes no dia da aflixação e da arrematação.

~erão

para judicialmente determinarem a capacidade de quaesquer vazilbas, e orçarem a quantidade, densidade e peso do liquido que ellas contiverem.Dec. n. 1883 de 1857. - Vide not. 5 do Deu. n. 1597 de 1855.
- É applicavel aos dous slereomelras o que di:ipõe o nego n° 737 de
1850, alls. 534 a 536 e o Decr. D. 1056 de 1852.- recr.!l. 1883 cit.,
art. 3.
- São sujeitos ao imposto de industria e profissão, assim:
Côrle ...•.......•.•.••.• " .•. ...••. .• . •.•• :15$900
Fóra da cid~de............................ 128000
Rio de Janeiro, .Babia e Pernambuco... . .. . . .. . 1580 00
Fóra da capitaL ............•..... " . ...• .. 10~000
i\tinas, Rio .Grande do Sul, Pará, Maranbão... 128000
Fóra da capitaL •..•..•......•...... " • • . . . 10S000
Demais provincias.. . . . • . . . • • . . . • . . . . . . . . . • . 10~000
Decr. D. 5690 de 1874, art. 1, Tab. A.
_.'
.
- Sllpprimidos os Tribunaes de Commercio, cll.jas funcçoes adll1ln1stl<lUvas
passárão para as Juntas, parece que esta nomeação, aqui referida no processo contencioso, deve caber ás Relacões. D.crs. uso 2862 de 1875, 6384
de :1876, al'ts. 6 e 18.
.
(407) Decl'. n. ~41 de 1851, art. 2.-Vide uot. 383.-Decr. n. 1.056 cit.,
art. 4-not. ant. Vide Di1.. t. 8 pago 71.9.
(408) Nots. 62 e 65.
(409) Not. 53lt•
. (~IO) Nota.-A penhora feita nos bens de 1'aiz estende-se a seus [ructos
CtV/S.-Acc. da Hei. da COne de 20 de Selembro de 1.864. -Rev. Jur. de
1866 pago 186.
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As despezas da impressão se comprehenderáõ 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.
. 3. o O dia da arrematação.
Art. 540. En tre a affix"ação dos ed i taes e a arrematação devem mediar dez dias, se os bens fórem moveis, e vinte, se
fôrem de raiz, independentemente ele prégões (4.I 1,).
Arl. MI. Convindo ao executado e parles interessadas, e havendo especial outorga da mulher em bens de raiz, póde a arrematação ser feita sam o espaço exigido no arLigo antecedente.
Art. 542. Aarrematação de navios, além do edital, será publicada por tres annunciosinsertos com o intervallo de Dilo
dias nos jornaes do lagar, que habitualmente publicarem annuncios; e, não os havendo, nos do lagar mais viZinho (art.
478, ~odigo.
Art. 5lt·3. Aarrematação deve ter logar impreterivelmente no
dia annunciado; se por algum motivo ponderoso não fôr pussivel nesse dia, será transferida, annunciando·se por editaes
e pela imprensa a transferencia e o dia novamente de~ignado.
Art. 544.. Se por sobrevir a noite não fór concluída a ar~e
matação no mesmo dia, c~ntinuará no dia seguinte, sendo IDdispensavel o edital como d9termina o artigo antecedente, se
ficar para outro dia que não seja o seguinte.
Arl. 54.1'$. Serão suspensos por um mez, ou multados de
50~ a 100~, conforme a culpa, o depositario, escrivão ou
portei 1'0 que concorrerem para a transferencia da arrematação. não comparecendo ou não avisando opportunamenle
o seu impedimento.
An. 54·6. É licito não só ao executado, mas tambem ásua
mulher, a cendentes e descendentes, remir ou dar lançador a
todos ou a algum dos bens penhorados até a assignatura do auto
da arrematação ou publicação da sentença de adjudicação, sem
que s(!ja necessaria citação do executado para dar lançado..r (~12).
Ar!. 547. Se a penhora fór em dinheiro, se aillxaráo ertltaes
lUarcfllldo o prazo de dez dias aos credores incertos para poderem requerer a sua preferencia; se não comparecerem os credores incertos chamados pelos referidos edilaes, ou os credores

----------------------

(41.1) Notct. - se rOl' de escravos-3D dias. Decl'. n. 1695 de 1869. _vide
De .... II. 2687 de 1875 e noto 414.

(á12) Decl'. n. 2867 de

i~75, art. 1

SI H.
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-certos ciladas pessoalmente, passar-se-ha mandado de levantamento ao exequente (4J3).
CAPITULO V.

Da a1"remalaçcío.

Arl. 5/1.8. A arremata.ão será feita no dia e lagar annunciados; publicamente; presentes o juiz, t'scrivão e porteiro; e
expostos os objectos que devem er arrematados, ou as amostras, senelo pos,sivel (414).
Art. 549. E admi tlido a lançar todo aqueHe que está na
livre administração de seus bens. Excertuão-se:
§ L o O juiz, escrivão, depo itario, avaliaJores e officiaes do
juizo.
§ 2. o O tutor, curador e testamenteiro.
§ 3. o A pessoa desconbecicla sem fiança idonea, ou procuração
da pessoa por quem comparece.
§ 4. o O credor, ~alvo com licença do juiz.
Art. 550. Aarrematação só pócle ser feita:
§ L o A quem olIerecer maior lanço, comtanlo que cubra o
preço da 3. valia-ção.
§ :<lo o Com dinheiro á vista, ou com fiança por tres dias.
Art. ;>51. Se a arrematanle fôr o mesmo credor exequente,
será obrigado a depositar o preço da arrematação sómente nos
casos f::ffi que não póde levanta-lo (art. 5;>í).
Arl. 5;>2. Quando o arrematante fôr o credor exequente, é
dispensado de deposi tal' o preço da arrematação, prestando
fiança nos casos em que sem presta-la não póde levantar o mesmo
preço (art. 556).
. _
Art. 553. Não havendo quem cubra o preço da av~lIacao!
~.as sómente o da adjudicação (arl. 560). a arremataçao sera
leJta por esse preço (4i5).
. _
. Art. ;>54. A arrernataçâ" olemnernente feita nao se retracta,
alOda havendo quem o[ereça maior lanço.
Art. 5;>5. Se o alTematanle ou o seu nador não pagar o preço
d.l arrematação nos tres dias seguintes ao acto da arrematação
(413) Xot~. 424 e 425.

(414) Nota.-A proposta de uma certa porcentagem ~obr~ uma melhor
proposta entendE-se sobre o total que o proponente ]>refendo lInba de pagar.
Decis. de Agg. da ReI. da Côrte de 31 de Março de 1874.-Dil'. t. 4 pago 30.
(415) É a disposição do Alv. de 22 de Fevereiro de 177\).
Nota. -As cartas de arrematação conteráõ :
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(art. 550, § 2), será preso o arrematante até que o pague, e
contra o fiadol' se procederá executivamente (Tit. V, Parte I)
(4:16).

Art. 556. O preço da arrematação não póde ser levantado
sem fiança:
§ Lo Pendendo embargos ou appellação, salvos os casos expressos neste Regulamento (art. 297).
§ 2. Pendendo a acção de nullidade no caso do art. 255.
§ 3. Quando do registro do navio arrematado consta que
elle está obrigado por algum credito privilegiado (art. 477, Codigo) (4f7).
Art. 557. O preço da arrematação não pMe ser levantado ha·
vendo embargo ou protesto de preferencia e rateio por parte de
antro credor.
Art. 558. Não é de mister para o levantamento do preço da
arrematação a citação de credores certos ou incertos.
Art. 559. Os effeitos da arrematacão solemne e válida, e as
questões relativas aos [ructos da cous'a arrematada, serão decididos conforme o Direito Civil (418).
CArlT LO VI.
0

0

Da Adjudicação.

Art. 560. Não havendo lançador que cubra o preço da avaliação
(art.. 550), ou da adjudicação (art. 553), serão os bens adjudicados
ao credor com os seguintes abatimentos (419):
§ 1..' Antuação.
S; ~ •• SenLença exequenda.
Si 3. o Penhora.
S; 4.· Avaliação.
S; 5. o Declaração do numero de prégões, e pracas que corrêrão.
S; 6. o AuLo de arrematação.
•
§ 7.· Conhecimento do pagamento dos direitos nacionaes,
§ 8. o QuiLação ou deposito.-Decr. n. 1569 de 1855, arL. 12li,
§ 9.' Procurações.-Decr, n. 5737 de 1.87l1, art. 1.37.- Vide nota 1119.
(41.6). Nota. -A disposição deste a1,tigo é puramente 1'elativa ás a:rremat~·
çõesjudiczaes por execução de sentença c não á venda de bens de fallulos, CIIJa
administf ação tem legislação especial e l J7'ocesso P7'op7'io, sendo que o God,
e Reg. n. 738 não consiynão, e neln ctlltO?'izão a prisão em tal cas~.
Decis. de A~g, do Preso do Trib. do (omm. da 13ahia no processo de fallencla de
J. Antouio Pereira Barreto.
(lti7). Art. 611.
(418), An. 473.
(419). Decr. n. 2687 de i875, arl. 1. § 11.
Nota. -Ao credor' adjudicaLorio não póde impôr-se a prisãO comminada
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§ '!.. o Decima parLe se os bens são movei e têm val~r intrinseco:

2. Quarta parte se são moveis, mas não têm valor intrinseco.
§ 3. Quinta parte se são de raiz ou immoveis.
Art. 56'!.. Se o valor dos bens adjudicados excede a importancia
da divida, deve o credor consignar o excesso no deposito publico
ou geral (420).
Art. 562. A adjudicação se fará sem abatimento:
§ L o Se o devedor não tem mais bens, ou não tem bastantes
para opagamento das dividas.
. § 2.° Se os bens penhorados chegão pela sua avaliação para pagamento da divida (q.2t).
Art. 563. Para adjudicação não é de mister que sejão ciladas
o~ ouvidos os demais credores, aos ques fica salvo o direito de
disputarem a prAferencia ou por artigos, se acudirem a juizo an tes
de assignada a carta de adjudicação, ou por acção ordioaria, se
comparecerem ao depois (4.22).
Art. 564, Se os bens são indivisos, e o seu valor excede o
dobro da divida, não se arremata ou adjudica a prop:-iedade
delIes, mas adjudicão-se ao c~edor sem abatimento algum os
seus rendimentos por tantos annas quantos bastem para o pagamento da divida, ~xcepto (423):
~

0

0

nos arts: 525 e 555 do Re rr • n. 737 de 1.850. -Decis. do Sup. Trib. de Just:,

e~ llabeas-C01jJuS requerido por Victorino Manoel Pareto e Bernardo José da

SIlva Araujo.- Vide COIlS. JU1·. t. 2, pago 296 e sego
As c~rtas de adjudicação, além das peças referidas (not. 4:1.5) conteráõ:
§ i. Certidão de não haver lançador.
§ 2. o Sentenca. -Decr. n. 1.569 de 1855, art. 1.25; Decr. n. 5737 de 1.874,

al'l,1.38.

•

.

(420). ;N'0ta.-Exequente que requer a adjudicação de bens sem abatimento,
deve consIgnar o excesso em deposito. e não pMe dis$o isentar-se sob funda:enlo de que existem outros credores do executado; nem póde oppõr emargos á carta de adjudicação e esta independentemente de carta, isenta o
executado da móra.-l\ev. n: 8323 de 27 de Agosto de i873, Dil'. t. :1,
pago 230.

(42.1). Nota.-O § 2.° do art. 562 não contém um segundo caso, div.erso do
menCIOnado no § 1. no qual a adjudicação se deva fazer sem aballmento;
m~s é caso continuado. e SErve de limitação ao Si 1.. 0 , ~o qu.al_ se cleve.suppór
~QldO pela conjuncção -e-, Esle artigo reproduz a dlSpo~lçao da Lm de 20
de J~ho de 1774, art. 23, ampliando·a a todas as espCCles de bens. Acc.
o Trlb. do Comm. da Côrte, de 1.2 de Novembro de i863. -Rev. do Inst.
dos Advs. de 1.865, pago 1.9,
(4 22). Nota.-Seguilllos a pratica de não decretar a adjudicação sem que o
executado seja citado para dar lançador.
0

,

(423). Vide nota 442.
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§ 1. Se o executado tem outras dividas accumuladas, as
quaes excedem á metade do valor dos bens penborados.
§ 2. o Se o executado nomeon á penbora esses bens, tendo
outros de menor valor.
§; 3. o Se os bens penhorados não produzem rendimento algum.
Art. 565. Ali credor adj l1llicatorio se imputão os rendimentos,
que por negligencia deixar de cobrar.
.
Art. 56(L Serão levadas em conta ao credor adjudicatol'io as
despezas necessarias, que elle fizer, e os onus reae que pagar.
Art. 567. A adjudicação dos rendimentos não impede a ar_o
rematação da propriedade por virtude de execuções supervenientes, mas 0- adjudicatorio será conservado durante o tempo
da sua adjudicação.
Arl. 568. É licito ao credor exequente requerer o seu pagamento pelos rendimento~ dos bens no caso mesmo em que
elles podem se!" \rrematados.
Art. i:l69. ), adjudicação (lere preceder:
§ -1. Conta la importancia da execução, comprehendidos os
juros, despeza~. a onus reaes do predio.
§ 2. Calculo dos annos qlle são necessarios para o pagamento da divida.
3. A avalia(;ão dos rendimentos, salvo se o predio estive~'
alugado ou arrendado, por lue neste caso a adjudicação sera
calculada pelo aluguel ou renda que fôrem declarados pelo
inquilino, 00 constarem dos recibos do proprietario, e lançamento da decima.
Art. 570. Todavia póde o credor, allegando fraude ou conluio entre o inquilino e o executado, reqaerer avaliação dos
rendimentos, e neste caso não será o inquilino conservado.
0

0

0

0

TITULO IV.
DAS SENTENÇAS SOllRE

ACÇÃO

REAL

OU COUSA CERTA,

ou

E~l

ESPECIE.

Art. [;7 f. Quando o réo fôr c0ndemnado por sentença a
enLregrr cousa certa, será citado para em dez dias fazer (I,
entrega della.
Art. 572. Se o réo dentro em dez dias não entregar a cousa
por ter sido alienada depois de litigima (art 49q.), a s~nte~ça
será executada contra o terceiro, de cujo poder se tirara a
cousa, sem que seja ouvido antes de ser ella depositada.
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Art. 573. 'Póde tambem o exequenle, em vez de executar
a sentença contra o terceiro, executar o condemnado pelll
valor della, se já se achar e. timado fi t ~entença, ou requerer
o juramento in lilem, que será prestado e regulado conforme
os arts. '172, i73 e '174.
Art. 5n. Se o vencido não tiver com que pague a eslimação
da cousa que alienou em fraude da execução, será preso até
pagar, ou até um anno, se antes não pagar.

TITULO V.
DOS EMBARGO •

CAPITULO

r.

Dos emba?'gos do executado.

Art. 575. Nenhuns embargos serão oppostus nn. execução
senão nos termos seguin les:
§ 1.° Depois ele feita a peuhora dentro dos seis dias seguintes (42~!).
§ 2,0 Depois do acto da arrematação, mas antes da assignalura da carla de arrematação ou adjudicação (425).
(4 24). An. 596.- ola 41.8,

Nota,-Estes dias se contão ela accusaçcio da penl!Ol'aipois, além de ser esSCt
a prlltica elo joro civil, não obstante a Orel. L. 3 T. 86 §! e T. 87 e
essa intelligeneia baseada nct natUll'ezet de toelo acto juelicial que irnpOl·ta
pena, e sefil'ma no qlte elispõe o Reg. n. 737, al'{S. 532 e 723.-0eci . de Agg.
do Pres, do Trib. do Comm. da Côrte.-'-Chron. elo Fô/'o de 1.859 n. 13,
- Embargos não se admittem antes da penhora, mesmo por erro ou excesso
de Custas: nem isto é causa de damno irrepal'avel.-Decis, de Agg. da ReI.
da COne, de 1.8 de Novembro de 1873. -G. Jw'. t. 1 pago ;:'96.
(425), Art. 596.
Not~.-Os emba1Yos nas execuçoes clcts sentenças do juizo commel'cial, de
~atenn Sltpel'Veniente elepois cleL penhOl'CL, tem loga1' nos termos, do~ a1·/S.
7~ § 2 e 576 do Reg. n. 737, e qUCLlulo a lJenhol'u, é em clmhe~ro nos
~elmos do a1't. 547 .-Deci. de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da Cone
e 29 ,~e Outubro de 1857. _. Chl'Ol~. elo FÔ1'O de 1859, Il. 1.0.
co -:- Nao são admissivei na execução, com suspellsão della, e propo~tos
n nlunct~/llente nos 6 dias seguilltes á penbora, os em~argos mencionad~s
o
'ã a~t .. 077 do Heg, Comm. n. 737, e quando a mateml sobre que v~rs~1)
JaJeXIsllr 11,0 tempo da pell110ra e não foi allegado, e julgado na causa pnn.:~
~e' -Decl. de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 18 de MaIO
1868. -Rev. h/·. de 1.868 pag. 91.
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Art. õ76. Nas execuções das acções reaes, os embargos sómente têm logar dentro do' dez dias assignados para a en·
trega da cousa, mas seguro o juizo com dinheiro, ouro, prata,
pedras preciosas, ou titulos e papeis de credito equivalentes.
Art. 1/)77. São admissiveis na execução, com suspensão della,
e propostos conjunctamente nos seis dias seguintes á penhora
os embargos (426):
§ i. o Oe nullidac\e do processo e sentença com prova con'
stan te dos au los, ou offerecida incontinente (4.27).
§ 2. 0 De nullidade, e excesso da execução até a penhora (4.28).
§ 3. De moratoria (art. 903, Codigo).
§ 4. De concordata (arl. 852, Codigo).
~ 5. De compensação arts. 439 e 4.4.0, Coclígo) (4.29).
§ 6. De declaração de quebra (art. 830, Codigo).
§ 7. De pagamento, novação, transacção e prescripção supervenientes depois da sentença, ou não alIegados e decididos
na causa principal (430).
0
0

0

0

0

(426). Arts. 589, 590 e 68'1.
Nota. -Faz aggravo o despacho que recebe embargo.; com suspensão da
execução, quaudo, tratando-se de uma questão commercial, não têm elles fundamento em algum dos casos do art. 577 do Heg. n. 737. -Acc. da Rei.
da Côrte de 21 de Agoslo de 1852. -Jur. dos T?·ibs. pago 95.
.
(427). Art. 680 § 3°.
Nota. -Não devem ?'ecebel'-se os embargos na exeC'lt,Ção, quando a lI:ater~a
é idmtic't á dos oppostos na causa principal, porque decide a contmenel a
ela causa, quando estes a.inda 1Jendem do julgamenttJ. -Decis. de Agg. ~o
Preso do Trib. do Comm. d~ Côrte de 15 de Dezembro de 1857. -0111'011. o
Fôr'o de 1859, n. 15.
.
- Embargos com snspensão fIe execução só podem ~er recebidos os de
Dullidade do processo e sentença com prova constante dos autos, ou orrerr
cidil incontioeoti. -Decis. de Agg. da ReI. da Côrte de 22 de Jarço de 187 .
-G. Jw'. t. 7 pago 252,
- Néi, são admissíveis os emba?'[JOs ele nullidade á execução da ~e~ten~
ça que foi appellada, lJorque s6 o Tribwnal p6de neste CltSO deeld~r
continenoia da causa, e a sua deoisão podia ser (womalo com a da supe·
?'ior instancia. -Dccis. de Agg. idem de i i de Fevereiro de 1858.-eMon.
do Fô,'o de 1857 n. 16.
(428). Ar t. 592.
(429). Nota.-A compensacão não tem logar cm prejllizo de direit~8~~
terceiro.-Rev. n. 7498 de 11 de Setembro de 1869.-Rev. Jur'. (le
pago 333.
'
'0'
- Não faz aggravo o despacho qne recebe, com suspensão da exec~ça...:
embargos de compensação ainda não articulados por occasião da ~cçao. 3
Decis. de Agg. da Rei. :Ia Côrte de 9 de Dezembro de 1873.-D~r. t.
pago 58.
(430). Nota.-Qual o tem?Jo da prescr'ipção SU1Jer'veniente depois da den~
tença qlte o executado l J6de êtllegm' por embm'gos na execução, se!Jun o
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§ 8.° Infringentes do julgado com prova incontinenLe do prejuizo, sendo oppostos (4.31):
N. 1. Pelo meno ' e pessoas semelhanles, ás quaes compele
restituiçã') (432).
N. 2. Pelo revel.
N. 3. Pelo executado orferecendo documentos obtidos depois
da sentença.
Árl. 578. São por igual admissiveis na execuç.ão, com suspemão della, e propo, tos conj unctamente depois do acto da
arrematação, e antes de a~signada a arta de arrematação ou
adjudicação, os seguintes embar~os (433):
, L° De nullidade, desordem ou excesso da execução depois
da penhora até a assignatura elas c' rtas de arrematação ou
aàjuà icação.
§ 2.° De pagamento, novação, lransacção, compen ação,
prescripção. moraloria, concordala, declaração de quebra, supervenientes depois da penhora (4.3'!j.
disposto no al·ts, 577 § 7° e 578 § 2 do Reg. n. 7'67 ?-Uns entend III <jue
esta prescripçno deve ser regulada pela materia do titulo que ervio de base fi
a,cção, de conforOlidade com os di.versos prazos dos arts. Mi e s guin.t~s d?
C<Jd. Outros que, teGd·) havido sentença pas ada em julgado, os artigos CItad?s não são applicavris, por isso que referem-se a til uI IS ou obrigações Iln
ajUizados dentro dos prazos ali designado .
O Trib. do COlllm da Côrte teh] decidido ne3te sentido.- Vide Decis. de
Agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte dl' 9 d" ~Jaio de i868.-Rev. Jur.
de 1868 pago 83-Cod. noto 632.
- Embargos á execuçã) são sllspensivús, quanào a \'ista é pedida dentro
d~ G dias da accm.ação da penhora-quando a matel'ia é relevante-quando
SilO ~e pagamento-quando infringentes do julgado e O[lpostos por menor.DeCls. de i\gg. da ReI. da Côrte de 10 de Fevereiro de 1874.-G. JUI'. t. 2
pag, 43lJ.
(~31). Sota,- 'fio r~cebjdos nos proprios autos os emh lrgos infl'ingentes
do J.ulgado sendo oppo tos por quem l]uer que seja -Deeis. de ilgg. da !leI.
da Curte de 23 de Março de 1874, -Dil', t. 4 pago 107.
_

- Não se póde oppôr embar"'os infringentes do julgado a Accordao confirmado em gráo de Reu·üta,-D~cis. de Agg. da Rei. da Côrte de 12 de Novembro_de ~875,-Dil'. l. 9 pago :I. 03.
- ~ao sao infl'ingentes do julgado os embargos que, oppostos a? modo da
execuçao, concluel1l pOI' sua llullidade. -Re~, n. 8B8! de 13 de MaiO de 1.876,
e "cc. revisor tia ReI. de Minas de 8 de ~Iaio de 1877,-Dir, t. 13 pago 516.
(4112). Not. 4ao.
(433), No!. 425.
Nota, -O executado não póde oppõr embargos á ratiflcação d~ p~nhora,
e sendo esta feila em dinheiro deve reservar-se o uso de sen d\l'elto para
auando fõl' requerido o levanta~ento da quantia deposita<la.-Decis. de gg.
a f\el, da Côrte de 23 de Março de 187lt. -Dil', t. 3 pago 641.
(434}. Nol. lt30,
C. C.

42
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§ 3. 0 De restituição (435).
ArL. 579. São admissiveis na. execuc,ão das acções reaes os
seguintes embargos:
§ 1. o Nullidade do processo e execução com prova constante
dos aulos ou pl'oduzid(l inconLinente.
§ 2." De nullidade e excesso da execução.
§ 3. o De retensão de bf'm[eitorias.
§ 4,. o Infringentes do julgado com prova produzida incontinente, sendo oppostos:
N. 1. Pelo menor, nu pessoas semelhante , ás quaes compete restituição.
N. 2. Pelo chamado á auloria.
N. 3. Pelo executado com documenlos havido depois da
sentença.
Art. 580. A nullidade do processo sómente póde ser allegada
por embargos na execu ão, se fôr prelerida alguma fórmula
ou termo substancial do processo commercial (art. 674) (4,36).
Art. 58i. . nullidacle da senlença sómente póde ser allegada
por embargo::> na execução (437) :
§ L° Se ella é nuHa conforme o ar!. 680 (438).
§ 2.° Se eBa não foi proferida em ITráo de revi ta (LÍ39).
Art. 582. Quaesquer outrol' em Largo , que não fôrem os
dos arts. 577, 578, 5/9. 580 e 58'1, correráõ em apartado,
sem prejuizo da execução.
Arl. 583. Se a sentença fôr da Relação do di triclo, os embargos ou infringentes ou de nullidade, depois das allegações
finaes, serão remetlidos á Relação (MO).
o

(M5). Art. 59ll.
(436). Nolao-As nullidades do processo ou úa sentença só podem ser arguidas por emllargos na execução. nos termos dos art. 580 e 581 do Rcg•
n. 7370-Acc. da Ilel. de S. Paulo de 25 de .Abril ele 187!;0-Dij·. t.ll pago H 2.

(ll37). Not. anl.
(438). ot. llll3.
(ll39). Art. 681 § ll.
Nota. -o embargo, na execução a Accordão de que se negou 1 evis/ll:
0

devem ser recebidos. discutidllS afiliaI julgados pelo Tribunal de 2' mstan
cia.-Rev. n. 8li89 de li de Julho de 1874.-G. Jm·. I. 4P_ag. 1780
da
- Embargos de nllllidade não ão ac1missi veis na execllçao, se pendc
763
decisão o recur o da )'evista, interposto da seutença exequenda .-!lev. n. 8
de 20 de r ovembro de 1875. -Dh·. t. 9 pago 57.

(MO). Nols. ll3:!. e 436.
Nota. -Não são remettidos os embargos ao Tribunal superior quando a
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Art. D84.. São sómente attendiveis as bemfeitorias pennauelltes, que augmentã o valor do predio (MI).
Estimão-se as beml'eitorias não pelo que custárão, mas pelo
augmenLo do valor que cau. ão, e no estado ell1 que se achão.
ArL. DSD. No caso ue evicção, se o comprador auferir proveito
da depreciação por elle causada, o vend dor tem direito para
reter a parte do preç que fôr estimada por arbitradores (art.
2Hí, Codigo), Tambem tem u direito de retenção o c Jmprador
que tivl'r feito bemfeitorias na cousa vendida, que augmenteln o
seu valor ao tem po da evicção, se esta se vencer (art. 216,
Codigo),
Art. vu6. Offerecidos os embargos denlro dos, ei dias ela
penhor:), serão cOllcll1s0S ao juiz, que os receberà ou rp,jeitará
in limil/e (442).

ArL. 587. Se forem recebido" se a signará o termo de cinco
dias para a contestação, findos os quaes terá lagar a dilaçã
das prons, e :10 depois al'razoando successivamente o embargante e embargéldo no prazo de cinco dias cada um, serão os
embargos j 11lgad os afi naI.
Art. 588. 1)<\ sentença que julgar provado os embargos haverá appellação em ambos os eft'eitos j e da.sentença que o julgar
não provados a appellação será sómen te no effeito devolutivo
(art. (52) (44.3).
Arl. 589. lndependentEmente de embargos, pôde. qualquer
nullidade arguida é da ('xecução. -Acc. cio Trib. do COOlm. da Côrte de 3
(le Oezembro de 18,2.-G. JU7". L. 3 pago 212.
, - ;os embargos de que traia o ar!. 583 do Heg. n. 737, ohem os autos. a
)1I1~amcnto rio Tribunal superior sem novas razões, além daqllcllas que fôrao
produzidas no juizo da ex('cução. -Ace. da HeI. de S, Paulo de 25 de Abril
de 1.8711,-Di7·. t. 4 pago 112.
,
~ Os el11barg"s, oppostos a') m.odo da execução, não podem se~ cOlls!d~ra
dos mrringcntes do julgado pelas Relações, para sobre elles profenr decJsoe ;
e taes podem ser-desordem e tumulto da execlIÇ<1o-excesso della-ret nsão de bemfeitorias-restituicãu de menores.-Rev. U. 8~8't de 13 de hlaio
de 1.876.-G. J1b7'. t. 12 pag·,1l23.
(441). Not. ant.

(442) Art. 669 SlSl 3 e 1i.
N?ta .-Não podem ser rejeita~os in limine os embargos oppo~tos .pelo
mando á penhora feila por divida da mulher, da qual acha-se divorciado,
em bens do casal que ainda estão pro indiviso. Decis. de Agg. da Hei. da
Côrte de 25 de 'ovembro de 1873.-Dir. t. :& pago 268.
- Este processo é o mesmo que se deverá ~bservar 0:0 c,aso _do arL. 575
~ ~, pJra os embargos posteriores á arremataçao ou ad)udicaçao, antes da
asslgnatura das respectivas cartas•
. (ú43) No/a.-Não é caso ele aggravo e sim. de appellação a sentença que,
{~/,gando afinal emba7'[]os á ea;eclIção, annulla a sentença exequenda por
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das partes requerer ao juiz da execução a emenda do erro de
conta, ou das quantias exequendas, ou elas quantias liquidas, ou
das custas, e o jujz desde logo poderá, à vista da petição junta
aos autos, com inrormação do contador e ouvida a parte, deferir
como julgar conveniente (4.44).
Art.. 590. Mas, e o juiz entender que c1eve baver mais ampla
discnssão, poderá mandar que a parle fórme os seus embargos
no termo de tres dias, e delles se dará vista á outra parte
para a contestação, que será apresentada em lermo igual, findo
o qual o juiz proferirá a sentença final.
Art. 59'1. O beneficio de ordem ,póde ser allegado pelo fiador,
ou sacio nos termos dos arts. '1-97, 498 e 4·99. (4.45).
.
Art. 592, O beneficio de divisão póde ser allegado pelo de·
vedar, sado ou herdeiro (arl. IJ.31, Codigo), por meio dos embargos do ar~. 577,
2.
Arl. 593. E licito á mulher não commerciante prevalecer-se
do senatus-consulto velleano (4.46).
Arl. 594. Não tem lagar o beneficio da restituição dos menores (447):
§ 1.° Nas liquidações de sociedades commerciaes (art, 353,
Codigo).
§ 2.0 Nos casos de quebra (art. 911, Codigo).
Art. 595, Da sentença do arl, 590 só cabe aggravo de petição (arl. 669 § 9).
CAPITULO II.
Dos emba?'gos de terceiro.

Art. 596. Os embargos de terceiro sómente podem ser
oppostos nos termos marcados no art. 577 (448).

-------------------incompetencia do juizo que a proferio. Âl'ts. 680 Si 4, 658 e 652,-Dec~.

de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de i4 de Novembro e
1857.-0hron. do FÔ1'O de i859, n. 14.
- Do despacho, pelo qual são rejeitados in limine os embargos oppos~:
pelo executado, cabe aggl'avo e não appellação, na fórma do art. 669 § _
do Reg. n. 737 i-da sentença que julga provados os embargos de exe~u
tado, sim, é que cabe a appellação, em ambo os elfeitos, e no devoluU~~
sómente, se os julgou não provados. Rev. n. 895ft de 18 de Novembro
1876.-G. Jw·. t. 14 pago 222.
(M4) Art. 575,
(M5) Arts. 267 e 492 Si 3; Cod. arts. 257, 258 e 261(M6) Not. 57 do Cod.
(447) Art. 578 Si 3.
(448) Art. 652 e noto 355; Cod. noto 1348,
foi'
Nota.-Os embal'Yos ele tel'ceil'o senhol' e possuidor elevem Sel' Opp08 ,
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Art. õ97. Vindo algum terceiro com embargos á execução,
porque a cousa penhorada Ibe pertence por titulo babil e legitimo, e tendo posse natural ou civil com elfeitos de natural,
ser-lhe-ba concedida visla para allegar e provar os seus embargos dentro em tres dias (449).
Ar!. 598. Provando o ~erl~eiro embargante no referidos lres
dias os seus embargos, ou ,por documenlo" ou por lestemunhas,
serão recebidos, e e concederá ao embargado o prazo uu cinco
dias para contestar (MiO).
como os do executado, menos quemto aos eis diets, quando estes correrfm
sem sciencia do terceiro êmbarr;ante, paI' se nã I acha1' em seu pocler a
cousa penhorada 01t 1)01' Olll?'o motivo.-Decis. de Agg. do Preso do Trib. do
Corom, da Cone de 12 de Dezembro d"l 1857.-Gllron. do FÔ1'0 de 1859,
n. 13.

- Terceiro embargante, que não tem em seu poder o obj elo emb~rgado
ou penhorado, pórle 1'11' com enlbargo' depois dos (j dias. Deeis. de Agg. da
Rel. da COrle de 10 de 1I1;,rço de 1871J.-Dh'. l. 3 pago 637.
- Póde, como terceiro, embargar o socio COlDrllanditario, cujos bens fGrâo
arrecadados na I"allencia da firma social, sob fundamento de hal'er praticado actos de gestão, D~O tendo obtidu provimenlo ao aggr"vo inlerp sto
da decisão respectiva. ReI'. n. 8485 de 3 de . unho de 18711 ,-Dú·. l. li
pago 691.
- Tralanl1o-"e de embargo' de terceiro, enhor e possuidor, não é o
pedido do eXl'quente que regllla a alçada, e sim o valor dos bens, cuja
posse e prOfll'ieàade é disputada. Rev. n. 8;iill de B de Agusto de 187li.
-Di7'. lo 5 pago 9ú.
- Quem um.. \'ez allegou ~er senhor e pos~l1idor para vil' com embargos
d~ terceiro ii execução não póde dl'pois, per dur nelo as me mas causas,
dizer-se credor para áisputal' l))'efe),CIlcia. Rev. n. 8887 de 3 de Junh ~e
1876 e Acc. ?'evisOl: da HeI. da Côrte de 19 de lJezembro de 1876.-Dz)'.
t. 1 pago 68l1; t. '13 pago 204.
(4ú9) Nota.-É mister que o titlLlo . eja apto para Iransfel'ir dominio. ,\cc.
da ReI. da Cône de ti de lIIarço e '15 de Maio de 1873.-G. Jur. I. 3
pago 155.
,(lI50) Nota.-Os emua1'gos ele terceil'o senhor e possllielOl' no juizo COn!me)'-

cl~l não são como no civel um ,'enteelio pO.' esso)'io, e por iS80 deve o te.r-

~e~,.o embel7'gante prorw' o sei! elominio com lilulo lwbil e legitimo.-Decls.
~e Agg. do Preso do Trib, do Comm. da Côrte de 23 de Abril de 1.858, 7/J'on. cio FÔ1'O de 1859, n. 21.
. .

- A prova dos embargos ue terceiro deve ~er prodUZIda dentro de 3 diaS
con.tados da vista pedida para allega-Ios, e não depois de serem elJes oITerecldos. Decis. de Agg. do [res. do Trib. do Comm. da COrte de 2:3 de Março
de 1869.-Di)', I. 1 pag, 153.
,
,
- É nlOlivo para justificar o embargos fóra do t"/dlIO o, tempo de rél'l~s
pe~a menos pontualidade de expediente do fôro, como a graVIdade da que tao
agJtada. Decis. de Aag. da ReI. da Côrte de 10 de ~Ial'ço de 1874. -DiT. t. 3
pa~ fiJ7.
o

Nao ?108 Conf01'mamos com tal dOll!?·ina.
- O adjudicalal'io de direitos e acções de um cabeça de casal ufio póde
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Art. 599. Findos os cinco dias, e vindo o embargado com a
sua contestação, terá lagar a dilação das provas, qUtl sera de
dez dias, e arrazoando o embargante e embargado no termo
de cinco dias cada um, ~erão os embargos julgados afinal (45-1).
Arl. 600. Se os embargos não fÔl'em opposlos a todos os
bens, mas sómente a alguns delles, correráõ em separado, proseguindo a execução sómenLe quanto aos bens não embargados.
Art. 601. Recebidos os embargos, mandará o juiz passar
mandado de manutenção a favor do terceiro embargante. que
preslará fiança.
Art. 602. Se o exequente, sen(~o recehidos os embargos de
terceiro, desistir da penhora nos bens embargados, e requerer
oulra penhora, cessara a discussão dos embargos, e a penhora
dos bens embargados será levantada.
Art. 603. Não otIerecendo ou não provando o embargante os
seus embargos no triduo, ou se fôrem manifestamente calu~~
Dia os, serão rejeitados in lim-ine, e a execução prosegulra
por dian te (4:12).
Arl. 604..• Jão são admissiveis na execução embargos de
terleiro que nãe) seja ao ml~smo tempo senhor e po suídor,
ficando ao terceiro prejudicad direito saivo sobre o preço da
arrematação (art. 584, Codigo) (l1.53).
oppõr embargos de tercciro em execução, em que são pcnhorados bens do
devedor, eslando estes p,·o ·indiviso. I.lt'cis. de l~gg. ela lIe1. da Côrte de 19
de Maio de IS74.-Dir. t. 4 pago 656.
- A mulher na execução C'lntra o marido não pôde oppôr embargos de
terceiro, a menos que tenba titulo babil de dnminio. Decis. de Agg. da Rei.
de I'orto Alegrc ele L:I de Abril de 187!i. -G. JU?'. t. 7 pago 243.
.
- O credor COIl. ignatario ou anLi-cbretico torna·se senl10r dos rendimentos, e des:le que tem a posse do immovel pôde-se 0Pi;õr á pellbor~ que
recahir nesses rendimcntos, com embargos de terceiro senhor e pos Uldor.
Rev. n. 8707 ele 4 de Ago to de HS7fJ.-Dir. t. ~ pago 306.
- Não se deve nr-gar vista dos aUlos de execução para embargos. ~e
terceiro senhor c plJssuidor pelo facto de não ser acompaulJada ii pelJ~o
de prova ;dguma, pois tal prova eleve ser olIerecida no lriduo de ([.ue fa a
o art. 597 do Heg. n. 7'.:17 ; e conrorme fór ella, cntão 'crão recebidos, ~~
rejeitados 1'n limine os embargos. n,'ci . de Agg. da HeI. de ClIyalJá de
de Novembro de 1876.-Dú·. t. 1.2 pago 622.
(451.) ~ot. 94.
(4 ')2) Art. 669 Si 1.1..
(453) N da.- O prejudicado não pMe embarg;,r a senLença, mas ~~~a
appellar. HeI'. n. 8109 de 9 de Novembro de 1.872.-EeJ;. Jur. de 1 ,
pago 29"1.
O
- Tanlo no civel, como no cOl11l11ercial, terceiro, q;,e não seja ~o mes~r
tempo sei hor e possuidor, não c adrniltido a embargar a cxecuçao, e p
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TITULO Vr.
DAS PREFERENCJAS.

Art. 605. É competente para ingtaarar o concur:o de preferencjas o juizo onde se procedeu i arrematação dos bens (454).
Arl. 606. A preferencia deve ser di'plltada no mesmo processo da execução (455).
.
Arl. 007. Deve versar, ou sobre I preço da arrematação, ou
obre os proprios bens, se não rôrão arrematados.
Art. 608. Não ~e póde disputar a preferencia seuão depois
do acto da arrematação.
Art. 609. Só tem logar e concur'o de preferencia de que
trata este titulo:
§ i. o Quando o devedl)r commum não tem bens para o pagamento de todos os credores (456).
§ 2,0 Quando o devedor não é commerciante (457).
~ 3. 0 Quando os credores vêm a j llizo antes de entregup, ao
ex~quente o preço da arremata~ão, ou ante.; de extrahida e
asslgnada a carta àe adjudicação (4,58).
Art. 610. Sendo commercianLe o devedor insolvavel, a preferenda .erá regulada conforme as disposições do Codigo Commercial. Parte m-Das quebras.
.
isso para lal fim não se lhe dá vista dos autus. DecL~. de Agg. da fieI. de
Ollro-I reLO de J de DeZf'mbr,) de 1.874.-Díl'. l. 6 pago i42.
- Embargo de tercdro na l'IecLlçào não sã atlmittidos se não é senhor
e Possuidur. Decis. de Agg. da ReJ. da Cúrlt: de 1.1 de Pevereiro de 1l:S76.
G. Jm·. t. 1.1 pago 145.
(454) Not. 356.
(655) Nota.-O crl'dor preferenle excluiel0 do concur o, e . condemna~o
nas Cu las, não póde ter vista para o(ferecer embargo~ de nulhdadp.. DeclS.
de Agg. da Rp.I. da Côrte eh: 23 de Março de 187ü.-Díl'. l. 10 pago 239.

i .(~56) Nota. -A declaraçã I por parte do executaclo 110 titulo do credor que
UlCla concurso dl' preferencia. do que po ue bens para o pag Imento de
lodos (,S seus credores manifesla a illegalidade do mesmo concurso. nev.
n. 8887 e'e a de Junh~ de 1876.-Di1'. t. 10 pago 684 e Acc. revísOl' da
ReI. de f'emambuco de 19 de Dezembro de 1876. -Dí7·. t. 13 pago 204.
só(657) Nota.-o art. 609 Si 2 do Reg. n. 737 de 1850, qne d~c1ara que
le.m logar o concurso de preferencia, quando o devedor nao é commerclaDle, comprehende em sua elisJlosição tanlo 03 negociantes malriculados
~~~ os não matriculados. Decis. do Iosl. dos Advs. em eooL de 28 de
II o de 1860.-Rev. do Inst. de 1t168 pago 315.
(458) Art. 630.
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~o caso do
3° do artigo antecedente, vindo depois dos
termos que elle designa, os credores prejudicados usaráõ da
acção ordinaria (409).
.
Art. 6-1 '1. Em qualquer termo da execução alé a entrega do
preço da arrematação ou extracção e assignatura da carta de
adjudicação, podem o credores fazer o protesto de preferencia,
e requerer que o preço não seja levantado, ou se não passe
carta de adjudicação. sem que primeiro.se dispute a preferencia.
Esle proteslo não é necessarlo no caso do art. 556 § 3,
Art. 6'12. Para ser o credor admiltido a concurso é essen·
cial que se "pre ente no juizo da preferencia, munido de algum
dos titulos dll divida, aos quae:> compete a assignação de dez dias
(art. 247),00 sentença obtida contra o executado, 'em dependencia de penbora (ll60).
Art. 6·13. Para a preferencia devem ser citados os credores
conhecidos 10m a com;ninação de perderem a .prelação que lhes
compete.

(li50) Ord. L., 4 T. 6 § 2.
(liGO) Vide not. 1409 do Coll.
Nota.-Ha necesside~de de sentença p (1'0. e~ decisão efiwlljulgamelltodos
al,tigos de p)'c,f"l'encia, embora admittidos na j'ól'ma elo 0.1". 612 do l~pg.
n. 737, como titulos de dLvida, aos quaes compete assignaçào de 10 dws?
-Têm sido cOlllradiclorias as Ileci ões dos Tribunaes, como refere o ReI. da
Just. dr; 1866, e Cons. Preso do Sup. Trib.
.
- E indispensavel a sentença pl'évia qual'ificada para a decisão e.1 ulgamento da 1Jrefe1'encia: da conf1'Ontação dos aI'is. 612 e 633 elo R~g.
n, 737 resul'a que titulos de divida a que compete assignação de 10 dl.as
são elemento.;; exigidos para o ingresso deb acção, ou disputa ele prejel'enclG
mas nunceb complementares ou bastantes pa1'e~ o julgamento. -Bev. n. 6'02
(civ.) de 10 de Março de '1866.-JU1'. Gomm. pago 03i.
- Não pó de um credor alJegar preferencia, munido unicamenle co~ uma
carta, simplesmente reconhecida pelo devedor, havendo outros habUllado.5
com sentença. Acc. 'da H.el. da Côrte de 9 de Fevereiro de 1855.-JII1·
Gomm. paC', 238.
.. d
- Credor nos casos de falIencia on insolvabilidade considera-se habilita o
para o concurso simplesmente com o seu titulo inscripto, segundo a reforma
hypothecaria. ReI'. n. 8259 de 21 de Maio de 1873.-G. JU1'. t. 1 pago 170.
- Não vale como bYPolheca o respecLivo contrato, celehrado em palZ
estrangeiro sobre immoveis situados no lmperio: -entretanto o credo~' .que~
firmado em tal contrato, obtem sentença passarla em julgaelo, fica babllJtad
como chirographario para concorrer em rateio na execução movida por OUje~l
contra o devedor commum. ReI', n. 8361 de ti ctt: Setembro de 1873.-G. u·
t. 1 pago 30~.
.
- Escliplura de simples confissão de divida sem enumeração d~ dinIJe1ro,
ainda que com hypotheca, não é tilUlo habil para o concurso das prefere~CJ~~
H.ev. n. 8887 de 3 de Junho de 1876 e Acc. 1'evisol' da ReI. de pe,o;04
buco de 19 de Dezembro de 1876.-Dil'. t. iO rag. 68!I. t. 13 pago
.
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Aos credores desconhecidos fica salvo o direito para, por
meio da acção ordinaria, di putarem a preferencia que lhes
compelir (461).
Art. 614·. Citados os credores, e accusada a citação, serão
propo tos os artigos de preferencia pelo credor que promoveu
o concurso, e aos demais credores se acsigoará o termo de
cinco dias a cada um, para successivamente formarem os seus
artigos ((162).
Art. 6{ :i. Offerecidos todos os arligos, se as ignará a cada
um dos' credores o lermo de cinco dias para conleslarem na
mesma ordem em que articu!árão.
Art. 616. Concluida a contestação, eguir-se-ba dilação das
provas que será de vinte dias, e, finda a dilação e arrazoando
os credores sueces ivamente cada um no lermo de cinco dias,
serão os aulas conclusos, e o juiz julgará a prefer6ncia a quem
compelir, ou mandará que se proceda a raleio no ca~o de não
haverem credores privilegiados, ou bypothecarios.
Art. (H 7. A disputa entre o credores pMe ver ar não sómenle sobre a preferencia lue caJa um allega, s~nãl1 lambem
sobre nul1idade, simulação, fraude e falsidade das llividlls ou
contralos.
Art. 618. As preferencias no caso de iosolvabilidade no devedor civil, havendo concurso de credores commerciaes, será
regulada conforme os artigos seguinle (463).
Art. 619. Os credores erão dividido em qualro classes:
L° Credores de dominio (464) .
. 2.° Credores privilegiados (ll65).
(li6!) Nota.- '6 devem er eitados pal'a apl'efel'eneía os 'file tiverem POI'
ella Oppol'tunamente l J)"otestado. -Dccis. de Agg. do Prcs. do Trib. do Comm.
da CÕI'l. de 1.4 de 'ovembro de 1.857. - 011·on. elo FÔTO de 1.859 n. 14.
- C~l1cl1rso de prefel'encia não se abre segnndo sobre o prodl1cto ~os
mesmos b, ns, que foi objecLo do primeiro. Decis. (~C Agg. do Preso do l;l'Ib.
do COlllm. da lôrLe de 01 de Outubro de 1.872.-G. JU1·. L. 1 pago 39i.
(462) Nota. -Quem promove o concurso da lJreferencia, o que p07' eU e
P~'O(estou, 011 o credo' que fez cital' os outl"OS pCO·{( o C01~CU~·so? - Aquelle
eledor que mandar ciLar aos ouLros para o concurso, nao lIuporLando que
um credor seja o exequenLe ou qualquel' ouLrO .-Decis. do Inst. dos Advs'
da Côrte em conf. de 22 de Abril de 1.858-de 7 votos cOlltra G.- Rev·
do 1M/. de i867, pago 185.
(41;3) Art. 608 SI 2.
(46~) Cod., art. 873, e DOLs. 1.362 e 1371..
..Nota._A divida que "ence juros não tem caracLer de deposiLo para elasslhca~. e de domiuio.-Acc. da I:cl. de S. paulo de G de Fevereiro de 1877.
-DI/·. l. 13 pago 379.
(465) Cil. Cod.
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§ 3 ô Credores com bypotheca (I~1)6).
§ 4. Credores simples ou cbirographarios (4·67).
Art. 620. Pertencem á prime~ra classe:
§ 1.0 9s credore de bens que o devedor possuir por titulo
de deposito, penhor, administração, arrendamento, aluguel, com·
modato, usufructo ou mandato (4.68).
§ 2. Os credores de letras de cambio ou outros quaesquer titulas commerL.iaes endossados sem transferencia da
propriedade (469).
3.° O filho-familia pelos bens castrenses e adventícios (4-70).
§ 4. O herdeiro e o !egatario pelos bens da herança ou
legado (4.7'1).
§ 5.° O papilJo pelos bens da tu lo ria, e curadoria (472).
§ 6. o A mu Iher casada pelos bens dotaes, pelos paraplJe,rnaes. ou pelos adquirido; na constancia do matrimonio por
titulo de doacão,
heranca
ou lecrado
com clausula ele não en·
•
o
trarem em communbão (11.73).
§ 7.° O dono da cousa furtada existente em especie (474).
~ 8. O vendedor antes da en treCTa da cousa vendida, se a
veud l não for a credito (arts. t98 e 874, n. 8, Codigo) (475).
Art. 6iH. Pertencem á cla~se de credores privilegiados. os
credores mencionados uos arts. 876, 877 e 878 do COUlgO,
sendo contemplados no § 6 do arl. 877 os credores que concorrerão com materiaes ou dinheiro para a compra, cons~ruc·
ção, reedificação, reparação e bemreitorias de predios rusUCo~,
ou urbano, e os yendedores dos mesmos predios ainda nao
pag'o~ do preço da vendi\: no § 9, o dote estimado ((~76):-0

0

0

0

l46li) Cil. Cad.
(46:) Cil. Cad. c noto 1363, e Av. n. 79 de U\70.
(46R) Cad., arts. 874 § i e 875.
(169) Carl., art. 874 § 3.
(470) Cad., arL. S7lt § 5.

(471) Cad., art. 874 § 5.
(4í2) Cad., arL. 87ú Si 5.
(473) Cad., arl. 814 § 6.-Vide not. :1368 do Cad.
(4711) Cad., al't. 87ú § 7.
(475). Vide not. 1370 do Cad.
(1l76) Vide nols. aos al'ts. de que se faz menção.
. Iia-!'Vota. -É credo!' de dominio da massa lal.lida .do mal'i(lo ~ mLl~1C1COID_
bil1l"da com e;cripLura datal, embora não mscnpta no "egts tro o eslão
merda, na conformidade do art. 87a § 6 do Codigo Comm., quando a qu
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Pertencem á 3" classe os credores IlypoLhecarios,

ou que têm seus creditas garantidos por bypotheca geral ou
especial, quer seja civil, quer seja commercial (!17í).
Art. 623. Pertencem á 4" classe todos o' credores não
contemplados nas tres classes referidas nos artigos antecedentes (478).
Ar!.. 624,. Os credores preferem uns aos outros pela ordem
em que ficão chssificados, e na me ma c1a~se preferem pela
ordem da sua enumeração (arl. 88(), eorugo).
ArL. 625. Não se offerecendo duvida sobre os credores de
domínio (arl. (i20) , lIelll sobre os privilegiados (arL. (21), o juiz
poderá mandar entregar Jogo éL cousa aos primeiros e aos
segundos a importancia reclamada.
A COUS::l. será entregue na mesma especie em que bouver
sido recebida, ou naquella em que existir, tende sido subrogada;
na falla da especie, será pago o seu valor (arl. 881., Codigo).
Art. (i~6. Os credores privilegiados serão pagos pela fórma
eslabeleeida no al't. 882 do Codigo.
Arl. 627. Concorrendo dou ou mai crerlores com hypolI]~cas geraes ou especiaes, preferem entre si pela orelem segUlr.le:
, L o Aquelle que á bvpotheca especial rennir a hypotber,a
tacita geral ou especial po'r algum dos titulo~ especificados no
art. 621 .
. 2, o O que fôr mais antigo na prioridade do registro da
hYPoll1eca, ou seja a hypotbeca especial Oil geral (470),
Arl. 628. Apparecendo duas hypothecas regi'Lra,das na mesma
data, prevalecerá aqllella que tiver declarada no lostrllment? a
hora em que a escriptura se lavroll. Se amuas houverem sido
apre ,entadas para o registro simultaneamen.te, os portadores
dos Instrumentos entraráõ em raleio entre SI (4.80).
obre o dote estimado, sendo a mulher dotada (m qliaulia certa, pelo
dcve SCI' considerada credora privili'giada pela hypolheea t~Clta que sobre
us bens do marido lhe dá a anliga legislação, e a mOllern'l no art. ~21.. do
lIeg. COlllmercial. Uev, de 00 de Novembro de i8ti:).- Jw', dos Tnbs.
pago 243.
- O vendedor ele uma macbina a vapor para um estabelecimenD eornlDe.reial é credor IlrivilegiarllJ. l\cv. 11. :>7116 de 2 di: Outubro de i875.DIl'. t. 9 pago 58:
'WSõl

qUI!

(~77) Cod.,

an.

879. -v·ide not. 352 do Cod,

(478) Cod., art. l:s79 in fino
(479) Cod., art. 884.

(480) Cod., art. 885.
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Art. 629. Os credores bypotbecarios especiaes, a respeito
dos quaes se não der contestação, se!'ão embolsados pelo produeto da venda dos bens hypothecados: a sobra, havendo-a,
entrei. na massa, e pela falta ou diffe!'ença concorrem em raleio
com os credores cbirographarios .(4.8f).
Art. 630. Quando acontecer que o credor hypothecario e pecial nada receba dos bens hypotl1ecados, por serem absor·
vidos por outro que deva preferir na mesma hypotbeca, enlrará
no rateio com o credor chirographaria (art. 887, Codigo).
Art. 631. Os credores que tiverem garantias por fianças
serão contemplados na massa geral dos credores chirographal'ios,
deduzindo-se as quantias que tiveram recebido do fiador, oesle
será considerado na razão das qualltias que tive!' pago 'em descarga do devedor commum (art. 889, Codigo).
Art. 632. Todos os credores chirograpbarios l~m direilos
iguaes para ~erem pagos em rateio pelos remanescentes que ficarem depois <.le satisfeitos os credores das outras classes (482).
Art. 633. Nenhum cre~or chirographario que se apres.el1~ar
habilitado com sentença simpll'smente de preceito lem dll'el~o
para ser contemplado nos rateios. Fll;a entendido qu se Dao
considera 'simples!llen te de preceito a sentença que, além da
confissão, se fundar em instrumenlo publico nu particular (483).
Art. 634.. Se o credor bypothecario geral preferir ao especial em razão de antiguidade do regist!'o (art. 627, § 2), o lIypothecario especial será pago pelo remanescente (4.84).
_
As 635. A preferencia d,1 hypotl1ecario e pecial em. relaçao
ao hypothecario geral se limita au valor dos bens especlalmenle
hypothecados.
Art. 636. Da sentença de pl'eferencia bayerá appel\ação coro
eft'eito devolutivo sómenle (48õ).
(li81) God., art. 886.
(li82) An. 6i 2; God. art. 890.
(li83) Art. 672 e noto 6i3· Cod. no1. 1li09.
Nota-A sentença que em assignação decendial recebe com ~oodeI1JOaçã~
embargos oppostos habilita para o concurso de preferencia, ameia CJu~5 se
apresente elI" : 01' certidão. -ReI'. 11. 6726 de 27 de Setembro de I 6Acc. reviso!' do Trib. do Gomm. de Pel'l1ambuco de 12 de Julho de 186 .
JUl". Comm. pago 227.
(li8li) God., ar1. 884 § 2°.
(485) God., arts. 860, 861 e 888.
_
. ' eU"eilO eDl
Nota. -A appelJaçao da sentença sobre preferencIa tem UIll so
lIeg.
contrario do que se observa no chel e excepção da regra·do iJrt. 652 do
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Art. 637. A preferencia comprebende os juros vencidos até
o concurso; quanto aos que decorrerem posteriormente, Ó lerá
logar a prefereocía havendo sobras (arL 829, Codigo).
Art. 638. Nas arrematações de navios as custas do proce so
da execução e !J.rrematação preferem a todos os credilos privilegiados (art. 4.78,· Cod.).

P;\,U'I.'E TERCEIRA..

'TITULO L
DOS RECURSOS (486).
OAPITULO 1.
Dos emba1'gos (487).

Art. 639, Dentro de dez dias depois da publicação ou intimação da sentença (art. 230), poderão as partes oppôr embargos á sentença da -1 a inslancia, sómenle se fôrem de simples
declaração ou de restituição de menores (4.88).
A~t .. 640. Os embargos de restituição de menol'6S só serão
adrmltldos, quando estes não tiverem sido partes desde o
COlllm. 11. 737.-Decis. de Agg. tio Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 31.
de Outubro de 1.872.-G. JZt1·. t. 1. pago 391..
- Não ha razão justificativa para, contra express~ disposição da lei, receber-se nos eJl'eiLos regulares a appelldção da sentença pl'Oferida cm concurso
de p!cferencia. -Decis. de Agg. da ReI. da Côrte de 28 de 'ovembr.l de 1.873.
-Vil'. L. 2 paO'. 263.
(486) ::fota-A queru não é consorte na lide não approveita o recurso por
OULro IDlerposto. -[ley. II 7878 de 14 de eLembro de 1871. G. Jur. L. l.
28.
•
b - O Trib~nal competénLe conhece do recurs? i~LerposLo para outro TriEun~ _que ~ Illcompetente, pois que cumpre attnbrur ii erro ~a parle ou do
scnvao
a lUterposicão
do recurso,teudo
em attençao que em todo
c
as
o ' · . 'il'l'e"'u!ar
"
_
'u] a Interposlçao do recurso prova que a parte naG conformou-se com o
~e gado da 1.' .instancia.-Acc. do Trib. do Comm. da CôrLe de 7 de Julho
187~. -DzI'. t. 7 pago 322.- Vide G. Jur. t. 7 pago 124.
n- i'iao toma-se conhecimento do recurso interposto fóra de tempo.ev. n. 838~ de 27 de Setembro de 1873.-G. J~tr. t. 1. pago 323.
etn(~87) Nota.-Nas causas de competencia do Juiz de Paz, são inadmissi veis
argos á sentença.-Decr. n. 5467 de 1.873, art. 29.
(488) Notas 51.0, 51.6 e 517.
pa~.

670

APPEXDICE

principio da causa, ou se IbBS não tiver dado tutor ou curador;
ou tiver corrido a causa á revelia; ou o lutor ou curador
tiver d.:ixaclo de arguir algum,! nullidade do processo no termo
legal.
Art. 64.i. Os embargos de declaração só terão logar, quando
houver na sentença alguma obscuridade, ambiguidade, ou contradicçãu, ou quando e liver omittido algum ponto obre que devia
haver condemnação.
A.rt. 6'~2. Em qualquer destes Ca os, requererá a parle pOI'
simples petição que se declare a sentença, ou se expre se o ponlo
omittido de condemnação.
Art. 643. Junta a petição ao autos, serão estes conclusos, e
decidirá o Juiz sem fazer outra mudança DO julgado.
Art. 644.. Os embargos de restituição de menores ser;ll}
deduzidos nos proprios autos, pedindo·se para isto visla ao
juiz, que a dará por cinco dias, tendo ::l.Ié,n~clisso cada uma das
partes igual prno para a impugnação e sustentação dos mesmos
embargos [48r;.
Art. M5. SI' a materia deste emb:lrgos depender de factos:
que só possão :iclr provados por testl~munhas, o juiz concedera
uma só dilação \le dez dias para a prova, findos os quaes oescrivão
fará os autos cone/usos ao juiz, que deltes conhecerá como
direito fôr.
CAPIT 'LO 11.
n

Das appellações.

Arl. 6<16. Tem logar a appellação para a Relação do ,districto nas causas que excederem de 200#\ (art. 26 do titulo
unico), quando a sentença rôr definitiva, ou tiver força de definitiva (4.90).
(489) Art. 662; Av. n. 405 ele 1855; Il'Jt. 510.
(490) Cod., arts. 851 e 860.-llide not • 1.51,216,509 e 517.
Nota.-Sobre alçadas uo- Tribllnae elo Commercio.- Vide oot. 1ú72 do r;.oJI.
- A cppellação é cornnnum a ambas as pal'tes e 1JO )' isso aproveita am/
áquella que niío appellou j (Ord. L. 3 T, 7'1.); mas quallcln 1!ma appella a
1Jarte ou pcwtes elesfavora/veis e outra nilo, só a esta aproueita, quando~
causa é individua Ol! não contém artigos o'/! capitulos eparados,-Dec.
de Agg. do Preso do Trib. do COillm. da Côrte.
,
ex
Esta decisão é fundada, lambem, no dispo to na Lei 1 t. 68 Coe!. /fi, ltnllS
'lJlur. appell.
II _
- Não temfol'çCt de definitiva, e por isso nilo admitte j'ecw'SO ,de ?:FPf 't~
ção Ct interlocutoria que inciclentemente declam insubsistente a ctlaçaojtl I
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Art. 64.7. A appellação póde ser interposta ou na audiencia, ou
por despacho do juiz, e termo nos autos. sendo inLi nada a
outra parte ou seu procurador (arl. 215) UI.9i).
Arl. 64-8. Esta interposição deve ser feita no termo de dez dias,
contados da publicação ou intimação da sentença (art. 2.. . 5) (492).
e'l7landapl'o egui,' nos te1'mos da cau.<a.-Decis. de Agg. do Preso do Trib.
do ComUl. da Côrte de 24 de Novembro de 1857.-0h1'on. do Fôl'o de t859

n. 13.
- Sendo a liele Pl'oposta no Juizo :Municipal que accumula a}III'ú;elicçào
commercial que lhe compete no jÔl'O cormnu'lll, sem escrivão privativo para
as causas commel'ciaes, intel-posto o recurso d(~ appellação 1Jm'a o Tribunal
da Relação, não deve este julgar-se incompetente, O,·d. L. :3 T. 70 pr. -I\ev.
Cil'. n. 645:; de 19 de Março de 1.86lt. -Rel. elo n1inist. d(~ Just. de 865.
- Esta decisão. a meu vêr, parece, como se diz, de costa á cima: não tem
justific~ção possil'el. IJa certas cousas neste muud.o que me p~recr.11l tão ex-

tl"~,.7·dinarias que, para não ajuizar mal dos.outros, pr firo desl:on(]ar de
mmha humilde intelligencia.
- Em appellaçã.. não se reforma Eentença de i n instanda, fnndada em
prova de aut0S, por motivo do facto posterior a ella.-Rel'. n. 70 '~ ue G de
Julho de 1867 e Ace.. 7'evisol' da Rei. da COrte de 1lt de Julho de ~B68.
G. Jm·. t.1. pags. 1.56 e 1.70.
- Em vez de 2001) del'e lêr-se 500g.-\\'ot. i/ji2 do CoJ.
- Appe\lação e não aggravo cabe da decisão definitiva que julga nu \lo o
proces o por incompetencia do Juizo.-Rev. n. ,,300 de 1lt de Juuho de 1873.
-G. Jur. t. ,t pago 20:l.
:-- A appellação devolve todo o conhecimento da causa e seus incidenles ao
~'flbuDal superior, embora sobre alguns delles mio houvesse decisão da l'
IDstancia.-Hev. n. 8.11. 1 fie 12 de Novembro de 1873. -G. Jur. t. 1 pago 373.
- Sobre quem pôde appellar e quem não. -M.an. ele A7'P. Si Si ::Si, 32,
33 e 34.
-. Cessionario pôde appel\ar da seutença proferida contra o ced lHe, só
depOiS de exhibir o instrumento da ce são.-Decis. de Agg. da HeI. da Côrte
de 11 de Setembro de 1!374.-Di7·. l. 3, pago 302.
\

(6\ll) i'l'ota.-Já o dispunha a Disp. Prov., an. 15.

- Não se tendo lavrado o competente lermo de int('rpo ição, /.lUO se presume a appellacão.-Acc. da ReI. da Côrte de ti de Fevereiro de 1855. -lJ1an.
das Appell. not. 7lI; flev. n. 726lt de:1.2 de Setembro de 1!S68 e Ace. ,'CViS01'
da l'\el. ~a l1ahia de 28 de Agosto de 1.870.-G. JU7·. t. i p:g. 195.
- Ê dlspensavel a ratificação em audiencia.-Decr. n. 5lt61 de '1873, art. 12.
- O processo d;,s appellações das sentel1ç~s dos Juizes de Paz é regulado
pelo art. 63 § 6° do Decr. n. lt82Li de 1871..-Decr. n. 5~67 de 18í3, arl. 1.3.
-. Pôde ser interposta perante os Juizes Municipaes, ou perante os Juizes
de DIreito, a appellação proferida por estes nas comarcas gel at's.-Lei n. ~o33
de 1871, art. 23 § :3; nos mais casos, perante o Juiz que houver proferido a
sentença.-Decr. n. 5467 de '1873, art. 1lt.
- Não se conhece da appe:lação se o respectiYo lel'!M nã.o é a signado
~ntro d.) prazo legal, embora tenh~ sido interposta depOIS de lIda a sentença.
Acc. da ReI. da Côrte de 1. de Agosto de i873.-G. !1t,·. t. 1. pago 1100.
(lt92) Arts. 235 e 728. -Not. lt89.
Nota.-Expirando o termo legal, a que SP, refere este artigo, não se toma
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Art. G49. Interposta a appellação na fónua do artiges antecedente, será a causa aV:lliada em quantia certa por arbitros
nomeado pelas partes, ou pelo juiz á revelia dellas (4.93).
ArL. 61>0. Não terá logar a avaliação da causa quando houver
pedido certo, ou quando as partes concordarem no eu valor
expressa ou tacitamente, deixando o réo de impugnar na CODtestação a estimativa do autor (4.!H).
conhecimento da appellação.-Hev. n. 610;} dc 9 de . overnbro de 1861.Jlb?'. Gomrn. pago 3il5.
- O decendio corrc da intimação ou pllblicação da sentença c não se suspende pela apresentação de embargos inadmissivcis.-Acc. da ReI. da Côrte
de 28 de Agosto de 1873.-G. JU7·. t. 3 pa~. 30L
- O deccndio para a appellação começa a contar-se da data da publicação
da sentença qne, julgando provados os cmbargJs, reputou nulla a penhora.ReI'. n. 8551. de 26 dc ~ctembro dc 187ú.-])i7'. t. 5 pago 589.
- Ainda que baja appellação, a sentença passa em julgado, sc dentro dos
10 (lias de sua lUlímação se não laHa o respectivo termo.-Acc. da ReI. de
Porto Alegre de 16 de Dezembro de 1.876. --Di?'. t. 10 pago 7\J.
(ú93) Nota.-Imerposta a aJlpellação e avaUada a causa, o Juiz que liver
pro[el'ido a sentença rcceberá a appellação, se fór de rcccbcr, declarando,se
em ambos os etIeitos, ou no d.evolulil·o sómente, e no mesmo dcspacho aS.lgnará o PI'ClZO cm que os autos devem s('r apresentados na instancia supenor.
-Decr. n. 5úli7 de 1873, an. 15.
(ú9új Vide nots. 129 c 279.
;:"TotCt.- Quc ~e fizesse appUcação á". causas ci,;cis das disposições dos
aris. 650 e seguintes até 660 do Reg. n. 'j'il7' que fosse extincta .a C7Ia!lcellcwia j e qne fi.n(llnncnie as se1ltença , que/' na 1', que~ flCt 2' mstancla,
devem se?' emba7-gadas, dentro ele i O dias de sua publicaçao na presença d~s
pa7·tes ou 'seus procnTadores Oll ela sciencia jlwada, quando ausentcs.-DecIs.
do lnst. dos AdI'. da Côrte 'ln C07lj. de 7 de Julho de 1859. -Rev. do Inst.
de 1867 pago ú17.

- Quando o valor da causas demandadas não tiver sido cxpressamente
declarado pelos autores logo que propoem as acções em juizo, para o pagamento elo referido imposto, não scja admHtido que os seus valores se regulem pelas declarações dqs antores por meio de simples requerimentos o~ IJO~
termo apenas por elles assignados, anles dos julgamentos, pnrém, dep.OIs da
contestações das lides, e muitas vezes das desistencias dos pleitos c SUll ~or
arbitramentos de louvados, ou por accôrc!o e aprazimento de ambas as PaI~
(autor e réo), para que sobre estes recaia a disposição do art. 8 do De~r,. :
9 de Abril de i8ú2, cm pena de semelhante omissão, e se evitem o, preJ1U~~
á Fazcnda Publica, como foi expressamentc dcterminado no Av. n. 18ú de 180u.
-Av. n. 31 de 1863.
. das
- E te Av. referia-se {I dizima já abolida.
- Não é necessaria a avaliação ;-10 nas causas até 100S e 500g,,Julga lO
pelos. Jn!ze.s de_Paz e :\lunicipaes ;_2 qnando a. causa co~tiver pe(!ld O c~~67
de cUJa lUtlmaçao deu-se prova, on não houve lmpugnaçao.-Decl. n. a
de 1873, art. 16.
0
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Art. 651. No mesmo despacho em que o jujz receber a appelIação, ordenará logo a expedição dos autos para !lerem apresentado~ na superior instancia dentro do prazo legal (!~95).
Art. 652, Os effei tos da appellação serão suspensivos e devolutivos, ou devolutivos sómente: o suspensivo compete ás acções
ordinarias, e aos embargos oppostos na execução, ou pelo
executado ou por terceiro, sendo julgados provado; o effeito
devolutivo compete em geral a todas as entenças proferidas nas
demais acções commerciaes (496).
(495) Nota.-Nas comarr.as geraes sómente aos Juizes de Direito compete
proferir sentenças sobre denegação do recebimento da appellação ou seu
recebimento em um só elfeito, nas cansas excede::ntes de 500;J:tJ. -Decr.
n. 5467 de 1873, art, lJo § 4°,
- Por ser materia de ordem publicn sobre que o Tribunal superior deve
Jlrovcr ex-offieio sem embargo da parte não ter interposto o recurso de aggravo, ,que lhe compelia, em causa que a arpellação tenba sido recebida por
Juiz incoml,etente, devem os autos voltar ao Juizu donde vierão, para sanar-se essa yiolacão da Lei, a qual não póde prejudic3l' a parte.-Acc. da
ReI. ete Porto Alegre de 30 de Outubro de 187Ú.-Dir. t. 7 pago 641.

(496) Arts. 506 c 588 j Cod., arts, 851. a 860 ; Reg. n. 73 , art. 1.66.
Nota. -A apIJellação da sentençet que ,iulga não lJ1'ovados os embal'gos ele
terceiro senho)' e possuidor recebe·se só no e.D'eito devoluti'Vo-não assim quando
o emba'rgos se ,iulg ão provados. E nem obsta que estes embal'gos sejão
oppostos eln gráo de excepção,-Decis de Agg. do Pre. do Trib. do Comm.
~a Côrte de 5 de Outubro de 1857.-Chl·on. do Fôro de 1859 n, 7.
- A appellação interposta da sentença que afinal julgou provados os
embargos de terceiJ'o senhor e possuidol' é em ambos os e.tleitos.
Nen~ obsta que os embCtl'gos não fôssem OP7)ostos em ,gl'áo~ ,de exe~ltção
pl'Opl'lannente dita mas em vil·tude de mandado de appl'ehensao.-DeclS. de
Agg. idem de 12 de Outubro de i857.-Chl'on. do Fôro dc 1859 n,8.
O processo al'bitl'al não é orelinQ7'io, e lJOI' isso a, appellaçlío não deve
ser recebida nos e.ffeitos ordina,.ios.-Decis. de Agg. idem de 5 de Dezembro
dc 1857.- Chl'on. do Fôro de 1859 n, 13.
.cJ suspensiva a appellação interlJosta da sentença que não julgou:.pl·otad?8 os embargos na acção decenclial, e 08 J'ecebeu sem corul"emnaçao.Decls, ele Agg. idem de ~2 de Fevereh'o de 1.858.-C1won. do FOI'o de 1.859,
n. iO.
,- A appeJlação em accão decendial deve ser recebida no elfeito de"olu~i vo
o

o

-

somcnte, quando os embar'gos são recebidos com condemnação e afinal ]ulg3clos não provados.-Decis. de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de
2 de Dezembro de 1872.-G. Jur. t. a pago 3(\3.
- Não obstante ter-se recebido em ambos os efl'eilos a appellação da selltenç~ de indeferimento de cmbargos com condemnação, e~ecuta-sc-a, e nem
por ISSO del'e ser recebida nos elreitos regulares a appellaçao da sentença que
Julga não provados os embargos do executado.-Decis, de Agg. da ReI. da
Côrte de '17 de Fel'ereiro de 1874. Dil', t. 3 pag'o 633.
d - Deve ser recebida nos elTeilos regularcs a appellação da ,euteuç~ que
e preza os embargos no proce so de prestação de contas, em cxecuçaO da
~ ~
48
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ArL. 653. Se ao appcllação fôr interposta no lagar onde estiver
a Relação, a remessa dos autos se fará independente de traslallo,
salvo quando a appellação tiver sido recebida no eITeito devolutivo sómente, e precisando a parte de extrahir sentença para
executa-la (497).
Art. 654. Os autos de appellação deveráõ ser apresentados ao
secretario da Relação nos prazos seguintes (498):
sentença.-Decis. de Agg. da Rei. da Côrte de 19 de Outubro de i874.-Dir.
t. 6 pago 306.
- Tem etreito devoluLivo a appelJação interposta de sentença proferida
sobre acção proposta e julgada, como summaria, embora não o seja.-Decis.
de Agg. da Rei. da Côrte de 28 de Junho de 1877 .-Dir. t. 3 pago 714.
- Tem efl'eilo devolutivo sómente a appellação interposta da decisão que
rejeitou excepção de iJlegitimidade d~ parte; o processo do incidente segue
a marcha da causa prjncipal.--Decis. de Agg. da Rcl. da Côrte de 17 de
Julho de 1877. :'-Dir. t. i3 pago 715.

(497) Not. ant.

Nota.-A. expedição dos autos se fará independente de traslado: 1°, ua appeliação das senteuças proferidas pelos Juizes de Paz, se o Juiz de Direilo residir no mesmo lagar j 2°, na appcllação das sentenças dos Juizes MUDicipaes,
se o Juiz de Direito residir no mesmo Terlllo, salvo se por favor da causa
estiver expressamente disposto que nesse caso a appellação seja recebida n.o
elIeito devolutivo sõmentej 3·, na appellação das sentenças dos Juizes d~ DIreito das comarcas <,speciaes, salva a excepção anlerior. Em todo caso, naO se
extrahil'á traslado dos autos, se a parles ni so cO!lvierem.-Oecr. D. 5467
de 1873, art. 17.
- Nas appellações interpostas das sentenças dos Juizes Muuicipaes, a)lr~
sentados os autos no cartoria, o Escrivão, qut' tiver de servir perante o JUIZ
de Direito, lavrará termo de recebimento delles, e os fará conclusos ao Juiz,
que dará vista ás partes por 8 dias, e julgará em segunda inslancia. -Decr.
n. 5467 de 1873, art. 18.
- Quando em vez dos proprios antos sóbe a appellação em traslado, devem
as Relações mandar subir aquelles.-Rev. n. 6797 de t4 de Fevereiro de 1866.
G. Jur. t. 1, pago 45 .

(498) Den. n. 5467 de 1873, art. 20.

J!"Tota.-De:uern ou não as fél'Ías sel' (~escontadas dos prarJos marc/w'OS para
a apresentação dos autos de appellação na instancia supel'ior pelo ar~. 654
do Reg. Comm.?-Suscitou-se esta qllestão no Trib. do Comm, da Ballla por
occasião da di, cussão de uma cansa de )'evista, em 1865.
.
Uns juizes, fundando-se no art. 648, classificão as férias entre os 1Il1pe~mentos legaes, por não se poder durante elias tratar da expedição dos. autO:,

VJsto como não é objecto mencionado no art. 658, pois do contrarIO naO
consignaria o Regulamento a disposição que se vê no art. 227, que, certamente
dev~ reger a questão, na falta de outro mais positivo j porquanto, se o corso
das 'dilações não se suspende ou interrompe pelas férias superveuient~, ~Xo
se esta~, absorvem metade do tempo, por identidade ou antes maIOrIa e
r~ão.: o cu~so dos prazos do art. 654 .c0 mais curto dos quaes exc~de. o das
dllaçoes), naú
, pMe ficar suspenso ou IUterrompido pela supervemencJa das
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§ Lo Em tri nta dias, SI' a sen ten~,a Li ver sido proferida na
cidade onde estiver a Relação (499).
§ 2.° Em tres mezes, se a sentença tiver sido proferida na
mesma provincia, a que pertencer a Relação (1500).
§ 3.° Em seis mezes, se a sentença tiver sido proferida em
provincia diversa (50!).
férias, aecrescendo que o final do art. 65~ deve entender-se de accôrdo com
o art. 728, por conterem disposições analogas j e, finalmente, que tal éa praxe
civil, a que se recorre nos casos omissos, conforme a doutrina do art. 7lJ3.
O Pre idente do referido Tribunal reclama que o poder competente fixe a
verdadeira intclUgencia, parecendo de <Igum peso as razões de ambas as
opiniães.-Rel. do Minist. da Justiça de 1866.
Obstão as férias ao lapso de tempo para seguimento da appeUação, pois que,
dentro deJlas, salvas as excepções expressas na lei, ~uspendem-_e os negocios
rorensei.-Rev. n. 5998 de 7 de DezemJJro de 186:'.-Jur. Comm. pago 337.
- Este ctrtigo se deve entende7' de ha7'1nonia c~m o al·t. 658 que entre as
causas que podem obstar o lapso do tempo para seguimento da appellação
enumera algum impedimento legal, e é indubitavel que entre os impedimen/08 legaes estetO inclltidas as férias, pois que dentro dellas pa7'ão e ficão
suspensos t~dos os negocios forenses que não estiverem expressamente comprehendidos nas excepções declaradas nas leis, conforme o a7't. 729,-Rev.
Comm. n. 6569 de '1 de Olltubro de 18611.-Jur. Camm. pago 339.

- A appellação póde ser apresentada na superior instancia, depois de findo
o prazo, se sobrevierão férias, <iS quaes devem ser reputa~as impedimentos
legaes.-Acc. da Bel. da Côrte de I) de Agosto de 1872.-D~7·. t. i, pago 367.
-:- Os fataes das appeUações não a interrompem pela superveniencia das
fénas.-Rev. n. 8ú5li de 18 de Abril de 18711.-G. JU7". 1. 3. pago 122 e
Ace. 7'evÍ807' da Rel. de S. Paulo de 30 de Junho de 1B75.-G. JU7·. t. 1.0
pago 127.
- Os prazos para seguimento das appelJações não, c interrompem peJa superveniencia das férias .-I~ev. n. f>li67 de 1873, art. 21.
- Assim, está morta esta questão.
(1l99) Nota.-O prazo ma7'cado no w·t. 65lJ § 1° do Reg. G'o;n71l. lla1 'a '!'

apl'e,.sentação da appellação na instccncia superior conta-:se do d!a da.,<,plLbl~
caçao.da sentença que a 7'ecebe e não da outra em quefo~ p7'01i nda. .J!j desta
manell'a que deve ser entendida na p7'axe a disposição do a1·t. 655 de accordo com 08 arts. 233. 235 e 611S.-Rev. n. 5783 de 16 de Julho de 1859.Jur. Comm. pago 336.
_
.
- De 10 dias conforme a distancia da Parochia, se a appeJlaçao fôr mter-

posta de sentenç: do Juiz de Paz; -de 30 dias, se a appelJação I~r interpo~ta
de ~e.ntença proferida pelo Juiz Municipal do Termo em que o JUIZ de Direito
reSidir, ou pelo Juiz de Direito da Comarca especial ;-de 2 mezes, se a entença rôr proferida por Juiz Municipal de outro Termo da Comarca.-Decr.
n. 51167 de i873. art. 20.- Vide noto ant.
d (500) Nota.-De 3 mezes, se a sentença fôr proferida ~ por ~uiz de Direito
/ qualquer Comarca geral da Província em que a Relaçao estiver, excepto as
e ManO-Grosso e Goyaz.-Decr. n. 5467, art. 20 n. li.
C(501) Nota.-De li mezes, se a sentença fôr de JIliz ~e 1?ireito de q~alqu~r
omarca geral de Goyaz e de Matto-Grosso ou de PrOV1llCla em que n30 estiver a Relação. -Decr. n. 5467, art. 20 n.
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§ 4.. Em oilo mezes, e a sentença tiver sido proferida nas
províncias de Goyaz. Malta-Grosso e Rio·Negro (501).
_
ArL. 655. Todos estes prazos decorrem do desp:lcho do recebimento da appellação, e são commUIB a ambas as partes,
competindo áquelh que interesse tiver no seguimento da appelJação, promover a extracçâo do traslado, e fazer o respectivo
preparo (503).
ArL. 656. Nenhum destes prazos poderá ser restringido pelo
juiz, mas a elle cumpele julgar deserla e não eguida a appellacão,
se, findo o prazo legal, não tiverem sido os autos remetLidos para
a in~lancia superior (504}
Art. 657. Para o julgamento da deserção deverá ser cilada o
0

(502) Nots. 500 e 50L

(503) No!. li99; ar!. 728.

Nota-,\ssim di põe o art. 2 i do Decr. II. 5467.
- Conlra o appellante que não foi legalmente intimado d ' despacl.o de recebimenlo lião curre o pr.lzu lc)?al.-Decis. de Agg. da HeI. da Côrte de 22 de
Fevereiro de 1875-Dil'. t. í pago 66.
(50úl [..-otc~.-A interposição de um aggravo e o impedimento de seu julgamenIO obsla ao lai1so do prazo para apresenlação da appellação. -Rev. n. 6349
de 29 de Abril de 1863.-Jur. Com?n. pago 338.
- ~ão se con idcra impedimento o faClO de não ser possivel extrahir-se o
traslado dos antos no prazo legal, quer por seu volumc, quer por molestia d?
e. crevenle incumbido de os trasladar.-Decis. de Agg. da ReI. da Côrle de ia
de Jnnho de 1'd7á.-Dil'. 1. Ú. pago 651,
- Os Juizes de Direito são os competentes para proferirem despachos de
deserção nas causas que. lhes compete julgar. -Decr. n. 5467 art. ú' n. 5.
- O procpsso da deserção da appellação, porém, compete aos Juizes Muni-eipaes Das comarcas !!Haes.--Decr. n. bú 7, art. 36.
- Os prazos (nols. úôi9, 500, 501 e 502) são communs a ambas as partcs,
não se podendo prorogar, nem re'tringir.-Decr, n. 5ú67, art. 21- Só aos Tribunacs ael quem cabe decidir se foi interposta no prazo legal
I appellação.-Decis. de Agg. da ReI. da Côrte de 7 de lI'larço de 1!S71 e 22 de
'Março de 1875.-G. Jur. l. 7 pago 56.
- Esta doutrina é de todo ponto ins1.lstentavel.
ão se toma conhecimenlo da appellação apresentada epois do pradzo
fatal.-Rev. n. 8ú54 de 18 de Abril de 1874, e Acc. 1'evisor da ReI. e
S. Paulo de 30 de Junho de 1875.-G. Jur. t. 10 pago 1.27.
_
_ O aggra vo de instrumen to Dão é recurso su pensi \'0, pelo que Dao se
pMe dizer impedimento que obste ao seguimenlO da appellação, quando mcs~o
interposto do despacho que recebeu a mesma appellação, Uo sómenle no elfClto
devolutivo i apenas poderá constituir impedimento, qual o embaraço do JUIZO,
durante o s'u processo na inferior inslancia, e assim processado o aggravO e
prcparado " instrumento, deve-se julgar deserta a appellação, se, d~scontad.o o
temp) do embaraçu transitorio, uão a tiver feito o appellante segLUr ~o PDJa~O
legal.-Decis. de Agg. da ReI. da Côrte de 12 de Novembro de 187a.- IT•
. 9, pago 250.
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appellanle ou seu procurador, nos lermos do art. i22, p.;ra dentro
de tres dias allegar embargos ue justo impedimen.to (505).
Arl. 658. Só poderá obsLar o lapso do Lempo para o seguimento da appellação doença grave e prolongada do appeJlanle,
peste ou guerra, que impeção as funcçõe dos juizes ou Relações
respectivo s, ou algum impedimento legal (;jOG).
Art. 61>9. Ouvido o appellado sobre a maLeria do. embargos,
por vinLe e quatro boras, se o juiz relevar da de erção o appellante, lhe assignarã. de novo para a reme5sa dos aulos outro tanto
iellWo quanto fôr provado que esteve impedido (50í).
ÀTt. 660. Se o juiz não relevar da deserção o appellanla,
on e, findo o novo prazo, não tiverero sido ainda remeLtidos os
auLas para a inslancia superior, será a senlença executada (508)'
(505) Cod. til. unito, art. 24; l1ecr. n. ~342 de i8i3, arl. iO § 8°.
Nota.-Se dentro do prazo assi~rado pelo Juiz ele Paz, na appell çiin da
sentença 101' ell,' proferida, não se til'crem expedido os autos pnra a in tancia
superior, será citado o appellante para dizer em 2[1 horas, (Iue correráõ em
cartorio, sobre o impedimenlo que teve para o ·eguim nto da appellação.Decr. n. 5lt67, art. ~2.
- Esta citaçiio não precisa ser pessoal.-Cod. til. unico art. 24. - Vide Dil·.
1, 5 pago 1J1.7 e 516.
.
- Com as 1 espostas do appellante e provas incontinenti produzidas, ou
sem ellas, o Juiz de Paz pl:o[erirá sua sentença, julgando deserla a appellaç~o,
ou assignando novo prazo para a expedição dos ::tu tos. -DecI'. n. 51167, art. 23.
- Na deserç'o da appelJação interposta da sentenças do Juiz .'Juniripal ou
de Orpbãos para o Juiz de Direito, ou do Juiz de Direito paril a Rrlação,
observar-se-ba o disposto 1I0S arts. 657;. t fiO d" lIe ó ' n. 737 de /850.-1) CI·.
n. 5467, art. 2iJ.
(506) Ar!. 728. Viele nots. lt98, lt99 e 504.
Nota.-A omissão do empregado do cOITl'io não prejudica o direito das
partes com relação ao prazo para. a apresentaçã.1 dos recursos -/:rv. n. 8255
de 30 de A.b' ii de 1.873 e A.CC. ?'evisO?' ria lIel da Côrte de 19 de Dezembro
dei873. -Di?'. L 5 pa·. SO.
- O fallecirnento de um dos socios não é motivo para se relevar da desrrÇào a appellação interposta peja firma social, altenl' a solidariedade .doi rn"mbr?s da mesma firma.- De is. de Agg. da ReI. da Côrte de 8 de A!ml de 1875.
Dw. t. 7 pago 31.4.
- Considerão-se impp.climentos attendivcis, p 11'a ser o appellan~e _relevado
da deserção da appelJação. os casos fortuitos-doença grave ou pn ao do appell~nte, embaraço do Juizo, ou obstaculo judicial opposlo pela parte contrana. Decr. n. fJlt67, art. 25.
(507) Nol. an!.; Decr. n. 5lt67 de i873, art. 24.
(50~) Decr. n. 2342 de 1.873, art. 1. Si 8; Decr. n. 5457 de i873 art. 24.
Nota.-Vide Dir. L 4 rag. 26.
.- Deserta a appella~ão por não serem apresentados os autos 10 prazo da
lei, passa a sentença em julgado. ReI'. n. 8lt5á dr. 1:; de Abr,) de i 874 e
Ace, reviso/' da [leI. de 5 Paulo de 30 de Junho de -l&75.-G. Jur. t. iO
pago i27.
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Art. 661 ..\.present3.dos os autos ao secretario da Relação,
será ali a causa entre a partes di culida, e julgada pela fórrna
determinada para o julgamento das appellaçõe nas causas
civeis pelo Regulamento de 3 de Janeiro ele 1.833, CrlOl as
modificações e tabelecidas neste Regulamento (1)09).
Art. 662. As sentenllas proferidas nas Relações poderáõ ser
embargadas dentro de dez dias (arL (39), pedindo () embargante vista cios proprios aulas ao juiz relator do feito, que a
dará por cinco dias ao embargante, seja parte singular ou
collecliva, seguindo a discussão dos embargos a fórma delermi·
nada no art. 644 (5 O).
ArL. 663. Estes embargos podem ser modificativos ou ia·
fringentes do julgado; nelles poderá ~\legar·se qoalqner Dulii·
dade nos termos cio Cap. J, Til. II das nullidades, e quanto á
materia de facto só poderáõ ser offerecidos sendo acomp:1Dbados
de prova litteral incontinenle. Além dos I'ereridos elobargos,
serão ainda admis iveis os de restituição (5H).
Ar!. 66 ft. Os mesmos juizes que assignárão o acconlão embargado conbecel'áõ destes embargos, e dos de declaração, ou
(509' Decr. !l. 1597, a ts. 3~ e egs.-Vide not. 490.
Nota.-A Relação pMe refO~ll1ar senlenca, em parte em f)Uc não tiver
sido appellad'l. Acc. da ReI. de Ouro-Prcto' de 28 de Julho rlc i87!! c h
de Maio ele 1875.-Dil-' t .•; pago 276.
.
I ão póde a Relação conhecrr da al'pellação, quaesquel' que tellhão Ido
os erros e as Ilullidade- praticadas em uma causa qne cabe na alçada ~a
iuslancia infer,or. Acc. da HeI. de . Paulo de 1.3 de Agosto de Jc75.-Dtr.
t. 9 pago 5161.
_
- Niio pMe J Relação leformar a sentença na parte em que ddla scnao
appellou. \levo n. 118ilJ de 9 de Fev reiro de i876.-Dil·. I. 9 pago 533.
'- O Regimento das Relações é o "Decr. n. 5618 ele 1874: vid~ seu;
arts. 128, 156 a 1.62 e Rev. !l. 8674 de 9 de Junho de 1875. -DII'. I.,
pago 682.-Bev. !l. 8827 de 18 d Dezembro de 1875.-Dir. t. 9 pago 52a,
e t. 10 pJgs. 1D8 e 39:1.
(510) Dccr. n. 1597, ar!. 48.-lfide not. 4\D.
_-ota.-É fóra de duvida que o art. 4G d Decr. n. 15~7 de 1855 derogou implicitamente o an. 662 do Heg. n. 737; qu lnte ao termo ~m que.o
vencid deve oppôr ernl)dl'gos ao accó:dão do Tribunal do ComI el'Cl', é ~o!e
de 5 dias sómente, contados da publicação ou i!ltimação, Ila fórma des. arls. 23D,
639, 7'22 e 73t do Heg. n. 737, sendo esta a praxe seguida na Corte, como
informou o Pre. do Trib. do Cornm. da mesma. - Av. n. 405 de 1855~h
- Em fI dias: Decr. n. 1.730 de 1.869, ar!. 2 e Decr. n. 5618 de 1S1 ,
art. 158.
(511.) Decr. n. 1597, art. 48; Decl'. n. 5618 de 1873, art. 162.
Nota.-Os embargos de declaração não podem versar sobre a subsistcn~a
da decisão embargada, para altera-la. Rev. n. 7728 de 23 de 'ovembro e
1870.-Re-v. Jur. de 1.871, pago 123.
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e restituição de menore , havendo-se no julgamento de todo
elie a fórma seguida para o dos embargos na (au a, cíveis
(Regulamento de 3 de Janeiro de 1833) UH2).
CAPITL'LO TIL
Da 1'evisla.

Art. 665. O recurso de rrvisla poderá ser inlerposto para
o Supremo Tribunal de Ju ti~a das sentenças proferidas nas
Relações, se o valor excl', ler de 2:000~OOO (arl. 26 do titulo
unico), aínrla que se n' 'O tenhão opposto o embargos do
arL 663 (51.3).
Art. 666. A interposição (la revista nas causas commel'ciaes,
a remessa dos autos. e o jnJgamento do recurso no Supremo
Tribunal serão regulados pejo mesmo modo que nas causas
cíveis (D 14).
(512) Decr. n. 1597, ar!s. 68 e li 9; Decr. n. 5618 de 1873, art. 162.
Nola. - Mo de\'e ser admittido na causa adl:ogado com quem não possa
fllnccionar juiz certo. TI e". n. 8276 de 6 de Agosto de !873.-G. JII1'. t. 1pago 339.- Vide HeI. do Preso do Trib. 110 ComJn. da Côrte de '22 de Fevereiro de 187 a.

(513) Vide noto 1672 do CocL
Xola.-Exceder de 5:000S. Decr. n. 2.363 de l8iS, art. 1 Si 6.
- AccordãG, que manda r,'ccber E'mbargos com coudemnação, P inlerluctario, e não admitte recurso de l·euistn. I\ev. n. 8350 de 6 de Seli'mbro
de 1873.-Di7·. t. 3 pa3. M.
.
- Não é definitivo e nem caso de l'euista o Accordão que deClCle que
embar;;os OppOslos á sentença, em processo executivo, não se dizem segundos
embargos e annulla parle do feilo afim de mandar dar visla para embargos
á sentença. Rev. n. 8638 de 6 de ~iarco de 1876.-Dir. t. 3 pago 68:,.
- A alçada regula-se no caso de figurar mais de um terceiro embarg.anle
na execução, pejo valor de cada uma das cansas de embargos de tercCJros.
Rev. n. 862'1 de 10 ele i\larço de ~875.-Di1·. t. 7 pago 90.
- Não se toma conber.imento da revista, quando a causa cabe na aJça~a
da ReI. Rev. n. 8060 de 4 de Ontubro de llS76.-G. ,Tu,l·. t. 14 pago 249.
-: Não se toma conlJecimento da 1'euista i1l1erpOSla róra dos
dias ~a
publIcaÇão do Accordão. TIe". n. 9018 de 20 de Dezembro de i8/G.-Dtr.
lo 12 pago 766.
(51 4) Decr. n. 1597, art. 82.
lYot~.-Este recurso inter õe-se dentro de 10 dias, depais da publicação
ou Intlmação da sentença, e por manire tação verbal da .parle on seu proCurador ao escrivão do feito que a reduzir a tel'mo, asslgnado pelo reco 1'~~te e por duas testemnnh~s. intimada a parte contriJl'Ía ou rec rrida.I de 18 de setembro de 1828, arts. 8 e ti; Decr. de 20 de Dezembro de
1830, arts. 9 e i O.
- Cada uma das partes tem o termo de 15 dias para arrazoar sobre os
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1\r1. G67. O Supremo Tribuoal de Justiça Ó corl'1:ederá revista por Dullidade elo processo, ou por oullidade ela sentença
nos termos declarados no TiL n, Cap. I das nullidade (515).
motivos qt.e autorizão o recursu, sem, tpdavia, podprem jUlltar DOVOS do'
cumentos; e com as razões Oll sem ell,s, o escrivão tra lada os autos. OS
remelle ao secre'ario do Supremo TJilmnal, onde de\ em s r apresentadoS
DO termo legal, que é de lJ mezes na Côrte e provincia do Rio de Janeiro,
de um anl10 nas provincias de MaHo-eros o, C' ará, laranhão Piauhy, Pará
e Amazona-. e de oito mezes nas demais provincias:-Lei de J 8 de Set mbro
de 1828, art. 10.
- Na Côrte a ['l'messa dos auto> se faz independentemente de' traslado,
que se tira sómente no caso de concessão do recurso, remellendo-s\' os
autos para este fim ao escrivão do juizo a quo, que então tira o lraslado e
devolve os autos a I mesmo secretario, par I este remetle-Ios á H lação re·
visora, -Decr. de 20 de Dezell.brn de 1830, art. 'lú.
- A remessa só drvl' ser feita depois de se lados os aulos e o tra lado
e pago o porte do coneio, imputando-se ao I ecorrente a demora; no caso
conlrario, é responsavd o escrivão e o recurso fica valido. -Lei de 18 de
Setembro. art. 25.
As j'evistas continuaráõ a ser pr cessadas na conformidadl' da Lei de i8
de Setembro de 1828 e dos Decretos de 9 de N',vembl'o de 1830 c 17 d~
Fever~iro de 1838. Ai,nda quando a Relação j'eviso?"a tenha menor numero
de jn~/es que aquella, de cuja sentença se concedeu ?'ClJista poderá I'?\'~r
e julgar o feit·) crime com o numero de juizes necessarios para constituir
o tribuna\. Decr. n. 5618 de 187ú, ai t. 130.
- Não se toma conhecimento da j'evistct, cujo termo de interposiçã I é
assignado por uma só testemunha. Rev. n. ~~08 de 30 de 'ol'el1lbro de
J872.-Dil'. t. 3 pago 172.
o
- Não cabe recurso de j'evistct da decisão sohre aggra\o. ReI'. n. Shl~
de 15 de Novelllbro de 1873. - G. JU1·. t. pago 367.
._
- Quem iuteressa no feito e mostra O interesse que tem na sua dwsao
Dão póde ser excluido de minutar o j'eCUj'so de revista. HeI'. n, 8876 de
2lJ de Maio de 1876.-Dir. I. 10 pago 736.
ão loma-se conhecimentu da j'evista, quando os autos sobem por
traslado, por ser contra a expressa disposiçãO do art. 1° da Lpi de '18 d~
"'etembro de 1828. ReI'. n. 8910 de 2 de Agosto de 1876. -G. Jur. 1..1
pago 200. -Vide as consideraçõrs feitas pelo iIlu5tl'e redactor dcss~ Hel'lsta
de jurisprndencia contra tal aresto, tanlo mai< singular, se confrontar-se
COI11 a Hev. n. 6977 de 1ú de Fevereiro de 1866. -noto 1197.
- lnterposta a j'evista de sentença exequenda, embora essp reclll'SO não te~b~
ef'feito snspensivo, não se póde oppõr embargos de nullidade á sua ex.ecl1ç~IO'
-a causa fica então sujeita ao tribunal ad quem, e, pela conlinencl3 deba,
não póde ser discutida na 1" instancia. Rev. n. 8753 de 20 de 'ovem:~
de 1875.-G. J1W. t. 10 pago 107 e Acc. Revisor da Rei. da Côrte de
de Outubro da 1876.-G. Jw·. t. 1ú pago 242.
(515) Lei de 3 de 'ovembro de 1708 ~S; 2 e 3; Lei de 18 de Selell1bro~
art. 6: DeCl'. de 20 de Dezembro, art. 5; Decr. n. tú3 de 1842, art. 31 •
Decr. n. 1597, art. 82.
.
?,ota. -Da db~isão p~ovoca~a po~ aggravo, em que. o juizo de direi~~
rejeita a exc"pçl0 dechnato1'ta fon, não se dá a j·evlsta. Rev. n.8520
12 de Agosto de 187ú.-Di?.. t. 8 pago ÚO.
de
- Dos despachos de recursos de aggravo não se dá outro recurso, nem o
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CAP nULO IV.
Dos a gg l' a '/) o 8

•

Art. 668. Os aggravos admissiveis no juizo commercial são
sómente os de - petição e instrumento (5i6).
Art. 669. Os aggravos sámente se admittiráõ:
Lo Da deci~ão sobre materias de competencia, quer o juiz
se julgue competenle, quer não (517).
,'evista. Rev, n. 7331 de 27 de F, vereiro de 186;) contra, e Acc. Re-,;isor da
ReI. da Côrte de 19 de NOl'embr) de 1869,-Rev. Jur. de 1869, p~gs.
168 e 191..
(516) Art. 681 S) Ú ; not. 70,
Nola.- No civel, temos mais o do altto do lJrocesso, - Decr. n. 143,
art. 1lJ,
- O juiz ad quem não póde reformar a sentença do juiz a q1l0 na pa rle
em que o aggravünte não se diz aggrado. Rev, n, 8:550 de 6 de Setembro
de 1873, -Dil', t. 3 pag, 54.

(517) Arts. M1 e 680 S) i, e noto 63; Cod. noto ú32.
Nota,-É transcripção líltel'al do art. i5 ~ 1 do Decl', n, 1ú3 ele 1862.
- :"ão cabe aggra-,;o da sentençCt que cabe na alçcwa da inferior ins/anela.-Deci:. de Agg, do Pres, do Trib, do ComlJ1. da Côrte de 16 de Sétembro de 1857.-0h,'on, do Fôrode 1859, n, 8.
- Não é caso de aggl'avo o despacho que denega visla sem deposito
para a excepção declinatorla na acção de deposíto.- Decis. de Agg. ielem
de 23 do mesmo mez e anno,-Chron, do Fôro de 1 5U, n. 7,
- Não é ca o de aggl'avo a decisão que "ep~lle P01' não serem de símple8
declaração os embargos oppostos cí sentença. - Deris, de Agg. idem de 13 de
Outubro de 1857, - Oh,'on, do Eô,'o ele 18b9, n. 9.
-: Não cabe agg,'avo ao despacho que cabe na alçada, não se tratanqo
da U!competencia do juizo, ou despacho que ordene a lJl'isão ou delen~ao
pessoal,-Decis, de Agg. ielem de lJ d' Novembro de 1857. - Oll7'on. do Fo"o
de 1859, n. 10.
- Não cabe aggravo do deõpacho que cabe na alçada d,a illslancia m
ue con'e o p,'oce so, -Decis. de Agg. idem de 5 de Fevereiro de 1858.7!ron. elo Fôl'o de 1859, n. 10.
- Bem qlte a decisão sob'l'e competencia, elo juizo seja casn de aggravo,
Comtlldo nào é qltando a decisão não é ctfinal.-Ol!7'on. do Fô,'o ce 1859,
n, i3,
I - Não cabe agg"avo elo despacho que cabe na alçada, e 2Ja,'(1, computação
bas,alçadas só accresce ao princilJal as Clistas, quando eln t,'esdobro.eCIS. de Agg. ielem de 1 de Março de 1ls58.-0l!,'on. do Fôro de 1859,

t

n. 17.

1- É_ competente qualquer das varas commerciaes pam conhecer de re~ ama~oes obre cla sificaç50 de creditas de fallencia. Decis. de Agg. do Preso
o T1'Ib. do Comm, da Côrte de 12 de Abril de '1869.-Di?'. t. i pago 15LJ.
di O aggravo sobre matelias de compelencia é relativo a actos de juriscçao COlltenciosa e não volunlal'i:J, corno a ,-istoria e outros, quando
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§ 2.° Das ,entenças de absolvição de inslancia UH8).
§ 3.° Da sentença que não admiLle o terceiro que vem
requeri10s para segurança ou prova de direitos que não se tratão em juizo
contencioso, e onde são juntos se deve allegar seus defeitos. Decis. de Agg.
do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 1872.-Rel. da Justiça de 187~.
- Não cabe aggravo da decisão do juiz de direito quc conbeccu de em·
bargos á sentença appelJada da decisão do juiz de paz, Deei<. de Agg. da
Bel. de Ouro-Preto de 3 de Dezembro dc 18711. -G. Jur. t. 5 pago 06.
- Va decisão do juiz deprecaute que despreza os embargos em que se
ar:;ne iDcompeteucia no juizo deprecado é que cabe aggral'ar, e nãu do despacho do juiz depreca o que manda cumprir essa decis50.
Os Juizes de Direito nas comarcas especiaes lêm competencia plra pro·
m I,"erem a execução das sentenças de quantia inferior a 500S, elll I'irtude
de preeatoria dos juizes substitutos das outnls cOllarcas Decis. de Agg. da
ReI. da Côrte de 31 dc Março de 187!J.-Dir. t. !J pago 709.- Vide Dir.
1. 7 pago 680.
- Não decide sobre questão de eompetencia o juiz quc (~esprcza os em·
bargos 0prostos ao scquestro, declarando que o credor bypotllccario, .n~o
obstante a fallencia do devedor, póde reqnerer tal medida Df! juizo CIVIl,
se os bens I1wo'hecados ainda não houverem sido arrecada'los p"lo curador
fi cal da massa CalHda. -Deeis. de Agg. da ReI. da Côrte de i de Out.;bro de
1875.-DiJ·. t. 8 pago !170.
- O caso do art. 669 SI t do Reg. n. 737 só di, respeito á decisão obre
maleria de compelencia provocada por excepção, oppo II em tempo, nos
termos dos arts. 7IJ e 76 do mcsmo Reg., (: não quando a decisão é a
fiual. fieI'. n. 891J9 de 13 eb Setembro de 1870.-G. JIl1'. t. 13 pago 33lJ.
- Os aggravos por incompctencia de juizo. tém ('[dto suspensivo, ainda
quando in,crpostos por instrumentos. Decr. n. 5!J67 de 1873, art. 7.
(51.8) Decr. n. J!J3 cit., art. 15

SI 2.

Nota.-A sentençcG que j~GlJa a excepção de illegitirnidade d~ 'Pesso~ do
excepiente pa?'a ser demandado, não importa absolvição da wslancla, e
1JO)' ~'sso nào é ccr,so de aggml:o, já porque a disposição do art. 16 ~.~
do Reg. de 15 de lIt/.ano de 18!J2, ?'eproduzida pam o .juizo commercl0
lJelo art. 669 ~ 2 do Reg. n. 737, é ?'emissiva á Ord. L. 3 T. 18 e.2
que sã? taxali1Xls, já porlJue toda instl/ncia peremlJta é 7'en~vavel, e neda
hypothese o não póde se)'. -Deei<. de Agi!:. do Preso do Trlb. do Comm.
da Córte.-O/tron. (lu Fôro de 1859, n. 13.
.' .
- Não se dá nggravo de decisão proferida sobre e:cepção de illeg1tlmt
dade de pwrte. Deci . de Ag!::. do Pres do Trib. do ComlD. da Côrte e
5 de l\ovembro de 1869.-Rev. do Inst. dos Advs. de 1871, pago Há.Vide not. 531.
'o

- Não se conhece do aggravo interposto da decisão que rejeita a ~~cepça
de illcgitimidade de pa?·tes: Dão 11a lei, nem reg.1lamento ou deCIsa(lég~:
.admilla este aggravo. Dec·s. de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da r
de1872. -Rel. da Just. de 1873.
.
er
- Pertencem á ordem de decisões, que poem termo ao CeItO, e devem
proferidas pelos Juizes de Direito das comarcas geraes, nas causas <{ulge l~se
compete julgar a sentença de absohição da ~nstancia, se com ellaJtl ade
pel'empta a acção, quer della caiba aggravo 01] appelJação.-Decr. n. 5467
i873, art. 4 SI '1.

tes
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oppôr-se á c' usa ou á ex.ecu ão, ou que appelIa da sentença
que prejurlica (1'519).
§ 4,;0 Oas sentenças nas callsas de assignação de dez dias, ou
da seguro, quando por elIas o juiz não condemnl o réo, porque
prdYOU seu' embargos, ou lhe recebe os embargos e o condemua
por lhe parecer que os não provou (520).
§ ~.o Di) despacho que concede ou denega carta de inquiriçãO,
011 que concede grande ou pequena dilação p:ll'a denlro ou fora
do 'mpario (52i).
• ' (). o Dos elp"pachos pelos quaes se ol'l1ena a pl'isão (:)2~).
§ i. o Das ~~fJtenças que julgão ou não reformados o autos

°

(519) Art. 73,; nols. 165, i:lí8elt49. Dccr. n, llti:lcil.,art.15§3.
Nota. - Cabe aggravo do despacho que não con.;ed,' vista d09 aolos de
execução para embargo de l<'rceiro seuhor e possuidor, sob pretexlo de não
ser a pelição acompanhada de prova alguma. Drcis. de Agg. da fiel. de
Cu)'abá de ~6 e'e Se lembro de 1876.-Dil". t. 12 pago 628.
- Pertencem ii ordem elas de isõcs. qlle poem lermo ao feil) e elevem ser
pl'oferidas pe'os Juizes ele Dircito das comarcas gcraes, na caus 1S quc lhes
compele jll gar, Ciuer caiba aggl'avJ, quer appellação-as tle rejeição in limine
rle embargos elo excculado ou de lcrceiro embargante. Decr. n. ;) 167 de 18 {3,
arl. lt § 2.
(520) Decr. n. :Iii'! cir., arl. :15 § lt, e nols. :181. a i8lt.

l,~ta.-Da ·ente.,ça que em assígnaçào de 1.0 dias l'eccbe com condem-

naç;;o 08 emqal'gos cabe o l'eCUI"80, de aggrctvo e este exclue o de ap]Jellaçao.-Decis. de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da COrle tle ~o r1~ Março
de 1858.-Chron. do Fôro de 1859, n'. 19.
- 'ão 'e conhece do aggravo i/lterposto da senlença, q'f~, ~ulgando improcedentes por sna maleria os embargos na acção deccndlal'j', condemna o
réo: cabendo aggravo s6mente nos dons seguintes casos:- quaDd~ os embargos rele~aotes e cnmpridamente provJdos no decendio ão. recebi los se~ll
~ODd~mlJaçao,-qnando relevanles, mas não provados cllmpl·J~amenle. SilO
lecebldos e condemnado o réo. Decis. de Agg. elo Preso elo TrIb, do Co·lIm.
da Côrte de 1872.-Rcl. da Just. de 1873.
- ?erlence.lI á ordem das decisões, que poem termo ao feilo e devem ser
pr lfendas pelos Jn'zes de Direito das comarcas geraes, nas causa~ erlJe 111
COlllpele julgar, qurr caiba aggravo, quer appelJação - as de recelJlmenlO de
elll~argos Com condemnação, lia assignação de 10 dias. Decr. n. 5467 de
1873, arl. lt § D.
.
_
- O aggra vo facnltado pelo art. 669 § 4 com referenCia ao art. 2;)9 elo
neg. u. 7'67 tanlo ]16de ser inlerposlo pelo emharganle, como pelo. embargado. Decis. de Agg. da Rei. da C,õrle de 20 de julbQ de 1877.-Dtr. t. :13
pag 716.
(li

(521) Arts. 133, :134, 320 e 599 j not. 9fl; Decl'. n. 1lt3 cit., art. i5

oll ól.

(522)

Ols, 517 e 599.- Vide nols. 1'2lt e 37lt do Cd.; Decr. n. 143 cit.,

arl. 15 Si 6.

Nota.-Não é caso de aggl'avo o deJJPacho que denega p"iaM contra o
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perdidos ou queimados em qne ainda não uavia enlenç' defi·
nitiva (Assento de 2:1 deMaio do 1758 (523).
8.° Dos despacbos de recebimento ou denegação de appellação, ou pelo qual se recebe a appellação em ambos os effeitos,
ou no devolutivo sómente (524).
§ 9 o Das decisões sobre erros de contas ou custas (525).
§ 10. Da absolvição ou condelllllação Lias advogados por
multas, suspensão ou prisão (526).
deposita1·io.-Deci . dI: Agg. do Pre • do Trib. do Comm. da Côrte de 19 de
Fevereiro d 1858.-Chron. elo FÔI'o de 1859, n. iG.
- Não cabe aggl'avo do despacho cle-curnpni-se-de wna preca/o/'ia,
ernbora pam prisão. -Decis. de Agg. idem.-C/mm. do Fôl'o de i~59. n. i3.
- l'Ião decreta prisão O despacho que simplesmente jlllga o lançamento da
parte, embora em caso de comminação daquella pena; e por Uo é sem
razão de ser o aggravo delie inlerpo lO, Decis. de Agg. da ReI. ela Côrte de
16 de Setem oro de 1873, - G. Jur. L. 1 pa~. 333.
- Não cabe aggrayo do de'pacho qlle denega pri·ão do executado. Decis.
de Agg, da Rei. da Côrle de 'li! de Abril de 18711, --G, Jw'. t. 3 pag.305,
- Cabe aggravo e não appellação do despacho que decreta ii pl'hão contl'a
o agrute de leilões, 1l0S termos do art. 72 do Coei. Comm. Decis, de Agg.
da Rel. dn Côrtc de 27 de fefer 'iro de 187ft .-Di1', I. 5 pago 229.
- Os aggruvos por decretação de I risão lêm eITeito suspensivo ailllla qu~
interpostos por in trumentos. Decr, n. 5ú67 de 1873, art. 7.
(523) Decl'. n. 1lt3 de 18i!2, a!'t. 15 § 8.
(52LJ) Dec'r. n. lLJ3 de 18!12, art. 15 § 9,
- Pertellc' á ordem dóIS decisões que pocm termo ao feito e devem ser
proferidas pelos Juizes de Dircito das c'lmarcas gerae', nas causas qu~ lhes
compete ju!gar, quer caiba aggrayo, quer nppellação-as de dcncglçao do
recebimento della cm Hill só erreit) - as de deserção da appellação. Decr.
n. 5ú67, art. i! §§ lt, 5 e o.
(525) Mt. 595; nots. 531 e 599. Decr. n. 1ú3 dt., art. 15 . iO.
Nota.-Os casos el que trata a Re olução de 10 dI' Julho dI' 1850, art, 2'
quanto á fiança ás cllstas do processo e imposto subslilllLivo da dizima da
chancellaria, 'isto ser esta llesolução extensiva ás causa f.1,mmcrciac.; (Reg.
n. 737. art. 736), se devem considerar de aggravo, aiuda lJue não comprehendidos pelo art. 669 elo ref, Reg. e art. 72 do Decr. n. 1597, e SCIU(lrC
se snbentelldêrão em virtude das leis especiacs qlle o cl'eárão, -A v. n. i4S
de 1855.
- A di;;ima foi abolida. 'Decr, n. lt33D de 1869, art. 1 § 6.
- Dá-se aggravo da decisão que de novlJ manda contar custas de sentença passada em julgado, pois qu e só na execul;ão se podem apresentar
embargos de erro de custa Deci>. de Agg. da HeI. da Côrle de 17 de Junbo
de 1874. -Di'r, 1. 10 pago 251.- Vide noto 531 R 532.
- Foi ahulida '1 prisão por custas. Decr. Ii. 5737 de 1874, art. 206.
(526) Decr. n. 1!J3 cit., art. 15 § 11 ,.. IlOt. 52~.
.
Nota.-Não se dá aggravo da decisão que condemlla o advug3do po~ 10jurias em cotas marginaes, escriptas por ,i ou por outrem e preVI ~
C
nas pellas do art. :,úl. do Cod. Peno Decis. di' Agg. da ReI. da Côrte a
i2 de Novembro de 1875,-Di1'. 1. 9 pago 101.- Vide G. J1ll'. t. 5 p.g. 34 .

DECRETO ~.

737

DE

1850

685

§ H.. Dos de~pachos pelos quaes: '1°, se concede ou denega
ao execulado vIsta para embargo nos auto ou cm separado; 2°, se mallda que os embargos carrão nos autos ou
em sep;)rado; 3°, são recebidos ou rejeitados ir/, limine os
embargos oppostos pelo executado ou pelo terceiro embargante (527).
§ 12.' Das sentenças de liquidação (ut. 506) (õ28).
§ 13. Das sen tenças de exbibição (art. 356) ("29).
§ 14·. Das sentenças de habililação (arl. 408) (530) .
. 15. Dos despachos interloculorios que conlêm damno
irreparavel (53!).
(527) ArL. 603; Decr. n. '1il3 cil., art. 15
3 e not. ll26.
- Não tem logar' o r'ecu1'SO de aggravo da denegação de vista, senão
em gráo de execução. -Decis. de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da COne
de 7 de Agos'o de 1857 .-Chl'On. do Fôro de 1859 n. 5.
- Não cabe agm'avo da sentl!"nça qU" julgou afinal lUtO provados os
embar'gos á execução, embol'a jôssem de incompelencia do .ilâco da sentença
exequenda.
De semelhante sentença só cabe o ?'ecu1'SO de appellação. - Decis. de Agg.
idem de 1il d' No"embro de 1857.-{Jhl'On. do Fôro de 1859 n. 1il.
- Não se dá aggravo da decisão que denega appellação interpo ta de tlespaeho !Ine rejeit I in limine, quer embargos, opposlOS á precatoria, quer os
embargos á execução.-Decis. de Agg. do Pre . do Trib. do Corom. da Côrte
de 5de lIIaiode 1873.-Di1'. t.1 pago 107.
- Não cabe aggravo do despacho que recusa rescindiI' o lançamento dos
seis dias para dar vista ao executado para vir com embargos. -Decis. de
Agg. da ReI. da Côrte de 6 de Março de 18711.-Di?'. I. 3 pago 634.- Vide
pago (ial
- Do despacho pelo qual são rejeiladlJs in lirnine os embargos opposlos
pelo cxecutado cabe aggravo e não appellação.-Rev. n. 895ll de 18 de 0"cmbro de 1.876.-G. JUI·. l. J4 pago 222.
(ó28) Nota.-Pertencem á orJem das decisões que poem lermo ao feito e
(levem ser proferidas pelo Juiz de Direito rias comarcas geraes, na causas
que lhes compete J'ulgar quer caiba a"'gravo, quer appellação, as senlenças
o
. 'dação. -Decr. n.' 5467 de i 873,
de ]IqUI
arl. 4° § 7• .
(529) Nota.-Só é lJCrmittido aggravo da sentença .~obre ex1libi~ão de liv/'os
e escriptumção mercantil, quando reqllerida corno prepal·ato~.O de a,cção,
qua~do se t7'ata da denegação no exame deUes nG pendencta da ltde.I celS. de
Agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 17 de Outubro
de 1857.-Clwall. do Fôro de 1859 n. 9.
- ~ertencem á ordem d~s decisões que poem termo ao feito e devem ser
profendas pelo Juiz de Direito das comarcas geraes, nas causas que lhes compele julgar, quer caiba aggravo, quer appellação, as sentenças de exhibição.Deer. II. 5~67 de 1873, art. llo Si 7°.
(~30) Nota.-Pertencem tambem ás de-lIabililação.-I.;ecr. n. 5467 de
H7il, art. 40 Si 7°.
.

(531.) Vide nolS. 1282 e 1.343 do Cod.
lVota._A decisão sobre excepção de illegitimidade de lJO/1'les não aulwiza a
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,16. Da sentença que releva 0\1 não da deserção o appelIante (arl. 6~9), ou julga deserta c não seguida a appell:lção
(arl. 660) (532).
§ 17, Dos despachos pelos ql1aes se concede ou denega a
detenção pessoal ou o embargo.
O aggl'avo nos casos de concessão de embargo ou detenção
não é suspensivo (533),
'
§ i8. Da seotenç'\ que julga procedente ou improcedente o
embargo (arL 335) (534).
TeCUl'SO de agg1'avo,lJ(Jl' lião lJode)' applicar-se-lhe a disposição do arl,61i9
§ 15 do Reg. Comm" 'Visto não se dai' o damno i!'relJW'avel nos lermos da
Ord. L. :i T. 69.-Decis. de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 3
de Julho de 1857 .-Cl17'Oll. do FÔ1'O de 1859, n. ú.-Vide noto 518,
- O m·t. 669 Sl 15 do Reg, Comm. dm'oga no j1tizO commercial a Ord.
L. 3 T, 66.-Decis. de Agg. idem de 1ú de Agosto de 1857,-Chron. do Fôro
de 1859, u. 5.
- Não cabe aggravo que nega por extemp01'aneo o protesto de preferencia, lJoTque não o perrnitte o Reg. n. 1597 de 1 de Maio de 1855,llCUI
ha damno in'epamvel,-Decis. de Agg. idem de 19 de Setembro de 1857.Chl'on. do FÔ1'0 de 1859, n. 8.
_. Do despacho que nega visla para ?wva avaliação, não cabe aggravo,
mesmo com o fundamento de darnno il'reparavel.-Decis. de Agg. idem de
1 de Feverciro de 1858.-Ch?'on. do FÔTO de 1859, n. 15.
- Não cabe aggravo do despacho que denega vista pal'a embargos de
falsidade, independente deI segumnçc~ do j1tizO, nem me$'lno por e allegar
damno irrepa?'avel, porque os ag,qravantes podem usa?' elos TeCU)' os legues,
-Decis. de Agg. idem de ú de Fevcreiro de 1858.-Chrol1. do Fôro de 1859
n. 15.
- Não é caso de aggravo, por não cansar damno irrepara I'el, o despacho
que não admitte embargos antes da penllOra, mesmo por erro ou excessO de
custas.-Decis.. de 'Agg, da ReJ. da COne de 28 de Novemblo de 1873.-G.
JU?'. t, I pago 3U8. - Vide noto 525.
- Não constitue damno irreparavel o despacho que manda excluir da avaliação, para serem \"endidos, escravos que, tendo sido arrecadaclos, mostrárão ser Iiberlos.-Decis. de Agg. da Rel. da Côrte de 10 de Fevereiro de t87~,
-Di?', 1. 3 pago 1!l7.
- Contém damno irreparavel o despacho que não admitle, nos casOs decendiarios commerciaes, ao réo embargante o provar os seus embargo~-d
Acc. da ReI. da Côrte de 28 de Junho de 1875.-Di7·. t. 8 pago 1156. - ri e
noto 570.
'
- Dá-se damno irrepara\'el do despacho que manda proseguir a fallen~:
ainda depois de pagos os credores. -Deci~. de Agg. da ReI. da Côrte de
de Maio de 1877.--Dil'. t. 13 pago 406.
(532) Nota.-Cabe aggravo e não appellação do despacho que jUlga d
serta e não segnida a appellação.-Decis. de Agg. da Rei. da Côrte de 19
Dezembrode 1873.-Dir. t.3 pago 57.-Vide noto 52ú.
(533) Nots. 218 e 522.
7',
Nota. -Esta disposição é confirmada pelo Decr. n. 5ú67 de 1873, ~rt,
(534) A.rts. 333 a 335; noto ant.· Decr, n. 1ú3 de 1842, art. 15 § 7°.
Nota.-Os aggravos de petição ou instrumento terão logar :

re
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Art. 670. O processo dos aggravos será regulado pelo Cap. VII
do Regulamento n. H3 de i5 de Março de 1842 e deci õe
relativas (535).
~

i.· Nos casos marcados n I Heg. n. 737 de 1850, arls. 441 e 669.
§ 2. ° Das decisões proferidas nos pr cessas de quebra que não fõrem
expr~ssamente casos de appellação (Cad. Comm., arls. 851 e 860).
~ 3. ° Nos casos do art. 66 do Decr. n. 1597.
~ l! •• Nos casos de incumpetellcia do juiz, ou prisão por elle decretada,
ainda que a causa caiba na alçada.-Decr. 11. 15!J7, art. 72.
- Pertencem á orllem das decisões, que poem termo ao feito, e devem ser
proferidas pelo< Juizes de llireHo das COlllarcas geraes, naa causas que lhes
compete julgar, quer caiba aggravo, quer appellação, as sentenças (le-julgamento sobre procedencia ou improcedenda do embargo.-Decr. n. 51!67
de 1873, art. l!0 8°.

(535) Ar!. 703; nots. 70, 505 e 57/1•

.Nota.-A disposição do m't. 23 elo Decr. 11. 1l!3 ele 15 ele Março de 181!2 é
lIpplicavel aos aggmvos ele inst1'umento em mateI ia commercial.
A 1!otific'l.ção em audiencla é solemnidade substancial nesta especíe de
agyruvo.-Decis. de Agg. do Preso do Trib. do Comm. da Côrte de 10 de
Setembro de 1857.-0111"0n. do FÔ1'0 de 1859, n. 6.
- Nos casos dos ans. LJ 'd. e 669 podem ser os aggravos tomados em

separado, parecendo ao Juiz fllteis e tendentes ii embaraçar o curso da caUSJ.
-Decr. n. 1597, art. 76.
.
. ':: Como são interpostos os aggra vos, em que tempo, seu preparo, expediçao. apresentaçào e julgaL'1euto.-Decr. n. 143 de 18LJ2, arts. 19 a 28.
- Cabe aggravo da decisão em que o Juiz punir o arbitro.- ·Decr. n. 3900
de 1867, arts. 29 e 30.
- .Os aggJ.·avos serão iutel'postos, processados e apr. sentados á instancia
SUperIOr da maneira e no te1llpo determinado no Decr. n. 1113 de i842.Decr. n. 5lt67 de 1873, art. "10.
-:- Não depende de despacho do Juiz o aggravo que fôi' interposto no car~
tono do escrivão por termo nos autos.-Decr. n. 5l1.67 cit., art. 11.
.
:- É dispensavel na interpo ição do aggravo do instrumento da ratlficaçao em audiencia.-Decr. n. 51167 cit., art. 12.
_ .
- Os aggravos que se interpuzerem para a Relação do districto ser.ao J.ulgados na fórma indicada no Regulamento das Relaçõe~.-Decr. n. 5467 CH.,
art. 19. Vide Decr. n. 5618 de 1874, arts. 125 a 127; Decrs. 11. 5886 e
6046 de 1.875 e Av. de 6 de Oulubro ele i876.
- Póde-se aggravar de instrumento quando o superior para quem se aggr?va está dentro das 5 leguas do logar em que se interpôz o aggl·avo:-Decls.
de Agg. da ReI. de Porto-Alegre de 1.6 de Dezembro de 1.876.-Du·. t. 10,
pag. 79i.
- F~ta decisão não nos parece sustentavel: á vontade ou capricho da
parte nao se deve antepôr a disposição da lei.
. _
d - Par~l_ concerto do instrumento de ag gravo não é admissivel a snspe1çao
os tabelbaes do jndieial, e no caso de im pedilllento devem ser concertados
~or 9ua1ql1er dos escrivães do termo, ainda mesmo os ':e paz, para ter obserp~CJa o disposto na Ord. L. i T. 77 ~~ 27, 28 e outros.-Decis. (le Agg. ,dO
es. ~o Trib. do Comm. da Côrte de 22 de Julbo de 1857.-Ch,·on. do Foro
de 18a9,
n. 5.
- A minuta do aggravo deve ser assignada por advogado. O aggravo do
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ArL. 6í L ~ icão restabelecidas as cartas testemonhaveis que
os escrivães, ~ob sua responsabilidade, tomavão, conforme o
'uireito civil (~36).

TITULO II.
DAS NOLLIDADES.

CAPITULO 1.

Das nullidacles dos processos.
Art. 672. São nullos os processos:
§ 1. Sen do as partes ou algumas dellas incompetentes e não
legitimas, como o falso, e não bastante procurador. a mulber não
commerciante sem outorga do marido. o menor ou pessoas
isemelhantes sem tutor ou curador (õ37).
0

nstrumento deve ser interpo. to no pl'azo de 10 dias. l'\ão obsta o ter-se requerido no decendio a re[orma da interlocntoria, quando esta pódr ser refOl'lmda depois de minutado o aggravo. -Decis. de Agg. idem de 23 de
Setembl'o de 1857.-Ch?·on. do Fôl'o de 1859, n. 7.
.
- Não se toma conhecimentO do aggravo qUI! não foi interpost1 nem asslgnada a minuta por advogado: a pane não póde assiguar articulados sob a
allega~ão incongruente de qne não ha no a'lditorio advogado de sua COIl'
fiança, e sem previa licença do Juiz.-Decis. de Agg. da ReI. da Côrte de 6 de
Março de 1874.-Di?·. lo 3 pago 6~5.
.
- Aggravos quando frivolos e tendentes a protelarem o feilo são proces~
sados em apartado. -~ecis. de l\.~~. da ReI. da Côrte de 15 de Março de 1875
-Di/·. t. 7 pago 68. Vide Dil'. t. 9 pago 239.
(535) Nota. --O quese aclla dispostll na secção 3', cap. 2°dos-Aggravos- é
applicavel ás cartas testemunhaveis.-Decr. n. 1.597, art. 77, noto ant.
(507) Vide noto 375.
Nota. - IIlegiLilllo procurador é nos termos da Ord. L. 1. T. 20 § ii o
escrivão dos autos, e como tal impedido de servir conjnnctaml:ute comAbeIl.~
o seu officio. Ord. L. 1 T. 79 Si 15. Acc. da ReI. da Côrte de 24 de ri
de :L852.-Jul'. dos Tl-ibs. pago 2lJ7.
'11 ai- O escrivão do Juizo de Paz.-Ord. L. 1 T. 48 Si 22 e 24., é I eD •
timo orocurador. A<;c. da [lel. da Côrle de 28 de Agoslo de 1852.- JIII .
dos T?·ibs. pago 247..
- Não póde ser procurador dos credores um dos socios da fi.rIDa deman~
dada, por não se admittiL' em direito a incompatibilidade de reuuu' ~a IDeslll[ll
'Pessoa as qualidades de autor e réo, não se podendo sanar a nul1Jd~de co _
o p.osterior sulJstabelecimento, pois que, a passar es a anomalia, aIDd~~~.
dena. reassumir o exercício dos poderes aqUl'lle que os delega. pelo s 2~9.
beleclmento. Rev. de 22 de Setembro de 1862.-Jul'. dos Tr~bs.pag. der
- O juiz do domicilio da mulher casada é competente para conce
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§ 2. Faltando-lhes alguma [órma ou lermo essencial (art. ~2
titulo unico) (538).
'
§ 3. Preterindo-se alguma fórma que o Codigo exiae com
pena de nullidade.
o
Art. 673. São formulas e termos essenciaes do processo
commercial :
§ 1.0 A conciliação (art. 23, titulo unico) (539).
§ 2.0 A primeira citação pessoal na causa principal, e na
execução (arl. 24, tilulo unico) (540).
§ 3.° A contestação (õ4i).
0

0

Alval á de licença a esta para litigar, sllpprindo o consentimento do marido.
Rev. n. ;75~ de 1 de Abril de'1871 e Acc. revisor do Trib. do Com1l1. da
B~hia de 14 de Dezembro de 1871.-DiI·. t. 3 pago 49. - Vide nots. 20 e 57.
ullo é o feito em que a parte não se habilita devidamente. Rev. n. 8080
de 2li de Julho de 187:l. -G. JU1·. t. i pago 3lí3.- Vide noto 266.
- Nullo é o processo quando. para ellc é citado procurador do réo que
deste só recebêra poderes para tratar de outra causa, embora connexa. Rev.
n. 811.9 de 29 de Outubro de H'73. -G. JUlr. t. 1 pag.374.
- A nullidade proveniente de defeituosa representação do iuterdicto póde
ser ratificada. Ac,:. da ReI. da ( ôrte de 1 de Julho e 4 de Novembro de Un3.
-Di7·. t. 3 pago 917.
- Nas aCções em que figurão menores deve con tal' que elles são repr sent~dos por tutor ou curadilr, de nomeação do Juiz de Orphão', não bastando o Lurador a lide que nomeia o juiz da cau 'a. Acc. da ReI. de PortoAlegre- de i7 de Julho de 1874.-DiT. t. 5 pago 6!(7.- Vide t. 2 pago 327.
- A nullidude proveniente da falta de citação do menor pubere não aproveita aos outros litis-consortes, e não pMe acarretar a nullidade de todo o
processo, maxjme se a cousa pedida é divisivel. Rev. n. 87H de i4 de
JnUlO àe i875.-Dir. t. 8 pag, 28i.
- Dá-se nullidade não tendo o proclll'ador poder,:s sufficientes pa~'a promover os termos da acção. Acc. da ReI. do l\1aranllao de 30 de MaIO e 14
de Novembro de i876.-Dir. t. 13 pago 403.-G, JU7', t. 7 pago 252.
(538) Nota. -A falta de sello de uma peça dos autos não imp~r,ta nulli~a.de do process , mas a necessidade da revalidação e a responsabilidade do
JUIZ. Acc. de 28 de .lunhó da :l855.-Chron. do Fôro de 1859, n. 4.
b' - Não imjlorta nullidade ante a legislação COlllmercial não se bal'et' exhi-

tdo o conhecimento de quitação (10 imposto fiscaL Acc, da ReI. da COrte
de 26 de Agosto de 1869. -Rev. Jur. de 1870, pago _08'.
(539) Vide noto 1669 do Cod.
(5-10) Vide not. 1470 do Cod. e noto 546 sego
Nota. -Infringe-se a m'dem do juizo e induz nullidade insan~l'el. pr~
mover:se ~xecução contra quem se não obteve sentença com p~'évlil ctta'?!o
e audlencIa. Bev. n. 57i5 de 16 de Abril de 1850 e Acc. j·eu1.SOl' do Trlb.
do ComlD. dü Côrte de 29 de Setembro de 1859, -J/II'. Comm. pago 343.
(54i) Art. 96.
c. C.
úll
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§ 4. 0 A dilação das provas (542).
§ D.o A sentença ( ·'~3).
§ 6.° A publicação da sentença (544).
§ 7. o A eJi.bibição inicial dos instrumentos do contrato, nos
casos em que o Codigo a considera essencial para a admissão da
acção em juizo (arts. 303 e 51',9, Codigo) (M5).
§ 8.° A citação da mulher quando a ac.ão ou execução versão
sobre bens de raiz (54.6).
(542) Art. 127.
Nota.-Assim no civel. Ord. L. 3 T. 20; T. 71 SI 2 j L. 4 T. 43 § { e
Alv. de 19 de Fevereiro de i674.-Vide P. Bueno 164.
- A falta, porém, de 7'eplica e treplica no proce so de preferencia não
acarreta a nullidade. Rev. n. 8625 de 6 d~ i\fm:ço de 1875.-Dir. to 8
pago 637.
(543, Ar1. 230 .
.vota.-Emquanto não-se proferir Fentença, em fónna legal, contra o socio
commanditario, cujo contrato não foi registrado, não é elle respomavel pelo
pagamento do passivo social, que ,"eio iI rallir. [lev. n. 8977 de 17 de farço
de 't877. -Di7'. t. 12 pag.,774.
(54l1) Ari. 223.
(545) Nota.-Nullo é o processo em que a propositura da acção não sejun·
tárão os instmmenlos do contrato nos casos em que o Codigo o exige p~ra
admissão em juizo, não podendo supprii'-se essa Illulidade na 2" in lanCla.
Rev. n. 6216 de 5 de Julho de 1862 e Acc. ?'evi 07' do Trib. do Comm.
da Bahia de 23 de Uutubro de 1.862. -Jur. C01nm. pago 340.
- E incurial pedir-se só mente a rescisão da sentença e não dos Acc?r·
dãos que a confirmárão, deixando de exhibir os documentos em que se flr·
márão.-Rev. n. 8348 de ;lO de Agosto de 1.873. - G. Jur. 1. 1. pago 302.
- A exhibição inicial Co contrato ~odal é formnla imprescindiv~l em
accão entre socios, fundando-se a intencão na existencia social. Decls. de
Agg. da ReI. da Côrte de 18 de Maio de i877. - Dir. t. 13 pago 408.
(546) Art. 47.
Nota.-Á falta de citação da rnulhel' do executado OlL exequente, se a questão 'l!e?'sa7' sob7'e bens de ?'aiz, é nullidadp. essencial, não s6 paJl'a o comêr
da execução, como pal'a o offerecimento e julgamento dos embargos e
terceiro e pl'efe7·eneia,-Decis. ele Agg. do Preso elo Trib. do Comm. da Côrte.
-Glwon. do Fôro de i859, n. 13.
iulher não é esbulhada de seus direitos por faltas do marido em lI.ue
não teve parte; -nem se executa sentença contra si, quanto á sua mea$ao,
não tendo sido citada. Rev. n. 6783 de 24 de fevereiro de 1866.-G. <1111'.
t. i pago 45.
'0
- E nenhuma a penhora em pl'edio sem citação para a acção e e:':G'ecJ~r
dós -seus adjudicatarios. Rev. n. 8296 de 1.4 de Novembro de 1.873.- . 1 •
T. 1- pago ú05.
d'o
- Nulla é a execução sobre ben~ de raiz, sem citação da mnlher373.
executado. Rev. n. 841.1. dt:: 12 de Novembro de i873.-G. Jur. t. i pago
-Vide t. 3 pago 372.
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§ 9. A penhora. (547).
§ 10. A liquidação (art. 503) (1)48).
§ 1{. A avaliação (549).
§ '12. Os editaes para a arrematação com o prazo legal, e
designação do dia da arrematação (550).
§ i3. A art'ematação em dia e logat' annunciaclos, com publicidade, presidida pelo juiz, sendo feita por preço maior que o da
avaliação ou adjudicação (551).
Art. 67 4. A~ referidas nullidacles podem ser allegadas em
qualquer tempo e instancia; annullão o processo desde o termo
em que se ellJs derão quanto aos acto relativos, dependentes e
consequentes; não podem ser suppridas pelo juiz, mas sómenle
ratificada pelas partes.
Art. 675. As demais fórmulas não referida no at't. 673 se
haverão por suppritlas, se as partes a não arauirern, quando,
depois que ellas occorrerem, lhes competir o direito de contestar
(art. 97), alle~ar aun.iI (arl. 226), ou embargar na execução
(arts. 575 e 570).
Art. 676. Deve o juiz ou supprir, ou pronunciar a nullidade
logo que as parLes as arguirem pelo' modo determinado no
artigo an tecedenl e.
~erão suppridas as nullidades quando os aCI?S e termos postenores são independentes, e não ficão prejudicados P?I' ella;
~evem, porém, ser pronunciadas quando pelo contrarIO elIas
mtluem sobre os actos posteriores.
.
Art. 677. As nullidades arguidas não sendo suppl'lda, ou
pronunciadas pelo juiz, importão:
.
§ 1. Aannullação do processo na parte respectIVa, se ellas
causárão prejuízo áquelle que a. arguia.
§ 2. Aresponsabilidade do juiz.
.
Art. 678. Ainda que as nullidades não. fôssem argUJ~as no
termo competente, e não possão prodUZIr a annullaçao. do
proce so, devem os tribunaes da appellação e o da revista
pronuncia--la para () effeilo sómente de corrigirem o acto e
advertirem o juiz, que o commetteu ou. tolerou.
.
Art. 679. Se as formulas não menCIOnadas no art. 673 forem
0

0

0

(547) Art. 51.0 e sego
(548) Not. 373.
(549) Art. 532.
(550) Art. 538.
(5~1.) Art. M8.
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em preJUlzo de menores e pessoas semelh;lDtes, tem logar
a restituição, não obstante o arL. 6í5, e salvos os casos dos
arts. 353 e 911 do Codigo.
CAPITULO II.
Da nullidade da sentença.

Arl. 680. A sentença 'é nu1la :
§ L° Sendo dada por juiz incompetente, suspeito, peitada
ou subornado (552).
(552) Arls, 7ú § 1., 581, Si 1 e 669 § 1..
Nota.-Nas causas commerciaes, quando jurarem suspeição o Juiz Munici·
paI de um ter/llo, os seus supplenles e lodos os \ ereadores da camara, pooe
funccionar o Juiz Municipal. o termo mais vizinho,-Av. n, 5t8 .'e 1851.
- Bem que a decisão sob1'e competencia do juizo óeja cau.sa (e aggravo
(art, ;2 §§ 1. e!.l do Decr. n. 'lb97 de 1 de ]1.c~io de ~ 855), tal recurso
só tem loga,' quando o juiz o prefere sobre excepçao oiferecida, arts. 74
e segnintes do Reg, Comm., ou quando elle pronuncia a nullidade do processo
por esse fundamento, a?'guido na contestaçdo, a?'ts. 97 e 98, ou n~s
termos dos arts, 675 e 076, e não quando afinal, por definitiva, asszm
o j~tlga, porque então o caso é de appellação na fórma do a?·t. 6M, como
o entendia a Relação da CÔ1'te, cujos arestos estão de accôrdo crm os
w·ts, 669 Si i e 680 Si l..-Decis, de Agg. do Preso do Trib. do Coroll1. da
Côrte de 29 de Setembro de 18b7. -Chron. elo Fôro d' j 85 I n, 13.
- Em grão de execução, embora a acção fôsse reconhecidamente incompetente, não póde o Tl'ibmwl conhece1' dessa incompetencia, se o processo sóbe por appellação da sentença lJ?-ofe1'ida sobre os dous incidentes da
mesm.a execução, emlJa?'gos de terCei?'O, ou preferencia, ainda mesmo que a
nullidade seja allegada pelos emba?'gantes 01~ credores al,ticulantes, porque
eUa só alJp?'oveita ao executado, cv§os dir itos não lJóde um tel'cei?'o allegar,
e a jU?'isdicção do T?-ibunal é neste caso limitada ao incidente, send~ que
da incompetencia só se póde conhecer pJ?' acção TCscisol'ia, não tendo SIdo a
sentença exequendc~ proferida em ,q?'áo ele ?'evista.-Decis. de Âgg. do preso
do Trib, do Cornro. da Côrte.-Chl'on. do Fôro de 1859 n. 13.
A incompelencía ou outra qualquer i1Jegalidade do escrivão e mais
oOiciaes de justiça constitue fundamento de nullidade insanavel para o que
fOI' proce sado com qualquer delles,-Av. u. ia:! d~ 1859.
_ É nulLo o julgamento proferido individual, ou collectivameute, em que
figura juiz que não vio e nem leu os autos, -Bev. n. 7834 de 5 de Jul~O
de 18i1 e !\cc. ?'evisol' da HeI. da Côrte de 1 de :-'etembro de i871.-Dl1'.
. _ pago -327- É nullo o proce so no qual deixão de figurar no julgamento p,erante a
Relaçãu os Desell1bargadores, aos quaes coube por di tribuição o fCltO, sedO!
que conste o motivo de sua substitui~ão por outros.-Rev..n. BU5 de 25 e
Setembro de 1872,-Di?". t. 2 pa~. 2!r8.
,
- Sentença proferida por um juiz, quando consta da conclusão terem Sido
o:; aulOs couclusos a olltro, é nnlla, -Acc. da ReI. de Cuyabá de 16 de Dezembro de 187 ~,-Di?'. t. 3 pa,ó. 47 _
_ Eendo a roateria ou c,:'jecto da acção ajuste de contas, é incompetente o
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§ 2,0 Senuo proferida contra a expressa disprJsjçã~) da legislação commercial (:lrL 2) (5fU).
A illegalidade da I e(;isãll, e não dos moliros e enunciado
della, con~tilue esta nnllidade (5M).
§ 3. o Sendo fundada em iI!, trumentos ou õepoimenlos julgados falsos em juizo com peten te (555).
§ q.,O Sendo o proce~so em que ellit foi proferiua annullado em razão das nullidades referidas no capitulo anlecedente (556).
An. 58f. A sentença póde ser annullada :
§ 1.° Por mflio da appelIação (557).
~ 2. Por meio da revista (558).
§ 3.0 Por meio de embargos à execução (art. 57i, § f) (009).
§ 4. Pl)r meio da acção rescisoria, não sendo a sentença
proferida em gráo de revista ( iJ 60).
0

0

Juiz Commercial.-Rev. n. 8849 de 29 de Abril de 1876.-Dú'. I. 10
pago 255.
- Não ha impedimento nem incompalibilidar'e entre juiz e advl:gado que,
ten~o sido cllnhados, achão-se pe'o fallecilllento do conjuge !óra e alélll ~o
]lenodo do cUllh dio. -Acc. da ReI. do Ceará de 20 ue Abril oe 1875. -Dt1·.
l. 10 pago 264.
- É nullo o julgamento em qUf: interl'em como juiz o Procurad~r da
CorOa, sendo no processo interessados um Gemente e a Fazpnda NaCIOnal.
nev. n. : 070 de 9 de Junho de '1877. -Dil'. I. '13 pago 488. - Vide Av.
de 18 de Junho de '1877.
(.553) Nota.-É impertinente a qnestão da apreciação intl'inseca_das pl'ol'a ,
como da illegaliclad,', não I a decisão, nlas simplesmente dos seus mo-

a~slm

ltvos e enunciado, para a acção de nullidade da spnlença .-Hev. n. 83ú8 de 30
de Agosto de ! 873. -G. JU1·. t. 1 pago 302.
(55ú) .rt. 581 § 1. - Vide n t. 435 do Cod.
(555) Al't. r)~1 § 10.
(556) Art. 581 Si 1" e noto 1I~3.
(557) Ai't. G46 c noto 55'2.
(558) Arl. 665.
(~59). Eota.- 'ão pócle ser revogada, por via de eDlbar~o.; nem por acção
rescISor1a, a.sentf:nç..1 exequenda, passada em grão de l·evtsta.-l\cv. n. 5511ú
de 311'.e OutulJro de 1857.-JU1', Comm. pago 347.
,
- Vtde Acc. da HeI. di! Côrte fie 1.3 de Agosto de '137·Z. -DtT. t. 3 a,". 37.
- Decisões proferidas em gráo de 1'f!1,ista não paliem ser reformadas por
embargos á execução, ou 101' qualcluer ontro meio. -Rev. n. 8371. de 1 de
Olllubl'o de H37J. -G. JU1·. t. 1 pago 3i9.
(5: O) Nota.-Decidin 'o-se no juizo comll1ercial uma causa por inc01l1petencla ii que se pretenda in validar por meio de acção rescisoria, deverá t'sta ser
t?postaou agitada no mesmo juizO, e nlío IlO cil'el.-Av, n. 23t dc1851.Ide no!. 1 ',64 do Cod.
- Não autoriza a Pl'opo8itum dct aeção 1'C8CÜJ01'ia 8cgundo a Ord. L. 3
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CAPITULO

m.

Da lwllidade dos cont?"atos comrnerâaes.

Art. 682. A nullidade dos contratos só pMe ser pt'onunciada :
§ 1.° Quando a lei expressamente a declara (arts. 12\), 288,
468, ü56, 677, Codigo).
.
§ 2.° Quando fôr preterida aIO'uma s.olemnidade substanCIal
para a existencia do contrato ê fim da lei (arls. 265, 302 e
406, Codigo).
Art. 683. As nl1l1idades ou são de - pleno direito - ou dependentes. de rescisão.
Art. 684·. Sã.o nullid'ldes de pleno direito:
§ 1.° Aquellas que a :ei formalmente pronuncia em razão
da manifesta preterição de solemnidades, vísivel pelo mesmo
jnstrllmento ou por prova Jitteral (1:Irts. 'l29, § L 2, 3 e 5;
677 §§ t, 2, 4., 6, 7 e 8; 656, 827 e 828 Codigo) (5Gl).
T. 75, senão

Ct mLllielaele ou preterição ele solemnielaele substancial, e."tlo
as ?'azões ele julga?' e Ct manei7'Ct por quc o juiz apreciolL as provas amda
que con tituÍBse uma o:Densct ao cli?'eito da lJal·le.-I1.el'. n. 6D8\) de 21 de
Novemhro de 1866. -JlIr. Comln. pag. 88. - ridc no.. 554..
- Viele G. Jw·. t. 3 pago 385.

- Acção rescisoria não póde ter logar, qUlndo o Supremo Tribunal de
Justiça já bouver negado a revisã, da causa, por não baver inju liça nolo·
ria, nem nullidade mauife,ta i a excepção rei Juelicatce é meio llabil p~ra
excluir a r;retenção do autor da l"'~cisoria e julgar-se-o carecedor da aeçao.
-ReI'. n. 8283 de 16 de Julho de 1873. Dir. t. i pago 86
- Acção ?'esci ol'ia cabe contra a decisão cm aggravo que inOuir para a
terminação da demanda.-Hev. n. 83'23 de 27 de Agosto de 1873.-Di?·. I. i
pago 230.
.
.
- A acção ?'escisol'ia só tem logar quando a decisão, a que se refer~, fOI
proferida. contra direito I'xpresso, ou contra terminante di po,ição da leI;. c,
pois, o julgamento que só considera o direito da parte e não pMe ser resellldido. -[levo II. 886lt de 2lt de Maio de 1876. -G. Jur. t. 12 pa~. 663..
- A. acção ?·cscisol'ict. r:ão tem Ioga r, depois de bUl'e.r.o .'.lIpremo T.nbun~\
de Justiça negado a reVJsao da causa :-a excep«i1o ?'et Jlld~catce é meIO lIa?'
para excluir a pretensão do uutor da rescisoria. -Rev. n. a982 de 15 de ~O'
vembro de i 8 76. -Di?'. t. i 1 pago 88t.
(561) Viele noto 1.298 do Cod.
ANota. -A nulliela.de elo tifulo póele ser logo c.leclal"Ctelc~ no acto onde o met'~:
fo?' apresentado, melependenlemente de acção especzal. -1\.cc. da lIel.
Côrte de 3 de Agosto de 1866.
- Deve ser restituido o imposto de transmiõsão no caso da nulli~a~e ~o
pleno direil'p, formahneute pronunciada pela lei em ra zão de prelenÇllO e
solemnidades, visível pelo mesmo instrumento ou prova litteral.- Deer.
n. 43{l5 de 1869, ar!. 1lt; Decr. n. 5581 de 187lt, art. 34.
. _
- O documento int"elinhaelo diz-se viciado, e não póde produzir e(fell~19
Acc. da ReI. de S. Panlo de 6 de Fevereiro de 1877.-Di?·. t. 13 pago .
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§ 2.° Aqucllas que, posto não expressas na lei, se subentendem por ser a olemnidade que se preteria substancial para
a existencia do contrato e fim da lei, como se o instrumento
é feito por oflicial publico incompetente: sem data e desianação do lagar; sem subscri pçilo das parte~ e I testemunha; ;
não sendo lido ás partes e testemunhas antes de a:lsignado.
Art. 68~. Dá-se a nullidade dependente de rescisão, quando
no contrato válido em apparencia ha preterição de solemlli~
dades intrinsecas; taes são: ilo, os contratos que, seguudo o
Codigo, são annulla,eis (arl. 678 e 828); 2°, os contratos em
que intervem dólo. simu!:lção, fraude, violencia, erro (art:;.
i29 4,. 220 e 677 § 3, I.odigo).
ÁrL. 686. A. distincçao Jas nullidades de pleno direito ou
dependentes de rescisão tem os seguintes erreilos:
1.0 Os contrato!:. em 05 quae" se dão as nullidades de
plenú direi to con iderão-se f1ullos, e não têm valor sendo produzidos para qualquer effeitn jurídico ou omeial; :Jquelles,
porém, em que intervêm Ilullidadestlepenclenles da acção con iderão-se annullaveis (arts. 678 e 828, Codigo), e produzem todo
oseu etreito emquan lo não são annullados pela acção, de rescisão.
§ 2." Anullidade de pleno direilo póde ser allrgada independentemente da pro\'(i de prejuizo; mas a nullid;;ide depenàente de rescisão carece elesta prnva (562).
§ 3.° A nullidadc de pleno direito não pode ser relevada
pelo juiz que a deve pronunciar, e ella consta do jnslrum~n~o
ou da prova lilleral; mas a lJullidade depenele~te da rescl.sao
carece da apreciação do juiz â vista das prova e Clrcornstanclas.
§ ~." A nullidade de pleno direito póde ser all.egada e pronuncmda por meio da acção ou defesa: mas a ~ulhdade_dependenle de rescisão deve ser pronunciáda por meIO ela acçao competente.
Quando a nullidaele dependente da re'cisão é opposta em
defe é\, a sentença. neste caso não annulla absolutamente o contralo, mas só relativamente ao objecto de que se tra~a.
§ 5." A nullidade de pleno d(reito póde ser allegada ~or
todos aquelles que provarem o interesse na sua declaraçao:
ma~ a nullidade depende:lte de rescisão só póde ser proposta por
acçao competente pelas parles contratante, succes .ores e ubrog~dos, ou pelos credores no caso do art. 828 do Codlgo Comwercla!.
Todavia a nullidade dependenle d rescisão póde ser opposta
(562) Vide noto 1298 do Cod.
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em defesa sem dependencia de acção directa rescisoria: 1°,
pelas partes contratante', successores e subrogado ; 2°, pelo
terceiro na par.t6,em que o prejudica, e só relativamente a elle;
30, pelo exequcnte na execução. e pelos credores no conçurso de
preferencia ~~ l )pedirem o effeito ele contratos si IU'UI.apos,
frandul<>(\; ;S e celebrados em fraude da execução' (563J:"
Art. ü87. As nullidades tambem se dividem em nullidades
absolutas, e.nullidades relativas para o effeilo seguinte:
As nullidades absolutas podem ser propostas ou allegadas
por todos :tqueIles a quem interessão Ou prf'judicão, como se
determina no artigo antecedente, mas as nullidades relativas,
funeladas na preterição de solemnidade estabelecidas em favor
de certas pessoas, como a mulher casada, menores, presos, réos
e ou tros, só podem ser allegadas e proposta:' por essas pes~
soas, ou por seus herdeiros, salvo os casos expressos nas leis.
A nullidade relativa, sendo de pleno direito, não será pronunciada, provando-se que o contrato verteu em manifesta utilidade
da pessoa a quem a mesma nullidade respeita.
A nulliJade relativa dependente de rescisão está sujeita ás
regras do art. 686, § 2.
Art. 688. Só as nullidades dependentes de re cis~o. e as relativas podem seI' ratificadas.
A ratificação tem eifeito retroactivo, salvo a convenção das
partes e o prej uizo de terceiro.
Art. 689. Só podem ser pronunciadas ex-olficio as Dullidades
de pleno direito e absolutas.
Art. 690. Anullidade do instrumento não induz nu!lidade- do
contrato, quando o mesmo I11strumento não é da substancia delle,
e póde o mesmo contrato provar-se por outro modo legal (arl.
159). A fórma que a lei exige para qualquer acl:o presume-se
não observada e preenchida, se do mesmo acto não consta ter
sido observad.a, ainda que por outro modo isto se prove.
Art. 691. O inslrumento publico nullo, se está assign~do
pela parle, vale como lJarticular nos casos em que o Codlgo
admitte um ou outro, e pMe tambem constituir principiO de
prova pOI' escripto, quando o mesmo Codigo não exige prora
determinada.
(563) Art. 631Nota.-A sentença não obriga nem prejudica a terceiros que na demanda
não fôrão partes, e, portanto, póde o lerceiro prejudicado, independenleme~le
da acção j'escisoria, allegar a nullidade de uma escripturil, que por scnlent
passada em julgado, foi considerada valida.-Rev. n. 8:;99 de fJ de 'ovem 1'0
de 1873. -Dil', t. 2 pago 11.8.
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Arl. 692. O instrumento nul10 por FaHa de alguma solemnidade, que o Codigo exige para constiLnir algnm contrato especia' valerá corno titulo de divida (art . 634, 636 e 656, Codigo) .
Art. 093. A falta de registro, salvos os caso expressos no
Codigo, não importa a nullidade do instrumenLo, mas sómente a
sancção especial que o Codigo estabelece nos casos em que o
exige (564).
Art 694,. A acção de rescisão, que o art. 828 do Codigo concede aos credores, sómeOle compete áquelles que o erão ao
tempo do acto fraudulento.

TITULO UNICO.
DISPO rçOES GEllAE .

Ar!. 695. Os Juizes. de Direito do commercio (art. 6) farão em
cada semana uma ou mais audiencias, segundo a regular alUueocia
dos feitos commerciaes, e sempre em dias differentes daquelles
que fôrem destinados para as dos feitos civeis. Se por algum
motivo justo se fizerem nos mesmos dias, serão sempre ele
modo que sejão inteiramente separadas c disLinctas umas das
outrilS (565).
'
Art. 696. As audiencias para os feitos commerciaes só poderáõ
faz~r.~e na casa ela residencia do juiz, ou em outra particular que
pal'~ JS o possa ervir, quando não bouver casa publIca para
esse. fim destinada, ou não puder er nas casas da camara
municipal.
Art. 697. Nestas audiencias se auardará o 'que se acha disposto nos artigos 59 e (jO do Codigo "do Processo Crimi nal, e f 95
do Regulamento de 3f de Janeiro de 18(12.
Art. 698. As partes, que faltarem ao respeito devido ao Ju!z
de Paz, ao Jniz ele Direito, arbitras ou ao Tribunal do Comme.clo
~m qualquer' iludiencia on acto judicial, poderáõ ser multadas até
a quantia de nO:tjl segundo a gr'avidade do caso .(566) ..
E quando os excesso fôrem criminosos, sera o dellOqueote
remettido preso á disposição da autoridade ccmp~te_nte, par~
lhe formar culpa com a (;ertidão do auto, que o e cnvao lavrara
de Ludo que se houver passado a tal respeito (567).

------_----.:_--------------(~64) Cad., ms. 10 S; 2 e 150, e noto 438.
(~65) 'Vide not. 1461 do Cad.
(566) Vide noto 1477 do Cod.
\567) Cad. CrilD., arl. 98.
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Art. 699. O escrivão, que, contra as disposições deste Regula·
mento, commell.er qualquer exces o ou omissão, como se demorar
a eonLiuuação ,da vista, ou a conclusão dos aulos, será pelo juiz,
perante o qual servir, suspen o por dez a trinta dias, independen Le de processo e pela. verdade sabida.
ArL. 700. Do mesmo modo podera ser suspenso o tabellião,
que fizer algum acto ou diligencia contra as formulas prescriptas
neste Regulamento .
.\.rt. 701. Se, além de i.rreguJaridade, tiverem o escrivão ou
tabellião commetticIo crime de responsabilidade, const~nle de
aUlos ou papeis, que fôrem presenles ao Juiz le. Direito ou ao
Tribunal do Commercio, procederáõ estes na fórma do art. 457
do Codigo do Processo Criminal (1)68).
Art. 702. O omcial que fizer citação, ou qualquer ;lclo ou
diligencia contra as formulas pt'escripla' neste Regulamento, será
punido pelo juiz, perante o qual servir, na conformidJde do
art.5H·.
Art. 703. ~as causas commerciaes é licito ás partes comparecer nas audiencias por si, seus advogados, ou procuradores judiciaes, par inquirirem as suas testemunbas, reperguntarem ou
contraditlarem a da parle contraria, e requererem o que julgarem
a bem dos seus direitos- (1)69).
..
Deveráõ, porém, ser assignadas por advogado as petíções JOIciaes das causas, e Lodos os articulados e allegações que se tizere!11
nos autos; salvo não havendo advogado no auditorio, ou Dao
querendo prestar-se ao patrodnio da causa nenhum dos que
houver, ou não sendo elles da confiança da p:.uLe (t>70).
Art. 704. Além de advogados, nomearáõ sempre as pal~
(568) Lei n. 2033 de 1871 art. 15 Si 7°; Decl'. n. 1I!l211 de 1871 art./i9 ~.
Nota.-Tribllnal do COIDmercio não, mas Relação.
(f~9) Ar\. :181, nols. 535 e 1I06.
Notct.-:"liio pócle advogar em um fôro o advogado que não fizer registrar
eomj1etentemenle sua provisão. Ace. da ReI. da COrle de 22 de Junho
de 1865. -Rev. Jur. de 1868 pago lI8.
(570) Decr. n. 143 de 1842, art. 26 : noto 535.
Notct. -Não cabe aggravo do despacho pelo qual o juiz manda illlil~Ja~/
parte para con!>liLnir novo advogado, por não elcver conlinuar o já conslllUlr~
por ser poderoso. -Decis. de Ag b • da ReI. da Cô te (le 19 de Dezell1b
de :1873. -Dir. t. 2 pago 306.
1
- Não ha propriamcnte acção sujeita á regra do art. 703 do Reg.. corou:
n. 737, no requerido para cmbargo, detcnção ou qualquer outra medIda a;;~
curaloria.-Decis. de Agg. da ReI. da Côrle de 9 d~ Fevereiro de 1877.- I·
t. 1'1 pago 762.
.
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procurador judicial, que será sempre um dos solicitadores do
juizo, salvas as excepções do artigo antecedente, para com elle
correr o feitu seus termos legaes, e ser citado e intimado quando
não fór requerida a citação pessoal (art. 2q., titulo unico), sob
pena de coner a causa á revelia.
Art. 705. O procurador. que aceitar a procUl'ação, fica obrigado a recebei' todas as citações e intimações referidas no artigo antecedente, e a communica-las ao sen constituinte, a quem responderá por qualquer prejuízo, que de sua falta culpo a po sa
a este resuJ[:lr.
Art. 706. ,:"5 a o efIeito do procurador sómente por algumas
das seguintes I';,usas :
, L" Rerug ~ão dus poderes da parte c n tituinte intimada
judicialmentr <tU procurador (571).
§ 2.' Desi.tencia ela procuração requerida pelo procurador, e
igualmente intim'lda ao constituinte.
§ 3.' Fallecimento do constituinte, ou transmi são elos elir itos
deste para oulra pes '9a, constando legalmente em juizo (;;72).
ArL. 707 ..~ propria parte nos dous primeiro. caws, e a pessoa
para quem fõrão transferidos os direitos da Cdusa no terceiro,
?everáõ fazer nova procuração, independente de citação sua, até
a seguinte aucliencia, pena de seguir a causa. á ua revelia, salvo
ocaso de seL' precisa babilitação incidente.
Art. 708. Pre~ume- e ter o procnrador aceitado o poderes a
elle conferidos, logo que apre.:enta em juizo, quer na audiencia
por si mesmo, quer em requerimento por elle assignado, a procuração em que é con tíluido.
1rt. 709, Depoi' que o advogado ti,er aceilado o patroci~io
~a causa, não poderá mais deIle escu ar-se, salvo por mot!vo
J?S~O e jurado, fazendo intimar a parte ou seu procurador JUdiCIal ou extrajudicial, á sua custa, para .nomear outro advo·
~~do até á primeil'a audiencia, pena de responder-lhe pelos preJUIZOS resultantes (57J).
.. . .
Art .. 71O. Se a parle não nomear outro advogado ate a prlmel~a audiencia, seguirá a. causa á revelia, sendo a mesma pal'te lançada ob prégão.

-------------------(571) Cod•• ort. 157 S) 1.
(572) Cod., ort. 157 S) 3.

•(573) Nota.- e o acluogado constituido nos autos não aceitar o patrocinio,
p!((o tem lo.gal· o disposto 110 m·t. 709 do Reg. Oomm.-Deci~. de AgB· ,do
/e~. do Trib. do ComID. da COrte de 21 de Abril de 1858.-C7n'on. do Foro
e 1859, n. 21.
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Art. 7J i. Quando os adí'ogaflo~ constituirI0 pelas partes comparecerem quer elll audiellcia do juizo commcl'C1aI de -I" 00 2"
in§tancia, qner no TribLloal do CommerGÍo ou no Supremo Tribunal de Justiça, para requenrem por seus coosLituiutps o qoe.
lhes convier, occuparáõ o Jogar, e conservaráõ as prerogativas
que as leis lhes outorgão.
Art. 712. Só aos advogados poderáõ os escrivães mandar o
autos com vista ou em confian.a debaixo de protocoJ!o, soh pena
de responderem pelo c1escaminbo, ou pelas despezas na cc.brança
ás partes interessadas, além da pena de suspensão (art. 699).
Art. 7i3. Nenhum advogado poderá sob qualquer pretexto
reter os antas em seu poder, findo o termo a signado ou legal,
pelo qual lhe tiverem ido com vUa ou em confiança, "oiJ p na de
perdimento para o seu con tituinte do direito de que não tiver
feito lJ o ni! referido termo, e de responder-lhe pelo prejuizo
que dahi lhe possa resultar, além de pagar executivamente
todas as despezas que para a cobrança dos autos se fizerelJ).
Art. 7'lq·. Se o autos fôr m cal Irados por mandado judicial
(jue só se Pf1S ará não os entregando o advogado, send'l-lbr
pedidos com o protocollo, depois ue findo o termo assignado
ou legalj, por despacho elo juiz, rcquerendo-o a parte contraria,
não <Ij untará o escrivão ao auto o articulado ou allegação com
que vier o mesmo advogado, e, e alguma cousa nelle estiver
escripta, o escrivão rLcará de moela que [':e não po.sa lêr, de~oJ
vendo incontinente ao mesmo advogado, ou á parte queo Livel'
constituido, o que assim separar dos autos, ou os documenlos
que :Jssim vierem juntos, larrarJo rle tudo o respecti\'ll LerI?o.
Art. 7 Ui. Se, porém, o advogado não entregar os autos <Í. vista
do mandado, pas ada a competente certidão, poderá 5er multado
pelo juiz da causa até 200;g, para os cofl'(J~ municipaes. E, se
findo o novo prazo marcádo pelo juiz, que erá de tres dias, para
a entrega dos autos, ainda os não entregar com o conhecimento
de baver pago a multa, poderá ser preso por sessenta dias, se
antes não tiver entregado os autos, salvas em todo o caso as competentes acções criminaes, e sem prejuízo ela cobrança da moita
execu tiVf1.men te.
Art. 716. Qualquer cota moraLol'ia do advogado, não sendo
de mole tia jurada, será tomada como resposta directa ao term?
da causa, ficando elle responsavel á parte por essa falta, se fOI
culposa (574).
(574). Nota.- Não caue aggravo do de pacho p lo qual o juiz julga r~
posta dIrecta aos termos da cansa uma cota" ol'atoría do adlog<ldo. DcClS.
de Agg. da ReI. da Côrte de 19 de Dezembro de :l.873.-DiT. t. ::; pago 57.
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Art. 7i7. Todavia, se oadvogado jurar molestia, dal'-se-lhe-ha
por uma vez sómente novo prazo de cinco dias, findo o qual se
cobrarM os autos na fórma dos art . 713, 714 e 7H5.
Art. 718. A di posição do artigo antecedente só é relativa aos
lermos das acções ordinaria " não comprebendidos lodavia os dos
recursos e incidentes respectivos, devendo nestes casos passar
os autos ao segundo advogado nomeado, ou àquelle que a parte
nome;) r, tudo dentro do mesmo termo e independente de citação da parte.
Art. 7i 9. As petições iniciaes ou da proposição da acção, contestações, réplicas, tl'éplícas, embargos, reconvenções, opposiçães, poderáõ ser articuladas quando versarem sobre diversas
queslões de direito, ou faclos sobre que devão ser inquiridas
lestemunha .
Art. 720. O autor só é obrigado a junlar documentos logo
com a petição da acção (575) :
§ 1.0 Quando sem elles o Codigo Commercial não admitte
acção em juizo (arts. 281, 302 e 587).
§ 2.° Quando os documentaes fôrem mencionados na acção
como fundamentos da intenção do autor, salvo se fôrem existentes em notas publicas, registras ou depositas publicas, e
houver Imperlimenlo ou demorél para se extrahirem por certidão
ou publica-fôrma; ou se estiverem em poder do réo, jurando o
autor esla circumstancia.
ArL 72i. O réo só é obrigado a ajuntar com a sua defesa
documentos, quando nelJes se ella fundar; salvas as mesmas
excepçõ~s do , § 2° do artigo .ant~cedente, (5??).
ArL /22 . .A. excep .ão da cltaçao no prinCipIO da causa e da
execução, todas as outras citações e intimações de sentenças,
appe~lações, e de quaesquer actos prej udiciaes, .ser.ã? feitas s~b
pregao em auájencia. não havendo procurador JudiCial, ou nao
sendo este encontrado para ser citado ou intimado (577).
Arl. 723. Se a citação ou intimação róI' feita por prégão em
a.udiencia. delle comecaráõ a correr as dilações e termos respectiVOS

(578).

.

(575) Art. 69 e uot. 5ú5.
(576) AI't. 96.
(577) ot. 162 e 5iO; Cod., noto 1ú70.

(578) Not. ú 24.

Nota·-Nus cansas cOlllmerciaes nem sempre o prazo .corre de 11 ome~lo
amomelllo. Decis. de Agg. da Hei. da Côrte de 10 de fevereIro de :187ú.-Dzr.

I

t. 3 pago 201.
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Ârt. 724. O' termos de visla para allegar, conte lar, replicar, treplicar e em geral para dizer nos aulos, só correráõ
da continuação destes ao advogado, se a parte tiver ajuntado
procuração; e serão improrogaveis quer haja ou não procuração
nos dutos, salvo os casos dos arts. 7t7, í27 e728 (~79).
Arl. í2~. Se os termos se findarem em dia feriado, só no
primeiro dia uli! poderáõ ser os autos cobrados.
Art. 726. As dilações para as provas são communs a ambas
as parles, salvo os casos dos arts. 24.9, 304 e outros semelhantes.
Art. 727. As diJações são continlJa , e o seu cur o não ~e
suspende ou interrompe pelas férias superrenientes, salvo se
estas absorvem metade da dilação (580).
Art. 728. Não correm os termo e dilacões, havendo impedimento do juiz ou ob'taculo judicial opposto pela parte
contraria (~8'1).
Art. 729. Não se suspendem durante as férias (~82):
L" As causas de arresto (~83).
§ 2.° De detenção pessoal (~84j.
§ 3.° De soldadas (ü85) .
. 4.° De depositas (~8{j).
§ 5.° De penhor (~87).
§ 6.° A ratificações de protestos de mar (588).
._
§ 7.° Em geral todas as causas que pela demora fican30
pr~judicadas

(589).

(579) 1\ot. 1.70.
(580) Nota.-r\a a signação de 10 dias, o decendio é fatal, e Dão se interrompe seu curso com as féria, salvo absorvendo estas metade do prazo
Decis. de Agg. da HeI. da Côrte de 22 de Março de 1875. -G. JuJ'. l. 7
pago 250.
(58!!.) Not. 499; Ord. L. 3 T. 20; T. 54 § 9; T. 91 § 1Nota.-Gontl'a o litigante impedido não C01"1'e tempo.-Rev. Comm. D. 5783
de 16 de Julho de 185IJ. -bll·. Gomm. pago 336.
(582) Notc~.-Declarava os feriado que no commercio e devia observar
o Av. D. 206 de l,852, prejudicado pelo Decr. D. 1.285 de 1.853.
(583) Dt:cr. n. 1285 cit., art. 3 § ú.
~ (58lt) Decr. n. 1285 cit., art. § 1(585) Decr. ll. 1285 cit., art. § 5.
(586) Decr. n. 1285 cit., art.
4.
(587) Decr. n. 1285 cit., art. § 4.
(588) Decr. n. 1285 ci!., ar!. § 1.(589) Decr. D. 1285 cit., art. § 1.
I'
_
.
I E
da Pub lca,
Notec.-A accusaçaoda penhora e mais termos, mesmo (a 'azen
ficão para depois da; férias.-Av. de 12 de Março de l,867.
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Art. 730. São sómente feriados no juizo commércial, além
dos domingos, dias ~anlos de guarda e dias de festa nacional,
os que como taes fôrem declarados por Decreto (59()).
Art. 73i. Nenhuma sentença de primeira ou segunda instancia
será levada á cbancellaria, e, se não bouyer interposição de recurso, passaráõ em julgado dentro de dez dias contados da sua
publ.icação ou intimação (arts. 23~· e '135) (5!H).
Art. 732. Se a parte ve' cedora encommendar a sentença para
dar-lhe execução, o escrivão a extrabirá, sob respon~abilidade,
sem prejuízo ela apresentação no Supremo Tribunal dentro do
prazo legal do recurso de revi ta, que a outra parte tiver interposto.
Art. 733. O recurso de embargos interposto por uma das
partes precede no julgamento, e interrompe o seguimento dos
termos da appellação interposta pela outra parte. O mesmo se
guardará quando uma das partes embargar o accordão da
Relação, e a outra inl.erpuzer o recurso de revista (592).
Art. 734. Não é liciLo á partes u ar ao mesmo tempo de
_dous recursos contra a mesma decisão; mas poderáõ variar de
recurso dentro do termo legal (593).
(590) Re". u. 738,

an.

1.

No/a.-O Decr. n. 7110 de i850 declarou ql1aes os dias feriados nos juizos
da l' e 2' i nstancia e no Supremo Tribunal de Justiça.
. - Tanto este Decr. como aqueHe Av. n. 206 (not. 1156) se devem conSiderar prejudicados pelo sobredito Decr. n. !2 '5.
.
- As férias para o fôro começão: de 21 de Dezembro até 3:1. de Jane~ro ;
as da semana ~al1ta, de Quarta-feira de Trevas até se completarem 1? dias;
e as do Espirito-Santo, desde domingo do Espirito-Santo alé o da Trmdade.
-Decr. n. 1285 cit., art. 1.
.
.
- Serão tambem feriados nos juizos da 1" e 2" IUstancla e upremo
~ribuual de Justiça os dias 25 de :\Jarço, 7 de Setem~ro, 2 de .N?vembro,
- de Dezembro, assim como em cada provincia os dias de fest1Vlda~e que
f?rem auniversarios da adhes[io da mesma provincia á lndependencm aCloual.-Oecr. n. 1285 cit., arl. 2.
(591) Al'ls. 662 e 663; Oecr. n. 1597 de 1855., arL. 48 e 49.
No/a.-;-Eslá abolido o transito pela chancellaria de quaesquer sentenças,
~r~catol'las, alvarás, mandados, e quae quer outros actoS lorenses de qualquer
JUIZO e Tribunal. Decr. n. 1730 ce 1869.
- (~ embargos a Accordão serão oppostos dentro ~le 5 dia~,. contados
da publicação ou inlimação requerendo-se para elles vIsta ao JUIZ relator.
Decr. cito n. 1730; Decr. ~. 5618 de i871J, art. !58.
(592) Notct.-A appellacão cx-otJicio não obsta a que se admillãn embargos
á sentença. Rev. n. 8492 de 3 de 'Juuho de 1874 .-DiI·. t. 4 pago 682.
(593) Vide not • 1139 e :l.1l3:1. do God.
No/a.-Não se <fá aggravo, nem appellação da decisão proferida sobre
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ArL. 735. Para a computação do valor da causa em relação ás
alçadas (art. 26 do Iitul0 unico). atLender-se-ba sómente á.
quantia prjncipal pedida na acção (594).
Art. 736. A Resolução n. 56[1 de 1.0 de Julho de 4850 sobre
fiança ás custas é extensiva ás causas commerciaes (fi95).
Art. 737. As sentenças nas cau as commerciaes, quer na
primeira ou segunda inslancia, quer no Supremo Tribunal de
Justiça, serão sempre proferidas cm conformidade do art. 232.
Art. 738. Os terceiros prejudicados pela sentença podem
appellar. e jn lerpôr o recurso de revista, ainda que não interviessem na causa na primeira ou segunda instancia (596).
Art. 7il9. QU3ndo os que fôrem citados para responder a
qualquer acção commercial, ou já estiverem em juizo, fôrem
presos, terão para se defenderem o dobro dos termos e dila·
ções marcadas neste Regulamento; e não começará. nem
seguirá a causa, sem que se Illes nomeie um curador in li/em,
sob pena de nuJlidade, tenbão ou não advogado ou procurador
judicial constituidlls.
Art. 740. A jurisdicção dos juizes de paz fica subsistindo
E'mbargos á dec:aração da fallencia, por não ser regular US:II'-se de dous
recursos, ao mesmo lempo, conlra a mesma decisão, mas isto se enlende
quando o fundamento do aggra\'o já foi objecto dos embargos e estes vcrsárão
sobre a materia decidida pela sentença embargada; e não quando nos embargos
se agira questilo de incompetencia do juizo. Oecis. de Agg. da Rei. da Côrte
de 24 de Julbo de U77 .-Dil". L. 14 pago i48.
(594) Cod. not. 11172.
Nota.-Para a computação da, alçadas de accordo com o juizo c1vel,
só accrescem ao principal as custas, quando em tl'esclobro. Decis. de Agg.
do Preso do Trib. do ComlD. da Côrte de 1 de Março de 1858.-G1I1'01/.
do FÔ1'O de 1859 U. 17.
(595) Nol. 525.

Nota. -O credor residente em paiz estrangeiro. que protesta por ~rcfe.
rencia, é obrigado, send .. requerido, a prestar fiança ás custas. DeclS. de
Agg. da HeI. da Côrte de ti de Maio de 1874 .-Dil'. t. 7 pago 370.
- O réo c o oppoente podem requerer ql1c o autor preste finnçn .ás
custas; e a isenção pela mi e7'ía só aproveita quando justificada. D~~'
de Agg. da ReI. da Côrte de 31 de Agosto de 1874.-G. Ji.t7'. t. : 'Pag. ~~
- Fiança ás custas nã) presta o autor presente vencido, ndO obsta~
estar a prisão até pdgament I abolida pelo novo RegilD. de c.uslas. D~~~'
de Agg. da ReI. da Côrte de 30 de Abril de 1875.-Dir. t. 7 p~g. te'
- O autor que âurante a lide au eula-se do Imperio temporanaD1en I
deixando bens de raiz e procurador que o defenda, nãó é obrigado a pres~~
fiança ,is custas. Decis. de Agg. da ReI. da Côrte de 20 de Dezembro
1875.-Dil·. l. 7 png. 2117.
~
(596) 'ot. 213; Ord. L. 3 T. 79 § 3; 1'. 81 § :V
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nas causas commerciaes até a quantia da alçada dos mesmos
juizes (597).
Arl. H J. As causas commerciaes (Caps. m e IV do Ti t. I)
que já se acbarem pendentes ao tempo da execução do Codigo
(art 912, Codigo) serão reguladas e deddidas pela legislarão
anterior ao mesmo Codigo, salva a convenção das partes por
termo nos autos.
Art. 742. As causas commerciaes intentadas depois da execução do Codigo, mas provenientes de titulos ou contratos
~nteriores á execução do mesmo Codigo, serão reguladas, quanto
a fórma de processo, pelas disposições deste Regulamento; e
quanto á materia serao decidirias pela legislaçao que anteriormenle regia (598).
Arl. 743. Nos casos omissos ne te Regulamento, será subsidiario o processo civil, não sendo contrario ás disposições do
mesmo Regulamento (599).
.
Eusebio de Queiroz C'lil inbo Maltoso Camara, do meu conselho, ministro e secretario de Estado Llos negocios da justiça,
assim o tenba entendido e faça ex.ecutar.
Palacio do Rio de Janfliro, em 25 de Novembro de 1850,
vigesimo-nono da lndependencia e do lmperio.
Com a rubricrl de S. i\J. o Impeeador.

EtbSebio ele Quei?'oz Ooitinho Dfattoso Gamam.

(597) Vide noto 1470 do Cod.
(5~8) Cod. al'ts. 456 e 912 j Av. n. 293 de 1855; Ass. n. 15 de i857
-rIde no!. 65a do Cod.
(599) Ar!. 2; no!. 394 do Cod"

noto 328.

Nota._A prisão pOl' falta de pagamento de custas é applicavel ao jltiZO
CIIntmel'cial._Decis. de Agg. do Preso do Trib. do Com~. da Côrte de 5 de
Outubro de 1857. -Cltron. do Fôl'o de 1859 n. 8.-Vtqe.not. 595. "
- A pena da Ord. L. 3 T. 36 não é applicavel ao JlIlZO commelClal~
Ace. do Trib. do Comm•. da Côrte de 11 de Novembro de 1869.
'
- Interposta a Revista, foi denegada. Rev. Jur. de 1870 pago 21.9..
/

.

c. c.
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'Decreto n. 738 de 25 de 1'ovembro ue 1850.
Dá o regulamento para o Tribuna·',' do Commercio, e para o processo
da quebras.

Hei por bem, usando dil aLlribuição que me confere o artigo
cento e dous, paragrapbo doze da Constituição do Imperio, e
o artigo vinle e sete do titulo unico do Codigo Gommercial,
decrelar o seguinte:

TlTULO l.
DO

TRIBU 'AES DO

CO~rMERClO.

CAPITULO T.
lJa jÓ?'ma e o?'dem do despacho.

Arl. 1. o Os Tri huuaes do Cúrnmercio terão sesEões urdinarias
ás segunLlas e quintas-feira::;, quando não fôrem dias san'i,o' da
guarda ou feriados, e, sendo-o, no dia seguinte; e as extraordinarias que os presidentes julgarem necessarias.
Se algum membro do Tribunal não puder comparecer. participará o sen impedimento ao Tribunal, por via do secretario (I).
Ârl. 2. 0 As~entar-se-hão, apre idente na cabeceira da me~a,
e os deputados de um e outro lado, sem precedenci~. com
excepção do secretario, que terá assento ,Í, direita do preSIdente.
Quando o desembargador fiscal comparecer no Tribunal, :e
(i) Reg. n. 737, nots. 456 e 464.

Nota. - As conferencias para julgamento das causas commcrciaes terã~
Jogar nos mesmos dias de suas sessões, e Jogo que estas se findarem~/~e
dendo durar até as 3 horas da tarde, se fõr preciso. _ Decr. n. 15Y
1855, art. 29.
e
- Findas as conferencias, t rão Jogar as audiencias feitas cada semana
alternativamente por um dos adjllntos.-Decl'. u. 1597, art. :li.
a
- As sessões terão Jogar ás segundas e quintas-feiras de cada sem~~,
e quando estes dias fôrem de guarda. nos il1lmediatalDente subsequen ~
em que não se der igual impeclilllento, ficando para este fim revog.ado e
Decr. n. 1626 de 2 de Agosto de 1855 que designou as quarlas-felras
sabbados para taes sessões.-Decr. 11. 1800 de 1856.
Vide not. 1438 do Cod.
- As juntas commerciaes celebral'áõ suas sessões ordinarias ás qui~~;Õ
feiras, e, havendo impedimento, no primeiro dia lltil seguinte. Decl'. n.
de 1876, art. 8.
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lhe dará as~ento igual ao dos deputados, á esquerd1 do pre'idente (2).
Art. 3.° A~ ses"ões rIo Tribuoal sel'ão publicas, com ex.üepção
dos c:Jsos ~eiYuin tes :
1.. Quando se tratar da pronuncifl. e prisão dos fallidos
(Codigo Commercial, arts. 820 e 824), e de qualquer acto
prevenliío, de cuja publicação possa resultar a sua ioefficacia (3).
2." Quando se tratar da Lleclaração da falJencia:l requerimento de credores, ou ex .olficio (Codigo Commerc.) art. 07), 0\1
de qualquer negocio que exija discussão ou syndicancia sobre
a idoneirJn.de, conceilo e reputação de commerciante (!~).
6.° Ouando se tratar de repre 'entar sobre infracções e abusos (ar l.. 19 n. 1).
4. .• Quando se tratar de suspençãlJ ou demis:;ão de corretai es, n destituição de liquidantes de sociedades mercanti,
dissolvidas (5).
Al'l. 4. c' Ao presidente compete, sem discu 'são, declaraI' 'erreta a se.<;ão nos caso referidos. no artigl) antecedente.
Al't 5.°"\ hora marcada para as srs~õ~s, o presidenle, logo
qll~ se achar presente Ir.elade e mais um dos membros do
Tl'lbun:iI, declarará aberta a ses5ão, a toque de campainha;
e, lid (e approvada a acta da antecedente, principiará.ü o.
trabalhos pela leitura da cOl'respUndencla offiüjal, dandu-se
preferencia :l que ~e tiver recebido 00 governo; em seguida
se dará expediente ás petições das partes, por fÓl'ma qne não
fiq~e alguma sem de pacho de uma para outra sessão; e em
ultimo locrar se tratará dos negocios geraes e 1artiCl11:lres
pendentes, fi que ue novo se propuzerem (6).
Art. u.· ~enhum deputado poderá tornar a palavra sem lhe
(~) Os adjuntus tomarM assento na mesma mesa, á direita e esq~erda
do pre-ielrntc, por sua antiguidade.-Decr. n. 1597, art. 30.
Nota.-! ão ha mais adjuntos, nem fiscal. Decr. n. 6384 de 1876, art. ;.s.
-Vide not. 8.

(3) O Tribunaes do Commercio nada mais têm com a pronuncia e pri ã
dos falUdo .- Vide nots. 143ti e 1461 do Cod.
rota.-ESLú derogado.
(4)

'Ola UGt.

Nota.-Como para concessão ele moraLoria, matricula e rebabiliLaçào.

- Tambem esLá derogado, menos na ultima parte.

(5) E dos agentes auxiliares do commercio.-Decr. n. 1597, art. 8
No/a.-Subsiste na l' parLe. Decr. n. 6384 de 1876, art. 6.
(6) Drcr. n. 6384 de 1876, art. 6.

I
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ter sido concedida pelo presidente; e emqu:Jnto estiver falIando
não poderá ser interrompido por ouLro (7).
Art. 7.° Terminada a discussão de qualquer materia, o presidente, elucidando a qnestão, e reduzindo-a a termos claros
e simple , porá o negocio á votação, devendo esta principiar
pelo uepulacl0 que se acbar assentado no ultimo lagar da
mesa, e seguir gradualmente até o mesmo presidente, que votará em ultimo lugar, e, nos casos de empate, terá valo de
qualidade. Achando-se presente o desembargador fiscal, será
ouvido com o seu parecer, mas não poderá votar (8).
Art. 8. 0 Havendo votos diITerentes, os que discordarem da
maioria poderáõ assignar "encidos; e, apresentando o seu volo
por escripto, llie~ será aceito e lançado na acta, comtanto qne
o apresentem na mesma sessão, ou na seguint . e, se a materia fôr objecto de consulta, será nella incorporado.
Arl. 9.° Fica entenJido que a qualquer membro do Tribnnal
é licito modificar, no acto da vutação, a opinião que houver
emittido na discussão.
Art. 1.0. Sempre que a votação recahir sobre petição de
partes, além de se fazer menção na acta da pretensão, e do
deferimento que tiver, será o despacbo lan~.ado no alIo' da
mesma petição pelo secretario, d: tado pela fórma seguinte;
- TrilJUnal do Commercio..... em sessão de.... - (9).
Art. H. Quando a rolação resolver negocio, cujo objecto
esteja comprebendido em algum dos casos designados nos arls.
22 e 26, depois de se ter procedido ás diligencias nos mes·
mos artigos determinadas, se lavrará assento da decisão que
se tomar em um livro privativamente destinado para esse fim ,
expendendo-se nelle, em termos breves e claros, as razões em
que a mesma decisão se fundar; e, baventlo votos dissidentes, delles se fará menção.
E tes assentos serão assígnados por todos os membro do
(7) Decr. n. 1.597, art. 50 SI 1..
(8) Os desembargadores fiscaes têm voo.-Decr. n. 1597, art. 34.

Nota. - Vide not. 20.
.
bre
- Os secretarios das Juntas assislem ás sessões, e derem ser OUVIdos 1~76
os assumptos sujeitos á discussão, mas não votão.-Decr. D. 6384 de
,
art. 10 SI 2 n. 3.
(9) Art. 37 SI 4°.
Nota. -Nos processos a[ectos ao julgamento das JWltas, os despacbosn:
sentenças devem ser escriptas pelo deputado que o I presidente deSignar
-occasião.-Av. de 1. de Maio de 1.877.
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Tribunal, que em casos taes deverá achar-se completo, e pelo
desembargador fiscal; assignaodo este em u1Limo lagar} com a
seguinte dec.1aração - Fui presente -, e do seu parecer se
fará menção no corpo do assento (fO).
Árt. i 2. Os referidos assentos serão puhlicallos pela imprensa; e seis meies depois da sua publicação es tabcleceráõ
regra de direito para decisão das que tões, que no futuro se
suscitarem sobre os usos commerciaea a que os mesmos assentos se referirem; e todos os juizes e Tribunaes, arbitros,
e arbitradores serão obrigados a regular por elles as suas
decisões, emquanlo não fÔl'em derogados ou alterados por decisões do poder legislativo (i ii'
Ar!. '13. Adisposição do art. ~ 1 terá ilualmente lagar sempre
que os membros ele algum dos Tribunaes do Commercio se não puderem accordar sobre a inlelligencia de algum artigo do Codigo,
leis, regularnentos,.instrucções ou assenlos commerciaes; ouvindo-se previamente a opinião de pessoas enlendidas na materia, e
consuilando-se os ontros Tl'ibunaes do Commercio. Estes assentos, sendo tomados com accôrdo unanime dos referidos Tribunaes,
obri/Taráõ a todos os eus mémbros, emquanto o contrario nã()
rôrdeterminado pelo poder legislativo (12).
An. U. Nenhuns papeis ,erão admitlidos a despacho. sem
que os documenlos que o instruirem se aebem competentemente sellados, e a' petições assignadas pelas proprias partes
ou. eus procuradores, e a sua as ignatura reconhecida por tabelliãü, sempre que possão a[eclar interesses de terceiro, salvo
se rórem assignadas por advogado (13).
.
Art. H), Os Tribunaes do Commercio. na matrIcula dos comrnerciantes, antes de deferirem as petições das parte." ordenaráõ que declarem o genero de commercio a que intentão
(10) Ass. n. i7 de 1.7 de A"'osto de 1.ff57 e
de 18li5.
<>

n.

18 d. 18 de Dezembro

Notct.-É ullribuição especial da Junta Commercial da Côrte.-Decr. n. 6384
de 1876, art. 7.
(11) Not. an1.
t Notct.-.A. disposição do art. 12 do Reg. n.. 138 é terminante, quando obriga
odos os Jlllzes e Tribunaes arbitros e arbitradores a regular pelos As enlOS
dos Tribunaes' do Commerdio as sua deci ões, emquanto não fôrem eIlas
derogadas ou alteradas pelo poder iegislativo.-AV. n. 65 de 1859.
(12) '01. ant.
I ~ ola.-Desde 1859 que o Tl'ib. do Comm. da COrte deixou de tomar asse1loS·-HeI. do Minlst. da Justiça de 1.874, pago 13.
(i3) Decr. n. 4505 de 1.870, art. M.
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dedicar-se, e se o hão de exercer por grosso ou a relalho j e
que justifiquem perante elles que gozão de credito publicu, e as
mais circumstancias necesslrias para poderem ser commerciantes
matriculad') , pre~cl'iptas no art. [} do Codigo Commercial.
Fica entendit.lo que os me mos Tril)unaes não deveráõ admiL·
til' á matricula aquelles negociantes que, pela qualidade, ou
pouca importancia do seu negocio, se não acharem nas .cir·
l;umsLancias de poderem desempenhar as obrigações impostas
aos t;ommerciantes matriculados no Capitulo U do Tilullo ( do
Codigo Commercial; nem o registro dos titulas d 's negociantes
matriculados na extincl.a Junta do Commercio, que, tendo (allido, se não acharem rebabilitados, ou não fizerem actualmente
profissão habitual da mercancia (Cad. Comm., arl. 2, n. 4, e
art. "J
Art. 16, Todos os negocias se despacbaráõ. por votos, pela
fórma determinada no art. 10 do Titulo unico do CorJigo Commercia I. devendo t'ntender-se por despacho de mel'O expediente
O fJue fôr restriclo á instrucção ou direcção ele algum negocio
que não importe decisão definitiva; todavia o~ presidi nles poderáõ proferir por si os de pacbos que se limitarem a mandar
legali ar ou instruir algum documento ou requerimento, ou a
passar r;ertidões (i4).
CAPITULO U.
Da competencia dos 'l'rib1maes do Commel'via.

Art. 17 . .Aos tribunaes do commercio, nas petiçõds e representações que lhes fôrem dirigidas. se dará o tratamento de l\'Ieritissimo Tribun:d do Commef(~io.
O~ mesmos tribunaes usaráõ do se110 das armas imperiae~,
com a seguinte legenda :-Tribunal do Commercio d: capital do
lmperio,-ou da provincia de .... - (15).
Art. {~. Compete aos Tribllnae3 do Comrnercio (16):
L o A matril'ula dos commerciantes, corretores, ~gentes .de
leilões, trapicbeiros e administradore de armazens de deposJI~.
a expedição de seus titulas, e a rubrica dos livro que sao

-----------------------(14) Decr.

!lo

1597, art. 50

(15) Decr. n. 1597, art. 50

Si
Si

5.

4; ÚeCl', n. 63811 de 1876, art. 13.

(16) Decl'. n. 15\>7. art. 40 e not, ant.

DECRETO N.

738

DE

1850

711

obrigados a ter (Cad. Comm., arts. 6, i I, 13, 38, 40, 50 68

87 e 88) (17).

'

,

2.° Nomear e juramentar interpretes do commercio (Cad.
Comm., art. 62) (18).
3.· ConsulLar ao governo'o numero de correlore~ que deva
haver em cada uma da:: praças do seu districto, o Regulamento
dos mesmos corretores, e dos agentes de leilões (Cad. Comm.,
arl..G7) (!9).
4, •• Fixar, logo que rÔl'em installados, o quantitativo das
fianças que devem prestar os corretores, com alLenção ao maior
ou menor gyro do ramo de commerciú para que.o pretenderem
habililar, e ao interesse provavel das suas commissões, podendo
alterar o valflr da' mes,llas fianças por uma nova fixação,
sempre que o julgarem conveniente, consultando ao governo em
um e outro caso (Cad. Comm., art. 41) (20).
5.· Organizar, denlro dos primeiros seis mezes da sua in tal·
Jação, UIna tabella dos emolumentos que competem aos correlores e interpretes pelas traducções, e certidões que fizerem e
pas.arem (Cod. Comm., arl. 6ft) (21).
6.· Superintenrler os corretorps, impor-lhes multas, suspendê-Ias e demitli-l.os, nos casos prevenidos no Til. UI, Cap. II,
(17) An. 15, Cod. Comm. arts. 4 c 5; Decr. n. 806 ilrt. i; Decr. n. 858
de 1851, an. 4; i /l·cr. n. 1507. arts. 4 e 6 SI i.
- Á, couscnalorias COUlpcte a l'ubl'ica ond~ não ha Tr:hunaes. -Decr.
n. 1597, arts. 12 SI 2 e 13 j Decr. n. 4;j56 de 1869, SI§ 105 e 106.

-"o/a.-Decl'. n. 6384 de i876, art. 9 SI 2.
- Os Inspectores COlllmcl'ciaes lambem I'llbricão.-Decr. cito n. 6384,
art.15 3.
(i8) Decr. n. 863 de 1.851., art. 1; Av. 11. 1.48 de 1855.
-:- A redacção é irnpeljeita:-os Triblluaes não juramentão os Í1:terprel~s,
e 51111 os rcspectivos presirlenLes:-art. 3I Si 6: - tambcm nomeao avabadores commerciaes-not. 406 do Reg. n. 737•
. - I t.o p-Io qne diz rcspeito ao juramenlo i-qnauto á nomeação, ainda é
trflpel:fclta, pois deveria fazeI' pa rte do 1.
- As cor:~ervatorias maritimas compete nomear e juramentar lambcm.Decr. n. 1597. art. 1.2 SI Ú· Decr. n. 6384 de 1.876, art. 1.5 Si 2.
(19). Deer. n. 806. an. 2· Decl'. n. 858, art. 5.
. ._
- As conservalorias maritimas competc tambem e ta attrJbUlçao.-Decr.
n. 1597, art. i 2 4.
No/cl.-Inspectorias maritilllas.-Decr. n. 6384 de 1876, arl. 15 2.
(20) Decr. n. 8U6, art. 3 e sego
- lambem compete ás conservatorias marilimas.- Decr. n. 1.597, art. i 2
~ 4; noto ant.
(21.) Decr. n. 806, art. 30 e sego i Decr. n. 1.597, arl. 6 §.5; Decr. n. 31. 72
de 1.863, art. 1..
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Parte I do Cod. Comm. (art. 59, n. 3, do mesmo Codigo), com
recurso para o Conselbo. de Estado, no effeito devolutivo 56mente nos primeiros dons caso , e no suspensivo no lerceiro) (22).
7. o Ordenar a exbibição judicial dos livrús dos commerciantes,
corretore e agentes de leilões (Cod. ComID., arts. 19,50 e
7i (23).

.

8. o Inspeccionar os trapiches alfandegados, e os seus livros,
e impôr multa aos administradores dos me~mos trapicbes, nos
termos dos arts. 89 e 90 do Codigo Commercial (24).
9. o Nomear administradores das heranças das pessoas que
fallecerem sem testamento e sem herdeiros presentes, ainda
que nãll sejão commerciantes, uma vez que tenbão credores
commerciantes (Cod. Comm., art. 310) (25).
10. Destilnil' os liquidantes de sociedades mercantis dissol·
vidas, nos casos de omissão ou negligencia culpavel, e os administradores das casas füllidas (Cad. Comm., arts. 347 e 858) (26).
(22) Ar!. 29;, Decl'. n. 806, al't. 16; Decl'. n. 1.597, al'ts. 6 Si 6, 7 e 8 Si 3,
- As consel'vatorias podem multar, suspender com recurso para os Tri·
bunaes do ComlDercio e propôr sua destituição aos mesmos Tribunaes. -DecI'.
n. 1597, arls. 12 §§ 5 e 6, e 13.- Vide nots. 80, 87 e 97 do Cod.
Nola.-Das multas e suspensões impostas pelas Inspeclorias o recurso é para
as Juntas do Commel cio.
.
(23) Vide nols. ll5, 96 e 123 do Cod.
- As conservalorias podem ordenar a exhi))ição offieial dos livros dos
conelores e agentes auxiliares do respectivo dislriclo, sem embargo dos
arls. {:2 e 13 do Decr. n. 1597 não o mencionarem :-ta] é minha opiuião
em vista dos arls. 18 Si 6 deste Reg.: 15 do Decr. n. 863 j 12 §§ 5 e 6, e 13
do mesmo Decr. n. 1597.
liota.-A exhibiçãojudicial só é da allribuição do judiciario; a exhibição
dos livros dos conelores e agenle de leilões no administrativo aiuda é da
competencia dos Inspectores do Commercio.
(2lt) Art. 29. Vide noto 142 do Cod.; Decr. n. 1597, art. 8 § ll.
- É lambem da competencia das conservatorias maritimas. -Decr. n. 1597,
art. 12 § 7.
Nola.-Os trapiches alfandegados são da exclusiva competencia da jur~s·
dicção fi cal.-Decr. n. 26117 de 1860, ar Is. 274 e 2t!9 i Decl'. D. 3277l~e 181i3.
(25) Vicle noto M3 do Codo
.
- Tambem compele ás conservatorias.-Decr. 1597. art. i2 § ll.
Nola.- Derogado: compete aos Juizes de Direito. -Decr. D. 2662 de 1~75,
al't. 1 n. 3; DeCl". n. 6385 de 1 75, art. 1 n. 3.
(26) Ass. n. 6 oe (J de Julho de 1857.
- Tambem compele ás consCl'vatorias maritimas. -DeCl'. n. 1597, al't.
12 § ll.
,
Nolct. -Derogaclo: compete aos Juizes de Direilo.-Decr. 11. 21>62 de 1875
arl. 1 n. 4; Decr. no 6385 de 1875, art. 1 11. 4.
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11. Ordenar o registro das embarcaçõe brazileiras destinadas á navegação do alto mar, com excepção das que se
empregarem exclusivamente na pescaria das costas, e impôr as
multas em que incorrerem os proprietarios armadores, que
infringirem o termo que assignarem de não fazerem uso íllegal do registro da embarcação, e de entrega-lo dentro de
um anno no Tribunal, no caso da mesma embarcação ser vendida, perdida ou julgada incapaz de navegar, pela fórma determinada nos arls.· 460, 461, 4,62, 463 e 464 do Codigo Com·
mercial (27).
.
12. Tomar conhecimento dos recursos que os capitães de
navios interpuzerem das multas que lhes fôrem imÇlostas nos
casos declarados no art. 512 do r.odigo Commercial (28).
13. Nomear arbitros para regulação e repartição ou rateio
das avarias grossas, nos casos prevenidos no art. 783 do Codigo Commercial (29).
14. O conhecimento e julgamento das quebras, a rebabilitação dos fallídos, e a concessão de moratorias, pela fórma
determinada na Parle IJI do Codigo Commercial (30).
15. Conhecer dos recursos de aggravos que as partes interpuzerem .dos juizes commis arios (Cad. Comm., art. 907) (31).
Art. {9. Fica competindo aos Tribunaes do Commerciú, na
conformidade do art. 8 do Titulo unicú do Codigo Commercial (32):
..
.
i. o Levar ao conhecimento do governo, pelo MIDlstena dos
0

(27) Art. 29 •
....:... Compete ás cOllservatorias marilimas.-Dccr. n. 1597, art. 12 § 4.
Nola.-Inspectorias marilimas.
(28) Decr. n: 916 de 1852, art. 2; Decr. n. 1597, art. 8 § Ú. Vide
not. 752 do Cod.
(29) Reg. n. 737, noto 279.
Nota. -É materia judiciaria; e tá, pois, derogado.
(30) Está derogada a l' parte.- Vide noto 1461 do Cod.
_Nola.-Derogado; noto 1361 do Cod.; a rehabili,la~ão do fallido ,e con:essao de moratorias são attribllições dos Juizes de Du'ello com reclllso pala a
Relação.-Decrs, ns. 2662 e 6385 de 1.~75, art. 1. ns. 1., 2 e !I.
(31) Derogado; dos agogravos conhe~em os presidentes dos 'f11bunaes do
COillmercio ou os Juizes de Direito.- V1de nots. 1M8 do Cod. e 4~O do Reg.
n. 737.
Nola.-Derogada; dos aggravGs conhecem as nelações e Jltizes de Direito
na conformidade dos arts. 2 e 3 do Decr. n. 5!l67 de 1873.
(32) Decr. n. 1597, art. 4.

Nola.-Ás Juntas do Gommel'cio.
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Negocios da Justiça, a neces i/Jade que na pratica se mostrar da
interpretação, modificação ou derogação de algum artigo do
Codigo Comrnercial, e dos regulamentos e in trucções commerciaes; e as infracções e abusos, tanlo das autoridades e empregadoil commerciaes. corno do cornrnerciantes, e dos agentes
auxiliares do commercio, que não pos:ão ser reprimidos selll novo
acto do poder legislativo ou executivo;
2.° Propôr ao g9verno, pelo Ministerio. dos egocios do
lmperio, as providencias que entenderem convenientes, a bem do
commercio, agricultura, industria e navegação mercantil;
3. 0 ln~peccioDar as fabricas existente nos seus respectivos
districtos, informando do sen estado ao governo, pelo mioisterio competente, com as observacões que julgarem opportunas,
em que todavia em nf3nhum caso pos~ão expedir ordens aos
emprezarios, direclores ou adminUradores das mesmas fabricas, que não ejão strictam8nte limitadas a exigir llelles por
escripto as iofOl'lnações necessarias para inslrucçã.o da~ conslll~as
que a respeito dellas, ou para objecto da na competencla,
tiverem de dirigir ao governo;
4." Organizar uma est:llÍ tica annual de todos os processos
commerciaes que se intenlarém no seu di tricto, segundo as
instrneções do governo, a qual leveráõ remelter ao Tribunal
do Comrnercio da capital do Imperio, ticando incumbida a e~e
a org:J.nização ua estatistica annual das provincias onde o.ao
bOI1\'er Tribunal do Commercio, e é1 geral de todo o Impeno,
que IIJvará ao conhecimento elo goyerno pelo Ministerio dos
Negocios da Justiça (33);
_
5." egular por um regimento interno e por instrllc.oes o
serviço das suas secretilrias, e tudo mais que convier ao bom
regiruen dos mesmos 'fribunaes, comtanto que se não opponbão
ás disposições do presente Regulamento (34).
Art. 2u. Nos casos dos ns. I e 2 do artigo antecedente, sem,pre
que o negocio rôr dt: intere se geral do commercio, ag~lcul.
tura, industria ou navegação mercantil de todo o Illlpeno. o
Tribunal que pretender- tomar a iniciativa deverá con8ultar
preyiillllenle a opinião dos oLllros Tribunaes, e acompanhar a
(33) Vide not. 1ltltO do Cod.
Nota. A organização da eslalisLica anuual do commercio, agricullura, in~
duslri~ P. navegação, cOlllpele á lIep~rlição Geral da ESlali ·tica.-Decr. 11· 638h
de 18-6, art. 7.
(34) Nota. O regimento iII temo da secrelaria administrativa do Tribunal
da Côrte é de 16 de Maio de 1856: não lI:e consta que oulro Tribunal 011vesse confeccionado.
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sua proposta ao governo com as respostas originaes qoe recelJer
e quaesquer outras diligencias a que houver procedido.
'
Art. 21. Compele especialmenle ao Tribunal do Commcrcio
{la capital do Imperio a organização da e tatislica annoal do
commercio, agricoltura, industria e navegação mercantil do
mesmo Imperio, solicitando para esse fim as informações e
esclarecimentos necessarios cios Tribnnaes do Commercio das
provincia', e de ootras qoaesquer auloridade', pllr intermedio
do~ presidentes nas proyindas, e directamente no municipio da
Côrte, sendo todas obrigadas a sat.isfazer as suas requisições (Cad.
Comm., titulo unico, art. 9) (35).
Art. 22..Fiea competindo especialmenle ao mesmo Tribunal,
na conformidade do art. 8 do Titulo unico do Codigo Commercial,' a declaração das leis ou uso cornmerciaes que devão regular a conte taçõe" jndiciaes qoe se suscilar(~m respectivamente ao actos das letras de I;:unbios prat cadus em paizes
estran~eiros, pre\'enidos no art. 424 do Codigo Commercial;
deverJclo transcrever nos assentos, qoe de taes decisões se
tomarem, a integra da lei. ou documentos comprobatorios du uso
commercial estrangeiro em que as mesmas decisões se fundarem,
'oovir previamente sobre todas as informações e documentos a
junta dos corretores, os Tribunaes do Commercio das provincias,
e o desembargador fi cal (arL. li) (36).
ArL. '23. 1:'ara o melhor desempenbo da sobredila altri buição,
o mesmo Tribunal solicitará. do consnles do Imperio a remessa
das leis relativas aos altos de apresentação de let.ras de cambio,
seu aceite, endossog, paaamento, protestos e notificações, nas
praças dos seus districto~ consulares, á. proporção que ~e fôrem
publicando, e das decisões dos Tribunaes ele oltima in.tancia
9ue sobre os mesmos objectos e proferirem; e bem assim uma
lnformação e.\acta dos usos ';ommerciaes admiLLidos n:lS mesmaS
praças, reiativamente aos referidos actos, acompanbadrl de alteslados autl1enticos do todo os corretores da re~pectivas praça,
que os certifiquem (37).
. _
Art. 24. Os TrilJunaes do Commel'CIO sao ourtgauos a empregar os meios conl'enienles afim de ubterem um conhecimento
I'

,

(:35) fVola.-Comjlrte ii Repartição Gerat de Estatística (nol. 33),.a. quem
de\'enl as Juntas Commerciaes remelter todo os e-c1arecuncntos collJgldos.Decl'. u· U384 ele 1 '76, art. 7.
(36) Temos uma collecção de Assentos, em numero de 18: no Append.
Nota.-i\. Junta Commercial da CÔl'te.-Decr. n. 6384 de 1876, art. 7.
Vicie Decrs. n. 268~ de 1875 e 6142 de 1876.
(37) Decl'. n. 6384 de 1876, art. 7.
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exacto das praLicas e usos commerciaes admittidos nas praças,
portos e mais lagares de commercio do seu districto, em todos
os casos mandados guardar pelo Codígo Commercial, ouviado
os corretores e commErciantes mais notaveis, não só das mesmas
praças, portos e logares, mas até os da praça da capital da
província, e procedendo ás mais. averiguações que julgarem
convenientes.
Nas praça, portos e mais logares do commercio das provincias onde não houver Tribunal do Commercio, será a referida
diligencia praticada pelo Tribunal do Commercio da capital do
Imperio (38).
Art. 2~. Só podem ser admi.tlidas como usos mandados
guardar pelo Codigo Commercial as praticas commercíaes a
favor elas quaes concorrerem cop.ulalivarnente os dous seguintes
requisitos essenciaes: 1·) serem conformes aos sãos princípios
da bôa fé e rnaximas commerciaes, e geralmente praticadas
entre os commerciantes do lagar onde se acharem estabeleci4as j
2·, não serem contrarias a alguma disposição do Codigo Com-.
mercial, ou lei depois delle publicada (3~).
Al't. 26. Logo que um Tribunal tiver colligido os usos co~
merciaes do seu districto, os rara publicar por um ou maIs
jornaes do logar da sua residencia, convidando as pessoas do
commercio para que fação sobre elIes 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 requi iLos es~enciaes prescriptos no artigo antecedente, formulando· os em regras geraes
(art. 11).
'.
.
Depois da primeira declaração, nenhum uso commel'clal se~a
admillido em juizo, se, além de reunir os dons sobreditos reqUIsitos essenciaes, não fàr tão antigo que exceda o tempo de
cincoenta annos (40).
(38) Ass. n. 18 de 18 de Dezembro de 1865.
(39) Nol. ant. e As~. 11. 17 de 17 de Agosto de 1857; Cod. not. 226.
(40) Not. aot.
NOTA.- COLLECÇÃO DOS ESTYLOS E osos COmlERCIAES DA PRACA DA DAHlA,
DECLARADOS POR VERDADEIROS PELO RE PECTIVO TnlDUNAL DO COMi\!EllC~~
EiII SESSÃO DE 2 DE O TUBRO DE 1856, DE CONFOR I IDADE CO~1 O IIRT.
DO REGULAMENTO N. 738 DE 25 DE NOVE~lBRO DE 1850.

CommissiJes.
1. 3 % sobre a venda d~s generos vindos dos por lOS do Impedo, Portugal e Hespanha.
2. 5 % sobre a dos generos vindos das outras praças estrangeiras.
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S. 1 % pela cobrança de letras.
4. a % pela cobrança de frele de genel'os irnporlados: igual comlllissão
pelos custeios dos navios dos portos do imperio, Portugal e f:Iespanha.
5. 1 % sobre qualqucl' remessa em letras ou dinheiro; exceptuão-se as
remessas em letra dns valores apurados pela venda dos gencros de que trata
o art. 2, as quaes são livres de cOlUl11issão.
6. 1/'1. % pela agencia de elfectuar qualqlll'r seguro.
7. a % sobre a compra de generos com fundos do commiltente.
M. 5 % sobre a compra de gcneros sobre letras sacadas sobre o committente ou seu banqueiro.
9. S % pela agencia dr qnalquer liquidação sem contenda judicial.
10. 5 % pela agencia de qualquer liquidação havendr> contenda judicial.
H. De 100S a 4008 pela agencia de fretes para navios vindos de Portugal e Hespanha, segundo a sua lotação' e de 258 a 1008 sobre as
embarcações de cabotagem.
12. 5 % pela agencia de fretes e cugtcio dos navios estrangeiros.
iS. De 1008 a 300$ pelo Irabalho das descargas e cOLferencias dos navios
~trangeiros aportados com carregamentos de generos, cnjos fretes estÍl'erem
Já pagos em os portos carregadcres, ou não tivessem fretes a perceber nesta
praça por qualquer motivo que seja.
14. 21/'2 % dos carregamentos de quaesquet· navios arribados com avarias,
e que sejão obrigados a descarregar parLe nu toda a carga para concertaI',
e depois tornar a rcce1>cl', sendo o valor dos carregamentos ou generos
descarre~ados e outra vez carregados arbitrados P()l" lcuvados on peritos
commerciaes, salvo sendo o uavio ou carregamento, ou ambos, condemnado
e vendidos em leilão pubJicu, porque então se perct'berá a commissão de
venda dos objectos vendidos c a commissão rcferida dos que fôrem reembarcados.
Del credere.
15. O d '1 crederc sobre letras é de 1 %; sobre vendas de generos do
Imperio é de. 2 Ofo; c sobre vendas de generos estrangeiros é de 2 i/2 %•
..dnnazenagem e outros enca1"!Jos.
I(j. A ~nnazenagem dos generos estrangeiros guardados no escriptol'io do
Com missaria é de '1 % sobre o valor da venda.
._
17. A estada on armazenagem em trapiche dos generos de Importaçao é
a cargo do I'endedor.
18. A estada do assucar, algodão e tabaco é paga pelo comprador on
exportador..
19. A' estada dos mais genel'Os do .pajz é paga pelo vendedor.
20. O dizimo do assucar e algodão é a cargo do vendedor; o dos outros
generos do paiz é a cargo do comprador ou exp~rtador.
21. O dizimo dos generos de producção de Sergipe e Alag?as, pago ~elos
donos das embarcações que conduzem para esta praça, é aqUI cobrado, Juntamente com o fretes, dos consignatarios dos mesmos ~en~ros.
22. Todas as despezas com que o assncar desta proVlncla vem onerado~
até entrar nos trapiches desta cidade, são. a cargo do vendedor, que as
abate no preço da venda.
_ _
•
23. Os saccos que acondicionão assucar e algodao sao a cargo do vendedor.
em todos os mais generos do paiz o acondicionamento em saccos é pago
pelo Comprador ou exportador.
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Venda, tradiçc1o, embCillJ.ue e desembarque elos generos de exporlação e
imlJOrlaçào.

24. A. venda dos g~ner s de exportação co tllma scr [dIa em eslipulação
de prazos.
_5. A. venda dos goneros de illip(,nação, em falta de estipulação, entendese ser feila ii prazos, os de estiva a 3,' 6 e 9 mezes, e os de fazendas ceeas
a 6, 11 e i2 mezes.
26. Na came de cbarqne, ~al e cebolas reguHio as convenções r r eciaes.
'27. A tI adição dos gelleros de importação ou ex"ortação, depositadlls cm
trapiches ou armazens, opera-se por meio de uma ordem pas~ada pdo I'CIIdedor ao r.omprador.
28. O embarque e desemharque dos generos nacion'les e estrangeiros é
por conta tiO na vio, ii excp.pção dos generos q ue são vend idos a bordo, c
da carga para o portos desta prolincia, e dos de S~l'gipe e A.lagôas, ~
tambem dos genel'Os embarcados nos vapore. Las companhias naciunaes.
Freies.

29. Os freies l1ara os porto' do Imperio, de Portugal e dos Estados do

Rio da Prata s~ pagos por arrobn ou \Olllme; para os outros portos estrangeiros são 1'1' '1lados por tonelagem, 'egllndo o pe;o especifico e C'ill'
figuração dos v"d,mes; a tar:l dos vol mes não é contada para pagamento
do frete.
Pl'in/l'gem.

30. L os fretes e II moeria iugleza . ubentrude-~e uma p:'imagem de 5 %'
sendo o frete pago antecipauamente cm IogIatcrra; e quando li pago ue W
praça a primagcm é de tO o o. Nos l'rf'tes lle Uamburgo para esLa praça a
primagelll é ele 1.5 %; nos da Ilollal da, iklgica, França, Italia e flespanhn
é de 1.0 %.
.
.
lH. ~os fretes desta pf:lça para (! portos da Ilalia (excluidos os que CShiO
sujeitos á Austria), para os portos da Fran a e de Ilespanha a primagelll
é de 1.0 %; para os antros ponos é de 5 %.
.
Eu João Cezimbra, secretal'io elo mesmu Tribunal, a subscrevi.-O Presidente, 1I1anoel Messias de Leclo.

COLLECÇÃO DOS ESTYLOS E usos comfERCIAF.S DA PRAÇA DO ~fARA;m,íOt
DECLARADOS POR VERDADEIROS PELO RESPECTIVO TRllWNAL DO COMi\lEnClO
EM SESSÃO DF. :J.2 DE JUNUO DE '1857, DE CONFoRmDADE CO~1 o AHT: 26
DO REGULAMENTO N. íStl DE ~i> DE NOVE~lllnO DE 1850.
C01nmi.,sões.
1.. 5 % de. venda de mercadorias importadas do estrangeiro, á excepçãO
das de Portllgal e porlos do Imperio, que é de 1l lIfo2. 2 a () 010 de "enda de gcnerlls da provincia.
.
3. 3 % de compril c r messa de generos p,.ra qualquer porto naCIOnal
ou estrangeiro.
4. 2 a 3 % de compra c remessa de encommendas para o interior da provincia.
5. 1. % de sacar ou tomar e remctler letras POI' conta de te: ceiro.
6. 1. Ofo de cobrar letras, ordens e receber dinlleiro, â Excrpçüo de eo~
branças em repartições publica>, que é de 3 a 5 %.
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7. 5. % de CO:Jrar freles de importação; 5 % de ilgencia-los para exportaçao; e 5 D/O ' obre os costeios dos navios estrangriro , com excepç50
dos port\lgueze~, para os quaes por todos estes actos sc acha eSlabelecida
a dc i.00S a 300S, men_os sahindo em laslro, que é sómente de 3 % sobre
o costeIO. Nas embarcaçoes de cabota~el1 , a commissão é de 50S a 100$. e
de 3 % sobre o costeio, sahindo em la·tro.

Del credere,
8. I % sobre letras.
9. 2 % sobre venda dos genrros do Imperio,.e estrangeiro, á excepção
dos procedentes de lnglatel'l'a, que é de :l a 2 1/'2 %.
Â1·mazenagem.
10. i 0'0, pagl) pelo vendedor, sohre vcnda d,' gencros guar 'a los em
armazclll ou eSCl iplorio tio consignaJario com excepção das sucras de algodão, que paga cada lima de 60 a 80 ré is por mez. As recolhidas ás pren as
pagão sómenle ; 01' ellfardament') e safamento 500 réis cada uma, sendo
prcnsadas, e 260 réi~. s.'ndo soltas, ;í cn,ta el., navio que a: ex orta.
H. O arroz em casca é Je\'ado á. fablicas de descascar pelo~ barcos do
interior, e ali medido no acto da entrega; e ii vista do recibo do fabricante
recebem I1S mestres () respectivo frelc, que é regulado pOl' alqueire. A vcnda
que é fcita por alqueire regula-se pelas amostras, scgnndo o rendimento
que estas apresenlão, isto é. pelo maior ou menor peso que pro uz cada
alqueire. l\ão paga armazenagem, e sómente o soque, que varia de HO a
300 réis por arroba, pagos pelo comprador. Os navil1s que o expor.ão vão
busca-lo iis fabricas á sua custa.
12. Os couros salgado são depositados nos armazens da caDlara munidpal, que por cada um percebe 30 ré is do comprarlor, por conla de quem
corre lambcm n despeza de beneficiar e pesar. A de peza do embarque corre
por conta do navio exportador.

Fretes.
13.• Os de generos exportados para o estrangeiro e províncias do rmperi~,
regulao-se por arroba no algodão, arroz e a~sucar, e por volumes nos dem,:ls
generos, sendo que para Inglaterra é cmpre por IOnelada, com excepçao
do algodão.
Di1;ersos.

14. As despe7as de carreio até {I balança, pesar, e contar qU<llquer gencro.
Correm por couta do vencledor.
.
•
.
15. As vendas de mercadorias importadas de paiz estrangeIro sao (l1'cllnarialllente feiias a prazo rle !.l e 6 mezcs; a~ de generos da provincia, á
V~sta, exceptuando as do algodão em por ões mais avultadas, que ás vezes
sao a prazo de 1 a 3 mezes.
Eu Manoel Antonio dos Santos, ecretario do mesmo Tribunal, a sub.crevi.
Gyp1"iano José Velloso.
Presidente.
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COLLECÇÃO DOS USOS CO)DIERCIAES DA PRAÇA DE PERNA:lIBUCO, DECLARADOS
POR VERDADEIROS PELO RESPECTIVO TRlBU~AL En! SESSÃO DE 19 DE JANEIRO
DE 185.7, DE CONFORMIDADE COo! O ART. 26 DO REGULA;\lENTO " 738 DE 25
DE NOVE)1BRO DE i850.

Commis

ÕCS.

'l De venda de generos e 'trangeiro conforme os porlos

2
3
4
5
(j

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.8
19
20

.
:Ja50f0
De;)
II
do paiz
.
3%
De compra
II
ll
> ••••••••••••••• "
•
3%
De saques por compra de generos
'"
" •..•
1%
De compra e I em essa de letras de cambio
"
.
1%
De negociação de ditas.............•......•....•..•..
1%
De garantias de dilas ...............••...... " ....•..
1%
De c'Jbrança de lelras vencidas..•. "
" .•........
3%
De
II
II
a rencer...................••...
i%
De freles de generos estrangeiros importados...•..... " .
5%
De navios de cabotagem inclusive a a . ncia de frete conforme a lotação
" . 258 a 1008
De navio.; portllguezes conforme a lotação
. 1508 a 3008
De
II
de outros paizes sobre n frete
.
5%
De
II
II
II
II
o ageuciadJ .....• " " .
5%
De adiantamento para o costeio
.
5%
De
II
II
despezas .....•................
5%
De elfectuação de seguros sobre o valor segurado.......•.
1/2 %
D JiquHações amigaveis
"
.
3%
De
II
judiciae'l.. "
"
.
5%
De generos descarregados e carregados por navios arribados
com avarias, sendo o seu valor feito por peritos commerciaes, Oll em has!a publica, se a houver
.
Del credere.

21 De venda d~ generos de estiva..•• " ...... " . " . " .....
22 De fazendas francezas e allemãs............•...•...••..
23 Oe fazendas inglezas
"
.
2ft De miudezas
.
25 De letras descontadas
"
.
ilrmazenage.ns, embarques e desembarques de generoso
26 A armazenagem de genel'os estrangeiros. no armazem do

27
28
29
30
31
32

I

commissario.......•••. " •....••.•....•....•..
J oo
Dila ~os armazens alfandegados e 'particulares o que mm'cão as tabellas, ou
por ajuste prévio pago por trimestre pelo vendedor.
Dita do assucar e algodão é paga pelo comprador, ou exportador, se~undo
tamllem as tabellas ou ajuste.
Dita de outros generos do paiz é paga pelo vendedor.
O embarque de geueros para bordo de navios a seguir para portos na.CiOlliJe ou portnguezes é pago pelos carregadores.
Dilo para bordo de outros navios para portos estrangeiros é pago pelos
navios.
A co;nducção de gelleros de terra para bordo de qual(!uer navio ott viceversa é por conta dos navios.
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F?·etes.
33 Os freIes e pri magens de mercadorias carregadas neste porto são pagos
no dia da descarga pelo recebedor.
34 Não 11a primagem para os portos do Imperio, Portugal e Amcrica do
Sul.
35 Para o calculo dos freIes a tonelada dos diITerentes artigos é a seguinte:
36 Assucar em saccos 70 ai robas;
37 Couros salgados 56 dilas;
38 Conros verdes 70 ditas;
39 Algodão 28 ditas.
40 As pipas calculão-se por 5 barricas para J Sul.

Vendas.
4:1 Os prazos para as vendas dos generos de estiva reguJão 6 mezes, e para
a das fazendas cccas 8 mezes, sendo realizados por mr.io de letras.
42 A venda dvs generos dc exportação é feita a dinbeiro.
Cambios.
43 As letra~ de cambio s~o sacadas a 60 ou \10 dias ele vista.
M Sobre Londre dá-se 'I S por variavel quantidade de dinheiros esterlinos.
h5 Idem Paris
Il
1. frane.
I)
Il
))
réis.
46 Idem Portugal )) 1 011$ fortes Il
))
))
fra~os.
47 ldem l:famburgo II 1 marco
Il
))
))
))
Uso clivel·sos.
48 Os seBos das letras são pagos pelos sacadores, exceptllão-se os das de
dinheiros a premio, desconto, ou dado em pagameuto de letras de cambio
que são pagos pI'los aceilantes.
49 O~ carretos são pagos pelos compradores dos generoso
.
50 As marcas dos saccos de assucar são feitas pelo armazenario, as das caixas
de as ucar e saccos de algodão, couros e outras são pagas pelo exportador.
51 Os enfardamentos são por conta do vendedor, exceptuão-se os do algodão,
que são pagos pelo exportador.
52 A balança ou peso dos generos é paga pelo vendedor, exceptua-se a do
couros, que é paga pelo comprador.
53 As taras de quaesquer volumes são verificadas á vontade do comprador;
li? dll azeite são de 1.8 a 20 %, regulando os cascos de 25 g.alloes para
cll.na, . endo o gallão calculado em 7 1.12 libras; as dos b.arl'lS de m~n
~elga franceza 24 libras por cada um inteiro, e as dos bams de manteiga
IIlgleza 24 libras por barril inteiro.
M Os attestos são de 1. % de abatimento nas vencIas de vinbo e vinagre;
se ba falta é ella regulada enU'e os contratantes.
55 Para quebra dá-se 2 libras por cada saeeo na venda do assucar para os
armazens.
:.
56 A farinha vendída a bordo é III edida eom rasoura, a medída em terra é
com eogulo.
E cu João Jl!;L1acio de Medeiros Rego secretario interino do Tribunal, o
subscrevi._Souza, pre idente._Rego.~Bastos.-Lemos.-Silva.
•
- Sobre os usos da praça da Côrte. Ass. n. 17 de 17 ue ,)gosto de 18:>7
- Sobre os da ')raça de POrlo-Alegre. Ass. 11. 1.8 de 18 de Dezembro
de 1865.
•
~ ~
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Art. 27. O Tribunal da capital do Imperio, logo que obtivel'
a collecção dos usos commerciaes de todo o Imperio, consultará
sobre elles a opinião dos TrilJUoaes do Commercio das provincias, e, formando afinal um relatorio de todo este processo,
proporá ao governo os usos commerciaes que, no seu entender,.
convirá generalisar a todo o Imperio (H).
Art. 28. O governo, ouvindo o Conselho de Estado, levará o
negocio ao conhecimento do corpo legislativo, para este deli·
berar o qUI:: julgar mais conveniente.
Art. 29. Os 'lribunaes do Commercio, nas suspensões e de~
missões dos corretores, e na impo ição de multas (art. i8 ns. 6,.
8 e H), ~rocederáõ breve e summariamente (42).
CAPITULO III.
Dos p?'osidentes.

Art. 30. O presidentes dos Tribunaes do Commercio, antes
de entrarem em exercicio, prestaráõ juramento de bem servir
o seu cargo, o do Tribunal do Commercio da capital do Imperio
perante o ministro da justiça, e os outros perante os presidentes
de provincia (4.3).
Os mesmos presidentes serão substituidos nas suas faltas e
impedimentos por vice-presidentes nomeados pelo governo
dentre os deputados, se não julgar mais conveniente que a ~o
meação recáia em pessoa que reuna as qualidades necessafl3S
para ser presidente (lt4).
Art. 3t. Compete aos mesmos presidentes:
.
L° Presidir os coUegios commerciaes (Cad. Comm., titulo
unico, art. (6) (ltt5).
2. o Presidir ás sessões dos Tribunaes do Commercio, edirigir os seus trabalhos (46).
(!Ii) Decr. n. 6384 de i876, ilrt. 7.
(42) Nots. 22, 24 e 27. Vide nots. 80, 87,97, 142, 660 e segs. do cod.

(43) É disposição do Decr. n. 4302 de 1868.
.(M) Está alterado. Vide noto 1442 do Cod.
Nota.- 'ão substituídos pelo Deputado Commerciante mais votado. -Deer.
Dó 6384 de 1876, art. 9 § 1.
(4&) Vide noto i459 do Cod.
Nota.,,:-IThcr. D. 696 de 1850, art. 6; ,Decr. n. 6384 de 1876, art. 9.
(46) Decr. n. 1597, art. 50 § 1..
Nota.-Decr. n. 6384 de 1876, art. 9,
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3.· Pôr o-cumpra-se-nos Decretos, Avisos e mais papeis
em que esta formalidade se praLica nos Tribnnaes do Imperio.
4. o Assignar a correspondencia omcial com as Secretarias de
Estado. os diploma e ordens qua os Tribunaes do Commerc:io
mandarem expedir, e os de. pachos que proferirem sobre petições de partes; e mandar p(lssar as certidões que se requererem dos livros e mais papeis do Tribunal.
As consulLas deveráõ ser assignadas pelo pre idenle e depulados que tiverem ,"atado no negocio que fizer o seu objecto
(art. 8) (4.7).
5. Distribuir pelos deputados a rubrica dos livros dos commercianles, curretores, agentes de leilõe., trapicheiros, e administradores de armazens de deposito, na fórma determinada
no Codigo Commercial, art. '13; e a do livro do Tribunal (.~8).
6.· Tomar o juramento do corretores, interpretes, agentes
de leilõe', e proprielarios armadores de n .vio (Cad. Comm.,
arls. 38, 62, 68 e 463) (~9).
7.· Ordenar a apposição provisoria dos sellos nos bens, livros
e papeis de devedor cO:Lmerciante, qne, tendo ces ado os seus
pagamentos, con tal' que intenta ausentar- e (Cad. Comm.,
art. 810). (50).
8. o Fiscalisar o cumprimento do Codigo, leis regolamen tos
e ins.trucções commerciaes, ordenando e fazendo observar
dentro dos Tribunaes quanto convenha á exacta observancia
da justiça, e promovendo, a respeito dos abuso e infracções
que se praticarem fóra delles, as providencias delerminadas no
n. i do art. 19 deste Regulamento (5'1).
9.0 Superintender os empregados da secretaria do Tribunal,
sem prejuizo da fiscalisação immediatél que compete aos secretarios; podendo suspendê-los, dando parte ao Tribunal, e ao
gov~rno nos casos em que a nomeação lhe penen~er (52).
10. o Autorizar o pagamento da folha dos venclInenLoS dos
0

(47) Decr. n. 1.597, art 50 § 1 i Decr. n. 6384 de t876, arl. 9.
(4~)

A.n. 50; Decr.

D.

638a de 1876, art. 9.

(49) Decr. n. 6384 de 1.876, art. 9.
(50) Vide nol. 1.27i do Cod.

Nota._É da competencia dos Juizes do Commerci'o. -IDeeI". n. 234
de 1873, arl. 1. § 4.

(51.) Decr. n. 6384 de 1.876, art. 9.
(52) Decr. n. 1597 de 1855, art. 9!\\!\\ i, 2 e 3; Decr. n. 6384 de 1876, arl. 9.
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empregados, e l1e, qualquer outra despeza ela competencia dos
Tribunaes do Comml'rcio (53).
11.· Formar annualmente o relataria determinado no 'fitulo
unico do COdlgO Commercial, arL. 1:!. (54).
12.· E, finalmente, Lodos os mais actos, que pela natureza do
seu lagar, e segun lo a leLra e espirita do Codigo, Leis, RegulamenLos e Instrucções commerdaes, lhes devão pertencer (~~).
ArL. 32. Compele espedalmente ;10 presidenle do Tribunal da
capital do Imperia levar ao conhecimenlo do governo os relatarias meneionados no artigo an lecedenLe, n. 11, aco mpanhados
das SUiJS observações. (Cad. Camm., Titulo unico, art. i 3) (56).
Art. 33 Os' presiuentes dos Tribunaes do Commercio, como
fiscaes princi paes da j Ilsliça l'ommercial, são obrigados a prevenir que nos rneFmos Trihunaes se não tomem decisões
conlrarias ás dispo ições do Codigo, Leis, Regulamentos e
Instrucções commerciaes, e a ju tiça das partes, estabelecendo
para esle fim o estado d'lS questões em termos claros e
simples, substanciando os actos, e apontando o direito que
fôr applicavel; e quando, apezar das suas observações, ~~
guma deliberação se tomar com inju liça manifesta, deverao
declarar o seu '"ato na acta, com as razões em que o hou~e·
rem fundado, e mencionar a decisão com Lodas as suas Clr·
cllmsLancias no relataria deLerminado no art. 12 do Titulo unico
do Codigo Carnmercial (57).
CAPITULO IV.
Dos deputados.

ArL. 34. Os eleputados, antes de entrarem em e~el'cicio,
pre taráõ juramento de bem servir os seus cargos, perante o
presidente do Tribunal.
Nas suas falta::> e impedimento serão sub tituidos pelos .d~·
puLados supplentes, os quaes antes de entrarem em exefClClO
prestaráõ igual j llramento (tiS).
(53) Av. n. 148 de 1855. Vide noto 1474 do Cod. e Decr. n. 6384
de 1876, al't. 9.
(5'1) Decl" , n. 6;)84 de 1876, art. C.
(55) Decr. n. 6S84 de 1876, art. 9.
(56) Decl'. n. 6384 de 1876, art. 9.
9
(57) Vide nots. 158 e 159 do Heg. n. 737, e Decr. n. 638ll de 1876, a~'d'
(58) Decl'. II. lJ302 de 1868 j Decl'. n. 6384 de 1876, al'ts. 3 e 9. I e
noto 14M do Cod.
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Art. 35. É da competenciJ. dos deputados:
Lo Intervir com seu \'oto em todos os negocias qUI) em sua
presenç<l se lraVlrem n Tribunal; devendo exprimir a ua
opinião por fórma que evitem ludo quanlo possa susciLar animosidades improprias do ú 6ro do Tribunal (59).
2,° Rubricar os livros dos commerGÍantes e agenles auxiliares do commercio (Cad. Comm., art. 13) e I)S cio Tribunal que
o presidente l)e~ distribuir (art 3t, n. 5) (60).
3. 0 Servir de Juizes commi~sarios ou de instrucção dos processos das quebras. para que o Tribunal os designar (Cad.
Comm., art. 809) (61).
.
4.0 Propôr verbalmente ou por escriplo os negocias que julgarem convenientes, comtanto que o seu objecto seja da COillpelenda do Tribunal (62).
Arl. 3G. Os mesmos deputados são obrigados a desempenhar
qualquer com missão ou incumbencia que liles fór enearregada
pelo Tribunal ou pelo presidente, em negocias que sejão da sua
competencia (63).
CAPITULO \.
Dos secretarias.

Art. 37. Os secretarias dos Tribunaes do Commercio serão
nomeados, na capital do Impel'io pelo govel'l1o. e nas prorinrias pelos presidente:" dentre os deputados dos re pectivos
Tribunaes, e serviráõ por todo o tempo da sua eleição.
Antes de enlrarem cm C'xercicio, pl'estaráõ juramento de bem
sel'vir o seu cargo, pl"l'ante o pre!'itlente do Tribuual; e erão
substituido nas suas faltas e impedimentos pelo depnlau que
omesmo presidente designar (64).
(59) Decr. n. 6384 de 1b71', art. 9.
(50) Decr, n. 6384 de 1876, art. 9.
(51) E lá dcrogado. Decr. n. 4.597, art. G6' Decr, n. 6384 de 1876, art. 9.
(62) Decr. n. 6384 de 1876, art. 9.
(63) Decl'. n, 6384, de 1.876, art. 9.

Nota-Deve adoptar-se o alvitre de serem os de,parb,os e senle~ça~. es.cJ~p
tas pejo depulado que o pre idenle designar, sem neceSSidade de dlstllhUlçaG.
-Av. de 1. de ~laio de 1877.

(64) Cod. lil. un. ,arls. 7. e 7.

Nota-os secretarios são nomeados pelo Governo Imperial de enlre os
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Art. 38. Compete aos secretarios dos Tribunaes do Commercio:
L· Propôr os ne~ocios e requerimentos que o presidente
designar, lembrando as resoluções 0\1 oruens do Tribunal que
se oppuzerem ou fizerem a bem do negocio de que se traIa,
e tomando apontamentos eXilcl~s da subslancia da discussão
que se uscitar, da decisão que se tomar, e da unidade ou
divergencia de votllS, para rle tudo fazer Tllençâo ummaria na
acta, a qual será obrigado a apresentar redigida na primeira
sessão segumte (6f}).
2.· Apre~entar á assignatnra do Tribunal as consultas, e á
do presidente n. p:lpeis de sua competencia ((lrt. 31, n, 4) j
devendo préviamente subscre,er os diplomas e ordens que
fôrem expedido em nome do TriliUnal, e meLter denlro das
consultas e papeis que snlimeLler á assignatura o de pacho ou
lem brete por onde se passárão (60).
3.· Assignilr' a corresp ndencia omcial do Tribunal, com excepção sómente da que rôr dirigida ás Secretarias de Estado,
cuja a~sjgnatura pertence ao nre~iclenle (art. 3t, n. 4) (67).
4.· Escrever pl1r sua propria letra nu alto das petições de
partes os despachos do Tribunal ou do presidente, que nellas
devão ser lançados (11<:).
.
5.· Mandar passar na secrelaria, com despacho do presIdente, sub,crever e assignar as Cl rLidões que se pedirem dos
livros e mais papeis do Tribunal, não se olJerecendo incon·
veniente, menos as do registro publico do commercio (arl. íO);
e toda as certidões ou copi'ls, que fôrem por elle subscript~s
e as JODadas, e autbenticadas com o se1l0 do Tribunal, lerao
fé publica (59).
6.· Escrever por sua letra a distribuição das rubricas dos
livros elos commerciantes, p, agenles auxiliares do commercio, e
a dos livro' do Tribunal, e subscrever e assianar os termos de
bachareis formados em direito, podendo ser removidos a bem do ~crviço publico. -Decr. n. 6384 de 1876, arts. li e 10.
A substituição tem pararia é exercida pelo deputado COillmerciante que o
presidente da junta desijwal', convocando-se, neste anno, um dos supplenlr
para completar o numero legal dos membros da jllnta.- v. de 20 e
Abril de 1877.
(65) Decr. n. 6384 de 1876, art. 10.
(66) Decr. n. 6384 de 1876, art. 10.
(67) Decr. n. 6384 de 1876, art. 10.
(68) Vide noto \); Decr. n. 6384 de 1876, art. 10.
(69) Decr. n. 6384 de 1876, art. 10.
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abertura e encerramento do. me:mos livros; devendo a distribuição ser rubricacla e os termos assignados pelos presidentes
(Cad. Comm., art. i3) (70).
7. o Regular o sel'viço da secretaria, fiscalisar as sua despezas e as do expediente do Tribullal, e authenticar as contas
para o seu pagamento (7 L).
8. Dar as ordens e providrncias necessarias para que o
archivo do Tribuni.ll se conserve sempre em bôa ordem, por
fôrma que todo os livros e papei se achem devidamente arrumados, e em bom estadu de conservação, e se não extraviem (Ti).
Art. 3ü· Os me mos sl1l'reLarios não poderão abrir' olIicio
algum que seja dirigido ao Tr,buoal, senão em presença deste (73).
ArL. 40. Todo os empregado da ser-reLaria dos TribuDaes
do Commercio sãu ubordinado aos secreta rios, e obrigados a
cumprir as suas ordens em tudo quanto fór pertencente aos
seus oilicios, debaixo das penas com minadas no art. 48 (74.).
0

CAPITULO VI.
Dos fiscaes.

Arl. 41. Os fiscaes dCíeráõ ser ouvidos, verbalmente ou por
e cripLo (75) :
1. o No: casos em que os Tribunacs do Commercio tiverem
úe exercer alcruma das allribuiçães da sua competencia, comprebendidas na disposiçãO dos art . ,18 ns. 1, 6,7,8,9, fO, H,
12,15, 19 n. 1, e 22 deste Regulamento (76).
(70) Decr. n. 6384 de 1876, art. 10.

Nota. -São isentos da rubrica dos livros dos commerciantes.-Port. de 9
de Abril de 1851.
(71) Decr. D. 638li de 1876, art. 10.
(72) Not. ant.

(73) '01. anto
(74) Art. 46 e Decl'.

n. 6384 de 187 I. art. 10.

(75) Vide not. 2 deste Reg. I iá18 do Cod. e Decl'. n. 63Bli de 1.876, art. 10.
(76) NM. 28-não tem que ser ouvidos com relação á materia do n. 15.

Nota. - Vide nots. t 7, 22 a 28, Si e 36.
Ministel'io ela Justiça.-Em 7 do corrente (Junho de '8 i 2) declarou-se:
Ao Presidente do Tribunal do Commercio de Pernambuco, em resposta ao
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2.° Nos processos de quebra. em todos o. C;\SO- que os Tribun;\es do Commercio delerminarem, e especialmente 00' que
se acharem comprehendidos na c1isp nsição dos arts. 806, 1(07,
808,810, Stô, 820,847, 851,

8ôO,~61,R69,870,

881,

89~,

896, 899, e 900 do Coc1igo Commercial (77).
3.° ElO lodos os mais casos que os Tribunaes julgarem conven ien tes (78).
Art 11-2. 'Poderão assistir ás sessõe dos Tribunaes, e não
faltaráõ a ellas quando fôrem chamados por aviso do secretario,
expedido de ordem do presiden tu (79).
CA PITULO VIl.
Das Secretarias dos T1'ibunaes do Commercio.
SECÇÃO

1.-1)os olIiciaes e mais empregados das secretarias.

Art. 4,3. Haverá na secretaria do Tribunal do Commercio da
capital do lmperio um oLncial-maior, que deverá ser bacbarel
formado em direito, dous officiacs escripLurarios, e dous a Lres
:Jmanl1enses, um porteiro. e um ajudante cio porteiro, servindo
um do officiaes Oll amanUl n es de archivista e outro de interprete, e de continuo u ajudante do porteir'o (Cod. Com.,
Titulo unico, art. i). Nas secretarias dos ootros Tribu"aes haverá o mesmo numero de empregados, menos um ollicial escripturario ou um amanuense.
oflicio de 25 de Abril ultimo, consultando se, em observancia do art. 1i1 do
Decreto 11. 738 de 25 de Novembro de 1!i50, devem ser ouvidos verhalmente
ou ror e. cripto os fiscaes dos Tribunaes do Comll1ercio, e na ui lima llypolh~~,
se em oflido, on mediante despacho qne, não havendo proccsso ou pellç~o
onde possa er empregada a fórmula do despacho, nada e oppõe a quc seja
exigida por oflicio a <Indiencia do fiscal, sendo caso dclla.
- Decl'. n. 6084 de 1.876, art. 10.
(77) Está derogada em parte :-não tcm 10gar com relação aos arts. 806,
807, BOB, 8iO, B16, 8~0, !S4 ,851,860. 8b9, 870 c 881.-Vide not. 1661
do Cod.
- Suas fnncções são actualmellte exercidas pelos promotores publicos ante
os juizes de i" inslancia. --D('cr. n. 15\17, art. 67,
Nota.-E,tá de7·ogado.-Vide not5. do Cod. refercntes.
(78) Vide noto 1M8 do Cod. , e Decr. n. 6384 de 1B76. art. 10.
(79 1 Visto que são juizes C0ll10 os dcmais adjulltos, não ha essa faculdade
no judiciario. -Decl'. n. 1597 art. 04.
Nota.-Os secreta rios devem assistir as srssões da Junta, e devem ser ouv~.
,doS sobre nssnmptos sujeitos á discussão e decisão, mas não votar.-Decl .
n. 6304 de 1.B76, art. 1.0 Si 2, n. 3.
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"Vagando algum dos refl'ridos emprego., nomearáõ os presidentes quem sirva inlerinam nte dentre 'os empregadc.s da
secretaria do Tribunal (80).
Art. 44,. A primeira nomeação que se fizer dos omciaes, amaDuenses, porteiros e ajud<lDtes de porteiro, será coo1>iderada
como de commissão; e só poderáõ Sl'r confirmados nos seus
lagares aquelle que o merecerem p.ela sua regular conducLa e
bom desempenbo dos seus deveres, depois de dous anilaS de
exercício (81).
O governo, precedendo consulta dos mesmos Tribunaes,
poderá mandar abonar aos empregados, que contarem dez annos
elfeclivos úe bom serviço, uma gratHh:ação annual, correspondente a vinte e cinco por cenlo do seu ordenado, e oulra iaual
quando completarem vinle anuo" tambem elfectivo e ue bom
sel'\'iço (82).
An. 4·5. Os emprp.gados da secretarias dos Tribunaes do
Commercio perceberáõ, a titulo ue ordenado, uma gratificação
pag:l. pela caixa dos elllolumenlos, que o governo arbilrar,
sobre consulta dos respe<;tivos Tribunaes (Cad. Comm., TiL. unico, art. 28). (83).
(80) Vide not. 1M7 do Cod.· Dccr, n. 6384 de i876, art, 10,
(81) DeCI'. n. 6384 de 1876, arl. 12.
(82) Not. ant.; Decl'. n, 1597, art. i4; Decr. n. 43~7 de 1869.
(83) Vide not. 1675 do Cod.· Decr. n. 1597, art. 16; Decr. n, 6'&27
de 18')9 ; Decr. n. 1);)8) de 1876. arts. 12 e 13 e Tabel
-- Hio de Janl'iro em 15 de Fevereiro de 187.3,- . 53.
,llIm.. e Exm. Sr.-Levei á prcsença de Sua ~lagestade o lmrerador o,omCIO do Illspec.tor da thesouraria de fazenda d 'ssa prolÍncia, (le 25 de MaIO do
an n.o yroximo passado, sob n. )O, e ,"ais papeis relativos ao acto pelo qual,
d,eCillmdu a duvida ali sllscitad~, ordenou CJ e continuasse a ser paga ao omclal ~scripturario do Tribunal do COllll11crcio Dinamerico Augusto do Rego
Ran,gel, durante o tenlpo de inlerrllpção cio seu exercicio por motivo de molCSIJa, a gratificaç50 que lhe fõra concedida CIII virtude do art. iJ4 do l\cgulamento n. 73~ de 25 de oVl'mbro de 1850.
E o me mo AUO'llStO enhor conformando-se por immediata resolução do 1
do CiJl'I'cnte mcz cOom o pal'ecel~ ela secção dos ne"ocios da justiça do consel~o
de Estad , houve por bem appro1ar aquella deu ão, porquanto. os \'enCIIllento dos empregados das secrelarias do Tribullles do COlDmcrclO, embora
percehidos a titulu de ordena I,', são gratificaçõp.s, á vista do ar!. 65 do cita_do
l\egulamellto j e não ex.isle razão para distinguir eslas das outras gratlficaçoes
Concedidas a tae_ em l'e{;ados que contarem 10 ou 20 allUOS de eITeclivos e
bons SCl'I'iços. O que V. Ex. fará con tal' ao re peclivo inspector.
.
d Deus Guarde a V Ex, -111únoel Antonio Dual·te de A1evedo.- 1'. pl'eslenle da provincia de P,'rnambuco.
- MinisLerio dos lIe!-(IIcios da just;ça,-Ilio de Janeiro, 21 de Março de iS77.
tlim. c Exm. SI'. -Communico a V, Ex" para os fins conveniente., que os
empl'cgados ela secreta I ia da Junta Commcl'ciaJ da cOrte Gaspar Antóniu da
0
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Art. 46. O atlicial·maiar e mais empregadas das secretarias dos
Tribunaes do Cammercio são immedíatamente sujeitas aos secretarias, 'm todo quanto fôr pertencente aos seus otlicias (8l~).
Art. 47. Todos os emprf'gados das secretarias dos Tribunaes
do Commercio são obrigados a residir nas me mas secretarias
desde a bora em que e abrirem até se fecharem, e dellas
se não porleráõ retirar sem licenca do otlicial-maior, qoe a
não concederá sem justa causa: [lena de perderem os vencimentos correcpondentes ao trmpo que faltarem (85).
Art. 1~8. A falta de ~ubordinação, respt'ito e obedienci:J. aos
superiores em lurl0 quanto rôr pertencente ao seu offieio será
punida com a suspensão do emprego, e perda ele todos os
vencimentos, emqu::mto el1a (lurar, éI arbitrio do Tribunal; e oos
casos de reíncidencia com a dembsão.
Igual procedimento se terá com aquelles empregados que
deixarem de expedir e ter em dia 03 trabalhos de que fôrem
encarre~ados, sem causa juslificarla (86).
Art. 4.9. A revelação das decisões do Tribllnal anles de expedidas, ou das reservad:ts, extravios de papei!'!, erros de ameio
commeLlidos com presumido cOllhecimento rle causa, ou me mo
por indescnlpavel omis 'ão', serão pnnidos com a demissão do
emprego, sem prejuízo do procedimento crimin.d que possa
ter lagar. (87).
SECÇÃO II. - Dos livros que deve haver nas se()retarias dos Tribunaes do
Commercio.

Art. 50. Para o melhor e mais regular expediente do. ne·
gocios, haverá Das secretarias dos TribuDaes do Commewo os
Costa Leal e Antonio Cario Kealing, officiaes, Brnto Francisco da COSI? Aguií\l'
de Andrade c Antonio Manuel da Rocha Brandão, amanuellses, CamIllo José
Ferreira, porteiro, e Antonio Joaquim Gago da Camara, ajudante do mesmo,
têm direito, além dos vencimentos marcados pell) Decreto n. 6;)84 de 30 .de
Novem 1'0 do anno pa. sado, á gratificação que eslavão percebendo em VIrtude do art. lJ6 do O 'creto n. 738 de 2ó de Novembro de 18&0; porquanto,
sendo eIla considerada como fazendo pa rle do ordenado, pelas disposições anteriores áqueIle Decrelo, é o caso de applicar-se o art. 13 do mesm?
As
Deus guarde a V. F.x. -Fl'anoisco Janua1'io da Gama Cerque~l·a.
Ex. o Sr. Barào de Cotegipe.- VicIe AV5. de 14 de Agosto e 22 de Setembro
de 1877.
(84) Art. 40; Regim. int. da Se·c. adm., art. L
- Videllot. 74 e Decr.D. (ij38úde1876,arl~.10(l14.
"
(85) Ar!. 31 § 9; Regim. iDt. cit., arts. 32 e 33; Decr. D. 6384 de 1870,
art. lú.
(86) Regim. int. cit., art. 33; Decr. D. 638!1 de 1876, ar!. lá.
(87) Regim. iD!. cit., art. 3í ; Decr. D. 6384 de 1876, art. iá.
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'Seguintes livros, p~dendo al~uns ser divididos em diversos tomos,
como parecer mais conveDlente:
Lo Das eleições commerciaes.
2.° Oas actas das sessões do Tribunal.
3.° Dos a sentas do Tribunal.
4. ° Do registro das consulLas.
5.· Do registro da corre"pondencia offieia!.
6.° Da distribuição das rubrica dos livros dos commerc.ian.
tes, corretores, agentes de leilões, trapicheiros c administradores de arrmzens de deposito.
7. ° Das fianças, termos e multas.
8.° Das quebras (88).
9." Da matricula dos empregados do Tribunal.
10.° Do ponto dos empreaado. do Tribunal.
H.· Oos emolumentos do Tribunal e secretaria.
H.o Da receita e despeza do Tribunal.
i3.0 Dos inventarias dos e1'feilos do Trihunal.
14.° Da publicação do expeuiente do Tribunal.
i 5. ° Os mais qne os Tl'ibunaes julgarem convenientes.
Os referidos livros deveráõ ser rubricados, o i 0, 3°, 6· e
1~0 pelo presidente, e os mais pelos deputados a quem fôrem
dlslrlbuidos (arl. 31, n. 5) ( Ui·
ArL. 51. No livro 7° deveràõ lançar- e:
Lo O regdro das certidões das fianças cio corretores, e os
tel'mos de juramentos que prestarem (Cad. Comm. arls. 38 e 40).
2.° Os termos que os trapicheiros e os adfllÍnislradores de
armazens de deposito, c os proprietario' armadores rle embarcações ão obrigados a assignar (Cod. Comm. arts. 87 e ~ 63).
3.° O regi tro das sentença de suo pen"ão e demissão dos
corretore::., e das multas que se impuzerem aos mesmos
corret.ores, aos trapicbeiros, administradores de armazens de
d~po ItO, e aos proprielarios armadores (Cúd. Com. Parte I,
Tit. m Cap. II, e arls. 68, 89" 90 e 463) (\:lO).
Art. 52. _-o li vro das quebras se deveráõ lançar em summario:
L~ As sentenças da abertura das fallencias, e as da sua
qUalIficação e pron uneia.
.
2.· O montante do activo e passivo das casas fallidas.
3.° As concordatas e os contratos de união.
(88) Decr. n. 0384 de 1876, ar!. lá. O livro de quebras, não.
(89) Decl'. n. 63Bá de 1876, art. B.
(90) Decr. n. 6384 de 1876, art. 14.
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4.. ° À somm I total das quantias (Iue se liquidarem, e quanto
coube em rateio aos credores, se os bens não chegarem para
inteiro pagamenlo.
5,0 A5 sentenças que concederem on negarem as rebabilitacões dos fallidos.
-(). o As quantias que ficarem em deposilo, e em que lagar,
por se não ter apre~entado quem rece!Ja.
7.° As cjrcnmstancias e incidenles notaveis dos processo
das qUlbras, de que convenha ter conhecimento, afim de se
poder prover de remedia opportuno para casos futuros.
8. o As sentenças que cOQcedertlm ou neg Irem lllorátorias (91).
Art. "3. No livro 9°, em folhas separadas, se fará a matricula dos empregados do Tribunal, mencionando-se além do
no:::.:e, naturalidlde, e idade, se servirão :lDtes em outras repartições, e por que tempo. E successivamenle se irãtl lançando, precedendo dt terminação escripta do Tribunal, a. notas da sua conducta, applicação e adiantamento; as licenças
que obtiverem, as faltas que rommelterem, as afiverlencias que se lhes fizerem, as comnlÍssões especiaes de que
fôrem encarregados, e a fórma plJr que as deSeOlpE'Dl1ál'ão, os
accessCJs e vencimenlos Jue tiverem, e, finalmente, totlas as
mais 3nnolações que o mesmo Tribunal .I Igar convelliente~;
por fórma que a tlldo o tenlpo se possa ter pleno conheclmenlo da capacidade, serviços e mais p;,\rtes de cada um dos
sobrecli los empregados (92).
SECÇÃO

m. -Do arcllivo.

ArL. M. O arcbivo rias secretarias dos Tribunaes do Commercio estará a cargo do official ou arnanuen e arcbivi ta,
debaixo da immediala responsabilidade do official-maior, e da
sup~rintenc1encia do secretario; e nelle SI' guardaráõ co~ segurança e asseio os livros lindos do Tr bunal, e os papPls qU,e
convier arcbivar, lanç IOrlo-se aquelles em um catalogo, e COUlgindo-se esLes em illilÇOS syslematicamente ordenados, com
rótulos numerados que indiquem a natureza dos papeis nelles
contidos; e Lorlos os P,ll ei' que se arcliivarem serão lanç;l.dos em um indice, que designe a pessoa a quem I'erlencem e
o eu objeclo, ou e.le sómente q U'I ndo se não refenrem a
pessoas, com indicação do numero do maço respectivo (93).
(91) Apenas vigorão os ns, 5 e 8: -not. 3; Decr. u. [;38'1 de 1876, arl. 14.
(92) Derr. n. fl3Sá de 1876, ar. 1á.
(9J) Decr. n. 638á de 1876, art. 1it.
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Arl. 55. Os Tribunaes do Commercio deveráã empregar os
meios pos iveis para poderem obter e guardar nos seus archivos, collecçães completas da legislação commercial de todas
as na.cães commerciantes, e as alleral;ões que nella se fizerem,
á proporção [Iue se fôrem ::,ubli. ando; e bem assim das obras
e memorias mais notaveis de direito commercial, e de tudo
quanto fôr relativo ao progres~o do commercio, agricnltura,
industria e navegação mercantil (91-).
SEC 10 I\".-Do regi U'O puhlico do commerc;o.

Art. 56. Haverfi nas secretaria dos Tribunaes do Commercio
um registro publico do commercio, no qual, em livros rubricados pelos presidentes, e insere verá. a matricula do commsrciantes, e o documentos que, segundo a disposição do
COlligo r.ommercial, nelle deverem ser registrados (Cad. Comm.,
Titulo unico. art. t 'I) (95).
Ar!. 57. O registro publico do commercio estará debaixo
da guarda dos o1Iiciaes-maiores das secretarias, que serão responsJyeis, como officiaes de fé publica uesta parte, tanto pela
exactidão e legalidade dos registras, e da certidões que (Ienes
passarem, COrllO pela entrega ás partes dos documentos depois de
registrados (art. 49) (l:l6).
Arl. 58. Para regular escripturação do registro publico do
commerclO, haverá nas secretarias dos Trii:lunae do Commercio os eguintes livros, cad:t um do quaes poderá ser dividido
em tomos:
1.0 Do regi Iro da matricula dos commerciantes (Cad. Comm.,
Titulo un co, art. 11). e das patentes e titulos dos corretores,
agentes de leilões, trapicheiros, e administradores de armazens
de depnsioo (Cad. Comm., arts. 40, 6 ,74 e ~7!;
2.° Do registro dos titulas de habilitação CIVIl dos menores,
filhos-familias e mulheres commerciantes (Cad. Corum., art. i);
Devem in5crever-se igualmente no me mo ]j~ro os documento
q ,e revogarem a autorização concedida pelo m~ndo a mulher para
co~mer(jlar sobre si, e os que lhe confer.lrem poderes para
obrigar, hypothecar e alheiar os bens de raiz pertencentes em
c?mmum a ambos os conjuges (Cad. Comm. , arts•. 27 e 28); os
titulas dos bens dotaes da mulher não commefCIanle, os paraphernaes por elIa possui dos anles do consorcio, e os adqui(94) Decl'. n. 638'1 de 1.376, art. 14.
(95) Decl'. n. 6384 de 1.876, art: iú
(96) Decr. n. 6384 de 1876, art. 14.

734

APPENDICE

ridos na conslancia deste por titulo .de doação, herança, ou
legados com a clausula de não entrarem na communhão· e
bem assim os ben pn'prios do marido de mulher comm,'Tciante adquiridos antes do matrimonio (Cad. Coulm., arts. 'ti e
874n.6);
3. o 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 (Cad. Comm. arts.
74 e Hí9) ;
4.° Do registro das h'ypotheca commerciaes (Cod. Comm. art.
265) (97);

5.° Do registro das companhias e ociedades commerciaes
(Cad. Comm. arts. 296, 30f, 307, 3'12, 325 e 338) (98) ;
6. ° Do registro das embarcações I)razileiras destinadas á navegação do alto mar (Cad. Comm. arts. 4.60. 46i, 462 e [~64);
7. ° Do registro das cartas de fretamento, creditas marítimos
privilegiados, e in trumento.' e letras de dinheiro a risco ou
eambio marítimo (Cad. Comm. arts 472,.568 e 633) ;
8.° Prolocollo dos registfoS. Neste livro se lançaráõ os apontamenlos dos documentos que se apresentarem para o registro, e será
dividido em quatro tomos: i 0, protocollo do registro da matricula
dos commercianles, corretores, agentes de leilões, trapicbeiros, e
administradores de armazens de deposito; enelle se lançaràõ igualmente os apontamentos do registro da-shabililações civis dos menores, filhos-familias e mulheres casadas commerciantes, e dos mais
documentos pertencentes ao livro 2° do registro publico do commercio; CZ·, protocollo do rrgislro das companhias e sociedades
commerciaes; 3", protocollo do registro das bypotbecas commerciaes; 4.0, prot{){lo110 do registro das embarcações brazileiras,'
cartas de fretamento, creditos maritimos privilegiados, instrumentos e letras de dinheiro a risco ou cambio marilimo (99).
.Â.rt. 59. Os livros mencionados no artigo antecedente, menos
o do protocollo, lerão as suas paginas divididas em duas parte~
pClr uql traço perpendicular. Na parte esquerda (que dC"era
conter dous terços da pagina) se fará a inscripção dos ôocumentos, ficando a outra parle em branco, para nel1a se annotarem successivamente, em frente {los respectivos registras,
(91) Av. n. 486 de 1865~

Cod., noto 34\1; Ali.

D.

96 de d.856.

(98) Decr. n. 2711 de 1860, ai t. 36.

(9\1) Cod. noto 350; Decr. n. 6a84 de 11176, art. 111.
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as alterações que se fizerem nos assentos dos me mos documentos, e as mais averbações que fôrem necessarias (toO).
Arl. 60. O official·maior dJ. secretaria, no me mo acto em
que lhe fôr apresentado algum documento para o registro,
tomará delle apontamento no competente protocollo, lançando
o seu summario debaixo do numero que compelir na ordem
successiva do ultimo numero do mesmo protocollo, pela fórma
seguinte - N.o.... F.... apresentou para o ref(istro (a qualidade do documento) na data iI margem.-As datas serão
lançadas na margem esquerda, em fórma mercantil, pela ordem
chronologica do anno, mez e dia.
Do referido as eoto se dará immediatamente ás partes cópia
fiel, assignada pelo official-maior; e só á vista desta se lhes
fará,enlrega do documento d~pois de registrado (fOi).
Art. (:ii. O registro conRi tirá na inscripção do documento
verbo ad vB7'bum no livro competente (art. 58), com as formalidades praticadas pelos labelliães no lanço menta de documentos de partes nos seus livros de notas; não devendo mediar entre uns e outros registros, bem como no apootamen~os
do protocollo, espaço em branco mais que o necessario para os
separar e distinguir (i02).
Art. 62. Eftectuado o regislro, será este annolado 00 alto
da primeira pagina do documento com aseguinte verba, assignada
pelo ot'ficial-maior com o appellido de que usar :-N.o.... (o
~esmo do protocollo) registrado a folha.... do tomo.... do
lIVrO 0.°.... do registro pllblico do commercio desta secrelaria
do Tribunal do .... em.... (a data do registro; que será a mesma
do apontamenlo do protocollo) (103).
Art. 63. As escripturas de hypolheca comme.rcial, aot~s de
~em levadas ao' regislro publico do commercto, deverão ser
(100) Ord. do Trib. do Comm. da Côrle de 6 de Fevereiro de 1il51 : Append. e Decr. n. 6384 de 1876, art. 14.
(101) Decr. D. 6384 de 1876, art. 14.
(102) O registro dos conlratos e distratos de sociedades commerciaes re·
gulado pelo arl. 61 do Decreto n. 738 de 1850, será feito de conformidade com
o arl.14 do Decr. n. 2711 de 1860.-Decr. n. lI;)94 de 1869. art. 1..
- Devem as parles apre,enlar dons exemplares do re. pectivo inslrumento,
um dos quaes lhe será restituido com a nota determinada na 2' parte do
art: 14 do referido Decr. n. 2711, e outro será arcbivado na secretaria do
.
Tnbunal com igual nola.-Decr. cil. n. 4394 de 1869, art. 2:
- O Av. de 2i de Junho de 1870 (que não vem na collecçao de LeiS) decl~
fOU que as disposições desle artigo devem ser observadas por lodos os Trlbunaes do Commercio.
(103) Decr, n. 6384 de 1876, art. 14.
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registradas no regi tro geral das hYPolbecas, pela fórma pre.
scripta no Decrelo n. 482 de i8 de Novembro de 1848 (1O~).
Art. G . A parle interessada deverá apresentar a e.'criptllra
no registro publico do Commp.rcio dentro de quinze di IS uteis,
conlauos da data d.t inscripção de. mesm escriptura no registro
geral das bypolhecas (Cod. Comm., art. tO n. 2, e art. 't65)l1 05).
ArL. 65. Os oillciae5-maiores das secretarias dos Tribnnaes
do Commercio, no mesmo acto em que alguma cscriptllra de
hypolhe a commercial lhes fôr apre 'entada, tomaráõ apontamento da hypothec:l no competente protocollo, dando à parles
cópia tiel do me~mo apontamento, pela fôrma delerminada no
art. 60 (106).
Art. 66. O registro consistirá. na in:,cripção lia escriptllra
verbo ad verbum, na fôrma prescripta no art. 61; e elfectuado
o registro, será este annotado na primeira pagina da escriptora cOln a verba lormulada no art. 62 (107).
A rl. (l7. Nas questões da preferencia, a maior antiguiuade
das hypothecas (Cod. Comm. art. 884, n. 2), será decidida
pela prioridade da inscripção no registro geral das bypothecas,
ainda. que concorrão sômenle credore commerciantes (lO8).
Art. 68. Os officiaes-maiores das secretarias dos Trib\lOaes
du Commr.rcio ão 'obrigados a ler em dia l escrip~uração
dos protocollos elo registro publieo do commel'cio, e igualmente a do!'\ livros do me"UlO regi.,tro; sentlo apenas tolera\'e~ o
aLrazo dos segnndos por dou tlias uteis, quando a excessIVa
concurrencia de documentos para o registro justificar a demora (109).
Arl. 69. Nenhum documento será admiLtillo ao registro publico do commercio, sem que delle conste o pagamento do
sello que competir (t tO).
Not. 97; Decr. n. 6384 de 1.876, an. 1.4.
Not. ant.;-o p1'azo é de 15 dias para todos os documelllos; Decr.
de 1.876, (lrt. 14.
r\01. 97; Decr. n. 6384 d~ 1.876, (ln. 14.
Not. 97; Decr. n. 6384 de 1.876, a1't. 1.4.
(1.08) Vide DOt. 1402 do Cod.; Decl'. n. 6384 de 1.876, art. 14.
(109) Decr. II. 6384 de 1.876, art. 1.1I.
(1. \ o' Ficão sujeitos á multá de 1.03 a 508. além das peuas dos arts. 153
e 1M do Coe!. Pen.: o ('mpregado encarregado d) registro de qualquer carla,
diploma ou titulo sujeito ao sello, e que não tiver assentameuto em foll~,
que o rerristrar ou lançar nelle a verba de .registro antes do pagamento a
n
,
d
&~
taxa. Nas mesmas penas incorre o chere da repartição onele eva s
gistrado o titulo. -Decr. n. 4505 de 1870, ar I. 43 §§ 2 e li.
(10lJ)
(105)
n. 6384
(106)
(107)
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Art. 70. Os officiaes-maiores não poderãõ recusar, nem demorar ás partes o registro dos documentos, ou averb'lções que
estas lhes requererem em termos legaes, nem as certidões dos
seus livros que pretenderem, as quaes pa saráõ sem dependencia de despacho superior, sempre que se não offerecer inconveniente ; e serão responsaveis ás me mas partes pelos
damno que com a recusa ou demora lhes causarem, além
das penas que compelirem por suas omissões, erros, ou prevaricações ; podendo até intentar-se contra elles a acção de
estellionato, nos casos em que I'. ta po. ~a ter lOf!ar (1 I1).
Art. 7,1. As partes que !le sentirem prejudicadas na recusa
ou demora de suas pretenções, fundadas em justiça, deveráõ,
para segurança de seu direito, e procedimento contra o omcialmaior, justificar o acontecimenlo dentro de tres dias uteis,
com nlJtificação deste, perante o presidente do Tribunal do
Commercio, e da sua decisão não haverá recurso; poderá,
porém, a parte, no caso de ser julgada improcedente a sua
flueixa, requerer o registro ela sentença no livro competente
do registro publico do commercio, p3ra segurança do seu direito. Se a recusa ou demora fôr julga~a procedente, será o'
official-maior obrigado a fazer immediatamente o registro recusado ou demorado, e a ;l\erbar a mesma sentença em frente
lieUe, e a fazer menção desta averbação nas certidões que
do me mo registro passar.
. .
Pa sentença se dará certidão á. parte para 11S0 do seu direIto,
procedend I o Tribunal contra o oillcial-mator nos termos do
art. 49; salvo o direito das partes para intentarem contra elle
as acções que competirem (art. 70) (112).

TITULO lI.
DA

AUTORIDADES
TRmUNAES

QUE

HÃO DE EXERCER A ATTRlBmçÕE

DOS

o 'DE o

'ÃO

DO COMMERCIO

NA

PROVINC1A

HOUVER.

CAPITULO

r.

Das províncias onde houve1' Relações.
SECÇÃO r. - Das juntas do commercio.
Art. 72. Nas provindas onde houver Re~ação, as attribuiçõ~s
dos Tribunaes do Commercio serão exerCidas por uma secçao
(111.) Decr. n. 6384 de :1876, art. :14.
(112) DeCl'. 11. 6384 de :1876, art. :14.
c. c.
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das mesmas Relações, que se denominará Junta do Commercio,
composta de um pre idente, que será o da Relação, e do dous
deputados, senindo um de secretario, nomeados pelo governo
den I re os desembargadores da mesma Rdaçã , e de fiscal o
procurador fiscal (Cad. Comm. , Til. unico, arts. i e 27) (113).
Os deputados serviráõ pelo mesmo tempo que os deputados
dos Tribunaes do Commercio, podendo ser novamente nomeados (fU).
Art. 73. Os lagares de presidente, deputados e fiscaes das
Junlas do Commercio são lagares honorificils, e os que serviram só perceberáõ por e le titulo oS emolumentos que compelirem aos presidentes, deputados, secretarias e fis aes dos
Tribunaes do Commercio (t 15).
Art. 74. Serão substiluidos nas suas faltas e impedimentos:
o presidente pelo desembargador da Relação mais antigo, o
depu'tados, pelos desembargadores da mesma Relação' que os
presidenles designarem, I os fiscaes, por quem dever sub ti·
tuir o procurador fiscal (11 6).
Art. ns. As Juntas do Commel'cio celebraráõ as suas sessões na
casa do Tribunal da Relação, nu mesmo dia em que elle celebrar
as suas, depois que estas terminarem, ou em outl'OS, segundo
julgarem mais conveniente, servindo-lhes de regimento para a
fórma e ordem do despacbo o Capitulo I do Titulo I do presente
Regulamento, em ludo quanto rôr applkavel (117).
Art. 76. As mesmas Juntas teráõ o tratamento de - Meritissima Junta do Commercio-, e usaráõ do seilo das arInaS
irnperiaes, com a seguinte legenda - Junta do Commercio da
Provincia de ... (H8).
(11.3) Vide nots. 143'3, 1lJ39 e tlJ73 do Cod.
Deve e'le titulo ser considerado quasi sem prestilllo em Cace das reformas
que se lêm operado.
(11ft) E tão suppl'imidas.-Decl'. n.1597, art.11.-Vide not. 1639 do Cod.
- Decl". n. 63114 de 1876, arts. i, 2, 3, 4 e 5 Si lJ.
(115) Decr. n. ~597, art. i8.-Vide nots. 1.lJ39 e 1lJ75 do Cod.
- Decr. n. 63BlJ de 1876, arl. 9 Si 2.
(115) Not. HlJ.
- Decr. n. 6384 de 1876, art. 9 Si 1.
- Os deputados por seus supplelltes. Decl". n. 638lJ de 1.876, ar!. 6.
- Os fiscaes COrão supprimidos. Decr. n. 63B!! de 1876, art. 3.
(H7) Not. ant.
- Decr. n. 6384 de 1876, al'ts. fi e 8.
(H8) Nots. ant. e 11 do Oecr. n. 1597.
- Nem do tratamento, nem do sello fez menção o Decr. n. 1.597.
- Decr. n. 6384 de i876, art. 6.
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Art. 7i. Competem ás Juntas do Commcrcio todas as aLLribui.ões conferidas peJo Codigo Commercial aos Tribunaes do
Commercio, enumera as no art. 18 dest'· Regulamenlo, com
excepção sómrnte da matricula dos commerciantes, que é da
privativa aLlribuição dos mesmos Tribunaes (Cad. Comm.,
art.4) (H9.
Das appellações que nos processos de quebra se interpllzerem
das .runtas do Commercio sobredila , nos casos em que este
recurso tem Jogar da~ decisões dos Tribunaes do Commercio
(Cad. Comm., arL. 8~1 e 90G). tomará conhecimento a Relação
a que as mesmas Juntas pertencerem, servindo de juizes os
desembargadores desimpedidos, comLanto que nunca sejão
meno:> de tres (1 ~O).
Art. 78. Ficão igualment.e compe:indo ás me mas JunLas as
allrihuições conferidas aos Tribunae do Commercio no arL. 19,
de\'endo dirigir ao Tribunal do Commercio ela capital do Imperio
as representações mencionadas nos ns. 1 e 2, afim de que esta,
depois ele consulLar a OpIO ião dos outros Tribunaes do Commercio, leve ludo ao wnhecimenlo do governo, na fórma determinada. no art. 20 ('l:H).
ArL. 79. Aos' presiden tes, depu lados, secretarias e fiscaes d~
Junla de Cnrumercio incumbem as mesmas aLtribuicões que
compett'm ;10S presidentes, deputados, secretarias e liscaes dos
Tribunaes do Commercio, ell1 tudo quanto fõrem applicavei.
(Til.I, Caps. m, LV, Ve VI (12z).
1rt. < O. Os presidentes das Juntas do Commercio remetLerái)
annllalmente :lO presidente do Tribunal do' Commercio da capital do Imperio, o relatorio determinado no art. 12 do Titulo
(l19) As Con erva,torias compete actualmente as attl'ibujções mencionadas
Da nol. 1!1ll11 do Cod.
.
- Decr. n. 6384 dr. 1876, al't. 6.
- A. in penol'iãs cOnJmerciaes. Decr. cit.; al'l. 15

Si 2.

.

matricula dos commercianles e agentes auxiliares do commel'CIO cabe
sómenle {'S Juntas do Commercio. Decr. n. 1597 de 1855, art. 6; Decl'.
n. 631S4 de 1!l76, ar!. i 5 Si 2.
(120) Not. H4. _ Vide not. 1lt61 do Cod.; Decr. n. 6384 de 1.876, art~
Q4.
(.\ 1) Not. 1J4.
.
.
- Nellhum al'li"o de lei confedo esta altribuiçãO ás Conservatonas; é.mlllha
opinião, porém, q~e nenhuma duvida deve haver de que ellas a pratiquem.
- Decr. n. 6il84 de 1876, arts. 6, 7 e 1.5 Si 2.
(122) ots. 114 e 115; DeCl'. n. 6384 de 1876, arts. 6, 7 e 1.5 Si 2.
-

A
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unico do Codigo Commercial, e a esLalistica dos proce sos commerciaes ordenada no art. 19, n. 4, do presente Regulam. (123).
SECÇXO

1I.-Das Secretarias das Jantas do Comruercio.

. A.rt. 8i. Haverá nas Juntas do Commercio urna secretaria
composta de um oflicial-maior, que será o secret:Jrio da Re·
lação, e um (rfficia] escripturario, que servirá ao mesmo l~mpo
de archivista, nomeado pela fôrma detel'minada no art. 7 do
Titulo unico do Codigo Commercial, e um porteiro, que será o
da Relação ('1<t4).
Art. 82. Ao' referidos empregados ficão sendo extensivas as
disposiçõe.· dos arts. Mo, 45, 1~6, 47, 4.8 e 49 do presfDle
Regulamento, em tudo qU~lllto fór applicavel ('125).
Art. 83. Para o regular expediente dos negoclos, bavera
nas secretal'ias das Juntas do Comrnercio os seguintes livros
rubricados pelos presidentes ou depuhdos, pela fórma delerminada no art. 50:
1.0 Das actas das sessões da Junta.
2. o Da distribuição das rubricas dos livros commerciaes.
3. Das fianças, termos e multas j neste livro se regisll'arM
os' documentos mencionados no art' 51.
4. o Das. quebras j neste livro se deveráõ inscrever a entenças e summarios dos objectos comprehendidos na disposiC ão
do art. 5i.
5. o Dos emolumentos da J unta e Secretaria.
6. Da publicação do expediente da Junta.
7.° Os mais que a Junta julgar convenienLes (126).
0

0

ECÇÃ.O 1lI.-

Do registro publico do commercio.

Art. 84. Haverá Das secretarias das Junta' do Comrnercio um
(123)

ot. 33.-Cod., noto 1449.
.
Conservatorias nada se incumbio ácerca da estatística commercJaI,
e nem se exigio relatorio algum annualj-entretanto não vejo inconveniente
algum em que os presidentes dos Tribunaes recorrãó ás Conservatorias para
o desempenho do preceito do arl. 19 SI 4.
- A estatistica dos processos commerciaes não. Decr. n. 3574 de 1865,
arts. 1 e 16 a 11f; Decr. n. 6384 de 1876, art. 7.
-

As

(124) Derogado.-Cod., nol. 1447; Decr. n. 6384 de 1876, arl. H.Vide noto 113.
(125) De»ogado.-Cod., noto 1.447.- Vide. notS'. aos arts. cits.
(126) as Conservalo rias mal'Ítrmas devem existir os livros dos arts•.~5
e 1.6 do Ji}eC1'. n. :1.597 ;-nas centl'aes os do al't. 17 do mesmo Decr.- VI e
)lots. 5'0 e sego
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registro publico do commercio, debaixo da gual'da e responsabilidade do official-maior, na fórma declarada no art. 57
(1::1,7).

Art. 8il. Para- regular a escripturação do me mo l'egistro, haverá nas sõbreditas secretarias os seguintes livros, rubricados
pelos pre iden tes :
Lõ Do registro do tiLulo da matricula do commerciantes,
e dos titulas dos agentes auxiliares do commercio, devendo
lançar-se no mesmo livro o registro dos titulos mencionados no
art. 58, ns. L 2 e 3.
2.° Do registro das bypotbecas commerC!áe, e nelle se inscreverá lambem o registro) elos documenLos referidos no citado artigo 58, fi. 7 (128).
3.0 Do regi Iro das companhias e sociedade commerciaes.
4_.· Do registro d' s embarcaçõe' brazileiras destinadas á navegação do alto mal' (·lz9).
5." Protocollo dos registras. Este lí\ 1'0 será dividido em
quatro tomos (130) :
1. 0 Prolocollo do regi tro da matricula dos eommerciante ,
e agenles auxilial'es do commercio; e nelle se lauçaráõ os apoQtamentos dos ti tu-los pertencentes ao livl'O L° do registro.
2. o Protocollo do registro ela hypothecas \:ommerciaes.
3.· Protocollo do registro das companhias e sociedades commerciae' .
4.· Pl'otocollo do reaislro das embarcações, cartas de fretamento, creditas mariLi~os, e instrumentos e letras de dinbeiro
arisco ou cambio marítimo.
ArL. 87. Os referidos regisLl'os serão feito pela fórma pre~
cripta nos arts. 60 e seguintes do presente Regulamento (131).
Art. 88. São applicaveis aos officiaes-maiores elas secretarias
das JUDtas do Commercio as disposições dos arts. 68, 69, 70
e iI do me mo Regulamento (132).
(l27) Alterado.-Decr. n. 1.597, arlS. 12
3, 13, 15. 16 e 17.
- Vide noto :113. -O registro é o de que tratão os arts. 56 e sego

(128) Vide noto 97.
_(129) Na propria collecção de leis falta O art. 86 que presumo aqui.1iot. ant.
(130) Not. 6. Na collecção de Leis tambem não vem o art. 86.
(131) Not. 104 e sego
(132) Alterado.-NoIS. 113 e 125.
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CA.PITULO II
Das provincias onde Hão houve1' Relações.
SECÇÃO I. -

Di posiçõe geraes.

Art. 89. Nas províncias onde não bouver Tribunal do Com·
mercio nem Relação, as atlribuiçõe~ dos Tribonaes do Commercio
serão e 'ercidas, na parte administrativa pelas autoridades administrativas, e na parLe judiciaria pela autoridades judiciarias de·
signadas nes1e Regulamento (Cad. Comm. Til. unira, arts. 1 e
27) (1~3).
SECÇÃO II. -

Das aUribuições ailminjstralivas.

Art. 90 Haverá nas província do Pará, S. Paulo e S. Pedro
do Bio Grande do Sul, e nas mais onde as neces idades do
commercio o exigirem, Juntas do Cornmercio, composta de um
presidente e dous deputado~, nomeados pelo governo dentre as
autoridades e empregados das repartições administrativas da capital 00 Lidade dáS mesmas provillClas, onrle fôr mais conveniente
que a referidas Juntas se e tabeleção (134).
Ar1. 9l. Um dos deputados senirá de secretario, e de fiscal
o procurador fi cal do lagar onde as Juntas fôrem e tabelecida~;
e tanto os presidentes, como os deputados e os fiscaes serao
substiluidos nas suas faltas e Impedimento pelos ernpregadosque
pela lei os õeverem sub ·tiloir nas faltas e impedimentos dos seus
empregos (135).
Arl. 92. As referidas Junta cei braráõ ai) soa' ses ões nos
lagares que os presidentes das provincia designarem, ervind~
lhes de. regimento para a fórma e ordem do despacho o CapItulo 1 do Titulo I do presente Regulameoto em Ludo quanto
rôr applicavcl (130) .
.'\1'1. \)'L Tem aprlir.aç;o á~ mesma Juntas a disposição d~s
arts. 73, 76 e 79; e ficão-llies competindo as al.tribuiçõcs administrativas do. Tribullaes do Commel'cio, mencionadas lias ns. 3,
4,8,9,10 H e 13 do al'1. 18 do presente Regulamento ('1:37).
Ar!. 9~·. A malricula dos commerciantes da rcspl'ctivilS p~o'
vincias é da privativa competencia uos Trilluoaes do Commel'clO.
(133) Alterado.-·Cocl. nols. 1439 e Ili73 e nolo 113.
(134) "'evogado.-Not. 110, Cod., nOI. 1439.
( t 35) Nota ant.
(136) Hevogado.- loto 113; Ced, no\. 1439.
(137) Nots. H 5, !iS e 1.22.
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podendo os que pretenderem müricular-se preferir o Tribunal
que mai lhes convier (Clld. Comm. arL 4) (t 38).
Arl. 9~. O' livro dos commercianll's malri .. ulados das sollreditas provindas, e bem assim os do..; corret..res, age'ales de Jeilõe , e adminislradores de armazens de depo.ilo, .erão rubricados
pelos juizes cle direilo das r~:,pt'ctivas comarcas; precedendo a
formalidade de lhes serem distribu dos pelo di lribuidor elo juizo.
e devendo ser escriplo:s pelos respectivus escrivãe os termos de
abertura e encerralJlt tllO, com a'signatura dos mesmos juizes, se
a partes a queío o livros perlencerem não preferirem anles
mandar rubricar os seus livros no TI ibunal do Commercio da
sua matricula (Cod. Comm. art. 1.'3) ('139).
Arl. 96. Para o e~pediente da junlas haver'á, na secretaria
da repartição admiuistrativa que o governo julgar mais COIJveniante. um amcial e um amanuense archivisLa, nomeados pios
presidentes da provincia denlre os ufficiaes da me&01a secrelaria,
aos quaes são applicavds aS di- po 'ições do arl. 82 do presente
Regulamento (1.40).
Arl. n. Para o regular expedienle do negocias, haverá nas
referidas JunLas os seguintes livlo ,rubricados pelos pre idenles:
L" Das adas das se~sões da Junla
2.° Dos emolumenLt s !la JUlIla e secretaria.
3.0 Da publicação do expedlenle da Junla.
4.° O~ mais que as JUlltasjl1lgarem cOllveoientes(Ht).
SECÇÃO

Ill.-Das allribuiçõe

judiciari~s.

Art. 98. Compete ás R fações do rlislriclo o conhecimento
dos recursos manelacllls interpôr para o Tribunaes do Commercio no art. lH2 do COfligo 1.f1mmercial (142). .
Ál'l. 99. Compete aosjuizes municipaes respec.tlvoS lo~a~ J.s
allribuiçõ s conferida aos Tribunaes do CornlllerclO e ao. JUizes
commLsarios ou de í nstrucção elos proce os das quebra na
(138) Cad., uot. 143~.
(139) Art. 31 SI 5; Decr. n. 1597, art. 12 SI 2; Cad. nol. 39.
(140) NOls. ii3 e 125.
(1M) 'Ols. 88 a 9'2 e 126.
(142) HevoRado: -perlence aos Tribuuaes do COJnm. -CecI'. n, 15\'7: arls
8 SI 4 e 12 § 7.- ot. I:L:l.
- nego n. 737, arls. 6, 7 e 8.
- Compele ás Junlas Commerciaes. Decr. U•• 638lJ de i876,. a1;L. 6.
.
- POdem mullar os in~peclores do commerclO. Decr. n. G381 ele i87G
an. 15 SI 2.
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Parte m do Codigo Commercial, com recurso para as Relações
do disLricto, nos casos em que este compele das sentenças dos
Tribunaes do Commercio e das decisões dos juizes commissarios
(Cod. Comm. arls. 851, 906 e 907) (143).
Exceptuão-se as rehabilita ções dos fallidos e as moralorias,
que só poderáõ ser concedidas pelo Tribunal do Commercio da
matricula. do devedor (444).
sEcçlo Iv.-Do registro publico do commercio.

Ál't. 100. Os do:::.umentos que os commerciantes matriculados
são obt'igado a inscrever no registro publico do commercio,
e o das embarcações brazileiras de Linadas á navegação do alto
mar (Cad. Comm. arLs. 10 n. 2, e 4.\:;0), serão registrados
no carta rio do regi:tro geral da. bypothecas da comarca da
capital da província ou cidade marítima onde as JunLas residirem, nos lermos e pela rórma determinadéJ. na Secção !II do
CJpitlllo I deste Titulo (t 45).
Arl. 101. São applicaveis aos tabelliães das bypotheca' das
sobreditas comarcas as disposições dos arts. 68, 69, 70 e 7i
do presente Regulamenlo (i46).

DO PJl1l0CES ~O DAS QUEBRAS
TlTULO 1.
CAPITULO 1.
Disposições ge.1'aes.
Art. 102. As quebras serão processadas em dou autos spparados e dou' appen os príndpaes, além dos processos sobre
questões incidentes, que fôr conveniente:: formar em auto aparo
tado, afim de que o andamento da causa não seja retardado

(H/l·
(143) Vide nota 1461 do Cod.-Not. 113.

- Já vimos quem tem compelencia para conhecer das fallencias.
(144) Cod., not. 1439.
- É da cOlTIpetencia dos juizes de direito. Decr. n. 2662 de t875; Decr.
n. l5385 de 1876, art. 1. ns. 1 e 2.
(145). Revogado: -nas Conservatorias, noto 126.
- Não ha tal registro no das llypothecas.
(1M) Os officiaes do registro hypothecario nada têm com is o. - cod.•
nol. t451.
(ll17) Revogado; Cod., noto 1261.
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Art. -103. A parte primeira dos autos principaes comprebenderá: i 0, todos os actos, diligencias e documento relativos á
declaração e qualificação da fa-lIencia, e á pronuncia e prisão
do fallido; 2°, a concordata ou contrato entre o fallido e os
credores, que ponba fim ao proce so da quebra; 3°, o cont1'ato
de 'união; 4°, a rebabilitação do fallido ou a sua denegação.
Os actos, diligencias e documentos relativos aos ns. 2 e 3
deveráõ seI: processados em autos apartados, appen os á sobredita parte primeira dos autos principaes da quebra (148).
Art. ,104. A parte segunda conterá os actos, diligencias e
documentos relativos: 1°, á arrecadação e 'administração dos
bens da casa fallida; 2°, á reríúcação e admissão dos creditas,
e sua qualificação ou graduação; 3°, á distribuição ou pagamento dos credores.
O actos, diligencias e documentos relativos aos ns. 2 e 3
serão proces~ados em autos apartados, appensos á referida parte
segunda dos actos principaes da qnebra (i49).
Art. W5. As questões incidentes serão processadas em tanlos
aulas ::partados quantas fôrem as mesmas questões incidentes,
devendo s respee,lh'os processos sei' appensos por linha ao
aulas ou appensos principaes com que tivel em maís immediata
relação (150).
Al'l. 106. Cada um dos sobreditos autos e appensos princi.
paes terá no 1'0 lo a de-ignação úa parte a que pertencer, e urna
numeração de fúlbas separadas (151).
Art. 107. Os officiaes das secrelarias dos Tribunaes do Commercio que rôrem llesignados para servir de escrivães nos
processo da quebr~s deveráõ prestar j~rament? de. bem e
fielmente servir o seu oilleio perante o jll1Z eommlS afiO j gozar.áÕ de fé publica em todos o actos que praticarem na referIda qualid:\de, e serã) responsaveis pelos abus~s, erros ~e
o~cío e prevaricações qne commellerem, como se fossem esCl'lvaes do judicial, e venceráõ os mesmos emolumentos que a
estes competirem (H)2).
.
..
. Nos processos das quebras servirá de contador o do JUIZO
c)yel (i 53).
(148) Not. ant.
(149) 'ot. ant.
(150) Not. ant. ; GeeI". n. 1597 de 1855, arts. 62, 63 e 69.
(1.51) ot. am.
(152) Revogado.-Servem os escril'ães do juizo.-Decr. n. 1597. arl. 50;
Cod. noto 14tH.•
(153) Vigente: e tambem os dislribuidores.-Deer. n. 1597, art. 58.
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CAPITULO II.
Da declamção e qualificação da quebm, p1'Onuncia e prisão
do {allido.
SECÇÃO I.-Da

declaração

da

quebra.

Art. !oS. A parte primeira dos autos do processo das que·
bra. principiará pela autlHlção da declardção do fallído, crJm
o balanço e mais documentus a ella jUfltOS, e a certidão do
dia e hora da apresentação (Coo. (31 mm., art. 805), 00 da
petição dos credores que req uererem a abrrl ura dã fallencia,
ou elas diligencias por onde con~le a notoriedade publica do
verdadeiro e 'lado da io 01 vencia do fallído, quando o Tribunal
proceder ex-o.fftcio, nos casos dos art:;. 807 e 810 do Codigo
Commercial (1M).
ArL. '109. AuLuados os ref ridos documentos. se rarão os autos
conclu os ar} Tribunal do Commercio, e e Le declarará sem
demorêl a aberLura da fallencia (Coel. Comm., art. 806), fazendo
e ordenando na mesma senleoça as nOl1leaçõe. e diligencias
determinadas no art. 809 do mesmo Codigo (1.')5).
Art ii O. Quando a quebra rôr de uma companhia ou sociedade anonym:1, a apresentação de\'erá ~er feita em nome
della, pelos el~S maodaL:}rio" gerentes, &inda que e tes não
sejão sacias; e, sendo dl~ sociedade em Dome colleclivo, pelos
gerente da firma, ou por qualquer dos sacias, se todos tive·
rem igual di'eiLo de uSar da firma social (1-56).
.
Na., mais socieda les. incumbe aos sacias gerentes a obJ'lga·
ção da apresentação (157).
(15 I) Assim começa ainda: -em vel de-Tribullal-h'ia-se-juiz do commercio -( od., IIOt. 1461.
.
A disposição do arl. 108 do Reg. n. 738 não é complela. As cliligCIICI~S
por onde consle a notoriedade publica de verdud 'iro estado de In,oh'cucm
do fal1.,lo. só podem ler logar por ([Ido de inquiriç.ão de leSlCll1unh~S, ou
dos procr.ssos que exislào em juizo, e isso é moroso e não satisfaz (l f~lI~ da
lei. I)r-vem os lal elliães dus protesloS lodos os dias ilpr~sent?r ao~ JUizes
do COllllllercio a relação dos prr!leSlOs. E, embora em ldCS aihgen.clAS deve
o juiz proced I' com a maior diseriçãl), para não sel' a causa dU'cCLa de
ruína ue casas que pod m, passadús pequ. nos embaraços, prosperar no seu
negocio, comlud I é n cessa rio que di'sapparrça esse novo me.io. de ~~bl;~~
dividas, e desde que o credor soube que, comparecei do cm JUIZO, n,tO
vará ii petição, e a fallencia prosr~uirá, não haverá tanla facilidade l1e IC
procediJuenlO. Inform. do Dr. Elo l. Cavo pago 2i.
('1.55) Not. ant.
(156) Dccr. n. ~691 de :1860, art. 6 i Cod., nol. 1233.
(157) Cod. 110t. 805.
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Em todos os casos em que houver socios olidariamente responsaveis, a declaração do fallido deverá faz"r menção nominativa ue todos os socios s'Jlidarios, com designação do domicilio de cada um (Cad. Comm. art. 805) (l58).
Arl. 111. Se a declaração da quebra rôr requerida por aloum
crEdor, será este obrigado a juntar á peLição () titulo do o seu
credilo; e só á vista delle será admillido a justificar perante
o Tribunal, com citação do devedor, que e te ~e a(;ba em
estado de fallencia. .
.Á. visla ela prova. e sendo ella concludente, o Tribunal procellel'á no termos dos arts. ~06 e 809 do Codigo Commercial (159).
Arl. t '12. Sendo a fallencia declarada a requerimenlo de terceiro, ou pelo Tribun31 ex-afficia, o fali ido erá admiLticJo a
embargar a sentenç,a; mas os embargos erão processados em
auto apartado, e sem suspensão dos effeitos da nJeslIla enlença (160).
Ar!. 1U. Autuada a petição de vista com o traslado do processo, e citado o credor que hlluver requerido a aberlura da
(158) Cod" not. 1216.
(159) lJecr. ~691 de 1860, art. 3 Si3; Cod. _ noto 1233.
-. O dl·t. 11 1 do Reg. n. 738, quando exige a exltibição do till/lo do
crcdlto, presume sati.<jeito com a funcção (em falta delte on impossibilidade de ex7tibi-lo) de conlas mercantilmente ext?'altidas de livros em regra,
8obre(udo de commercianles matl'icul"dos.- Decis. de Agg. do Preso do Trib.
do COlllm. da Côrte.-Chl·on. do Fôl'o de 1859, n. 13.
- O Tribnnal não. o juiz do cOllllllercío.
-:- Tem-se enten lido qu • o art,1H do Reg. n. 738 se d~ por satisfeito quan~o
se Junta conta commercialmt nle extrdhida de liv['(JS em regra. De qllem sao
estes liVfl>S, do credor on do devl'dor? São sem duvida do credor; ma.
se .e'te os não tem em r gra, d~i\a de ser por is o cr -dor? ão pMe a
diVida con ta, dos livros do proprio devedor? Como crrar ullla. ~('lla para
o credol', lJuando não ba di:;po,içã t que ii autol ize, e pJde a diVida, conf JI'" r a quanlia, ser provada por te telllunha ?
.
. .
Para a extraccão da conta será prl'CisO recorrer- e prévIamenle ao JIIIZ
para que a mau'de lirar por peritos? E a providencia, por i (!emorada,
póde preju::icar o credor qne tinba urgencia CJIl abril' a fallencm do seu
devedor. Cons. Olcgario, Dil'. l. 1 pag 8.
.
_
--: ão procl'de ii jusliücólção para fallencia que é firmaria em 1111110 nao
venClrlo. Decis. de gg. da HeI. da Côrte de 1 de Março de 1875. - G. JU1·.
l. (i p;;g. 650.
'
- Conta extrabida dos livros pão é titulo babil, para, jUlltando-se-lhe
prova testemunhal,' requerer- e e 01)[ r-se a decretação da fallencia dQ devrdol'
COIl1I~erciante. De is. de Agg. da [leI. da Côrte de 22 de Outubro de 1875.
-Dw. l. 8 pago 711.
(1?0) ot. 1M; Cod., arl. 808; Decr. n. 1597, arls. 66, 72 Si 2, c 76.
- V~de nol. 314 do Cod.
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fallencia, se continuaráõ os autos ao advogado do embargante
por termo de dous dias, para dentro deBe' deduzil' os seus
embargos; e ao advogado do embargo por igual termo par~
os conteslar. Sendo a faBencia declarada ex-afficia pelo Tribunal do Commercio, correráõ os embargos com o desembargador fi cal (161).
Vencidos os dous referidos prazos, serão as parles admiltidas
a produzir a sua prova no lermo de seis dias; e, findos este,
se conlinual'áõ os autos ao advogado do embargante por dous
dias, e ao do embargado por oulros dous, para allegarem o
que e lhes offerecer; e vencidos estes lermos, com alJega·
ções ou sem ellas, se junlará o processo dos embargo ao
aulas principaes j e sendo conclusos afincl1 ao Tribunal cio Commercio, é este obrigado a julgar deHnitivamente os emhargos com
a maior brevidade passiveI, por rórma que Iiquem decididos
dentro dos vinte dias pre criptas no art. S08 do Codigo
Commercial (162).
Art. 1U. Todos os sobredítos Lermos são fataes e improro·
gaveis, e correráõ succes ivamenle, sem uependencia de des·
pacho, ou de assignação em audiencia, incumbindo ao escrivão
continuar os auto' com vista aos advogados das partes. e cobra-los officialmenle, apenas os termos se vencerem, debaixo de
sua responsabilidade (;I1't. 49); e sempre qlle lhe não fôre~
immedialameole entregues, o presidenle elo Tribunal, á requl-ição sua, eXl1edirá ordem (lt:l prisão conll'i1 o advogado a qll~m
tiverem sido continuados alé á enlrega do autos. Se este vIer
com alguma cota ou requerimento nos aulos, de qualqner natu·
reza que seja, será e te desprezado, e se haverá o lermo por
vencido (163).
Art. H5. Se algum credor pretender coadjuvar a impugnação dos embargos do fallido, será admittiulI a u:ar do seu
direilo no estado em que o processo se achar ao tempo el~ que
pedir vista, e o deduzirá dentro dos me mos lermos asslg na·
dos ao embargo (164.).
.
Art. H6. tole o credor ou credores convierem no recebimento dos embargos do fallido, ou, tendo sido notificado, os

--------_._-----------(1.61) Not. 154-em vez do desembal'!!'adol' fiscal leia-se - promotor publico.-Decr. n. 1597, ar!. 67.
~
(162) Not. 154.
(163) Not. 154. O juiz do commel'cio.
0.64) Not. 157.
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não impugnarem dentro do termo dos dons dias em que os
autos Ille fôrem com vista para os contestarem, o escrivão,
juntando o processo do incillenle aos auLas principaes, os fará
condusos alina! ao Tribunal; e este revogar~ ou confirmará
~ senlença da abertura da quebra, deixando no primeiro caso
direiLo salvo a) embargante para usar da acção de perdas e
damnos contra o autor ela injuria, na conformidade do arl. 808
do Codigo Gommercial. Esta acção deverá er intentada no juizo
ordinariu no commercio (i 6<».
Art. 1l7. Sempre que a sentença da declaração da rallencia
fôr revogada, ordenará ao Tribunal que o fallido seja reintegrado em lodos os seus bens, direito e acções, rep· ndo-se
tudo no antigo estado (166).
Para o r ferido fim a sentença revogatoria da primeira
erá junla por ('erlidlo a Lodas as mais partes dos autos do
processo da quebra que se acharem já autuados. E, e o faJlido o exigir, cópia da mesma sentença será amxada nos lagares
do estylo, e publicada pelos Joroaes (167).
Art. 118. Se o fallido fôr estabelecido em cidade ou villa, que
não seja o iogar da residencia do Tribunal do Commercio, ou
das Juntas ou Tribnnaes que o substituem, a rJec\aração da
fallenda (Cad. Comm. art. 805) será feita perante o juiz
municipal, que, mandando proceder ~ apposição dos sellos, pela
fôrma determinada no art. 145 e seguintes, remetlerá a dila
declaração com os documento que a acompanharem ao Tribunal
do Commercio (i 'S).
O requerimento dos credores para a declaração ela íallencia
(Cod. Comm. ari.. 807) sera dirigido direclament,e ,ao Tri.b~nal
?o Commercio, que procederá. por intermedio do .lUlZ mUlllclpal,
as diligenCias necessarias (169).
.
Arl. 11 Do Declarando o Tribunal a abertura da fallenCla,
eXercerá o juiz municipal as funcções do juiz cOIDmissario,
remetlendo ao mesmo Tribunal os autos em que a este competir o julgamento ou decisão (170).
(lü5)
(166)
(167)
(168)
(169)
(170)

Not. 1.54; Cod., noto 1.267.
Cod., art. 808.
Not. 1.4í.
Not. 154.
Nf)t. 1.54.
Not. 154.
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ECÇ:í.O 'I.-Da

instrucção do processo da quebra .

. Art. LO. Findo o inventario (art. H.7), ou ainl1a mesmo
durante elle, quando o fallido não tenha juntado o seu halanço á declaração da quebra, ou, tendo ido intimado para
o levar a juizo em tres dias, o não apresentar, o curador fiscal
procederá á sua organizaçã.) pela fórma determinada no art. 817
do Cudigo Commercial (i 71).
Arl. 121. Fechado o bólanço, ou ainda mesmli pendente a
sua organização, O· juiz comruissario, conjunctamente com o
curador fiscal, procederá ás diligencias prescriptas no art. 818
do Codigo Commercial, !:J.vranc1o-se de tudo os competentes
termosem auto é1partado (172).
Âr'l. 122. Ultimado o processo de instrucção, o juiz commissario o remeLterá ao Tribunal do Commercia, acompanhado do
balanço e relato rio determinados n s arts. 8n e 819 do Codigo
Commercial (173).
SECÇÃO lll.-ll.l

qualificação da quebra, pronuncia e prisão do fallida.

Art. 123. () Tribunal do Commercio, mandando juntar o processo de in"tr'"'ção aos autos com o balanço e relatorio referidos
no artigo anLl'Gedente, procederá á qualificação da quebra, l' á
pronuncia do fallido, como DO caso caiba, na primeira ses"ão,
se a sentenca da abertura da fallencia se não achar embar·
gada, e se não houver embargos pendentes na primeira, depoi'
da deci~ão de tes ('174).
Art. 124.. Se houver lagar a prisão do fallido e complicas,
havendo-os, se procederá pela fórrna determinada no art. 82~
do Codigo Commercial, expedindo-se. pelo presidente rio Tl'lbunal do Gommercio as competentes ordens, que serão executada pelos officiaes de justiça a quem fôrem apresentadas (175).
Art. 125. Os requerimenlos do fallido para sua soltura, e.stando pre o (Cad. Comm. art. 824,), não poderáõ er adllllltidos pelo Tribunal, emquanto o juiz commissario não houver
apresentado o processo de instrucção, acompanhado do baJanço
e relataria (art. '122) (06).
(171) Decr. n. 1597, arl. 63 § 1.0
(t72) Em vez de juiz commissal'io leia-se -juiz commercial ou Ulunicipal.
-Decl'. ln. 1597, an. 64.
(173) Not. 154.
(17 li) ot. 1Sú; Cod., art. 280.
(175) Not. 154.
(176) NOls. 15~ e 1.72.
_ Tem lagar a SOltU7'CC, quando declarada a quebra casual: imporia o
e[eilo da despronuncia.
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m.

Da convQcação dos c1'edol'es, concol'data e conl?'ato de 'Uráào.
SECÇÃO

r. -Disposições geraes.

Art. 126. O appenso principal da primeil'3 parte dos aulos
do processo das quebras principiará pela autuação dos editaes
da publicação da sentença da abertura da fallencia, e da convocação dos credores presentes do fallido, com a certidão do
termo que o mesmo fallido é obrigado a assignar de ,I' achar
presenle por si ou por seu procurador a todos os actos ou diliaencias, e, caso não tenha assignado, cerlidão de que foi notificado para o assigua!' (art. 143) (\ 77).
Art. 'l27. Em seguida se irão lançando as ada das differenles reuniõ 's dos c!'ec1ores que se celebrarem, juntando-se
antes Jella as cópi3.s das cartas circulares, editaes e annuncios
por que se fizer a convocação, com certidão do escrivão de que
as cartas se expedirão e os editaes e annuncios fôrão publicados (arts. 134 e 135) (t78).
6mente se fará por cartas circulares e por editaes a primeira convocação mencíonac1& no art. 130; as seguintes serão
feitas por annuncios repetidos por tres vezes nos mesmos jornaes,
em que houverem sido publicados os editaes.
Esla disposição comprebende a convoc'\çãO do fallido para
ser presente, pOl' si ou por seu procurador, ás reuniões dos
credores (i 79).
ArL. 128. As reuniões serão convocadas e presididas pelo
juiz commissario, e deverá achar-se presente a ellas o curado!'
fiscal e o fali ido por si ou por seu bastan te procurador, querendo, declarando-se nominativamenle os credores que concorrerem, e das deliberações que neHas se tomarem se lavraráã
actas circumstanciaclas, que deveráõ ser assignadas, anles de
se levantar a sessão, pelo presidente, curador fiscal, e credores
que nel/as comparecerem, e pelo fallido ou por seu procurador,
achando-se presenle, pena de nullidade (180).
SECÇ~O " . -

Da primeira reunião dos credores.

Arl. 129. O juiz commissario, logo que receber a cópia da
(ln)
(178)
(179)
(180)

'O!: !67, Cod., art. 822.
Cod., art. 862.
Not. aut.
Not. 172.
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sentença da abertura da fallencia, a mandará publicar por editaes affixados na praça do commercio, nas parlas externas do
Tribunal do Commercio, e nas do escriptorio, lojas ou arma·
zens do fallido ou faUidos, e pelos jornaes, e notifjcar o faBido
para as ignar o termo determinado no art. 822 do Codigo
Commercial (art. ~ 4.3).
As referidas diligencias serão promotidas pelo curador fiscal
(i81) .

Art. t30. Pelo mesmos edilaes, o juiz commissario convocará os credores presentes do fal1ido, para se reunirem em
logar,'dia e hora certa, não excedendo o prazo de seis dias, afim
de procederem á nomeação do depo itario ou depositarias, que
hão de receber e administrar provisoriamente a C1sa falUda, na
conformidade do art. 8H do Codigo Commercial.
O escrivão junt: rá aos autos r: pia do referido edital, e
portará por fé, na. mesma cópia, a sua affixação e publicação
(art. 135) (182).
Art. 13i. Reun idos os redores sob a presidencia do juiz commissaria, e presentes o curador fiscal, e o Callido, por si ou por seu
procurador, ou á sua revelia, o mesmo juiz, depois de fazer leitura
da sentença da abertura da fallencia, ordenará ao escrivão qlle
faça a chamada dos credores pela lista, que o curador fiscal deverá
ter de antemão organizado á vista dos livros (' mais papeis do fallido; e com os que se acbarem presentes, ainda que não estejão
contemplados na lista, uma vez que mostrem titulas legaes dos
seus creditas, se procederá á nomeação cio depositaria ou depositarias que hão de receber pt'ovi oriamente os bens da casa
fallida, por escrutinio secreto, e á maioriâ de votos dos credores
presentes, devendo recahir a nomeação com prefclrencia em
commercianLes credores da casa fallida (Cad. Comm., arl. 85H).
Cópia authentica da acta que se lavrar se juntará aos autos
p!'incipaes da parte segunda do processo da quebra; e noS
mesmo aulas assignaráõ o depo. iLario 011 depa. ital'ios nomeados
o termo de fieis depositarias e mandaLarios, determinado DO
art. 8i4. do Codigo Commercial ('183).
(i 81) Not. 172.
(i82) Not. 172.
d'l
- No caso de liquidação e insolvabilidade forçada de sociedade de ore I ~
?'eal, a fórma da convocação e reunião dos credores e a nomeação da adm3~
nistração será a mesma estabelecida nos arls. 130 e 13 L do Heg. D. 7
de 1850.-0ecr. n. 3471 de 1865, art. 84.
(tS3) Not. 172.
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m.-Da segunda reunião do credores e d concordata.

Arl. 12i2. Ultimada a in trucção "do processo, e proferida a
sentença da qualificação da fallencia (art. i23), o juiz commissario, dentro de oito dias, convocará os credores do falJido
para em logar, dia e hora cerLa, e na sua presença, se reunirem, afim de se verificarem os crediLos, e se deliberar sobre
a concordata, ou se formar o contrato dB união, e proceder i
nomeação dos administradores dos bens da casa fallida (Cod.
Comm. art. 842) (184).
Arl. i 33. A convocação para a sobredita reunião será feita
por carta circular do escrivão, dirigida aos credores residenLes
dentro do Imperio, cujos nomes e domicilios fôrem conhecidos;
os credores desconhecidos e os conhecidos cujo domicilio fôr
ignorado, e os que residirem fóra do Imperio erão chamados
por editaes e annuncios nos. periodicos, devendo inserir-se DOS
mesmos editaes as advertencias determinadas no art. 842 do
Codigo Commercial (i 85).
Art. 134. As cartas deveráõ ser entregues aos credores conhecidos que residirem no domicilio do fallido por officiaes de
justiça, que portaráõ por fé a sua entrega, e aos que residirem
em outro domicilio serão remeLtidas seguras pelo correio; e
para constar das referidas diligencias, juntará o e crivão aos
auto deste appenso as certidões dos officiaes de justiça que
houverem feito a enLrega das cartas aos credores conhecidos, residentes no logar do domicilio do fallido, e os conhecimentos do
seguro do correio das cartas que i'ôrem dirigidas aos credores
(1.811) Not. 172.
(1.85) No!. 172.
- Nas reuniões as COD vocações dos credores pela fórma dos arls. 133 e
1M sã~_muilo disp~ndiosas e d,l nenhum proveito para as massas. TIasla ~~e
e\las seJao feitas por editaes publicados pela imprensa, e q~e apenas na r;umao
para a nomeação dos adminislradores, ou concordala , ~eJa a conv?caçao por
cartas do Escrivão sómente, sem a intervenção dos Olliclaes de Justiça, porque
UD~ e outros lêm a mesma fé publica.
._
.11 x:ecessaria I1ma providencia qualquer para as re.?nlOes d~ credores qUe
excedao a mais de 100 pessoas. Em primeiro Iogar, nao é pOSSl.Vel encontrar
casa que receba credores em numero maior como acontecena, se rôssem
observa?as as disposições do Codigo, para as' quebras que appal:ecêrão pcrlos
aCOnteclmentos de i O de Setembro de 1866; em segnndo logal, porqw; a
serem esses credores todos admiltidos a votar, é quasi impossivel conheâr as
s~as deliberações, salvo se em taes circumstancias as votações fôrerp 'em dias
dIversos; mas sendo muitas as reuniões dos credores no decurso do pro~esso da falle~cia ainda considero impoSsível a realisação de taL alvitre.nfol'm. do Dr. 'Boll. Cal'. , pago 2:1c. c.
68
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conhecidos, re identes fóra do mesmo domicilio, o qual para este
fim as receberá abertas (art. 186).
Art. 135. Os editaes serão por lempo de dous a quatro mezes
para os credores domiciliados no Imperio, e de quatro a seis
para os que re idirem fóra delle ; aLtendendo-se em um e ontro
caso á maior distancia do logar onde residirem os credores
cujos nomes fôrem conhecidos, e ignorado só o lagar cerlo do
eu domicilio. Os mesmos editaes deveréÍõ ser affixac10s na
Praça do Commercio dG domicilio do Tribunal do Commercio,
e publicados em algum ou alguns dCl jornaes de annuncios
mais notayeis do lagar da residencia do mesmo Tribunal, á
diligencia do curador fiscal (art. 187)
Art. i36. Reunidos os credores, depois de satisfeito os aclos
prescriptos nos arts. 8HS e 846 do Codigo Commercial, o que
terá lagar em duas ou mais r€uniões ou ses ões, e apurada a
lista dos credores que se acharem nas circumstancias de deverem ser julgados habilitados, para o fim tão sómenle de
poderem votar sobre a concordata, e de poderem votar e ser
votados na formacão do contrato de união; se pas~ara a tralar
da mesma concordata, quando o credor houver apresentado o
seu projecto, na mesma se são em que se ultimar a apuração
da referida lista, se houvel' tempo, e, não o havendo, na seguinte ; por fórma que a concordata seja negada ou concedida
e assignada na mesma reunião em que rôr proposta a deliberacão da assembléa dos credores p >10 juiz commissario; pena
de nullidade (Cad. Comm. art. 850) (188).
Art. 1.37. Se a concordata rãl' outorgada sem opposição (Cad.
Comm. art. 850), se haverá llor dissolvida a reunião dos ere·
(4,86) Cad. not. 1318.
(187) Os editaes de qne trata o art. 135 do Reg. n. 738 fazem perder
lDuito tempo, viSlO que os credores au entes de ordinario não acodem a essas
intimações. Es a disposição, porém, quanto aos prazos, póde ser conservada,
mas publicada logo DO primeiro edital em que é transcripta a sentenll'! de
abertura da fan ncia com os mesmos elfeitos que alé hoje, nessa pal'te, ISLO
é, para a reunião dos administTadores.
Ganha-se muito tempo com essa medida, porque o processo da quebra con·
linúa, como alé hoje, alé que se tenba de praticar os actos do·art. 8ú2 do
Cad., em lagar do juiz fazer a convocação para em dons ou qnatro mezes ler
lagar a reunião, uesses casos manda fazer a convocação para o dia em q~e
tiver de terminar o prazo do art. 134 do Reg. n. 738, que é logo marca o
na senlença da abertura da fallencia para os credores ausentes. -Inform. do
Dr. Hall. Cav., pag. ~6.
(! 88)

Not. 172.
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dores; se, porém, fúr embargada, subsistirá a convocação feita
até á decisão defiUl tiva dos emhargos.
Mt. i 38. Das actas das reuniões preparatoria dos credores,
e daquella em que houver ido concedida ou negada a concordata, e do processo dos emhargo, havendo-o, se remetlerá
cópia autbenlica ao Tribunal do Commercio, e eSle, mandando-a
juntar á primeira parte dos autos do proce sso da qu 'bra,
procederá pela fórrna determ inada no art. 8D 1 do Codigo Commercial (i 39).
,ECÇÁO IV. -

Do contrato fie união

P.

da nomeaçl0 do adminisLradoreg.

Art. 139. Não havendo concordata, 'e passará a formar o
contrato de união entre os credores na mesma reunião em que
se ultimar o reconhecimento dos mesmos credores, se o fallido
não tiver apresentado o seu projecto, ou em outra, quando,
tendo-o apresentado, houver sido negada; ou se, ha,endo sido
concedida, fór renogada pelo Trihunal do Commercio ; devendo
no ultimo caso o juiz commissario fazer a comocação dentro
de oito di3 depois que a ~entenca do Tribunal do Commercio,
que houver revogado a concec;são da concordata, lhe fôr remeto
tida (Cad. Comm. arL 855) (i90).
Art. 140. Na mesma sessão o credors pre- nles nomearáõ
dentre si dons ou mais administradores para administrarem a
ca a falliela, concedendo·lhes plenos poderes para liquidar, a:'recadar, pagar, demandar activa e p:l.sivamente, e praticar
todo e quaesquer actos que neces8aríos sejão a bem da massa,
em juizo e fóra. delle, pela fórma determinada no arts. 856 e
862 do Codigo CommerciaL (19i).
Art. UI. Na acta da sessão da reunião em que se celebrar
o contrato ele união, e se fizer a nomeação dos administradores,
erão designados especificadamenle os plenos podere~ que fôrem
outorgados aos mesmos administradores. Da refel'lda acta e
dará. uma copia authentica a cada um dos administradores nomeados para seu titulo, e outra igual se juntareí á parle segunda
dos autos principaes do processo da quebra (192).
(1.89)
(190)

'ão ba tal remessa :-nots. 147 e 152.
Not. 15ft.

(t9t~ Cod .• uot. 63l.
(192) •'ot. 1li7.
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TITULO II.
CAPITULO I.
Da a1'l'ecadação dos bens da casa fallida.
SECÇÃO I. -

Disposições gerae>.

Art. 14·2. A segunda parte dos autos do processo das quebras
principiará pela autuação da cópia auLhentica da sentença da
abertura da fallencia, com a cerLidão do juramento prestado pelo commissario ou commi sarios fiscaes (Cad. Comm. art.
809)(193).
ArL. i43. Em seguimento se lançará o termo que o fallido é

obrigado a as ignar nos autos de se achar presente por si ou
por seu procurador a todos os actos e diligencias do processo,
pena de revelia (Cad. Comm. art. 822), ou certidão de que,
sendo procurado para ser citado, não foi encontrado, ou, tendo
sido cilada, não compareceu.
A citação da mulher do fallido não é necessaria DOS processos
das quebras, nem ainda mesmo para a venda dos bens de
raiz (194).
Art. 144. Serão appensos por linha a esta parLe dos auL~s
principaes da quebra os processos das quesLões de que o Tflbunal do Commercio tomar conhecimenLo, designadas no art.
827 do Codigo Commercial, e os mais que se formarem obre
incidentes relativos á arrecadação e administração da casa falo
lida (art. 105) (195).
SECÇÃO

II.-Da apposição dos Eellos.

ArL 145. O commissario fiscal, logo que receber a parlici·
paçãG da sua nomeação, solicitará do juiz de paz a pr0'!1 pta
apposição dos sellos, a qual deverá effectuar-se nos eSCfJpto·
rios, caixas, carteiras, livros, papeis, armazens e todos e quaes·
quer bens e effeitos do ralIielo, que fôrem susceptiveis de receber
seIlo.
Nas fallencias das sociedades coIlectivas, os seIlos devem s~r
postos, não só nas casas, escriptorios, e.ffeitos e bens moveis
(193) Not. i47
(194) Nols. 106 e 109. É uma excepção ao disposto no art. 673 do
.Reg. n. 737.
(195) Nots. 141. e150.
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do estabelecimento social commum, mas lambem nas de morada
escriptol'ios, effeitos e bens moveis particulares de cada um do~
soeios solidarios.
Não se porá, porém, sello nas roupas, moveis e bens declarados no art. 8H do Codigo Cornmerdal (196).
Art. '111.6. Na apposição uos sellos se guardará a ordem e
fórma seguinte:
L" Todos os armazens e depositos de mercadorias, generos
e effeítos do fallido serão fechados debaixo de duas chaves,
das quaes guardará uma o juiz de paz e a oulra o cornmissario fiscal.
,2.° 19oal diligencia se praticará na casa e escl'iptorio do falhdo ou fallidos, fazendo·o constar no auto da diligencia o
numero, classe e estado dos liHos de commercio que se encontrarem, e pondo-se em cada um delles, por baixo do ultimo
assento, uma nota das folhas escriptas que contiverem, a qual
será assignada pelo joiz de paz e seu escri,ão, e o curador
fiscal.
E, se os livros não estiverem authenticados com as fúrmali·
~a,des prescriptas no art. i 3 do Codigo Commerci~l, ,o referido
JUIZ numerará erubricará as folhas qoe se acharem eScrIptas (197).
O rallido poderá assistir por si ou por seu procurador ,ás
referidas diligencias; e, se o requerer, se lhe dará urna, tercena
~bave, que será a mesma que as portas li verem, anleflor~nente
a appo ição dos sellos; e poderá firmar e rubricar os livros,
Com o juiz, escrivão e curador fi cal.
~.o No acto da occnpação do escriptorio, se formará inventano do dinheiro, letras e mais papeis de credito qoe se encontrarem; guardando-se tudo em um rofre de duas chaves, e
tomando-se as precauções que parecerem convenientes para a
Slla segurança e bàa guarda.
4.° Os bens moveis do fallido que se não acharem dentro de
ar~azen' em que possão pôr-se doas chaves, e o~ s~rnoventes,
serao entreaues debaixo de inventario a um deposllarIo ou deposi~arios ~'ovisorios nomeados pelo juiz cO,m~issario (a~·t.:. 147),
se nao estíverem ainda nomeados o deposIlanos da elelçao ~os
credores (art. i30); deixando-se sómenl~ e~ poder do fallldo
?s rou'pa~ e moveis. que ti juiz commlssano. prudentemente
Jul aar mdlspensaveis para o uso do me mo fallIdo e de ua familia (art, 145).
(196) Decl'. n. 1597, al't. 93.
(197) Cod., not. i 270.
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5. Os oens de raiL serão entregues ao depositaria ou depositarias nomeados pelos credores.
6. o A r speito dos bens que se acharem fóra do dislricto do
domicilio do faBido. se praticaráõ iguaes diligencias nos lagares
onde estiverem, expedindo- e para esse fim a comenientes
precatarias e offieios aos respectivos juizes de paz.
Se as pessoas em cujo poder se acharem bens moveis ou semoventes fôrem abonadas e de notaria capacidade com relação
ao valor dos me mos bens, se effectu;J.rá nelle, o deposito, se o
quizerem aceitar, evitando- e por esta fórma 3S despezas da
remoção para outra pessoa e lagar. .
0

ECÇ\O

m.-Do inventario.

Art. 14·j • . ameados o depositaria ou depositarias, ocurador
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 deverá acbar-se t~ompetentemenle autorizada
pejo juiz commissario.
Todavia, se houver perigo na demora do rompimento dos
seU s, por se retardar a nomeação dos referidos depositaria ou
depositarias, poderá proceder-se ao inventario, mesmo antes
desta nomeação, com um depositaria interino nomeado pelo
jujz. commissario; o qual devera as ignal' nos autos termo de
fiel depositaria, e de fazer en trega do bens que receber aos
sobrediLos depositaria ou depositarias, immediatamente que
fôrem nomeados, debaixo das penas impostas aos depositarias
remissos no arL 184 do Codigo Commercial (498).
.
Art. 148. O illventario será presidido pelo juiz commissal'lo,
com ê\ssistencia do curador fiscal; e a descripção dos bens se
irá fazendo á proporção que o ju iz de paz fór rompendo. os
ellos, na presença do depositaria ou depo itarios, e do fallido
ou do seu procurador, ou a sua revelia, devendo aq aeHes tomar
entrega dos bens no acto em que rôrem inventariados ({99).
Art. 14.9. Do rompimento de cada um dos diversos ellos se
lavrará termo especial, no qual devera declarar-se se os mesmos
sellos fôrão encontrados intactos, ou se ha indicias de alguma
falsificação. Todos os termos deverM ser assignados pelos 50brr.ditos juizes e mais pessoas mencionadas no artigo antecedente ('tOO).
--------------(198) Not. 'l72; Cad., art . 812 e 8111.
(HI9) ot. 172; Cad., art. 814.
(~Oo) Cod., ilrt.
1!l.

-------

......
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Arl. HíO. No acto de se romperem os sellos dos livros titulas
de credilo e mais papei do fallido, deverá o juiz comriJissario
rubricar as letras, e mais titulas de credito ou obrigações que
julgar conveniente (201).
Ârt. J5-1. O rompimento dos sellos e oinventario deverá printipiar pelos pffeilos e bens, livros, titulas de credito, e mais
papeis existentes no escriptorio do fali ido ; e em primeiro lagar,
pelos que consistirem em dinheiro, valores em melaI, joias e
pedras preciosas, letras, e mais papeis de credito, formando-se
ne tudo as competentes relações e termos com as individuações
necessarias.
Art. Hí~. Fiuda a descripção dos bens que se acharem, o juiz
commissario deferirá juramento ao fallido ou a seu procurador,
para debaixo delle declarar se existem oulros algun bens que
de\ão vir á descripção (202).
Arl. 153. Encerrado o inventario, se procederá á avaliação
dos bens por avaliadores ex pertos, nomeados peja fórma delerminada no art. 8Hí do Cocligo Commercial.
CAPITULO

n.

Da administração dos bens da casa jall·ida.
SECÇÃO

!.-Dispo-ições

gerae~.

Arl. Hí4. Publicada a entença da abertura da falJencia, a
adminisLração dos bens do fali ido pertence de pleno direito á
massa dos credores; e é exercida provi oriamente pelo curador
fiscal e pelos depositaria, e depois pelos administradore , uns.e
outros subordinados á jurisdicção do juiz commissario.e do TrIbunal do Commercio, nos termos e pela fórma determmada na
Parte lU do Cocligo Commercial (203).
Art. inn. Além dos titulas da nomeação do curador fiscal,
depositarias e administradores, devem juntar se â. parle. segm:da
dos autos priocipae do processo da qu~bra t?d~s _as dehberaçoes
do Tribunal do Cornmercio relativas a desllLuH,ao dos me mos
cu.rador fiscal, deposi tarios e admi nistradores, pela fórma determInada no art. 163 (204).
(201) Cad., art. 814.
(202) fleg. n. i37, arls. 533 e seg.
(2J3; Nel. 172; Cad., arls. 809, 812, 826 e 859.
{204) NOls. 147 e 154; Cad., not. 1343.
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Art. 156. As disposições dos arts. 816, 833, 834 e 836 a 84{
ao Codigo Commercial, relativas aos direitos e obrigações do
curador fiscal e dos depositarios, são communs aos administradores em tudo qnanto fôrem applicaveis.
Ecçl0 II.-Do Curador fiscal.

Art. :I 57. Incumbe ao curador fiscal (205):
{." Praticar a diligencias da publicação da senten a da abertura da fallencia por edi taes e pelos jornaes, e promover a citação
do falliclo, na fárma determinada nos arls. :I 29 e 143 (206).
2.· Requerer ao juiz de paz o rompimento dos seBos, e proceder á elescripção e inventario dos bens do fallido, pela fórma
determinada nos arts. 1.47 a :152 (207).
3.· Propôr ao juiz commissario os avaliadores dos bens do
fallielo pela fárma prescl'ipta no art. 815 do Cojigo Commercial (208).
4.· Receber no cOrl'eio, e apresentar ao juiz commis ario, a
correspondencia dirigida ao fallido, que será por aquelle aberta
na presen 'a do curador fiscal, e na do falliclo ou seu bastante
procurador, se, sendo avisado, se achar presente, entreganse-Ibe as cartas de assumpto particular. Havendo já administradores da fallencia, erá a correspondencia recebida por elles,
e aberta na presença do fallido ou seu bastante procurador.
O juiz commis ario. logo que receber o titulo da sua nomea·
ção, officiará ao administrador do correio, requerendo-lbe a entrega de toda a correspondencia do fali ido ao curador fiscal, ou
aos administradores da fallencia quando fôrem nomeados (209).
5.· Informar as propostas que o depositario ou deposilofl~s
fizerem para venda dos generos ou mercadorias que fôrem de faml
deterioração, ou que não puderem guardar-se sem perigo ou
grande despeza (Codigo Commercial, art. 8i 6).
._
6.' Proceder com o juiz commissario ao exame e averlguaçao
dos livros do fallido para conhecer se estão em fárma legal,.e
escripturaelos com regularidade e sem vicios, e assistir aos mais
termos prescriptos no art. 8i8 do Codigo Commercial (2iO)
(205) Co:l., no\. 1268.
(206) Cod., arts. 812 e 82?.
(207) Coe!.

l

art. 813.

(208) Not. 172.
(209) Not. 172; Coel., al't. 826.
(210) Not. 172.
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7. 0 Requerer ao juiz ,commissario que autorile as diligencias
necessarias a bene6cio da massa, e pra ticar os actos declarados
no art. 833 do Codigo Commercial (211).
8,0 Diligenciar o aceite e pagamento de letras e dividas activas
do iallido pela fórma determinada no arL. 834 do Codigo Commercial.
9. o Ser parte em todas as acções penden tes contra o devedor
faUido, e as que fôrem int~ntadas posteriormente á falJencia,
na fórma determinada no art. 838 cio Codigo CommerciaL
1.0. Informar subre a gratificação que deva ser paga aos guardalivros e caixeiros que fôrom necessarios empregar na escripturação da fallencia, e mais negocios e dependencias relativas ao
processo da quebra (Cod. Comm. art. 840).
{J. Intervir nas mais diligencias e aeLos declarados na Parte ITI
do Codigo CommerciaI.
Art: 158. O ameio do curador fiscal cessa com a nomeação
dos administradores, a qual o juiz commissario Ibe fará intimar
immediatamente que estes entrarem no exercicio das suas funcções. com ordem de fazer entrega aos mesmos administradores
dos livros, papeis e quaesquer outros eO'eitos que possa te~ em
seu poder pertencentes á massa falliua, comprehendido os Imos
dos assentos da sua administração, no prazo de quarenta e oito
horas, debaixo das penas impostas aos depositarios remissos no
art. 284 do Codigo Commercial; e de lhes prestar cootas da
Sua administração nl) prazo de oito dias, sob pena de serem
tomada á sua revelia, e de perder o direito á commissão concedidl\ no art. 839 do Codigo Commercial. (2-12).
SECÇAO III. - Dos depo irarios.

Art. -159. O deposilario on depositarios nomeado pelos
para receberem provisoriamente os bens da, ca~a
falhda, em virtude da acta de sua nomeação (art. 130), sao
competentes (213):
.
L° Para' receber em deposilo os bens da casa. falhda, os
qUaes lhes d'everáõ ser entreaues no acto do rompImento dos
s~lIos e da sua descripção no i~ventario pela rórma determinada
no art. t4.8 (214).
cre~ores

(211) Not. 172.
(2t2) Not. 172'; Cod., art. 856,
(213) C~d., art. 812.
(2t4) Cod., art. 814.
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2.· Para procedeI' á venda dos generos ou mercadorias que
fôrem de facil deterioração, ou que não possa guardar-se sem
peri o de grande despeza, em publico leilão, precedendo determinação co juiz commissario com audiencia do curador fiscal
(Cod. Comm. art. 8'16).
3.· Para fazer as despezas necessarias com o processo da
quebra, e com os bens da casa fallida, precr.dendo autorização do juiz commissario (Cod. Comm. art. 833),'
Art. '160. Havendo concordata, o depositario ou depositarias
são obrigados a entregar ao devedor fallido todos o bens que
se acharem em seu poder (Cod. Comm., arl. 854).
Art. '161.. As funcçõe do depositario ou depositarias cessão
com a concordala, ou com a nomeacão dos administradore , a
qual o juiz commi sario lhes fará intimar, immediatamenle que
estes entrarem no exercicio ele suas CODcções, I,;om ordem de
fazerem entrega aos me mos administradores de todos os ef!eitos
e bens pertencente i casa fali ida, que exisLirem em seu poder,
no prazo de quarenta e oito horas, debaixo das penas imo
postas aos depositarios remissos no arL. 284 do Codigo Commercial (art. '131).
ECÇXO I\'. -

Dos adminislradores.

Art. 162. Oi; administradores da quebra, em virtude dos plenos poderes que lhes fôrem conferidos na acta da sua nomeação, são autorizados, sem dependencia de oulro tilulo, para
arrecadar, liquidar, pagar, demandar activa e passivamente, e
praticar todos os mais actos que necessario sejão a bem da
massa, cm juizo e fóra delle (Cod. Comm. art. 856) (2 ~.õ) _
ArL. '163. As questões que se moverem sobre a desLJ.U1çao
de algum ou de todos os administradore-, tratadas em a.ul~S
apartados, appensos por linha a esta parte dos aulas prJOCIpaes, devem incorporar-se nestes por certidão o despacho
do Tribunal do Commercio que determinar a destituição. Qua~d~,
porém, não houyer contestação, juntar-se-ha aos auLaS prmc~'
paes a peLicão original dos credores que requererem a destituição, e proferir-se-ha nos mesmos autos o despacho. quando
o Tribunal proceder ex-omeio, sem conle:;tação de partes
(Cod. Comm. art. 858).
ArL. iM. Incumbe aos administradores, logo que entrarem
no exercicio das suas funccães (2i 6) :

---------------------(215) Cod., an. 854 e nol. 13M.
(216) Cod., art. 859.
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i. ° Pro~eder a I.odas as diligencias neca s:lrias para a prompta
arrecadaçao dos h\'ros, documentos e papeis, eITeito e bens
pertencentes á fallencia~ que existirem em poder do curador
fiscal, e do depositaria ou depositarios (art. 158 e {61), ou
outra qualquer pes'oa (217).
2.0 Tomar as contas que o curador fiscal é obrigado a prestar, procedendo-se pela fórma determinada no art. 854 do
Codigo Commercial.
3.° Examinar o balanço apresentad0 pelo falliuo, ou pejo
curador fiscal, e organizar ou tro, não lhes parecendo aquelle
exacto ou r('~lIlarmente fOl'malisado (Cad. Comm. art. 839).
4.° Heyer a relação dos creclores e verificar a v' I!dade dos
creditos, e a sua classificação, pela fórma determinaJa no citado
artigo.
Offerecendo-se contes tacões sobre a validade, ou sobre a
qualificação uu graduilçã - de algum credito, serão tratadas
em proces~o apartado pela fórma determinada !lO art. 860
do Codigo Commercial, e, terminada a questão, serão tiles
processos appensos por linha a esta parte dos autos principaes
da quebra.
Ar!. '165. lmcumbl3 igualmente aos administradores organizar,
~o prazo de oito dias, as seguintes relações: 1', das doações por
tllulo gratuito feitas pelo fallido depois do ultimo balanço, sempre
que delle constar que o seu activo era naquella época inferior ao
seu .passivo· 2°, das hypothecas de garantia de dividas c~n
trabldas anteriormente á data da e criptura, nos quarenta dIas
prec dente' á época legal da falleneia; 3a, das q~antias ~agas
pelo fali ido por dividas não vencidas nos quarenla dias anterIores
á épo.:a legal da falleneia, que deveráõ r~entrar na massa
(Cad. Cl)mm. art 827); 4n, dos actos do falMo, que, n1 conf?rmidade da disposi(ãO do art. 828 do Codigo Commeruial,
forem suscepliveis de annuilação.
Ar!. -166. O Tribnnal do Commerdo, a requerimento dos
administradores mandará ouvir as pessoa' comprebcndidas
na relações n '. i, 'Z e 3, e, achando que a eau a pMe ser
decidida pela "erdade sabida, constante das ai legações e provas,
a julgará definitivamente dando appellação, se fór requerida, para a Relação d~ districto, o~ remetler~ as .partes
para os meios ordinarios, quando seja necessana mais alta
Indagação (2'18).
I

(217) Cod., art. 856.
(21 ) Cod.) art. 860 e 1101s. 1.448 c 1.461.
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As acções para anDullação dos actos comprchendidos na
disposição do n. 4 serão intentadas no juizo ordinario commercial. (Cod. Comm. til. unico, art. i 7).
Art. ,167. Supposto seja licito aos administradores fazer
pagamentos, em virtude dos plenos poderes de sua nomeação,
sem depenclencia de outro tilulo ou autorização, na conformidade do art. 85G do Codigo Commercial, deve entender-se,
que nenhum pagamento ou entrega de bens ou da importancia
reclamada podem fazer ao' credores, sem que preceda ordem
\lo juiz commissario, nem as despezas especificadas no art.
865 do Codigo Commercial. sem prévia autorização do Tribunal do Commercio. (Cad. Comm. arts.840, 864 e 867) (2{9).
Art. i 68. Os administradore deveráõ ter um livro diario,
numerado e selIado, rubricado em LoJas as suas folhas pelo juiz
commLsario, e com termos de abertura e encerramento, assignados pelo mesmo juiz, para nelle se lançarem todas as
quantias que se receberem e despenderem, e os cadernos auxiliares que julgarem convenientes para maior clareza e regularidade das contas da administração da casa fal/ida (220).
Art. 1.69. Todos os credores e o fallido têm direito de examinar no escriptorio dos administradore. as contas do estado
da falleocia e das quantias em caixa, que estes são obrigados
a apresentar mensalmente ao juiz commlssario (Cad. Comm. árt.
867). e de apre eotar a este as observaçõe que sobre ellas
se lhes otrerecerem, a~ quaes elle decidirá como entender de
justiça, com recurso para o Tribunal do Commercio (22{).
SECÇÃO.

v. - Da prestação de contas.

Art. i 70. Ultimada a liquidação da casa fallida, e effer.tuado
o ultimo rateio, o juiz commls ario convocará os credores
para. assistirem á pre tação de contas dus a.dmini tradore (Cad.
Comm. ar!". 868). E nessa reunião, em presença do fallido 011
á sua revelia. se deliberará sobre a approvação das mesmas
contas, ou em outra, se se accordar que se nomeie uma
commissão de exame. Sendo as contas admittidas, dar-se-ba
plena quitação aos administradores na mesma reunião em que
fôrem approvadas; se, porém, se o1Ierecerem Lluvidas, proceder-se-ha pela mesma fórma determinada a respeito da pre tação de contas do curador fiscal (Cod. Comm. art. 854) (22~
(219) Not.
(220) Not.
(221.) Not.
(222) Not.
noto 1357.

172.
172.
172.
172; Cou., IIrt. 870; Ass. D. 9 de 6 de Julho de i857.- Cod.,
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Art. 17 i. Se algum ou todos os administradores deixarem
o seu encargo antes de concluida a liquidação da fallencia
serão obrigados a prestar contas da sua administração em term~
breve, que não excederá de quinze dias; e serão estas examinadas na primeira reunião de credores que se celebrar, com
prévia informação dos novos administradore .
Art. 172. a mesma reunião de credore em que fôrem approvadas as contas dos administradores, ou em outra, que deverá
ter logar immediatamente. se dará ou negará plena quitação
ao devedor fallido (Cod. Comm. art. 870).
CAPITULO

m.

Da verificação e classificação ou graduação dos c1'ediLos,
e distribuifão ou pagamento dos cred01'es.
ECÇÃO J. -

Da verificação e graduação dos creditos.

Arl. i 73. O appenso principal da segunda parte do autos
do processo das quebras deverá principiar pela autuação das
cópias authenticas: io, da, acta da reunião dos credores em
que tiver logar a nomeação dos administradores; 2°" do
balanço apresentado pelo fallido ou pelo curador fiscal; 3°, da
relação do credol'e admittido (Cod. Comm. art. 847) (223).
Art. 174. Em seguida se juntará o balanço organizado pelos
administradores (arL. i64, n. 3), e a relação dos credores que
por elles fôrem admiLtidos devidamente graduados na quatro
classes determinadas no art. 873 do Codigo Commercial, com
outra dos excluidos (Cod. Comm. art. 859).
.
Art. i 75. As contestações que se offerecerem sobre a valIdade de aloum credito ou obre a sua classificação, erão
processadas o pela fórm~ pre cripta no art. 860. do Codigo
Co~mercial, em autos apartados; os quaes. d~pOIS de findos.
serao appensos por linha aos autos do sobrediLo appenso.
Os nomes dos portadOl'es do creditos con~stado~, e do~
ausentes que se não tiverem apresentado, serao addItados .a
s?bredita relação dos credores admittidos. para serem p,ro"lslOnalmente contemplados nos dividendos ~a massa, pel~ forma
determinada nos arts. 860 e 86t do Codlgo Commerclal.
A:t.. i 76. Os titulos originaes dos c~e~itos. logo que f?rem
admItt~dos ou desattendidos pelos admllllstr.adores. _pela f~r~a
prescnpta no art. 859 do Codigo CommerClal, serao restl.tmdos aos portadores, que deveráõ assignar o compelente recibo.
-----_._~--------(223) Not. 147.
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SEcçl0 II. - Da distribuição ou pagamellto do credores.

Art. fi7. ·ltimadas as diligencias do reconhecimento da l'alid?c1e dos creuiLos e da sua cla.sificaçãll ou gratluação, procederáõ os adminisLradores á organização das quatro relações
determinadas no art. 873 do Codigo Commerdal, e, concluidas,
as remetteráõ por cópia ao juiz commissari , que poderá
mandar fazer sobre citas as alLeraçõ s que julgar justas. Se
os administradores ~e não conforrn~rem com as alterações do
commi sario fiscal, serão os autos conclusos ao Tribunal do
Commercio, e a sua l!ccisão será terminanle; salvo o direilo
das parles, lJue poderáõ interpór o seu recurso para a Rela·
ção do distrieto, no effeiLo devoluLiYo sórnente '2:Yl).
Art. 178. ApprOl'aua definitivamenLe a distribuição ou partilha do bens da casa fallida, se procederá ao pagameol(}
dos credores pela fórma e ordem prescripta no Til. V. da
Parte IH do Codigo Commercial.
Art. 179. Nenhum credor poderá ser pago senão á vi~ta
do titulo original do seu creditn, legalisac10 pela fórma determinada no 3rt. 859 do Codigo Commerci~l, ou do instl'umen[o que houver reconhecido a sua validade ou lJracluação,
no ca o de ter sido contestada.
Art. J80. Se o pagamento fór total, cleveri o credor assignar no mesmo titulo quitação plena da divida; sendo parcial, as quotas pagas s,'rão annotadas no respectivos titulos,
e os credores são obrigados a assignar o recebimento nas folbas
dos di vic1endo (Cad. Comm. art. 86í).
Todos os titulos de credito pagos por inteiro, 0\1 por qll~
tas, findo o ultimo rateio, deveráõ ficar em poder dos adl;Illnislrac1úres, para serem afinal incorporados no appcnso pl'~~
cipal da parte segunda dos antas do processo da quebra (22tJ).
ArL. 181. Effectuado o ullimo pagamento, o presente appenso
será anne.'ado á segunda parte dos autos do prace so <la quebr~,
e o juiz commissario convocará os credores para que, reu~l
dos, assistão á prestação ue contas dos administradores, cUjas
funcções acabaráõ logo que as tenhão prestado. (Cod. Comlll.
art. 868).
(224) Not. :172.

- São concJl1sos os autos ao juiz da 1.' instancia, dando-se o recursO de
appellação para anelação .-Cod., noto 1lt61.
(225) l'\ots. 1.lt7 e 1.72.
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CAPIT LO IV.
Da ?'ehabilitaçlio do jallido.

Na prestação de contas se procederá pela fórma determinada
art. 170 (226).
Art. 182. Se o fallido, que ,e achar nas circumstancia dos
arts. 893 e 895 do Codigo Commercial, pedil' a sua rehabilita~ão, o Tribunal do Commercio, mandando juntar a petição
á primeira parte dos autos do processo da quebra, e sendo-lhe
conclusos, e juntamente os da segunda parte com todos os
appensos, concederá ou negará a rehabilitação, segundo o proces o dos arts. 89 11, 895 e 896 do me mo Codigo (22i).
Art. i83. Ultimado o proces o da quebra, os autos, tanto
da primeira e segunda parte, como os dous appensos principae •
serão reunidos em um só volume, devendo formar-se outro dos
appensos elas questões incidentes; e todas as folhas, tanto do primeiro como do segundo volume, serão numeradas e rubricadas
pelo juiz commissario, abrindo-se no fim termos de encerramento,
nos quaes se declare o numero de folhas que o respectivo
volume contém, assignados pelo me~mo juiz comrnissario.
Os referidos autos serão guarllado no archivo do Tribunal
do Commercio respectivo (228).

llC)

CAPITULO V.
Da fallencia 01~ queb1'(lJ dos ClJm/11,el'cianles não mall'iculados.

Art. i84. Nas fallencias de commerciantes nã(l matriculados
compete o conhecimento da quebra aos juiz.es. municipa.es, ~ue
exerceráõ cumulativamente as funcções dos JUizes commlssarlOS
e as dos Tribunaes do Commercio, em tudo quanto fôrem applicaveis, dando appellação para a Relação do Dislricto nos cas~s
dos arts. 85'1 e 860 do Codiao
o Commercial. De todas as mais
(226) Not. 172

j

Ass.

D.

9 de 6 de Julho de 1857.-Cod. no!. 1.3J7.

(227) Not. 1.47; Ass. D. i3 de 9 de Julho de 1857.-God., noto H41;
Av. n. 472 de 1872.
(228) Not. 1.'.7.
- Como os demais aulOs são al'chivados nos respectivos cartorios, sem

t a) '·ubrica.
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decisões caberá aggravo de petição ou instrumento (Cod. Comm.
art. 907) (229).
Art. 185. Constando aos juizes municipaes do estado de insolvencia de algum commerciante não matriculado por declaração
deste, ou a rp.querimenlo de credor, procederáõ immediatamente
á arrecadação e inventario dos bens do fallido, pela fórma pre·
scripta nos arts. 145 a 151 do presente Regulamento (230).
Art. 186. Feita a arrecadação dos bens, ou ainda mesmo
durante ella, procederáõ os juizes municipaes ii formação do
processo de instrucção, pela fórma prescripta no art. 818 do
Codigo Commercial, e, ultimado elle, á qualificação da quebra
e pronuncia do fallido, pela fÓl'lna determinada no art. 820 do
Cod. Comm. em tudo quantor for applicavel.
Qualquer que seja o julgamento do jury, não ficará prejudicado o proces o civel da fallencia na parte relativa á arrecadação,
administração, liquidação e distribuição de bens (231).
Art. 187. Praticadas as diligencias determinadas nos arts. 809
a 818 do Codigo Commercial, terá. logar o processo da concor·
data ou do contrato de união, não sendo concedida (Cod. Comm.
Parte III, Tils. II e III); e são applicaveis aos commerciantes
não matriculados as (]isposições do Codigo Commercial relativas
á concordata, e a administração, liquidação, reconhecimento e
graduação dos creditos, prefel'encias, diatribuição e pagamentos
(Cod. Comm. arts. 8q.2 a 892) (232).
Eusebio de Queiroz Coitinho Maltoso Camara, do meu conselbo,
ministro e secretario de I1stado dos negocias da ju stiça, assim
o tenha entendido, e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em 25 de Novembro de 1.850, vigesimo-nono da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de S. M. o imperador.
1~1j,sebio

de Quei?'oz Ooitinho Mattoso Gamam.

(229) NOlS. i72 e 224; Decr. n. 1.9lJ7 de i5 de Julho de 1.S57.-CO d.
9
not. 1.lJ3t.
_ O processo é o mesmo, e nem ha tal dislincção.-Decl'. D. 1.597, ~I'IS.1 ,
2tJ, 61. e 66.
- Salvo o caso do arL. 93 do cito Decl'.
(230) Not. ant. ; Av. de 8 de Julho de 1.851; Cod., nols. 1.233 e 1.417·
(231.) Not. ant.; Cad., noto 1263.
(232) Not. ant.; Ass. n. 6 de 6 de Julho de i 857. -God., noto 1.343.
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Decreto n. 806 de 26 de Julho de 1851.
E tabelec.e regimenlO para os corretores da praça do commercio do nio
de Janeiro.

Hei por bem, ob consulta do Tribunal do Commercio da
capital do Imperio, decretar o seguinte:
Regimcnto dos corrctores da l'ra.ça do commereio do Rio
de .Janeiro.

TITULO UNICO.
DO

CORRETORES.

CAPIT LO L
Da nomeação, suspensão e destituição dos cor~·etores. e <lu
imposiçci.o das multas.
ECÇXO r. - Da nomeaçào dos corretores.

Art. 1." Os corretoras da praça do Rio de Janeiro são danomeação do Tribunal do Comrnercio da capital do Imperio, pela
fórma determi nada nos arts. 36 37, 38, 39 e 40 do Codigo
Commercial.
Os corretores actualmente existentes são obrigados a registrar
~s titulas de sua nomeação no referido Tribunal, e a prestar o
Juramento determinado no art. 38 do sobredilo codigo. dentro
de quinze dias contados da publicação do presente Regimento,
pena de snspensão de seu officio (i).
Art. 2.° Haverá na praça do Rio de Janeiro tres classes de
corretores, a saber:
i. n De fundos publicas.
2." De navios.
:3." De mercar]oriflS.
O) Este Decr. foi mandado obserl'ar na praça da Bahia.-Decr. 11. 807
de '1851.
.
- Tambem na de Pernambuco. - Decl'. n. 808 de 185'1.
- Tall1bem na do ~lal'<tnhão. -Decl'. n. 952 de '1852.
- Finalmeute na do Pará. -Decr. n. '1956 de 1857. - Cad., noto 119.

c. c.
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Não excederá de dez o numero dos corretores de fundos publicas, . de oho o dos de navios, e de dez o tlos de merca.
dorias (2) .
. Este numero póde ser augmentado ou diminuído pelo Governo
sobre conslllla do Tribunal do Commercio (art. 67 do Codigol:
segundo exigirem as necessidades commerciaes; mas, no càso
de reducção, esta só· poderá ser levada a effeito á proporção que
houver vagas.
Art. 3.° Cada um dos corretores de funuos publicos prestará
uma fiança de dez contos de réis, os de navios de cinco contos
de réis, e os de mercadorias de cinco contos de réis.
As quantias destas fianças podem so.ITrer altaração e nova fixa·
ção, sempre que o Governo assim o re olver, sob consulta do
Tribunal do Commerciq (Codiao Commercial, art. 4-l).
A fiança será prestada no carlorio do escri vão do juizo municipal e do commercio do domicilio do conelor (Codigo Commercial, art. 41) (3).
Art. 4.° Os corretores que accumularem o serviço de diversos
ramos de corretagem não ão obrigados a prestar separadamente a fiança correspondente a cada um dos ramos de corretagem que exercerem (4).
Art. 5.° Em logar ele fiança, erá o impelrante admitlido a
deposllnr no lbesouro publico a importancia della em dinheiro
ou apolices da divida publica, pelo valor real que estas tiverem
ao tempo do deposito; das apolices receberá na caixa da amortização os dividendos de juros, e do dinheiro o juro annual, que
o mesmo lbesouro publico marcar, pago semestralmente (r.odigo
Commercial, art. 42).
É livre ao proprielario 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 apolices da divida pnbhc~,
o secretario do Tribunal do Commercio requererá á junta admInistrativa da Caixa da Amortização que ordene que se faca ..nos
livros competentes os devidos assentamentos óU averba~oes,
para que as apolices depositadas não possão ser transCendas,
emCJuanto subsistir o deposito (art. 15).
(';) eu Dumero.-Cod., noto 119.
- Impostos a que estão sl1jeitos.-Cod., noto 71.
(3) Cod., no Is. 83 e 84.
{li) Cad.,

DOt.
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Art. 7.° Odeposito, ou seja em dinheiro ou em apoJices, será
conservado eITectivarnente por inteiro, e por elle serão pagas as
~ullas em que o corretor jncorrer., e as i ndernnizações a que fÔl'
obrigado, se as não satisfizer irnmediatamente, que nellas {ór
condemnado; ficando suspenso ernquanto o deposito não róI'
preenchido (Codigo Commercial, art. 43).
Art. 8. o caso de morte, fallencia ou aURencia de algum
dos fiadores, ou de se terem desooerado da fiança, por fClrirJa
legal (Codigo Commercíal, art. 262), cessara oofficio do corretor,
emquanto não prestar novos fiadores (Codigo Commercial, art. 44).
O corretor que não reforçar a fiança, ou não preencher o
deposito dentro de tres mezes contados da data da suspensão,
sera destituído (5).
Art. 9. Os corretores são obrigados a registrar nas secretaria do Tribunal do Commercio, até o día H> de ,Jnlbo, o conhecimento do pagamento do imposto annual que for determinado
por lei; pena ele suspensão, e os que o não apresentarem
(Ité o fim do ullimo mez do primeiro trimestre financeiro serão
destituidos.
Art. 10. O officio de corretor é pes oal e não póde ser ub·
stituido; pena de nl1llidade dos actos de correlagem que forem
praticados pelo snbstitnto. Todavia será p rmittido ao corretores, 00· caso unico de molestia aLlquirida depois da sna nomeação, exercer as funcções do seu alHeio por via de pessoa
por elles nomeada e approvada pelo Tribunal do Cornrnercio,
que reuna as condições necessarias para poder ser corretor,
pre criptas nos art . 37 e 39 do Codigo Commercial; ficando
o corretor solidariamente respon avel por todos os actos que
essa pessoa praticar, como e por elIe proprio praticado
fõssem (6).
0

_

0

(5) Cod., noto 71(6) o corretor, como dispõe o arl. 10 do Drcr. ~. ~06 de 185t, de~e
exercer pessoalmente sen omciu o que, entretanto, nao Impede ii concessao
d~ licença para servi·lo por u~ preposto no ~aso unicu de molesti.a adquinda depoi- da nomeação. compelindo ao Tnbunaes do CornUlerclO cassar
es a licença, qnando se dê abuso.-.lv. n. ú39 de 1868.
.
- O art. 6:l do Cod. Comm. dando aos corretores de navIOs a faculdade
de traduzir os manifestos e documentos que os meslres de embarcações estrangeira tiverem de apresemar para despacho, não .os autoriza a delega-Ia,
o que seria equivalente a uma substituição conlrana ao an. 10 do Oecr.
~. 806 de i851; além rle que, repugnaria ac.eitar a r.espons~bilidade do ~ul'
leto~ pela lraducção de terceiro, quando a Jgn,jl'ancla da IlI1gua toma I~l
pos Ivel a correcção do erros que se commelles cm. Av. de 1ú de Fevereiro
de 1S77.

17"
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Art. i L A nenhum corretor é permitLido abandonar o exercicio do seu omcio sem communicar previamente ao Tribunal
do Commercio a sua resolução, e fner immediatamente entrega de todos os livros e mais papeis perLencentes ao seu oflicio, ao secretario da junta do. corretores, que os remetler:,
sem demora. ao secretario do Tribonal do Commercio.
A.rt 12. Vagando alguOl officio de corretor por outro qualquer titulo, o e cri~ão do juizo 00 commercio rIo domicilio
deste procederá immediatamente á arrecadação de todos os
livros e papeis pertencentes élO omcio que v:rgar, e ao exame
do esLallo em que se acbarem, na presença das parte interessadas e de duas testemuull,s, e de tudo rará remessa ao
Tribunal do Commercio, na fôrma delerminada nos arts. 65
e 66 do Codigo COOlmercial.
ArL. 13. O Tribunal do Commercio, logo que receber os
livros e mais papeis mencionados DOS dou' artigos antecedentes,
procedera, na primeira se são, ao exame do estado em que
se acharem, e deste se lavrará cumpetente auto fia' proprios
livros, que será incorporado na acta da mesma sessão. Depois
do referido exame, serão os dilas livros mandados guardar no
archivo para erem entregue' ao corretor que fôr provido no
aflicio varro.
Art. 14.. A vaga de qualquer afliciu de correlO' será IDlndada annunciar pelo Tribunal do Commel'cio no jornal da publicação dos seus annuncios.
A.rt. 15. O deposito que lJamer prestado o corretor, a quem
pertencia o oflicio vago, continuará por tempo de seis mezes
contados da data da sobredita publicação, e só poderá s~r
levantado a vista de documento legal do Tribunal do CommerclO
por onde conste que não pende contra eBe reclamação ·alguma.
:EC 10 I1.-Da suspenscto e desLitnlçào dos corretores, e da impOSIção

das muHas.

Art. 16. São competentes para muitar, suspender e ~eslit~r
os corretores, nos casos em que estas penas são appllC3vels:
1", o Tribunal do Commercio, com recurso para o CODsel~o
de Estado, no eJreito devolutivo sómeute nos casos de u pensao
e imposição de multas, e em ambos os eJleitos nos casos de
deslilui .:ão (Codigo Commercial, art. 59, n. :3, e Regul~m~nlo
dos Tribunaes do Commercio, art. 'i8, n. 6); 2° as JUSt1çaS
ordinarias, que conhecerem <le ~alJsas de perdas e dam~~s
jntentadas contra corretores nos casús elos artigos Di, .i3, 00,
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56, 57. 58 e 63 do Codioo Commercial, com recurso para a

Relação do districto, nos referidos effeitos.
A condemnação em perdas e damnos só póde ter lagar pelos
meios ordinarios (7).
Art. '17. O Tribunal do Commerc.io procede à imposi ão das
penas sobreditas: 1°, oflieialmente; ~o, sobre denuncia da junta
dos corretores; 3°, sobre petição de parle- (8).
Art. iS. Co~stanclo ao Tribunal por documentos, ou por
outra alguma forma segura, que algum corretor tem praticado
ou deixado de praticar algum acto pelo qual possa haver lagar
a. imposição das pellas ,obreditas, mandara autoar pelo ofliclal-maior da secretaria os ditos documentos, ou a cópia da acta
da sessão por ande conslar que o acto chegou a seu conbecimento, com as diligencias a que julgar conveniente proeeder,
sendo os auras cl1ntinuados com vi ta ao desembargador fi cal;
e este, acbando que o procedimento póde ter Jogar, reduzirá
a artigos a materia da accu,ação.
Sobre o oflicio do desembargador fiscal mandará o Tribunal
resp nde!' o corretor no lermo de cinco dia improrogaveis; e,
se este pedir tempo pard. provar a sua defesa, llle concederá
dez dia' tambem improrogaveis.
Art. i9. Se dentro dos cinco diêl1\ o cnrreLOr nada responder,
será o processo julgado na ia ses ão do Trihunal com ;1 presença do desembargador fiscal, segundo a prova constante dos
autos. Se, porém, o corretor produzir sua def 'sa, e pedir tempo
para a prova, findo o termo que lhe fór assignadu pal'a e ta,
com prova 011 sem ella, serão os autos continuados com vista
ao corretor por cinco dias para aJlegar, e em ullimo lagar ao
desembargador fi cal para efliciar o que se Ibe .01ferec~r j e, findos
?S referidos termos, que serão improl'ogavels. sera o processo
]~Igado na primeira sessão do Tribunal, que o presidente desIgnar.
. rt. 20. Nos ca os do processo ter legal' sobre denuncia da
Junta d06 correLOres ou do petição de partes, antoadas estas,
se procederá em tudo pela fórllla determinad~ ~os artigos antecedentes, com '1 unica ditrerença de que êl. ]uuta d0S correlores, ou ás parles queixo_a 1\e cODcederáõ os meBITIOS lermos,
que se concederem ao corretor, para contestarem a resposta
(7) Decr. n. lt354 de 1869 afl. 50 j Decl'. n. 4505 dr 11170. al't. 46.
- Decl'. n. 1597 d 1855: art . 6, 7 e 8, ns. 3, 12, § 5, 6 e 13; Decr.
n. 6384 de 1876, arts. 6 e 15 § 2.-Cod., DOlo 77.
(8) 01. ant.
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deste, e para provarem a sua queixa ou denuncia, e allegarem
afinal, e obretudo officiará afinal o desembargador fiscaL
ArL 21. Em semelbantes processos servirá de escrivão o
olicial-maior da secretaria do Tribunal; a testemunhas, se as
houver, serão inquiridas na presença deste pelo desembargador
fiscal, e pelas partes ou seus advogados. A derosa e as allegações
serão escripLil nos aulas; os termo' para contestar e allegar
principiaráõ a corrl.Jr desde o dia em que os aula fôrem continuados ás partes, e os da prova da data da intimação do
despacho do 'fribnnal ás me~m3S parles.
o caso de recnrso para () conselho de Estado, subirilõ os
autos originaes, ficando traslado al1thentico na secretaria do
Tribunal. (9)
Art. 22. As sentença;; que condomnarem os corretore em
multas erão e~eculadas no juizo municipal do domicilio dos
executado; as de sllspen ão ou de,tiluição serão mandadas
intimar pelo Tribunal cio Commercio por via do porteiro do
mesmo Tribunal, e sobr'e ellas se não admittiráõ embargos
do execulado, excepto de terceiro, quanto ás mulLas. (iO).
CAPITULO H.
Das funcções ias C07·relal'es.

Art. 23. O corretor póde intervir em toda as convenções,
transacções e operaçãe' mercantis, e os actos por elle praticados,
sendo provados por assentos regulares, exlrahidos dos seus
liv,r03, têm fê publica (Codigo Commercial, arls. 4r> e 52).
Art. 24. A pes oas que exercerem atlribuições propria~ do
olido de conetor de qualquer classe de corretagem, sem LJt~!o
compelente, fora dos casos excepluados no art. 29, soffrera~,
além da pena criminal imposta liO art. 137 do Codigo Cl'1minaI, uma multa correspondente ao triplo do valor tia CO!retagem que houverem percebido, e os seus actos não terao
mais força tio que os de simples mandatarias.
Art. 20. Aos corretores de fundos publicos compete:
,\.0 A COmpra, venda e transferencia de quaesquer fundos
publicas nacionaes ou e trangeiros (U).
(9) Dca. 11. 1597, art. 8 Si 3 in fin. e 1.2 § 5, e not. 9 do lleg. n. 73g.
(1.0) Cod., 110tS. 77, 97 e 1. 2'\.
(U) _ os termos do art. LJ5 do Cod. Comm. combinado com o art. 25 do

DECRETO ~.

806

DE

1851

775

2. o A negociação de letras de cambio, e de quaesquer "em~
pre sLimos commerciaes.
\
3. 0 A compra e 'renda de metaes preciosos, cumuJativameIÍte
com os corretores de merc darias (art. 27), e a cotação d'e
-seus preços.
Art. 26. O' fundos publicas nacionaes ou eslrangeiros, bem
como as acções de companbias reconbecidas pelo Governo, poderáõ ser negociados á vista ou a prazos, com tanto que a óperação seja legilima e real. A jmulação por parte dos corre~
tores será punida com as penas impostas no art. [H do Codigo
-Commercial.
A transacção sobredita será considerada legitima e real, se,
ao tempo em que fôr feita, os titulas que fizerem objecto della
pertencerem verdadeiramente ao vendedor (12).
Art. 27. Aos corretores de mercadorias compete privativamente a compra e venda de quae 'quer generos e mercadorias, e
a de metaes precio os cumulativamente com os corretores de
fundos publicas (art. 25), e a colação de seus preços.
Art. 28. Aos corretores de navios compete:
L o Acomlira e venda de navios.
2. o Os fretamentos, a cotação de seus preços e os carregamenlos.
3. A agencia dos seguros "de navios.
4. o Servirem de iúterpretes dos capitães de navios perante
as autoridades (t3).
5. o A traducção dos manifestos e documentos que os capitães
ou mestres de embarcações estrangeiras tiverem de apresentar
para despacbo nas alfandegas. E tas traducções, bem como as
que fôrem feitas por interpretes nomeados pel? Tribunal do
Commercio, terão fé publica; salvo ás parles lDteressadas o
direilo de impugnar a sua falta de exactidão (Cad. Comm., art. 62).
Â 1'1. 29. Fica entendido que é permittjdo a todos os c,ommerciantes, c ~esllJo aos que o não fôrem, tratar ~m~edlalél
mente por si, seus agentes e caixeiros, as suas negoClaçoes, e as
0

DecE' n. 806 de 18M, a inlenençi\o dos I;Ol'reto!es na~ _conven~õe~, tra~~
acç?es e operações mercantis, além de er facultau~a e nao constitUIr pnvlleglO, refere-se ás negociações executadas em parlIcu]ar entre elles ou com
lelceiros. -Av. n. 568 de 1875.
(12) As t9'ansac~ões de companltias, quando o vendedor não tem titulo
d~tas, o que faz com que ellas não s(ão 1'eaes ou legiti:nas, nào dão di?'e~to á Clc~ão judicial. -Decis. de Agg. do Preso do Tnb. do Comm. da
Côrte. -Chi'on. do Fôro de 1859, D. 13,
(\3) Cod. not. H2; Decr. n. 2647 de 1860, art. 648 § 1.
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de seus committentes, e até inculcar e promover para outrem
vendedores e compradores, comtanlo qne a intervenção seja gratuita, em todo e qualquer genero de transacção comprebendido
na disposição dos arts. 2~, 26, 27 e 28 (14).
Arto 30. Os corretore desta praça cobrarttõ de commi são
o seguinte (H»:
PAGA O

OBJECTOS

PAGA O
VENDEDOR

CO~~BADOR

]/8 0/.
18000
1,8 %

Apolices ela divida pu1/8 %
blica. .
Acções de COll1panruas. IHOOO (16)
Metaes . . . o . o
1/8 %
o

•

•

•

Letras de call1bio. . •
Ditss de llescJnto até ·1
mezes. . . . . .
Ditas de descon to até 8
mezes . . . . . o
Ditas ele uesconto até 12
mezes . . . . . o
Ditas pam mais ele 12
mezes . . o o . .

C'ltUOS

.

.

o

•

•

•

.

.

.

•

.

.

%

2/

%

3/8

%

t'.IR.

.

Outros quaesquer gene-.
1'os . . . . . . o
(1.6) CD:!., not. 88.

1/8

Conforme convenção'mu-

Assuca1' • . . . . .
.

%

Sobre o valor etrectivo o
ada uma.
obre sua importaacia
elll dinbeiro corrente.
Idem.

.(17)

GENEROS NAC10N.~ES DE
EXPORTAÇÃO

Cafá

1/8

OliSERVAÇÕES

1/'2.

%

1/2

%

1/::'

1/2

%

Sobre sua impo1'tancia.
lo

10 1's. por @ (1

%

.

(i5) Cad., not. 115.
com missão dos corretores nas u'ansacções l' tran ferellcias de a~çõC5
de companhias ou sociedadrs anonymas e fundos publicas de qualquer ol'lgem
será a mesma que estiver ou f(lr estabelecida para as apolices da divida Pllblica, calculandll-se sobre o valor real da transacção.
o
Pelas transferencias ele fundos pnb'icos e acções de companhias ou S?c~e
dades anonymas, nã1 poeleráõ os corretores levar nova ou outra comullS ~o.
al(:111 ela que tiverem percebido pela transacção que as orig!nar. -Oecr ou. 2733
de 1861, art. 16.
('16) A

(17) E de 3/16 0/. sobre o valor das letras a cargo do sarador
dor.-Decr. n. 2800 de i86i.

Oll

'Vende-

(18) Éde1/lJ"!o.-Decro n. ~8lJOde1.861.
o
.
- A alteração notada relativamente aos emolumenl08 d'z respeito UllIcamente á praça da capital do lmperio i elas outras praças nos occuparelDOS
opportunamente.
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Oh ERVAÇUES.

-----._--

GENEROS ESTRANGEIROS DE
Iill'ORTAÇA:O E DE REEXPORTAÇ10.

Venda de navios. . .
Frelamento de ditos .

21/2

%

1/2

%

l)

Agencia de seguros.
Tladuzir manifestos.

1/10 %
58000

Certidões, fJão exceden·1
do as cotações a mez.
Excedendo as cotações
a um lll~Z. • • .

I

1)8000

I

4S000

I

Pagos pelo proprietario
ou consi~natario soble
o valor ao frete.
Pago pelo segurado.
Pagus pelo proprietal'io
ou consignalario, por
cada uma das tre' pri·
meiras paginas, o 2S000
por cada uma das segui ntes, nuncn excedendo a import~ncia
totla a mais de 40$000.
Cada uma.
'ada uma.

Arl. 31. Nenhum corretor podel'il augmentar ou diminuir as
ou corretagens mJrc:ldas no ar!. 30, sob pena de
um a seis meze::, de .su.pensão, e de multa de cin(;o a dez por
cenlo da fiança prestada.
Art. 32. O commerciante que entregar ao corretor conhecimentos ou Dotas de generos para vender, ou o incumbir de
qua~squer OGtros negocios em tempo determinado} não poderá
reahzar os mesmos negocias por intervenção de outro corretor
Sem ter decisão do primeiro com quem traLou, sob pena I'e
p.agar a este a corretagem correspondenLe, como se a operação
fosse por intervenção delle ultimada.
O me mo terá log1r quando qualquer commerciante, tendo
recebido de um correLor a noLa do desempenho de ê1lguma
Commissão de que o houver encarregado. deixar de uI Limar o
nego~io por sua inLervenção, por lhe não agradarem as condições
eü Vier a realizar particularmente ou por inLenenção de outro
corretor, com as me~mas parLes e iguaes condições, denLro
U?S primeiros Lres dias seguintes; e, provando-se que houve
dOlo para frandar o corretor, será o commerciante obrigado ao
pagamenLo do decuplo da correLagem que eria ~e,:!da ..
Art. 33. A incumbencia de qualquer negoclaçao feita a um
CorreLor enLencle-.e linda no mesmo dia, s,dvo convenção em
Contrario.
com~issõe~
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CAPITULO III.
Da juntct dos corretores.

Arl. 3í. Haverá uma junta composta de cinco corretores,
dos quae ll'es pertenceráõ á classe de fundos publico, eleita
annualmente pelos corretOl'es de todas as classes, por maioria
absoluta de voto' do que se acbarem presentes.
Art. 3;>. A e.leição será presidida pelo presidente da. junta,
servindo de secretario o da mesma junta, o qual em livro prj·
vativameute destinado pa.ra este fim escreVel'~L a competente
acta, que será assignada pOl' Lodos os votantes.
"a faHa do presidente. presidil''l o corretor mais antigo n1
ordem das matriculas.
\rt. 30. Os membros eleitos para compôr a nova junta elegeráõ dentre si G presidente, secretario e thesoureiro da mesma
junta.
Art. 37. Ajunta servirá por um allDO; mas os seus membros poderão ser reeleitos.
Art. 38. Nenhum corretor podera eximir·se de ser membro
da junta ~empre que fór eleito, salvo por molestia grave e
contiuuaua, provada perante o Tribunal do Commercio, que resolverá. a respeito como entender justo.
._
Não é, poré.n, obrigatoria a aceitação no caso de reelelçao
antes rie passar um anno de intervallo entre o serviço da antecedente e a nova nomeação.
O corretor que fóra dos dous referidos casos recusar o~ cargo
da jnnla para que fór nomeado, pagara uma. multa de ::JOO .a
LOOO·;;;, e se, sendo intimado pelo Tribunal do CommerclO
para que sirva, continuar a recnsar-se, será destituido do seu
oillcio.
ArL. 39. A junta poderá. de] iberar sempre que se a~bar p~:.
sente metade e mais um de seus membros i .. os llegoclOS selao
decididos por maioria absoluta dos votos pre'séntes; no casodd~
empate, o presidente tem voto de qualidade. Ue todas as e.
libera~ -es, que se tomarem em junta, dereriõ bvra~-se as cO lDr
pelentes aclas nQ livro mencionado no art. 44, asslgnadas po
.todos os cor, etores presentes.
.
idaArl. 40. A junta actual organizará com a possiveI br~v do
de o seu Regimento interno, que submeLLerá á approvaçao
Tribunal do Commercio Ci9).
__
. . Regimento:

(lV) O Ttibllnal do Commercio da COrte approvou o segUInte
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Tl'ibunal do Commercio.
José Ignacio Vaz Vieira, do conselho de S. M. o Imperador, descmbargador da Relação do Rio de Janeiro, pre idente do Tribunal do COlTImercio
da capital do Imperio. etc" etc" faz sabe:' que, sobre proposta da junta
dos corretores desta praça, nos termos do art. 40 do Hegu!amento II. 806
{]e 26 de Julho de 1.851, foi pelo mesmo Tribunal approvado o Regulamento
intcrno que se segue, assignado pelo deputado secretario dclJe; e mauda
quc a referida junta e corretores de fundos publicos. mercadorias e navios,
nomeados e juramentados, e os que para o futuro o fôrem. o cumprão e
.fação cUlllprir comu n~lle se contém. Tribunal do Commercio da capital do
Imperio, cm 26 de Abril de 1.856, -José Ignacio Vaz VieÍ1'a.
Regimento intel'no d~t jnnta dos Clll'l'ctol'es da llraça do Rio ele
Jancil·o.

CAPITULO r.

Da eleição elas juntas dos corretores•
. Art. L· A junta dos corretores da praça do Rio de Janeiro compõe-se de
tmco membros. sendo u'es corretores de fundos publicos, um de mercadorias
e um d' navios, ainda que qualquer dos cinco accumllle mais de uma ela se.
Art. 2,· No dia 30 de ovembro de cada anno, ou no dia antecedente
~e elle fôr de guarda ou de festividade nacional, precedendo annuncio afiixado na praça do commercio por tres dias conseCl~ti "OS, e nas folhas dtarias,
se fa.rá na mesma praça a eleição da junta, devendo esse acto sel' presidido pelo
pre~ldente da junta que estireI' em exercicio, na sua falta pelo correror mai
antigo na lista dos matriculados, e que se achar presente, e, havendo mais
que um em igual caso, pelo que dentre elJes a sorte de ignar. Nesta eleiçãe.
serviráõ de secretarias o da junta e o Ihesoureiro, e, não estando presentes
um ou ambos, os outros membros da mesma juuta, e em ultimo caso qualquer corretor designado pelo presidente.
An. 3.· Para esse fim, e para quaesqul'r esclarecimentos que por veolUra
~Ol'elU precisos 011 exigidos, haverá na secretaria da junta, além dos livros das
il,elas das eleições e das aclas das sessões e registro dos preços corrente, um outro
vro ~e assentamento dos corretores, no qual, por ordem cbronologica, se fará
mençao de cada um delles, data de seu provimento, classp, exercicio, nalure~a da fiança prestada, nome de seu fiador e allonadoles, quando sua
cauÇ<lo não mI' pignoralica Oll bypothecaria, e no verso da me ma folha
• ~~Ol~s_ ou observações que lhe fôrem relativas. COIIIO as de suspen ão,
~es lllllçao ou mullas que lhe fôrem impostas, demissão voluntaria, abanano do ollieio com ou sem communicação, e enlrega dos livros e papeis
a ~Ile pertencenles, licenças, designação de pes oa appro\'ada pelo tribunal
r~:a ~XCl'cer suas funcções em caso de molestia, seu fallecimento, morte,
a ,~ll.cla ou ausencia do fiador, e bem assim todas as occurrencias que
h Il'Ibun,al noticiará para esse eIJeiLo â junta, e que os cOl'l'elores são tamem obl'lgados a communicar-Ihe respectivamente a cada um deiles,
el Ar!. 4.· Formada a mesa leitoral, e achando-se presente de todas a
nasses promiscuamente " maioria absoluta do numero total dos corretores
n~meados, proceder-se-ha á eleição por IDeio de listas que contenhão cinco
au m~s de corretores em exercicio effeclivo, de conformidade com o art. 1..,
denu. lando-se no acto da leitura as listas que conLi verem mais ou menos
ClUco nomes, ou que os não contiverem nos termos do dito artigo.

780

APPENDICE

Arl. 5 ° Não se reuniudo numero 8ufficiente de conelores para se con·tituir a reunião particular, a mesa fará pelos jornae.> no \"a con rocação para
segunda reunião no pl'oximo oitavo dia, e nella se procederá á eleição com
o numero de corretores que comparecer á hora indicada,
Art. 6. Em qualquer dos casos do artigo antecedente os eleitos devem
obter maio da absoluta dos votos dos presentes, Se nenhum, ou só alguns a
obtiverem, entraráõ em seguudo escl'utinio os mais votados das respectivas.
classes em numero duplo dos que deverem ser eleitos para estas; e, se ainda
assim a não obtivere II llcarâõ eleitos os mais votados, decidindo a sorte
no caso de igualdade de Volos.
Art. 7. 0 Da acta do recebimento e apuração das listas, que será assignada
pelo presidente, secretarios e corretores presenles, se enviará uma cópia
ao Tribunal do COlllmercio, conferida e assigrlilda pelfl pre~idenle e secrefarios. Nella se fará menção de todos os votos para em tempo ser chamado o
im:~lediato em votos da respectiva classe, nos casos de vaga ou de dispen a
do eleito por mole tia comprovada perante o Tribunal, na fórma do art. 9',
sem que comtudo o substituto fique isento de servil' no anno seguinte pam
que róI' eleito, quando a substituição não durar pelo menos ulÍl anno completo.
Art. 8.° Na mesma acta se fará menção dos corretores que faltarem á
reunião sem causa justa e participada, para que essa> faltas sejão aUenelidas pelo Tribunal do CommCl'cio.
Art. 9.' Todos os corretores podem ser indefinidamente eleitos membros
da junla, e não podem recusar-se a este encargo senão durante um anno
depois de terem acabarIo de servir, ou no caso de molesLia gravep. prolongada provada perante o Tribunal do Commercio, pena de multa de.5008
a i: 00,'8 e de destituição, O pri meiro motivo de escusa será attendido, e
sobre elle decidirá a lUesa eleitoral qnando apresentado logo, procedendo
no mesmo acto á eleição de outro ou Outl'OS membros da mesma classe,
se a decisão róI' aillrlllativa, e dando recurso, mas sem suspensão do actO,
pari! o Tribunal do Commercio, se fôr negativa. O segundo motivo, de escusa será atlendicIo, e sobre elle decidirá o Tribunal elo Commel'Clo para
que tenha logar a Sllbstituição do modo marcado no art. 7,'
0

CAPITULO II.
Das altl'ibuições da j1tnta dos COlTe/Ul'eS,

Art. IO. Compete á junta dos corretores;
s
1.0 Entender sobre todos os corretores afim (1e que se conteuha~ nO

limites legaes de suas fuuc~ões, podendo examinar, sempre qne o !Ulg~~
necessario, os seus livros, precedendo alltorização do tribunal ou pr:S,ldc~ a
d Tribunal do Commercio, quancto o exame fôl' urgente, se o co leIO
el!e se não rrestar.
, ' ao
2." Censur<tr os actos dos corretores que fÓl'em irregulares, c lelal _
conhecimento do TrilHlllal do Commercio aquelles que e5Liverell1 em OPP'~I
sição ás d~terlDinações dI) Regulamento, ou ás deste Regimento intel'Udo, a's~e
co:no as queixas c1a~ partes que lhe fôrem presentes, acompaulJan o-as
informações e documentos necesrarios para conhecimento da verda1e'cçõcs
:l.0 Fiscalisar que nenhnma Iwssoa sem tilulo legai e.:<erça as, u~a5Sc,
de corretor,
ou que um
corretor se intrometia em 011eraçoes de olltla
.
r 'nç10 (aI
promo\'endo contra os intrusos pelos meios compelente a app II. '
penas decretadas 110 drt. 24 do Regulamento.
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Ú." Decidir as contestações suscitadas ~ntre os corretons, relativamente a
actos de sen omeio, com recurso para o Tribunal do Commcrcio quando o
interessado interpuzer dentro de tres dias uteis da noticia da decisão, que lhe
será intimada pelo secretario.
5.' Propôr ao Tribunal do Commercio tudo o que julgar uecessario á Ma
execução deste Regimento interno,e representar sobre os inconvenientes praticos
que cncontrar na execução do Godigo Commereial, e Regulamento ua parte
sujeita, indicando aqnillo que em seu entend~r julgar 'TIais proflcuo. e de
accôrdo ('0111 os usos e estylos.
6.° fixar diariamente, ainda que se não tcnha reunido mai que dous
membros os preços dos cambios, descontos, fundos publicos, acções de COID·pauhias, fretes e mercadorias principaes indicando separadamente os pr~ços
obtidos por "enelas e os alcauçados por compras.
í.' Communicar ao Tribunal do Commercio, logo que lhe conste por qnalquer modo, ~ morte, fallencia ou Ausencia de algum dos fiadores de qualqner
corretor, e para que tenha logõr o leforço da fiança, suspensão ou destituição delle.
8.° Representar ao Tribunal do Commereio contra os corretores de fundos
publicos quando as operações por elles praticadas não fôrem legitimas e
reaes por não pertencerem ao vendedor os titulos que fizerem objecto das
transacções, para proceder ou deprecar o procedimeu\() que fôr de direito.
9,' Representar ao Illesmo tribunal, e para o mesmo fim, contra os corretores de navios quandu chegar ao seu conhecimento que suas rraducções
envolvem dolo ou falsidade.
Dú presidente da junta.
Art. 11. Compete ao presidente da junta:
I.· Pre. idi r ás reuniões pa ra eleição (la j unta, ás se ões della, e a quaesquer convocações dos 'COlTelOre , e manter neltas a ordem das discussões, e
nas votações, além do voto pessoal, terá o de qualidade nos casos de empate.
2.° Convocar as reuniões da assembléa geral, as reuniões dos corretores
por deHbcração da junta, ou por exigencia moti\'ada, assignada por seis corretores.
3.° Assignal' com o secretario a correspondencia omcial, as cotações diarias
e os boletins semanaes.
4.' ~er orgão da junta para execução de qualquer medida ou deliberação
que nella se tenha resoI "ido.•
I ?. Pi calisar que toda a escripturação da junta seja feila com clareza e regou.an~ade, e bem assim o cumprimento das disposições do Rrgul;;mento e deste
neglmento. repl'(;sentando contra quaesquer infraccões ao presidente do Tribunal
doCommercio.
•
6.·. Formar annualmente e enviar ao presidente do Tribunal do Commercio,
Uo dia em que dér posse á nova junta, um relatodo de todos os negocios
e oCcllrrencias havidas durante o anno findo, com as observações que jul~arem convenientes, sem prejuizo da atlribuição que tem a junta nos termos
o art. 10, § 5° deste Re~imento.
di 7,' Nomear o membro da junta que tiver de llbstituir nos seus impemeDIos o secretario ou thesoureiro.

Do secretario da junt<l.
A.~t. 12•.Ao secretario compete:
d L Substituir o presidente em seus impedimentos na junta, exercendo
Urante eIles todas as suas attribuições.
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2.· Redigir a - actas das se sões e das, reuniões da junta e onlras ql1ae~
quer, aviar o expediente, e assignar com o prcsidente todos (S doclIllJcnlG quc devão por elle ser assignados.
3.· 'fomar os votos em qualquer acto de eleição ou de delü)cração.
4. o Passar as certidões que á junta fôrem requeridas.
5 • Apresentar semestralmente á jUilta, por demonstração escripta, a conta
da receita e despeza.
6. o Escripturar os livros respectivos.
7.· fnlim:lr aos interessados as decisões da junla, quando dellas tenha
logar algum recnrso.
8.· Escrever por sua letra cs de pacbo das pctições dirigidas ii junta que
neUas devão ser lançados, ou a solução dos omcios on represeutações que
lhe feirem dirigidos.
\).• Conservar em Ma ordem o archivo da junta, por fórma que lodos
os livros e papeis se acbem devidamente alTumad s e se não extraviem.
10. AulLJar os papeis que- deverem sê-lo, e escrever nos processos quandoestes lenhão logar p raote a junta.
Do lhe oureiro da junta.
Ar!. '13. Compcle ao Lhesoureiro:
Lo Receber os l'motumentos das certidões, e o pr ducto das mulla de
que trata o lleglll'll1euto.
2.· Fazer o pagamenlos autorizados pe:a junta.
3.° Escripturar o livro de rec,:,ila e despeza.
Dos oulros membros da junta.
Il.rl. 111. Aos outros membros da junta compete assistirem á reuoiõ~
della e tomarem pal'te em suas delibe;,ações ql1ando 'fô,' mister, subSllllilrem o secretario e o Ihesoureiro por nomeação do presidente, assim CO~lO
desempenhar qualquer com missão que por bem deste tlegimento lhes fôr mcumbida pela mesma junta.
CAPITULO UI.

Dispo ições gemes
Art. i5. Empossados os novos membros da junta, o que dever<.í ler lagar
no primeiro dia util do mez de Janeiro, na mesn'la sessão, e cm acto c~,use
cutivo, eJegeráõ dentre si os que devem servir de presidentc, secretallO e
tbesoureiro, o qne se Cará por meio de votação dos cinCO membros.
A actual junta [unccionar[l até o dia marcildo para a posse da que novamente rôr eleita.
,
Art. 16. O presidente da junta seril ubstituido em seus ill1pedit~enlO~lt
reuniões deUa pelo secretario, e, quand:) este se ache igualmente 1I1lpe (O.s
Jlor qualquer dos mcmbros da junta. na ordem dc maioridade - e os ll1e.sl1l.o
membros, e da mesma Córma, substituirúõ o secretario e o t!lCSOlllClIO,
quando seja ~ister..
.
lres
Art. 17. A Junta poderá detlllcrar sempre que se acbarem plesent~s 'dc
a
membros, não se enlendeudo por deliberação a cotação dia ria, a qu POreser determinada por dous meu.bros, endo um ou o pre. ideute ou sec
tario, nos termos do art. 10, SI 6.°
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Art. 18. De toda as deliberações que. e tomarem em junta dever;íõ lal'1'arse em seguida a~ competentes actas em livro proprio, assignadas pelos membros que ás mesmas assistirem.
Art. 19. As renniões da junta e as dos corretores serão feitas na casa da
praça do commercio, e para estas, chegada a hora de fechar-se a dita praça,
all sc rcuuiráõ diariamente os corretores, afim de entTe2arem aos membros
da junta as suas respectivas notas, e se coordenarem as cotações do dia.
Art. 20. Coordenadas e determinadas as cotacões na fórma do artigo precedente, deveráõ ellas ser lançadas em livro expressamente destinado para
tal fim, e do que se houveL' lançado se tiraráõ cópias, para a publicação
nos jornaes.
Art. 21. Ajunta remnteril semanalmente ao EXlll. prcsidClite do Tribunal
do Thesouro um boletim do curso elo eambio e fundos publicos, e ao secretario do Tribunal do Commercio um outro de todas a~ operações.
Art. 2'2. Quando por quaJqu~r inconveniente o corretor não puder comparecer á reunião da tarde para exbibir a nota das operações que bouver
elfectuado, deve-Ia-ba enviar ii junta meia hora antes da marcada, ou p~r
ticipar que nada fez. Só o caso de molestia provada perante a jUllta poderil
releva-lo da falia de cump'rimento deste dever, e quando a não julgue justificada o communicará ao Tribunal do Commercio para procedimento ulterior, havendo-o por impedido e suspenso do exercício do alicio no caso de
reincidencia, até de novo comparecer a cumprir este encargo.
Art. 23. Sempre que a junla tiver de exercer o direito de crnsura sobre
os actos dos corre lares que lhe parecerem il'l'egulares, o fará pela primeira
1'ez em parlicular por meio de eLI pre idente ou seaelario. que no caso
de reincidencia de ludo darão conta á junta para ser menciomldo na acta
respectiva, parlicipando-o finalmente no caso de perlinacia ao Tribunal do
Commercio. que em vista de tudo, ou a requerimento do censurado, poclerã
s~stel1tar on relirar a censura. Quando, porém, taes i'ctOS contravierem ás
disposições d?s leis com III erciaes, do Re~ulaJmmto, ou deste negimento,levalos-hão desele .Iogo ao conhecimenlo do Tribunal do Commercio, e as queixas
das partes que lhes fõrem presentes, com as inlormações necessarias para
Co~hecilJJcDlo da verdade, e procedimento que no caso couber.
.
i\rt. 211. Suscitando- e contestacão entre um ou mais curretores relatlvamen.te ao exercicio .de suas funcções, e não scmIo possivel ao presidente
da l_unta concilia-los, ordenará que o olTendido aprescnte ii junta sua reclamaçao escripla, sobre a qual esta deveril ordenar que o interessado on intere arlos respondão do mesmo modo em 118 horas, findas a~ qnaes, com
respOstas ou sem ellas, e autoados todos os papeis pelo secretario, deddirá
a mesma contestação na pl'Íllleira ou na imllltdiata se são ii pluralidade de
Votes, fazendo intimar a decisão áqueJles contra quem fôr proferida, do que
se lavrarâ certidão. S e interpuzer recurso no prazo marcado, para cujo
ter~lO basta que o ree;orrenle se apresente ao . ecretario para assigna-lo,
seran os autos originaes enviados ao Tribunal do COlllll1crcio. Findando o
prazo do recurso, contado da data da intimação, archivados os auto', o
~eCretario dará aos interes ados cópia ou cópias da decisão qne para es e fim
t ~ve Summariar o pedido e '! contestação, e os fundamentos della. Perante o
tbnnal, em caso de recurso', poderáõ os corretores interessados requerer o
aue Ih~s fôr a bem contra a drcisão, em petições que, para serem juntas aos
~ Ulos.. l~dependenle de d~spacho deveráõ er entregues ao olicial-maior até
Pl'lmelra ~essão elelle, depois do dia da apresentação cios autos.
nãAr:. ~:5. ]~ prohibido aos corretores assignarelll notas de tran acções que
o la]ao etfectuado. Verificada a e'xistencia do facto, a junta o poder{l
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ArL. 4,1. Compete <:'t, junta dos corretores:
Lo Entender 'obre todos o corretore, aOm de que e coo·
tenhão no lími te de ua funccões legae ; podendo examinar,
sempre que o julgar nece ario, os seu 1i"\TO S, precedendo
autorização do Tribunal do C0mmercio (Codigo Commercial,
arl. 50).
2.· Cen mar o actos do corretora. que parecerem irregulares, e levar ao conhecimento do Tribunal do Commercio
aquelles que contravierem á di po içã da leis commerciacs,
suspender do exercicio de . uas fUllcções, participando ao Tribunal do Commercio das razões occorrentcs para a mesma su pensão.
Art 26. Os correlores c1eve"ãõ guardar todo o segredo .Íl:erca das operações de que fôrem encarregados, qner em respeito aos individuos, quer
em respeito á consa, emquanto as Il,jo realizarem. Realizadas, porém, que
sejão, deveráõ fazer a devida pJrlicipação n.\ sua nota diaria quanto á l'enda
de mercadorias, podendo subsistir o segredu quanto á quantidade e nome
dos inleressado~, ,c estes assim o exigirem.
Art. '1.7. As denuncias qne a junta dos corretores tiver de dirigir conlra
elles nos casos em qne lenha logar processo para suspensão, destituição e
imposição dr multas, serão dadas CHI omcios assignados pelo presidente e
ecretalio, e dirigidos ao secrelario do TI ibuna! do CommerclO, sendo instrnido cnnl documcntos comprobatorios, se os houver, e em todI) ca o com
a exposição circumstanciada das circumstancias occorrentes, das prol'as que
houver, e dos meios de verificar-se sua veracidade.
i\rt. 28, Quando algum corretor se senlir prejudicado nos casos de que
trata o art. 3:2 do regulamento, dará disso conhecimento á junta dos corretores, que, ouvindo por lscripto o cOlllmerciante ou n corretor c~nlr~
quem houver reclamação, procp.del á nos termos do art. 2lJ. se a qucstao sO
fOr aventada contra o corretor, ou devolverá o conhecimenlo do negocio ao
jnizo respeclivo pelos meios competentes, se o fôr contra o commerciaote,
ou tambem conlra este.
Art. ~ 9. Os corretores de fu ,dos publicos não poder:iõ intervir na compra
ou venda de quaesquer fundos publicos nacionaes ou estrangeiros, ou de
acções de companhias reconhecidas pelo Governo á visla ou a praws, sem
se certificarem previaménte que taes funelos ou acções pp.rtencem. vcrdadeiram nte ao vendedor por titulo legitimo, e não transferido, venficando
do mesmo modo e sob sua respousabilidade a propriedade elo> ceclel~les
em caso de sessão panicular e escripla de acções das referidas compan?!as.
Sua intervenção sem a dila verificação, quando a operação não fôr legluola
e real, importa de sua parle simulaç'io, que será punida com as penas .0
art. 51 do Codigo elo Commercio, impo tas pelo Tribunal do CO~~lcrclo
ex-omeio, sobre denuncia das jlllJlas dos corretores, ou sobre petlçoes de
panes, salvas a, questões de perdas e damnos, que deveráõ ser propostas
pelos interessados perante as justiças ordinarias.
Art. 30. Este Regimento terá os additamentos que no fLlturo fô~'em ~~~
venientes, e as alteraçõe precisas, e de accôrdo com as novas dlSpOSIÇoes
regulamentares expedidas pelo Governo Imperial.
Tribunal do COlllmercio da côrte, 26 de Abril de 1856.-Está conformC,
Antonio Alves ela ika Pinto.
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do presente Regimento, ou elo interno do corretores, e as
queix.a das partes que lbe fôrem presentes. com as informações necessarias para conhecimento da verdade.
3. 0 Fiscali'ar que nenhum individuo sem titulo Jegal se jntromeUa nas funcçõeR de corretor, promovendo contra o infractores pelos meio competentes a applicação das pena. impostas no arL. 2/i· (20).
4.0 Decidir as contestações que se suscitarem entre 0'3 corretore: relativamente ao exercicio tle suas funcções, com recur o
para o Tribunal do Commercio.
5." Propôr ao Tribunal do Commercio tudo o que julgar
conveniente ii, bôa execuçãn do seu regimento interno, e á difficulrJades, que encontrarem na execução do Codigo Commercial
e do presente Regimento.
6.0 Cotar ou fixar diariamente, ainda quando se não tenha
raunido a metade e mais um de eus membros, iL vi ta da
nota de todos os corretores, o preço dos cambias, fondos publicas, de conlos, metae preciosos, fretes e mercadorias principaes; não só dos que actualmente estão em uso de serem
cotados, mas mesmo de quae quer novos effeilo., mercadoria,
{lU papeis de credilo, que possão apparecer n
mercado, que
dêm logar a consideraveis transacções, e que por sua natureza
ejão suscepti veis de estabelecer um preço e curso rego lar (2i).
Art. 42. A casa da Praça do Commercio é o nnico logar
competente para a reunião dos corretores (22).
(20) As juntas de correlores, nos casos em que procedem na fórma do
41 Si 3 do Decr. n. 806 de 1851, r.ontra os que se intrnmellão nas funcçoes de corretor ou indevidamente as exerção, remeller{lõ .is estações fi caes
e~carregadas da arrecadação e fiscalisação do impo to as informações preCISas para se fazer o lançamento nos lermos deste artigo, e para quaesquer
outros etIeitos legaes.-Decr. n. 2506 de 1859, art. 2 SI 1(21) Cod. not. 1.04.
- Está substílu1:do pelo segllinte:- • cotar ou fixar diariamente, ainda
q~ando senão tenha reunido a metade e mais um de seus membros, e â
~l. ta das nMas de todos os corretores, o preço do cambios, fundos pu~hcos e metaes preciosos; e no ultimo dia util de cada semana o preço dos
CSCOlltos, ú'ete e mercadoria. principap.s.
• Esta disposição se refere não só aos objectos que actualmente estão em
uso. de serem cotados, como tambem a quaesqner novos etreitos, mercadona ou papeis de credito que dêm Iogar a consideravei u'ansacções e
bOI' SUa natureza sejão susceptiveis de estabelecer UID preço e curso regular.-.
ecr. n. lt245 de 1.868.
os(22) As autoridades administrativas ou policiaes, a junta dos corretores e
de c.or.retor~s que tiverem noticia de alguma in[racçâo do presente Decr. Oli
eX15tencIa de reuniões fóra das praças de commercio, sob as pen as di
c. C.
50

a~l.
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Chegada a hora de fechar-se a dita Praça, se reuniráõ nella
todos os corretores com os membros da junla, para o fim tle
verificarem e cotal'em os preços das transacções do dia pela
fórma sobredila.
Art. 43. Os preços que fôrem cotados deveráõ ser lançados
em livro para esse fim privativamente llestinado, com declaração do maximo e do minimo dos mesmos preços obtidos
naquelle dia.
Um;). cópia authentica das cotações que se lançarem no re·
ferido livro, assignada pelo presidente da junta e pelo ecretario, será publicada na folha oilicial do dia seguinte, pena de
suspensão, e de uma multa de iOO;u, a 200~, que será duplicada nas reincidencias (23).
Art. 44. O livro das actas e registro dos preços corrente
será rubricado por um dos deputados do Tribunal do Commereio, a quem couber por distribuição, e findos serão remettidos ao. secretario do Tribunal do Commercio para ali erem
archivados.
Art. 45. O presidente da junta remetlerá semanalmente o
boletim do curso do cambio e fundos publico ao presidente
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, e ao secretario do
Tribunal uo Commercio, .accrescentando no que remetler a e te
o preço dos mais generos, e effeilos cotados durante a semana!
pena de suspensão, e de uma multa de WO~ a 200;rp, que era
duplicada nas reincidencias (24).
Art. 46. A jun ta é responsavel'pela exactid.ão dos preços cotados, debaixo das penas impostas no art. 52 do Codigo Commer·
ciaI; ma,s se fôr induzida em erro pelas notas de algum corretor, as referidas penas recahiráõ sómente sobre o corretor
que houver assignado a nota com preços falsos.
.~
Art. 4·7. Os corretores e o secretario da junta percebera o
pelas certidões que passarem, os primeiros para si, e o segundo
metade para si e outra metade para a caixa dos emolumentos
do Tribunal do Commercio, os emolumentos marcados no
art. ·~O.
art. 7 da Lei n. 1083, serão obrigados a dú parte ás autoridades C?!D'
petente~ para proce.d~r~m conforme a !ei, sendo consideradas taes reUll1~:s
como ajuntamentos IlhcllOS, para os e[eltos legaes. -Decr. n. 2733 de 18 ,
art. 17.
(23) Decr. n. 61.32 de 1876; Decr. n. 6635 de 1877.
!24) Decr. n. 6132 de 1876; Decr. n. 6635 de 1877.
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Art. 48. Todas as multas que não tiverem applicação especial neste Regimento enlraráõ para a caixa dos emolumentos
do Tribunal do Cúmmercio (2fS).
Art. 49. As disposições do art. 10 comprebendem os interpretes do comrnercio.
Os mesmos interpretes perceberáõ pelas traducções que fizerem, e certidões deltas que passarem, os mesmos emolumentos que ficão afixados para os corretores no art. 30.
Eusebio de Queiroz Coilinho Maltoso Camara, do meu conselho,
ministro e secretario de estado dos negocias da justiça, assim
o tenha entenrlido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro,
em 26 oe Julho de 18iH, trigesimo da Independencia e do Imperio. -Com :1 rubrica de S. M. o Imperador. -Eusebio de
Quei7'oz Coitinho

jJf attoso

Cama1'a.

Decreto n. 807 de 27 de Julho de 1851.
[anda observar, na Praça do Commel'cio da província da Bahia, o Regimento
para os corretores da do Rio de Janeiro, com alguma alterações.

.Hei por bem ordenar que, na Praça do Commercio da proYlncia da Bahia, se observe o Regimento expedido par:! os corretores da do Rio de Janeiro, com as seguintes alteraçõe':
L' Os corretores de cada uma das tres clas es não excederáõ
deqnatro (1).
2.' Os corretores de fundos publicos prestaráõ fiança de seis
contos de réis, os de navios, de quatro con los de réis, () o de
mercadorias de quatro contos de réis.
3." Os corretores da dita Praça cobraráõ de commissão o
seguiú:e:
A~ções de divi~ê. !Jublica. . 1/,. O/O/
Ditas de companhias (2).
i/4 %
Metaes. . . . . •
1/4 '/0 Pagopelovendedorsobre
Letras de cambio e da terra. 1/8 % o valor effectivo, alvo
~~nerosde~xportação. . . 1i2 '.I~ qualquer . estipulaç.ão.
Itos de Importação e re) em contrarIO a respeIto
Vexportação. . . . . 1/2'/ o de qaem deva pagar.
enda de navios..
.21/2 '/0
~mento de ditos (3). . 2 i/2 °10
(25) Cad., noto 1.476.
(1) Seu numero.-Cod., noto 1.1.9.
(2) Decr. n. 8(16, noto 1.5.
(3) É de :3 ·'•• -DeCl'. n. 865 de 1.851.
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Agencia de seguro .

. 1/10

Traducção de manifestos.

Certidões, não ex.cedendo as
cotações a mez .
Excedendo as cotaçõe a um
mez .

Pago pelo segurado.
Pago pelo consignatal'io
por cada uma das tre
primeira
pagina, e 2'
\
5~OOOI pO!' cada uma das segmntes, nunca excedendo aimportancia total ~ ~O~OOO.
%

2~OOO

Cada uma.

4~OOO

))

Eusebio de Queiroz Coitinbo Matto o Camara, do meu conselbo, ministro e ecretario de estado dos negocios da justiça,
assim o tenba entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro, em 27 de Julbo de 185f, trige imo da Independencia
e do Imperio.-Com a rubrica de S. Mage tade o Imperador.Eusebio de Queiroz Goitinho Mattoso Gamam.

Decreto n. 808 de 28 de Julho de 1851.
Manda observar na Praça do €ommercio da provincia de Pernambuco o Regi·
menta para os corretores da do lHo de Janeiro, com algumas alterações.

Hei por bem ordenar que, na Praça do Commercio da provinciéL de Pernambuco, se observe o Regimento expedido para
os corretore da do Rio de Janeiro, com as seguintes alterações:
1. a Os corretores serão geraes para todos os objectos q~e
pertencem ás tres classes de corretores estabelecidas no RJo
de Janeiro; e haverá até cinco (I).
2. a Os ditos corretores prestaráõ fiança de dez contos de
réis.
3.& Cobraráõ os mesmos corretores de commissão o seguinte:
(1) Seu numero-Cod., noto :1:1.9.
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OBSERVAÇÕE '.

DO
VENDEDOR.

- - - . - - - - - - - - - ----- - - - - - - - Apolices da divida publica. . . . . .
Acções de companhias.
Metaes preciosos. . .

11

0J0
1/8 0J0

Letras de cambio. . .
Ditas' da Praça, até um
anno. . . . . .
Ditas por mais de um
anno. .
Generos nacionae de
exportação. .
Generos estrangeiro de
importação. . . .
Vellda de navios. . .
Fretamento de navios.

Sobre valor elfectivo.
Idem (2),
Sobre sua importancia
em moeda corrente.
Idem.

0/0

1/8

11 0J0
11 0J0

Idem.
Conforme a convenção
mutua.

1/2

Sobre sua imporlancia.

%

1/2 0J0
1/2 %
1/2 %

Agencia de seguros. .
Tradllcção de manifestos

1/10

0/0

5Soo0

Certidões.

2S000

Dita

4$000

Idem.
Idem.
Idem pelo propl'ietario ou
consigoatario sobre e
valor do frete.
Pago pelo segnrado.
Pagos pelo propl'ietario
ou consignalario, por
cada uma das tres primeiras paginas, e 2S000
por cada llma das seguintes, nuuca excedendo a importancia
total a mais de 4.09000.
Cada uma, não excedendo
a um mez a cotação.
Excedendo a um mez.

I

4.- A junta de corretores será de tres membros, a saber:
presidente, 'ecretario e thesoureiro, escolhidos velo Tribunal
do Commercio.
Ajunta ·ó poderá deliberar (menos para as cotações diarias),
achanuo-se completa.
Eu ebio de Queiroz Coitinbo Maltoso Camara, do meu conel~o, ministro e secretario de estado do negocios da justiça,
assl~ o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro, em 28 de Julho de 1851, trigesimo da Independencia e
~o Imperio. - Com a rubl'ica de S. Maaest<ide o Imperador. ''Usebio de Queiroz Coit'inho ~í attoso Gamara.

------------------------------(2) Decl'. n. 806, nol. 10.
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Decreto

ll.

858 de 10 de Novembro de 1851.

Estabelece Regimento para os agentes de leilões da Praça do
Rio de Janeiro.

Hei por bem, sobre con ulta lia TribuDal do Commercio da
capitnl do Imperio, decretar o s guiDle:
Regimento

llal':t IIS

:lgentes de leilões.

CAPITULO I.
Da nomeação elos agentes de leilões

O).

Art. 1.0 Para ser agente de leilões requer-se ter vinte e
cinco annos de idade completo, e er domiciliado no logar por
m~is de um anno (Cad. Comm. arts. 36 e 68).
Art. 2. ° Não podem ser agente de lei Iões:
l." Os que não podem ser commerciante .
2.° As mulberes.
3.° Os corretores e agente de leilõe , uma vez de tituido .
4,." Os fallidos não rehabilitado j e os rehabilitados, quando
.a quebra houver ido qualificada como comprebeDdida na J!sposição dos arts. SOO n. 2, e S01 D. t do Codigo CommefCIal
(Cod. Comm., arts. 37 e 6S) (2).
,
Art. 3. 0 Passados cinco annos, a contar da data ela publIcação do Codigo Commercial, nenllum e trangeiro Dão naturalisado poderá exerCd' o oflicio de agente ele leilões, aiDtla que
anteriormente tenlla ido nomeaüo e e ache servindo (Cad.
Comm. art. 39).
Ârt. 4,.0 Os agentes de leilões do districto do TI'ibunal do
(i) Este Decl'. foi mandado observar na Praça do Commercio da Babia pelo
dt' n. 915 de 1852.
- E na de Pernambuco pelo de n. 939 de 1852.
- E na do Maranhão pelo de n. 1001 de H52.
- E, finalmente, ua do Pará pelo de n. 1956 de '1857.
- Impostos a que são sujeitos-Cad., not. 120.

(2) Os agentes de leilões não são empregados publicos, porém simpl~ a3~
xiliares do commercio, como se vê do Cod. Comm., não se 111es po eD
applicar as decisões sllbre incomputibilidades dos funccionarios pubhcos. -es
Não ha incompatibilidade, attenta a sua natureza, de serem suas funcço
exercidas conjnnctamente com as de vereador.-Av. n. 14 de i~68: 'dor
- Não podem accurnular os ollicios de tontador, partidor e dlstl"lbm .
Av. de 9 de Ontubro de H76.
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Commercio da capital do Imperio são lia nomeação do mesmo
Tribunal; e esta terá logar em conformidade das disposições
dos arts. 38, 39 e 1~0 do Codigo Commercial.
Art. 5. O numero dos agentes de leilões das Praças de
Commercio; comprehendido no districto do sobredito Tribunal,
é por ora iudeterminado; e os que actualmente servem sómente poderáõ continuar a exercer uas funcções depois de se
habilitarem na fÓl'ma prescripta neste Regimento.
Arl. 6. Pas ado um mez depois de publicado o presente
Regimento, as pessoas que na Praça da capital do Imperio
ex.ercerem as funcções de agentes de leilões, sem se acharem
babilitados com a re pectiva patente passada pelo Tribunal
do Commercio, soffreráõ, além da pena. imposta no art. 137 do
Codigo Criminal, uma multa corre pondente ao decuplo do
valor da commissõe que bouverem recebido.
O que servirem nas outras Praças distantes do Tribunal do
Commercio da capital do Imperio deveráõ, no prazo de tres
mezes, impetrar sua nomeação.
Art. 7.° Os que pretenderem matricular-se como agente de
leilões da Praça do Commel'cio do Rio de Janeiro dev.eráõ
prestar uma fiança no valor de quatro contos de réis; e, sendo
de oulra j)raça comprebendida no districto do Tribunal do
Commercio da capital do Imperio, no valor de duns contos
de réis.
E tes valores poderáõ ser alterados por uma nova fix.ação,
empre que o Tribunal do Commerciu o julgar conveniente (3) .
. .A referida fiança será prestada no carLorio do es(;rivão do
.JUIZO municipal e do commercio do domicilio do agente de
leilões (Cad. Comm., arts. 38, 40 e ld).
Art. 8.° Em lagar de fian a, . ará o impetranLe admittido a
depositar no The ouro Publico o importe della e.m dinheiro, ou
apolices da divida publica, pelo valor que estas tiverem ao
tempo do deposito.
Da apolices receberá o proprietario os respectivos dividendos
na Caix.a da Amortização, e do dinheiro o juro annual que o
lhesouro publico arbitrar, pago semestralmente.
É livre ao proprietario das apolices substituir o deposito dellas
pelo da respectiva quantia em dinheiro, ou mesmo pela fiança,
sempre que assim lhe convenha.
0

0

(3)' Tem soffirfdo alteraçile, em toda. as praças.
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Art. 9.° Quando, em vez de fiança, se verificar o deposito
em apoUces da ui\ ida publica, osec!'eta!'io do Tribunal do Com·
mercio requererá á junta da Caixa de Amonização o ordenar
que se fação nos livros competentes as necessarias annotações,
ou averbações, para que as apolice depo itadas não possão ser
transferidas em quanto subsistir o deposito (q.).
Art. 10. O (~eposiLo, ou seja em apolices, ou em dinheiro,
será conservado effectivamente por inteiro, e por eUe serão
paga as multas em que incorrer o agente de leilões, e as
indemnizações a que rÓI' obrigado, se as não ati fizer logo
que nenas fóI' condemnado, ficando uspenso emquanto o deposito não fúr preenchido (õ).
Art. 11. A fiança prestada subsistirá por tempo de sei
mezes, depoi do dia em que qualquer agente de leilões tiyer
cessado de exercer o seu omcio, e feita a devida participaçãu
ao Tribun:: I do Commercio, o qual mandará fazer publico pel~s
jornaes que o referido agente deixou o exercicio das respectivas funcções (6).
A mesma fiança sómente poderá ser declarada exlincta, ou
conceder-se o levantamento do deposito feito em dinheiro, ou
em apolic{~ , á vista do documenlo legal do Tribunal, por onde
conste não pender contra o agente de leilões reclamação alguma.
Ar't. 12. No caso de morte, faJlencia, ou ausencia de algnm dos
fiadores, ou de se lerem exonerado da fiança por fórma legal
(Cod. Comm., art. 262), ces ará o oflicio de agente de leilões,
emquanlo não prestar novos fiadores.
E o a.gente de leilões que não reforçar a fiança, ou não pre~
cher o deposilo dentro de tres mezes da data da suspen ao,
será destituido.
Art. 13. Os agentes de leilões são obrigados Il faze!' registrar
na secretaria do Tribunal cio Commercio até o dia oH) de Jnlht
de cada anuo o conhecimento do pagamento do imposto aDnu~,
pena de suspensão j e o (jue o não apr sentar alé o fim o
ultimo méz do pl'imeiro trimestre financeiro será destituido (7).
(4) Not. 7.
(5) Not. 120, Cou.-Av. n. 492 de 1865.
(6) r\ot. ant.
(7) Millisterio dos negocias da justiça.-Rio de Janeiro, 14 ~e DezelUb,::~
de i859.-Expõe V. S. no seu ameio de 3 de Novembro ultImo que, na
podendo ser lilteralllltnte executados os Decrs. n. 806 de 26 de Jnlho, e
n. 858 de 10 de NO\'embro de 1851, art . 9 e i:l, que i1l1poe1l1 as pena
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Art. 14. O officio de agente de leilões é pessoal, e não póde
ser delegado; todavia, nos casos de impedimentos por molestia
temporaria. poderáõ exercer as fnncções de sen officio por
meio de um seu preposto, o qual deverá reunir as .qualidades
requeridas nos arrs. 36 e 37 do Codigo Commercial, e ser
préviamente habilitado com titulo de sua nomeação, approvado
pelo Tribunal do Commercio, e registrado na ecretaria do
mesmo Tribunal (Cad. Comm., art. 74) .
. Em Lodo o caso, corre por conta do agente de leilões a responsabilidade, que resulta dos actos praticados pelo seu preposto (Cod. Comm., art. 75) (8).
CAPITULO 11.
Da suspenscio e clestituição dos agentes de leilões. e da
imposição das multas.

Art. 15. São competentes para suspender, destiLuir e multar
os agentes de leilões, nos casos em que e"tas penas são applicayeis:
de suspensão e demi são dos corretores e agentes de leilões desla Praça que
demorarem ou não fizerem nas épocas ahi (leterminadas o pagan ento do
respectivo imposto annual, por isso que o Decr. n. 2146 de 10 de Abril de
1851\ alterou os prazos para esses pagamentos; dll vida o Tribunlll do COIDmercio desta Côrte ~e o ciLado Decr. de 1853 cassou os gráo de penalidade
estabelecidos nôquelles Decretos anteriores, Oll se 1:01' inducção do que determinão os registros referidos devem os ditos al;entes auxiliares do commcrcio ser sujeitos á suspensão, não pagando o imposto até 15 de Outubro,
e á destituição, não fazendo esse pagamento até o 2° emestre.-Sua Ma~estade o Imperador, a quem foi presente essô duvida, tendo ouvido o consultor
IOterino dos negocios da justiça, manda declarar a V. S. quc, tendo apenas
o referido Decr. de 10 de Abril derógado os Decretos de 1851 acima ciladas,
n? que diz resp iLo aos prazos para o pagamento do imposto annual, e
nitO quanto ás peuas estabelecidas, que continuão em inteiro vigor, devem-se
considerar os corretores e agentes de leilões sujeitos á wspensão na falta
do pagamento do imposto até 15 de Outubro, e á destituição, e não fizerem
eS3e pagamento até o fim do 2° trimestre. O que communico a V. . para
o fazer constar ilO mencionado tribunal. Deus guarde a V. S.-João Luslosa
da Cunhe, Pa?·q,naguá.-8r. José Ignacio Vaz Vieira.
- Este A v. não vem na collecção de Leis.
- Quanto ao tempo e modo do pagamento do imposto.- loto 1 e art. 35
do Decr. n. 4346 de 1869 enol. 120 do Cad.
(8) Cad., not. 120; Av. n. 299 de 1865.
-:- Podem habilitar prel'iamente pessoas que os sub tituiio em cus impeduneutos, provando-os ante as Juntas COJllmerdaes. d v. de 20 de iarço
de 1877.
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Lo O Tribunal do Commercio com recurso para o Conselho de
Estado no effeito devolutiyo sómente, nos casos de suspensão,
e imposição da multas; e em ambos o effeitos, nos casos de
destituição (Reg. dos Tribunaes do Commercio art. 18, n. 6).
2. o As justiças ordinarias que conhecem nas causas de mora
e falta de pagamento intentadas contra os agentes de leilões,
segundo a disposição do art. n do Couigo Commercial, e das
de perdas e damnos. nos casos dos arts. 169, '170, 17i, 172,
173, i77, 181 e 18~ do citado Codigo, com recurso para a
Relação do districto em ambos os referidos effeitos.
A condemnação em perdas e damnos só póde ter lagar pelos
meios ordinarios.
Art. i 6. O Tribunal do Commercio procede á imposição das
penas:
L o Officialmenle.
2. o Sobre petição de parles.
3. o Sobre denuncia.
Art. 17. Quando por parte do Tribunal do Commerr.io bouver
de ter logar a imposição de pena. contra agentes de leilões,
seguir~se-ba a rórma de processo estabelecida para os corretores no Regimento n. 806 (9).
CAPITULO III.
Das juncfiões dos agenies de leilões.

Art. 18. Os agentes de leilões podem vender em almoeda,
quer lias suas proprias casas, quer fóra dellas, os eJIeiLOS .de
commercio, cuja venda lhes rôr encarregada pelos proprlOs
donos, ou por pessoa devidamenle autorizada (Cad. Comm.
art. 69) (iO).
E são exclusivamente competentes para a venda de fa~endas
e outros quaesquer effeitos, que pelo Codigo 'Commel'Clal se
mandão fazer judicialmenle, ou em hasta publica; e nestes
casos têm fé de officiaes publicas (ii).
(9) Cod., not. 120.
(iU) OeCl'. n. 2645 de 1.859; Cod. not. 1.'21.(H) Cod., noto i22; Decr. n. 2647 de 1860, art. 3l4; Av. n. 39 de 186t
- Não ha fundamento legal para serem os leiloeiros privados da f~cu
dade de vender quaesquer artigos ou valores consistentes em fundos puhlJcoS.
acções ou titulos sujeitos á cotação, sempre que as partes quizerem dispensar
o concurso dos {'.onetores e as garantias dos arts. 52 e sego do Cod. Corom.
Av. n. 568 de i875.
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E la disposiC.ão não comprehende as arrematações por execução de sentença (Cad. Comm. art. 70).
Art. ~ 9. O agenles ele leilões não poderáõ receber em suas
casas effeitos alguns para serem vendidos se não fôrem acompanhados ele carta missiva, (lU guia a sigoaela pelo commiUente
que os especifique, devendo declarar \Iella as ordens, ou instrucções que julgar conveuiente Jar-Ihes e fixar, querendo, o
minimo dos preços, por que os ditos objectos deveráõ ser vendidos, pena lie uma multa da quinta parte da fiança prestada,
qne será duplicada nus caso' de reincidencia; e provando-se
dólo serão demittidos.
Art. 20. Os agentes de leilõe., quando exercem o seu oflicio
dentro de suas casas, e fóra dellas, 'Ião se achando presentes
o' donos dos eITeilos que houverem de ser vendidos. serão reputados ve;,(l:ldeiros consignalarios, e Desta qualidade:
Lo São obrigados a cumprir fielmente as instrucções que
receberem dus commiLlentes.
2. o São responsaveis pela Ma guarda e conservação dos
etreitos consignados, salvo caso fortuito, ou de força maior, ou
se a deterioração provier de Yicin inherente á natureza da cousa
(Cad. Comm. art. 1iO).
3. São obriaados a fazer aviso aos committentes, na primeira
occasiãú opportuna que se lhes orrerecer, de qualquer damno
que soffrerem os effeitos. destes existente em seu poder. e
verificar em fórma legal a verdadeirn. origem doode proveio o
damno; devendo praticar iguaes diligencias todas as vezes que
ao receber os eITeitos notarem avaria, diminuição, ou eslado
diverso daq!1elle que constar das guias de remessa. Se fôrem
omissos, os committentes lerão acção para exigirem delJes que
respondão pelos eJfeiLos nos termos precisos, elTI que as guias
os desigIJarem, sem que e lhes possa admittir outra defesa,
q?e não seja a prova de terem praticado as diligencias sobredilas (Cod. Comm. arl . '170\ e i 72).
4.. o Nas vendas a pagamento deveráõ declarar no aviso, e conta
que remetterem ao commitlente, o nome e domicil.o dos compradores, e os prazos esli pulados; deixando de fazer esta dec~aração explicita, pres'Jme-se que il. venda foi effecluada a
dmheiro de contado, e não lhes será admiLLida prova em contrari6 (Cad. Comm. art. i 77),
,5. Responder pela perela ou extravio de fundos de com·
Illllteotes em dinheiro, metae preciosos, ou brilhantes exislenles em seu poder, ainda mesmo que o damno provenha
de caso forluito ou de fOl'ça maior, se não provarem que na
0

0
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sua guarda empregárão a diligencia que em tasos semelhantes
empregão os Lommerciantes. acautelados. E correm por conta
delles os rLcos sobrevenientes na derolução de fundos de seu
poder para a mão do committente, se se desviarem das ordens
e jnstrucçõe recebidas, ou dos meios usados no lagar da remessa, se nenhumas 110uverem recebido (Cad .. Comm. arLs. '181
e 182).
6.° Têm direito para exigirem dos commíttenLcs uma com·
missão pelo seu trabalho, em conformidade do que vai disposto no presente Regimento; e a importancia de todas as
despezas e desembolsos feitos no desempenl10 de sua agencia
pela fôrma determinada nos arts. -185, 180, 187 e -188 do
Codigo Commercial.
Art. 2L FÓl'a das proprias casas, os agentes de leilõe são
ohrigados, sempre que se aclIarem presentes os donos dos
e.""itos, a cumprir a ordens verbaes, que estes julsarem conve:liente dar-lhe.
Art. 22. Antes de começarem o acto do leilão, farão patentes as condições e termos da venda, fórma de pagamentos
e da entrega dos objectos arrematados, podendo exigir dos
arrematantes as cauções, ou signaes, que lhes pareção necessarios.
Art. 23. Apresentando qualquer objecto para ser arrematado,
cumpre-lhes declarai' seu estado e qualidade, principalmente
quando pela simples intuição não puderem estas circumstancias
ser conhecida, facilmente pelos compeadores; e bem assim o
peso, medida, ou quantidade elos objectos, quando o valor destes
houver de er regulado por estas qualidades, pena de incorrerem na responsabilidade que no caso couber por fraude,
dólo, simulação, ou omissão culpave!.
.
AJ't. 24. A taxa da commíssão dos agentes dtl leilões sera
regulada por convenção entre elles e os commitLentes sobr.e
todos, ou sobre alguns dos effeitos a vender. Não enílo estipulado, não poderão nos leilões feitos dentro de suas proprias Ci;lsas exigÍl' dos committentes majs de dous e meio POl'
cento; e nos feitos fóra de suas casas mais de cinco por cento.
Aos compradores em caso nenhum poderão levar mais de dous
e meio por cento (12).

°

( i 2) A taxa dc~ commissào dos agentes de leilões será ?'egulada por C?llvenção enl?'e elles e os committentes sobre todos ou sobre alguns dos ~ffeltds
a vender,. não sendo est:i]JuladcI, não poderáõ nos leilões feitos JOI'CI ,e
suas casas leva,. mais de 1°/., e nos jeitos em suas pI'oIJI-ias casas maiS
ãe 5 %, pagos pelos committentes. DeCl'. n. 915 de 1852.
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Art. 25. Os agentes ue leilões não poderão vender fiado,
ou a prazos, em autorização por escripto dos commiUentes.
(Cod. Comm. art. 73). ('13)
ArL. 26. Elfectuado o leilão, o agente entregará ao committente, dentro de tres dias, uma conta por elle assignada
das fazendas arrematadas com a: convenientes declarações, e
dentro de oito dias immediatamente seguinle ao do leilão
realizará o pagamento do liquido apurado e vencido. Havendo
mora. por parle do agente do leilão, poderá o commiltente
requerar ao juizo compeLente a decretação da pena de prisão
contra elle alé effectivo pagamento j e neste caso perderá o
mesmo agenlea sua commissão (Cod., Comm. art. 72). (14.)
Art. 27. Nos caso. do artigo precedente, o effeito da mora
para a decretação da pena de prIsão começará a correr desde
o dia em que o commiLtente, depois do vencimento, exigir judicialmente o seu pagamento (Cod. Comm. art. i38).
Art. 28. Os agentes de leilões são obrigados a ler os tres
livro - Diario da entrada -Diario ria sabida - e de Contas
correntes -, que lhes são determinados pelo Codigo Commercial,
arl. 71, escripturados pela forma abi prescripta, e com as
formalidades que são exigidas para o livro dos commerciantes (Cod. Comm. arts. 13 e i5). Os ditos livros serão exhibiveis em juizo a requerimento de qualquer intere sado para
o exames necessarios, e mesmo offi.cialmente por ordem do
Tribunal do Commercio, ou dos juizes (Cod. Comm. art. f>0).
Art. 29. Os agentes de leilões cujos livros fôrem achados
sem a regularidades e formalidades especificadas no art. 7i
do Codigo Commercial incorreráõ nas penas do art. f>{ do
mesmo Codigo.
Art. 30. As contas dadas pelos agentes de leilões aos committentas devem concordar com seus livros e assentos; e, no
ca o de não concordarem, poderá ter lagar a acção criminal
de furto (Cod. Comm. art. '185).
Al'I. 31. As certidões ou contas extrahidas dos livros do
agentes de leilões, escripturados legalmente, relativas ás vendas
- Relativamente à de Pernambuco, não solTreu alteração, e nem quanto

â do Parâ.

d - Quanto, porém, â do Maranhão, é de 2 %, sendo 1 1/2 pago pelo venedor e 1/2 pelo comprador.-Decr. n. l. 001 cito
- Quanto á Côrte: foi elevada a 5 % nos casos em que esta commissão
era paga pelos compradores. Decr. n. 13~5 de l.8511.
(13) Cod., noto 1211; Av. n. '299 de 1865.
(14) Cad., noto 1'21; Decr. n. 3486 de l.865.
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de fazendas ou outros quaesquer efreitos que pelo Codig Commercial se mandão fazer judicialmente, ou em basta publica,
sendo pelos mesmos agentes subscriptos e assignados, têm fé
publica. (Cad. Comm, art. 70). Por taes certidões ou conlas
perceberáõ os agentes de leilões: os emolumentos fixado para
as dos corretores no Regulamento n. 806 de 26 tle Jlllbo de f 85t.
Art. 32. É prohibido aos agentes de leilões: 1°, toda a
especie de negociação e trafico directo ou indirecto debaixo
do seu ou alheio nome; contrahir sociedade de qualquer de·
nominação, ou elas e que .eja, e ter part.e ou quinbão em
navios ou na sua carga, pena de perdimento do ameio e de
nullidade do contrato; 2°, encarregar-se de cobranças ou pagamentos por conta albeia, pena de perdimento do officio; 3°,
adquirir para si, ou para pessoa de sua familia, cousa cuja
venda lhe l'ôr incumbida ou a algum outro agente de leilões, ainda mesmo que s~ja a pretexto de seu consumo particular, pena de suspensão ou perdimento do officio a arbítrio do Tribun,d do Commercio, segondo a gravidaue do ne·
godo, e de TIIUil multa corresponuente ao dobro do preço da
cousa comprail..l (Cod. Comm. art. 59).
Art. 33. Na disposição do artigo antecedente não se comprebende a acquisição de apolices da divida publica, nem a
de acções de ociedades anonymas, das quaes, todavia, não
poderáõ ser directores, administradores, ou agentes, debaixo
de qualquer titulo que seja (Cad. Comm. art. 60).
Art. 34.. Toda a fiança dada por agentes de leilões em
contrato ou negociação mercantil feita por sua intervenção,
será nulJa (Cad. Comm. art. 6t).
Art. 35. As quebras de agentes de leilões sempre se presumem fraudulentas (Cad. Comm. art. 80 ft).
Art. 36. Fica probibido aos agentes de leilões ex.ereerern nos
domingos quaesquer actos do seu alicio, pena pela primeira
vez de suspensão por tempo de tres mezes, e de uma molt~ ela
decima parte da tiança prestada, e de perdimento do officltJ, e
de toda a fiança nos casos de reincictencia ('15).
Eusebio de Queiroz Coitinho MaLtoso Camara, do me.u c~n
selho, ministro e secretario de estado dos negocias da Ju.sliça,
o tenha assim entendido e faça executar. Palacio do RIO de
Janeiro, em t O de Novembro de t8M, trigesimo da Independencia e do Imperio.- Com a rubrica de S. !\'l. o Iml erador.Eusebio de Queiroz Goitinho Dr[attoso Gamara.
(:1.5) Cod., noto :1.21.
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Decreto n. 863 de 17 de Novembro de 1851 (1).
Estabelece Regulamento para os interpretes do commercio da Praça do luo
de Janeiro.

Hei por bem, 80bre consulta do Tribunal do Commercio da
capital do Imperio, decretar o seguinte:
RCl;lllamentu pal'a os illtel'pl'cfes do Commel'cio ela P1'31:a do
Rio de Janeh·o.

CAPITULO I.
Da nomeação dos interpretes do commercio.

Art. i. o Os interpretes do coinmercio na praça do Rio de Janeiro são da nomeação do Tribunal do Commercio da capital
do Imperio (Cad. Comm., art. 62, e Reg. n. 73S art. iS, § 2).
Art. 2. o Os interpretes actualmente existentes são olJrigados
a registrar os titulas de sua nomeação no referido Tribunal, e a
prestar o juramento determinado nos artigos citados, até quinze
dias contados da publicação do presente Regulamento, pena de
destituição de seu officio, que será logo annunciado pelo Tribunal, no jornal da publicação dos seus actos.
~rt. 3.° Onumero dos interpretes na Praça do Rio de Janeiro
não excederá de tres para cada língua, podendo cada um deltes
servir para diversas. as demais praças sujeitas á jUl'isdicção
do Tribunal do Comrriercio da capital do Imperio, o mesmo Tribunal nomeará um ou mais interprete ,segundo a imporLancia
dos mesmos lagares, e os interesses do commercio (2) .
.Art. 4. O officio de interprete é pessoal, e não póde ser substItuido; pena de nultidade dos actos que fôrem praticados
pelo substituto. Todavia será permitlido aos interpretes, no
0

(i)
-

Foi mandado observar na Praça da Bahia pelo Decr. n. 9:15 de 1852.
E na do Maranhão pelo Decr. n. 1000 de 1852.
E na de Pernambuco pelo Decl', n. 1002 de 1852.
Finalmente, na do Pará pelo Decr. n. 1956 ue 1857.
A São de nOIDl'ação das juntas do Commercio na fÓl'ma determinada noart.
:L' combinado com o art. &9 do Decr. n. 806 de 1851, Decr n. 6384 de 1876,
art. 9".
- Impostos a que estão sujeitos.-Cod., noto 11.3.
M-:- Este Decr. é ampliativo ás outras Praças de Commercio. Av. de 21 de
aio de 1870. Dia7'io Officíal n. 121 de 25 de Maio de 1870.
(2) Á. Vista da clisposição da 2' parle deste artigo, poctia o conservaclor
~o co~mercio nomear interpretes: não ha incompatibilidade entre as ftIDCÇÕCS
. e caIXa de casa cOlllmercial.e interprete, sall'o t1'alanclo-se de assumpto de
lnteresse seu ou de seus patrões. Av. de 22 de Abril de 1877.
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caso unico de molestia adquirida depois de sua nomeação, exercer as funcções do seu olicio por via de pessóa por elIes no·
'meada e approvada pelo Tribunal do Commercio, que reuna as
qualidades precisas para ser interprete, ficando responsavel por
todos os actos que e'sa pessoa praticar, como se por elle proprio praticado fàssem.
ArL. 5.° Para ser interprete requerem-se as mesmas qualidades
exigidas para ser commerciante, e conhecimento pratico elas linguas estrangeira .
Não podem ser in terprete :
1. ° As mulheres.
2. o O interpretes que houverem sido destituidos de eus officios por sentença.
Art. 6.
petição para nomeação deve declarar a naturalidade
e domicilio do im,petrante, e a Pra~' l em que pretende exercer
o officio, e ser instruída como seguintes documentos:
L° Certidão de idade.
2.° Attestado, ou titulo de residencia.
3. Attestado da direcção da Praça do Commercio do Rio de
.Janeiro, pelo qual mostre ser versado em línguas estrangeiras,
e quae estas sejão.
Art. 7. Os interpretes são obrigado a regi traI' na secretaria
do Tribunal do Commercio, até o fim do pnmeiro mez de cada
anno financeiro, o conhecimento de pagamento de qualquer impo to ou contribuição annual, a que ejão slljeitos, pena de upensão do o1ficio até o ati fazerem.
Art. 8. A nenhum interprete é permittido abanuonar o exercicio de seu officio, nem mesmo deixa-lo temporariamente, sem
commllnicar préviamente ao Tribunal do Commercio a sua resolução ou intenção um mez antes de largar o mesmo officio, sob
pena de ser reputado vago, e de não poder mais exercer DO
Imperio o referido officio.
Art. 9. A vaga de qualquer olficio de interprete será mandada annunciar pelo Tribunal do Commercio no jornal da publicação dos seu actos.
CAPITULO II.
0

.\.

0

0

0

0

Das funcções dos interp1'eles.

Arl. 10. Aos inter pretes compete:
1. o Passarem certidões, e fazerem traducções, em lingua vernacula, de todos os livros, documentos, e mais papeis,escl'jptos em
qualquer lingua estrangeira, que tiverem de ser apresentados em
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juizo, ou em qualquer repartição commerciaL e q.ue para as
mesmas traducções lhes fôrem confiados judicial, ou extrajudicialmenle por qualquer interessado.
2.· Intervirem. quando nomeados judicialmente, nos exames
a que se tenba de proceder para verificação da exactidão de
qualquer traducção que tenha sido arguida de menos conforme
com o original, errada, ou dolosa, no. termos dos arts. Ui e i 9.
3. o Il1terpretar e verter verbalmente em língua vulgar,
quando tambem para isso fórem nome;ldos judicialmente, as
respostas ou depoimentos que houverem de dar em juizo
quaesquer estrangeiros que não fallarem o idioma do Imperio,
e no me mo juizo tenhão de ser interrogadl's ou inquiridos
como interessado, ou como te temunhas, ou inf rmantes.
~ .• Examinarem, quando pelos inspectores das alfandegas
lhes fór ordenado, ou por qualquer autoridade judicial competente, a falta de exactidão com que fór impugnada qualquer traducção feita por corretor de navios, dos manife tos
e documen to que os mestres de em barcações estrangeiras tiverem de apl'esentar para despacho, na fórma do art. 62 do
Codigo CommerciaJ.
_A estes exames, quando ordenado por autoridade judicidl,
sao applicaveis as disposições dos arts. 1ri, -16, i 7 e '18.
Art. 11. Nenhum livro, documento ou papel de qualquer
natureza que fór, exarado em idioma estrangeiro, poderá. ser
apresentado em juizo, 00 em qualquer estação ou repartição commelcial, sem ser tradozido em Jingua nacional (Resolução de
13 de Agosto de 1781·Cod. Comm., art. 125, e Reg. n. 737,
arts. 147 e 151).
Arl. 12, A' excepção das traducções feitas. pelos corretores
de navios, pejo que respeita aos manifestos e documentos que
os mestre de embarcações estrangeiras tiverem de apresentar
para .despacho na alfandegas do lmperio, só têm fé p.ublica
as feitas por qualquer dos interpretes n"meados pelo Tnbonal
do Commercio (Cad. Comm, art. 62; Reg. n. 737, arts. '148

e 149).

~rL 13. Sómente na falta ou impedimento de todos estes
~e~ao fé as traducçõe feitas por interpretes nomeados pelo

.JUIZ, a aprazimento
D. 737, art. i48).

daB partes. (Cad. Comm. art. te3 ; e R~rg

Art. n. Fica salvo aos interessados o direito de impugna.
a falta de exactidão destas traduc~ões (CQ.d: Comm ..?-rts.~-4{)..
~.16~),I·Jr, ob oaGa 00 0:6 119qG!E s'lc!oa OS2I'JSU na .8!: .11J..
r,'IXbt 1.5 ~. (!ldátrdb áI gfiM'à'qrrnd fiQçiid [flW ar}t\H&rrOe (jfilh~~ta~
c. c.
51.
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com flHldamentos plausiveis, a autoridade judiciaria pel'ante
quem fór a traducção apre entada, ou o juiz commercial, se
fàr apresentada perante autoridade administrativa, ordenará
exame, que será feito em sua presença, exlubido o original
(Reg. n. 737, art. HíO), e citado o in terprete traductor para
a elIe assistir, se estiver presente no lagar.
Art. 16. Este exame será feito por dous dos interpretes
provisionado::, e .ó em falta destes por interpretes nomeados
a aprazimento da partes, nos termo do art. 13.
Art. {7. O exame só versará obre o topico, ou topicos da
traducção impugnados de inexactos.
Art. i 8 O resultado do exame não será mais objecto de
controversia, e a traducção assim sustentada, ou reformada,
terá inteira fé, sem mais admittir-se discussão ou emenda.
Art. 19. Se do exame só se concluir falta de exacção d
traducção como. objecto scienlifico, a nenhulDa pena fica sujeito o interprete; se delle e concluir erro, de que resulte
etrectivo damno ás partes, serã o interprete traductor obrigado a indemniza-las dos prejuizos que d'abi lhes provierem,
e em juizo competente; porém, se se provar dólo ou falsidade na traducção, al~m das penas em que o interprete incorrer pelo Codigo Criminal e legislação existen te, e que lhe
serão impostas no competente juizo ou tribunal, será conden:tnado ex-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 incorl'eráõ os interpretes q.ue
s'e recu arem, sem cau a justificada, aos exames ou diligenCIas
judiciaes, alI administrativas, papa que tenbão ido competente·
mente intimados, al' m da desobediencia se lhes fôr comminada.
CAPITULO

m.

Da suspensão e destituição imposta aos interpretes.

Art. 2t. É competente para a suspensão e destituição dos
interpretes (além dos casos em que ella possa ter logar, e~
virtude de pronuncia ou sentença em juizo competente), o Tl'l"
bunal do Commercio nos casos marcados neste Regulamento
Art. 22. Da decisão sobre suspensão nos casos dos arts. i
lt .2Qt.. pjo...~a:v~rá ,reyl1fso a.lgum~ J'~
Art. 23. Da decisão sobre uspensão no caso do art,(~?
~b~~zijl:lfl sUnirn~J'u; IJUJI~;vQ{.l.bd~rmJl'g1t> ~~~&~ baFft ra
I

1i1

.:1 ,:I
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recurso em ambo os effeitos para o conselho de Estado, interposto dentro de oito dias, contados do em que a decisão
fôr intimada.
Art. 2'1. Sómente depois que a mesma decisão passar em
julgado, ou por haver sido confirmada, ou "por della se não
inter"pôr recu rso, serão providos os logares vagos.
Art. 25. Na decretação destas penas o Tribunal do Commercio
procederá nos termos dos arts. 18 e ~eguintes do Regulamento
n. 806 de 26 de Julho do corrente anuo.
CAPITULO IV.
Dos emolt,mento

dos interpretes.

Art. 26. t .da um dos interpretes do commercio cobl'ará de
emolumentos pejas certidões que passar, pelas traducções que
fizer, e pelos actos que praticar, DOS termos do art. tO, § ~,
2, 3 e 4., o seguinte (3):
1.0 De cada meia folha de tradncçàl) ou certidão (arl. tO, § i,)
mil e duzentos réis, pagos pelo interessado no acto da entrega da traducção.
Esla quantia é deYida, ainda que a tl'aducção ou certidão não
preencha uma lal1da.
~e Cl tradl1cção ou certidão tiver mais que meia rolha, cada
lauda conterá pelo menos ,iote e r:inco linha, e cada linBa
pelo meDOS Irinta letras.
Se a tradl1cção fôr ordenada em conseql1encia de procedimento
official, estes emolumentos só serão cobrados afinal, e houver
condemuação.
2.° Por exames, para verificação da exactidãü de oulras traducções (art. 10, § 2), quatro mil réis de cada exame, pago
no fim dene; para o que o inter9ssado preparará o juizo.
Se o exame durar mais de um dia, Q juiz, no fim deUe, decretará aos interpretes uma diaria, que não será menor de tres
mil réis.

3.° Por verbalmente verterem em lingua nacional respostas
ou depoimento (art. i 0, 3) mil e duzentos réis de cada 1nterrogatorlo, ou pela inquirição de cada testemunha, ou infor..'
mau·te.
(gq
(3) Quanto á praça ela Côrte.-"Cecr. n. 2923 de 1.862.
mS1
- Este Decl'. (2923) tomou·se extensivo á praça ela Bahia pelo de ~
de 1863;-com relacão ás Praças ele Pernambuco e Par(l não fôl'ào a1J.eç~qos
os emoluD1cntos;-q'u:mto á do Maranhão, os . SI 1 e 3 Côrão o utll€og tjUe
sOlTrcrão alteração, elevando·se a 28 a quantia de 18200
,.!lo:> (~)
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4.° Por examinarem a exactidão das traducções dos corretores
de navios (art. ia § 4), o mesmu que vencem no caso do n. 2
sendo o exame judicial.
'
Sendoa averiguação extrajudicial e por ordem do inspector da
Alfandega, o mesmo que vencem no caso do n. 1Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do meu conselho, ministro e secretario de Estado dos negocios da justiça.
o tenha assim entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro, em {7 de Novembro de 185'1, trigesi::I!o da Independencia e do Imperio. -Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. - Eusebio de Queiroz Goitinho jJ.fattoso Gamara.

Decreto n. 864 de 17 de Novembro de 1851.
Creando Junlas do Commercio nas provincias maritimas do Imperio, marcando districlos aos Tribunaes do Oommerciú, e declarando a compelencia
daquel1as, para o registro das embarcações brazileiras, destinadas á navegaçãu do alLo mar.

Attendendo ao que me consultou o Tribunal do Commercio
da capital do Imperio sobre duvida apresentada pelo Tribunal
do Commercio da Babia, hei por bem decretar o seguinte:
Art. 1.0 Ficão creadas Juntas do Commercio em todas as
provincias maritimas do Imperio que não tiverem Tribunaes
do Commercjo ('1).
,
Art.. 2." Nas Juntas do Commercio se fará o registro das
embarcações brazileiras destinadas á navegação do alto mal',
com as solemnidades exigidas pelo Codigo do Commercio pa~a
taes actos. As Juntas remelteráõ cópia desses registros 10 TrIbunal do eu districto.
I
Art. 3.° Os Tribunaes do Commercio da c::lpital do Imperi?,
das provincias da Bahia e Pernaillbuco, e a Junta do CommerCI?
da do Maranhão. que para o elfeilo deste Decrelo fica eqUIparada áquelles. terão por districtos os mesmos das Relações.
.
Art. 4. o Os Tribunaes, logo que receberem as cópias remett~das
plllas Juntas, as farão registrar em seus livros, para orgaDlzarem annualmente a estatistica do commercio marítimo ('Z).
(1) Sl1pprilDidas.-Decr. n. 1597, art. H.-Cod., not. 1'lI38.

(2) Cad., noto Ht~7.
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Eusebio de Queiroz Coitinbo Mattoso Camara, do meu conselho. ministro e secretario de Estado dos negocias da justiça, assim
o tenha entendido e faça executar. Palado do Rio de Janeiro,
em 17 de Novembro de 1851, trigesimo da Independencia e do
Imperio.- Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.Eusebio (te Quei?'oz Goit-inlpo. Mattoso Gamara.

Decreto n. 915 de 24 de Fevereiro de 1852.
Manda oh ervar na Praça do Commercio da provincia da Babia o Decreto
n. 858 de iO de Novembro de i8õ{, que estabelece Regimento para os agentes
de leilão da do Rio de laueiro, e o Decreto n. 863 de 17 do me-mo ll1e~
e anno, que estab,'lece Regulamento para os interpretes do coolmercio da
mencionada Praça, com uma alleração.

Hei por bem ordeJ;1ar que na Praça. do Commercio da pro"incia
da Babia se observe o Decreto n. 858 de 10 de Novembro de
:1851, que estabelece Regimento para os agéntes de leilões da
do Rio de Janeiro. e o Decreto n. 863 de 17 do mesmo mez
e arlno, que estabelece Regulamento para os interpretes elo commereio da mencionada Praça, ficando substituido o art. 24 do
Decr. n. 858 pelo seguinte: .
Ataxa da cornmissão cios agentes de leilões será regulada por
convenção entre elles e os commíLtentes obre todos ou sobre
alguns dos effeitos a vender; não sendo estipulada, não poderáõ
no leilões feitos fóra de suas casas levar mais de um por
cento, e, nos feitos em ua propria casa, mais de cin.co por
cento. pagos pelos commilten tes (1').
Eusebio de Queiroz CoiLinho Matto o Camara. do meu conselho. ministro e seoretario de Estado dos negocias da justiça,
assim o tenha entendido e faça executar. Palaoio do' Rio de
Janeiro, em 24 de Fevereiro de 1852, trigesimo-primeiro
da lndependencia e do Imperio.- Com a' rubrica de Sua iVIagestade o Imperador.- E1.bSebio de Quei1'oz Goitinho ~[atto8o

Gamara.

Il.

(*) Este Decl'. foi revogado na parte em que se t'-efere ao art. 26 do Decr.
863 de. ~ 8.:.1 pelo de D. 31. n de 1.863, art. 2. -:f:uie noto 1438 do Codigo.
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Decreto n. 930 de 10 de Marco de 1852.
Incumbe ãs Juntas do Commercio da rubrica dos livros, e do registro dos
documentos uo mesmo Decreto declal'adOd.

Hei por bem, sobre consulta do Tribunal do Cammerc.io da
capital do Imperia, decretar o seguinte:
Art. Lo Compete ás Jantas do Commercio, além da aLlribuições que lbes são conferidas pelo art. 'Iodo Regulamento
n. 738 de 20 de Novembro de 18vO, rubricar os Imos dos
commerciantes matricLüados, e do agente auxiliares do commercio de suas provincias.
Art, 2,° Compete-lhes, outro-sim, o registro dos documentos
que os commerciantes matriculados são obrigado a inscrever
no registro publico do commerolo, e do das embarcações brazileiras, destinadas á navegação do alto mar e).
Art. 3.° Ficão revogadas quae quer disposiçõés em contrario.
Ensebio de Queiroz Coitinho Mattoso Camara, do IDell conselh.o, mini tro e secretario de E tado elo negocias da justiça,
o tenha assim entendido e faça executar. :Palacio do R.io de
Janeiro, em 10 de Março ele i 81>2, trigesirno-primeiro da
Independencia e do Imperio. -Com a rubrica de S. ;'lI. O
Imperador.-Ev.sebio de QL(eiroz Coitinho jlfattoso Gamata.

Decreto n. 939 de 20 de .Março de 1852.
Ordena' que, no distrieto do Tribunal 110 Commercio de PlJTnambnc.o, dse
observe o Regimento dos agentes de leilões, estabelecido para o do RlO e
J:meiro.

Hei por bem, sobre consulta do Tribunal do Commercio ~e
Pernambuco, ordenar que, no sell clistricto, se ob erve o Reg'"
menta dos agentes de leilões mandado 0xet:utal' pelo Deol'e~O
D. 858 de ia de ovembro de 1851 para os da Prae,a do .R1O
de Janeiro.
Eusebio de Queiroz Coitinbo j\Iattoso Camara, do meu c~n
selho, minÍsLro e secretario de Eslado dos negocios da jl1~tlca,
assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do ~lO de
Janeiro, em 20 de Março de '1852, trigesimo-primelFo da
Independeneia e do Imperio.-Com a rubrica de S. M. o
Imperador.-Eusebio de Queiro$ Coilinho Mattoso Gamara.

----------------------(*) A.s Juntas do Commercio fórão sup;Jrimidas ; e as Consenatorias ~ge
as substituirão têm as attribui<;ões do Decr, n. '1597 de 1855, arlS. H, ue·
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Decreto n. 952 de 2 de Abril de 1852.
~Ianda observar na
g~mento para os

Praça do Commercio da provincia do Maranbão o Recorretores da do nio de Janeiro, com algumas aUera-

çoes.

Hei por bem ordenar qne, na Praça do Commercio da proYincia do Maranhão, se observe o Regimento expedido para os
corretores da do Rio de Janeiro, com as seguintes alterações (,J):
1.' O corretore para a Praça do Commercio do Maranhão
erão gerae para todo os ohjectos, que pertencem ás tre
classes de corretores e lau;lecida na do Rio de Janeiro; e
haverá até tres (2).
2. n E te corretores prestaráõ fiança de cinco contos de réi .
3.' Cobraráõ os mesmo~ cOJ:'retores de commissão o eguinte:
OBJECTOS
-~------

DO
C0MPHADOR

DO
VE=EDOR

OBSERVAÇÕES

1/8 D/.

Segundo o valor effecti\ o.
Cada uma (3).
Segundo a importancia
em moeda corrente.
Idem.

----- --o---- --------.---

Apolices da di viela publica. , . . . .
Accões de companbias.
Metaes. . . . . .
Letras ele cambio . .
Letras de descontos a 4
mezes . . . . .
Ditas alé 8 IlleZeS . .
Ditas até 12 mezes. ,
Generos nacionaes de
.exportação .
DI,tos estrangeiros de
Jm~ortação e reexpOl'taçao. . . . . .
Venda ele navios. . .
Fretamento de navios.
Agencias de seguros .
Tl'aducção de manifestos . . . • . .

g~rtidões até um mez.
ltas excedendo a mez.

1/8

%

1/8

%

ISOOO

IHO I1O

1/

%

1/8

%

11

%

2/8

1/2

%

.1/2

%

0/.

1

%

1

%

1/8

%

2 0/.

5$000

2S000
4S000

I

Convencionalmente.
Sobre sua imporlancia.

Mem.
Pago pelo navio sobre o
valor do frete.
Pago pelo segurado.
Pagos pelo proprietario
ou consignalario, por
cada uma das tresprimeiras paginas, e 2aOOO
por cada uma das seguintes, nunca exce·
dendo a importancia
total a mais de 40S000.
Cada umq.
Idem.

(1) Este Decreto foi mandado observar na Praça do Para pelo
de 1857.
(2) Cod., no1. 119.
(3) Decr. n. 806, not. 10.
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Eusebio de Queiroz Coitinbo Matloso Cam ara, do meu conselho, ministro e secretario de Estado dos negocias da justiça,
assim o tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de
Janeiro, em 2 de Abril de 1852. trigesirno-primeiro da
lndependencia e' do Imperio. - Com a rubrica de S. M. o
Imperador. - Eusebio de Quei?'oz Ooitinho 111 attoso Gamara.

Decreto n. 1000 ele 26 de Junho de 1852.

(*)

°

Mandl observar, na Praça do Commercio da provincia do Maranbão,
Decreto n, 863 dI.: i7 de Novembro de iSDI, que e labelece Re~ulamento
para os interpretes do commercio da Praça do Rio de Janeiro, com alguma
alterações.

Hei por bem ordenar que, na Praça do Commercio da provincia do Maranhão se observe o Decreto n. 863 de 17 de
Novembro de 1851, que estabelece Regulamento para os interpretes do commercio da Praça do Rio de Janeiro, com as alLerações que seguem:
L a O art. 3° do referido Regulamenlo fica substituido pelo
seguinte:
A junta do Commercio poderá nomear até tres interpretes
para as diversas linguas, dentro da capital, e' um para as
praças de fóra.
2. a A quantia de mil e duzentos réis de emolumentos, marcada pelos §' t e 3 do art. 26, fica elevada a dous mil réis.
José Ildefonso de Souza 'Ramos. do meu conselho. ministro
e secretario de Estado dos negocias da justiça, o .tenha assim
entendido e faça executar. Palado do Rio de Janeiro, em 26
de J'unhiJ de 18M~, trigesirno-primeiro da Independencia e do
Imperio. - Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.José Ildefonso de Souza Ramos.
(..) É exten ivo aos interpretes do rommercio da Praça do Ceará a disposição deste Decl'., segunda regra. Decr. n. 6678 de 1877, art. uno

I,

fi
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Decreto n. 1001 de 26 de Junho de 1852. (')
Manila observai', na Praça do ComOlercio da provincia do Maranbão, o
Decreto D. 858 de 10 de Novembro de {8ti!, que e tabelece Regulamento
par'a os agentes de leilões da do Rio Janeiro, com uma alteração.

Hei por bem ordenar que, na Praça do Commercio da provincia do Maranhão, se observe o Decreto Q. 8~8 de iO de
Novembro de 1851, que estabelece Regimento para os agentes
de leilões da do Rio de 'Janeiro, ficando subsliLuido o art. 7·
do mesmo Decreto pelo seguinte:
Os agentes de leilões, dentro da Praça, prestaráõ a fiança
de dous contos de réi , e os de fóra della, quando os hon ver,
a de um conto de réi ; vencendo uns e outros, em lagar da
commissão marcada pelo referido Decreto, no art. 24, a de
um e meio por cento pago pelo vendedor, e meio por cenlo
pelo comprad:lr.
José Ildefonso de Souza Ramos, do meu conselho, ministro
e secrelario ele Estado elos negocios da justiça. o lenbá assim
entendido e faça ex.ecutar. Palacio do Rio de Janeiro, em 26
de Junho ele 1852, trige imo-primeiro da lndependencia e do
lmperio. - Com a rubrica d,e Sua Magestade o Imperador.José Ildefonso de Souza Ramos.

Decreto n. 1002 de 26 de Junho de 1852. (")
Mand,\ observar, na 'Praça do CommeJ'cio da provincia de Pernàmbuco, o
Decreto, que estaLelece Hegulamento para os interpretes do cúmmercio
da Praça do Rio de Janeiro.

,Hei por bem ordenar que, na Praça do CommerciÇ) da provlllcia de Pernambuco, se observe o Oecreto n. 863 de 17 de
Novembro de 1851, que eslabelece Regulamento para os interpretes do commercio da Praça do Rio de Janeiro.
José lIelefooso de Souza Ramos, do meu conselho, ministro
e secretario de estado do negocias da justiça, o tenho assim
entendido e faça executar. Palacio do Hiu de Janeiro, em 26
de Junho de 1802, lrigesimo-primeiro da Independencia e do
Imperio, - Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador. José Ildefonso de Souza Ramos.
(*) Este Decreto foi mandado observar na Praça do Pará pelo de n. 1956
de 1857.
d (**) Esle Décreto foi m~ndado observar na Praça do Pará pelo de n. 1956
e 1857. "Decr. n. 863 de lll51, not:- 2.
- -
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D.

204 de 21 de Ago to de 1852.

Altera o Art. 20 do Regulamento da Capitanias de Portos de i9 de Maio de
184-6, quanto á provincia do Maranllão.

Illm. e Exm. SI'. -Tendo a experiencia mostrado a necessidade de alterar-se o Art. 20 do Regulamento das Capitanias
de Portos, de 19 de Maio de 18!~6, quanto á essa proyincia,
por ser ahi a hora do preamar 111lua cheia e a lua nova antes
de nascer o sol, e convir que as embarcações, que têm de
montar os baixos, saião antes desta hora, para que possão
com a maré ele vasanle ficar róra dos masmos durante o dia;
Sua Magestade o Imperador, conformando-se" com o que propôz
a com missão encarregada do exame do armamen to ela repartição da ma.rinha, em o officio n. 3 de 7 de Janeiro ultimo, ha
por bem permittir que a sahida das mencionada embarcações
naquelles dias, e nog dous anteriores, tenba lagar á bora propria,
e antes de nasc~r o sol: o que communico a V. Ex. para seu
conbecimento, e expedição (13s con venicIl tes ordens a tal respeito.
Deus guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Janeiro, em 26 de
Agosto de t852.-Zaca?'ias de G6es e Vasconcellos.-Sr. preidente da província do Maranhão.

Decreto Jl. 1324 de 5 de Fe, ereiro de 1854 (')
]'fanda ob3ervar o Regulamento para o exame dos macllinistas e vistoria das
barcas de vapür.

Hei por bem, conformando-me com os pareceres da secção
de guerra e marinha do coosel4o de E tado, ernittidos em
consultas de t2 de JIarço de 18M> e i 5 de Julho elo, anno
proximo passado, qlle no exame dos machinistás e vistol'la .elas
barca de vapor se observe o Regulamento que com este baIxa,
assignado por José Maria da Silva Paranhos, do meu conselho,
ministro e secretario de Estado dos negocias da marinha i ficando derogado o Decreto n. l23 de 27 de Junho de i84D.
O m smo ministro e secretario de Estado assim o lenha entendido e faç' executar. Palacio do Hio de Janeiro, em Dde
Fevereiro de 185q., 33 0 ela Independencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
José Afaria da Silva Pa?'anhos.
----------------~(.) Este Decr. foi ma lldado observar nas provincias pelo de n. lõ51 de 1855.
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Regulamento llal'a o eX:!1lI6 {los macbinis1a'i e ~'i tOl'ia das b. reas
de wlpor, a quese I'efel'eo Decreto desta data.

TITULO L
Do exame elos machinistas.

Art. -1.0 Todas as barcas de lapor nacionaes, quer navegnem dentro, quer f ra do parLo de-la Côrte, uew'áõ ter a
seu bordo um machinisLa appro\"ado pela repartição da marinha,

Arl. 2,° O.;. machinislas serão examinados por dons engenheiros do ar';;nal de marinha, ou de fóra na falt1 de tes,
.ob a presidencia de um lenle da academia ela marinha, o
qual poderá interrogar ou não, ma terá empre vaLo.
Arl. 3.° O exame deve ser feito em uma oflicina de machinas, ou a bordo de uma barca de vapor, ou em om ouLro
Jogar succe"sivamente, a juizo dos examinadores; e versará
sobre os seguintes objectos:
Escolha de comb I tiveis: meios de os experimentar; signaes
de suas qualidades bóas ou más: cuid-arlos que exigem os apparelhas da producção do vapor, não só para a sua conservação, como para evitar perigos e economizar o combustivel.
Nomenclatura dos apparelbos e peças principaes da macbina, conhecimento pratico do fim a que cada um é destinado.
Sl1ppOSla quebrada uma peça, escolher entre as de sobresai~nte a que deve substitui-la; desarmar o apparelho respectIVO, e, collocada a peça nova,. pô-lo em estado de funcdanar.
Examinar qualquer apparelbo que não trabalbe regolarmente j de, cobrir qual seja o defeito e o meio de remedia-lo
quando fôr passive!.
Mostrar-se apto para elfec.tuar a bordo qualquer pequeno
Concerto, que não dependa de forja ou de tôrno,
Estando frios lodos os apparelho, verificar se a machina
acha-se em estado de entrar em ervi'oo, precetlendo a todos
os eXames prévios qoe él arte aconselha.
~egras para a direcção da machina cm movimenlo . aliment~çao da caldeira e da fornalba ;cuidados r~Jalivos ás mcru taÇoes s:l.lina, aos manomelro, yalvulas, torneiras, etc. Todo
o serviçll 'do 'machioista em viagem.
Art, 4.° O pre idente da commis ão particip'lrá á secretaria
de E tado o resultado do exame, com' o respectivo termo, assign,aclo por elle e os demais examinadores; e,' S(I o examinado
tIver ido approvado, se lhe mandará pa s Ir pelo secretario
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da academia de marinha uma carta, da qual conste o seu
exame e approvação.
Art. 5. 0 Cada um dos membros da commissão examinadora
perceberá de emolumentos 8~; o secrelario da academia
o que está estabelecido para os. i o. pilotos, com excepção dos
portos da Asia, isto é 6;j]J400; e a secretaria de E tado os
correspondentes ás cartas de pilotos. Estes emolumentos serão
pagos pelo examinado, e ~Ó no caso de haver sido approvado.
TITULO

II.

CAPITULO 1.

Da vistoria das barcas.

Art. 6. As barcas de vapor, de que trata o art. 1, serão
inspecciouadas no· seu macbinismo, caldeiras, casco, apparalho, amarras e ancoras nos prazos eguintes (*) :
As que navegão dentro do porto e as de pequena cabotagem, men almenle.
As que pertencem á grande cabotaaem, e as de navegação
de longo curso, em todas as viagens e antes da sabida.
As que se em;,regão na grande cabotagem, e que, pela proximidade dos pontos a que se destinão, fizerem mais de uma
viagem por mez, serão examinadas men~almente.
Art. 7.· Este exame será feito, por ürna commissão de em·
pregados do arsenal de marinua, adiante designados, pre~e
dendo para isso requeriIJiento do proprietario, consignatafl~1
gerepte da companbia, commandante ou mestre, com declaraç~o
do machinista do navio de que as machinas e caldeiras eslao
em circurnstaucias de ser examinadas; devendo submetter:se
este requerim~nlo a despacho elo respectivo inspector, tres dIas
utei. antes daquelle em que ha de ter logar o exame.
,~
Art. 8.° Para se proceder ao exame das caldeiras, deverao
ellas estar completamente frias.
0

CAPITULO !l.

'I

Da commissão de vistoria.

Arl. 9.· A commissão será composta do ajudante do iDspector enca.rregado das obras do mar, como presidente, ~o
engenheiro cheCe das officirlas de macbinas, ou, na aus.enCla

-----------------------(.) Decr. n.6419 de l.876.
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deste, do 2° engenheiro das mesmas officinas, e do constructor.
Arl. 10. Compete a cada um destes membros o seguinte:
. § ,I. ° Ao presidente, examinar o apparelho, mastre;u;ão, veJame, amarrás e ancoras, e verificar se tem o numero de botes
ou esoaleres correspondentes á sua lotação, além das boias de
salvação;
. 2. 0 Ao engenheiro, o exame das caldeiras e macbinas ;
§ a.O Ao constructor, o do estado do casco.
CAPITULO

UI.

Dos te1"rnos de vi.storia.

Art. 1'1. Reunidos os membros da commissão, se dirigirá
elJa á barca de vapor cuja vistoria tiver sido requerida, e,
depois de feitos os exames respecti vos, o presidente lavrará
um termo, que será assignado por todos os membros da commissão.
Art. 12. Haverá na inspecção do arsenal um livro, rubricado'
pelo inspecto~,' em que o presidente da comm issão lavrará,
conforme o modelo junto, o termo de que trata o artigo
antecedente.
Art. '13. De oada termo lançado neste livro o secretario da
inspecção extrahirá um certificado, que será escripto no verso
do requerimen to para a vis loria j devendo a parte interessada
apresenta-lo á capi~ania dQ Rorto, afim de obter Jicença para
continuar a -barca a nav,egar. O resultado destas vi torias erá
pelo inspector publicado nos jarnaes.
.
.
. ArL. 14-. Cada um nos membro da commLsão, por cada
Ylstoria que fizer, perceberá 2~ de emolumentos, e o seCretario da inspecção lIS emolumentos do e' tylo, por passar o
cer~ificado de que trata o artigo antecedente. Estas quantias
serao pagas pelo proprietario da barca, ou por quem o repre entar.
CAPITULO IV.

D'isposições ge1'aes.
~rt. 15. Na falta do ajudante encarregado das obras do mar,

se~a

a commissão presidida por um dos outros ajudantes que

OOJllBpWOll:l desig.1ll'af J.ia a9f.fJp ~() rosa ,~i:J'1S;ans laibni êO'irq~'J 8ft
.OOll~OO~ sr-:O(: me ali JIDfll /)J~jnill:J1 fi! o t'92 ,r,:,Cl.C1UgD;; [!Ju3 'jr,~
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Arl. 16. Os engenheiros serão substituidos nos seus im!}edimenlos pelo machinista encarregado dos trabalho das officinas
de machinas.
Art. 17. ~a falla do constructor, irá o mestre graduado encaro
regado das obras do mar.
Art. ! 8. Quando o engenheiro julgar que as caldeira devão
ser examinadas pela percussão, poderá levar em sua campa·
nhia o mandador da officina de caldeireil'Os de ferro, e na sua
falta um official da mesma officina, que, introduzindo-se dentro
das caldeiras, as percutirá em todas as suas paredes, afim de
experimentar a resistencia dellas, bem como a dos eslaes,
tubos, ou conductos; o estado interior da valvula, ou valvulas
de segurança, e o mais que fór determinado pelo dilo enge·
nheiro, sobre quem recahirá toda a responsabilidade do acto.
O referido mandador, ou official de caldeireiro, por cada vi·
toria que fizer, perceberá 2~ de emolumentos, que serão
pagos pelo respectivo proprietario, ou por quem o representar.
Art. 19. Quando algum ou alguns dos membl'o da commissão não puder ir logo reunido á maioria da mesma, por
motiyo do serviço nacional, ser-Ihe-ha permiltido fazer depois
o exame de sua competencia, alvo se a demora fór tal, que
prejudique os despachos para a ahilla da barca, caso em que
irá um do seu substitl.ltos, precedendo ordem do inspector
do arsenal.
Art. 20. Não se dará pela capitania ás barcas de vapor des·
pacho para fóra do parlo', sem que, na fórma dos arts. { e
13, se mostrem habilitadas para navegar; nem llermiltir~ gue
continuem a viajar as do interior, e não tiverem mach1Dlsta
appr.ovado, ou se, ·pa sados os tres dias uteis do prazo em que
deverião ter sido examinadas, não fór apresentado o certificado
do termo de vistoria.
Art. 21. Não será desemharaçada barca alguma da navega·
ão interior do porto, á excepção das de Nitherohy, Botafogó,
ou outras em iguaes circumstancias, sem que mostre ter
a bordo, pelo menos, um bole apparelhado e uma boia de sal·
vação, para acudir a qualquer sinistro.
.~
Art. 22. A barcas de grande e pequena cabotagem deverao
ter o numero de embarcações rniud as, correspondente á sua
lotação, e trazer, pelo menos, uma boia de salvação.
Art. 23. Se alguma das machinas, ou caldeira que os. respectivos machinislas derem por promptas, e .cuja vistona. se
requerer, fór julgada pela commissão em estado de pl'ec\ ar
de reparos indispensaveis, sem os quaes nãoV.at:l 1::IoJjO!l~€8
gar com segurança, será o machinista muJt1do em f>01Pa 200IPDOO.
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. ~rt. 24. Em todas as barcas de vapor haverá um livro, rubricado pelo inspectaI' do ar enal, em que a commi são de·
verá declarar a época de cada uma das vistorias. E le livro,
com o de que frata o <Jrt. 12, Eervirá para solverem-se
quaesquer duvidas que se suscitem, relativamenle ás vistoria,
tanto por parle das repartiçõe fiscaes, como pela do proprietario, ou qUE'm I) represenlar.
Arl. 25. Remediados que sejão os defeitos enconlrado pela
commissão, não poderão comludo navegar as barcas, sem
que se proceda á nova vistolia, pela fórma neste Regulamenlo
designada.
Art. 26. Logo que a commissão dê a qualquer barca por
inbabilitada para navegar, o inspector do arsenal o communicará officialment.e á capitania do parlo.
Palacio do Rio de Janeiro, em 5 de Fevereiro de 185!l·. José Maria da Silva Paranhos .
.lIodelo para

08

termos das vistorias das barcas de vapo?'.

Aos
dia do mez de............... do anno de
.
compareceu a bordo da barca de vapor
'
.......... a commissão encarregada de examin° r a macl1inas,
caldeiras, casco, apparelho, rnaslreação, velame, amarras, e
ancoras das barcas de vapor, que navegão dentro e fóra do
parlo desta côrte, e, em resultado dos differenles e minucios~s l'xames feitos, no que diz respeito a cada examinador,
a_commissão, vendo que ludo se achava em bom eslado (ou
nao, declarando os motivos), é de parecer unanimemenle que
a barca em questão póde (on não) seguir viagem. Em firmeza
do que, lavrei o presente lermo, que assignamos. (0:3 membro
da CommLsão.)

Decreto n. 1325 de 10 de Fevereiro de 1854.
Eleva a cillco por cento a COilllllissão de dons e meio por c~nlo eSlabelecida
no art. 211 do Decreto de {O de Novembro de 185 t aos agente de Jeilõe
da praça do Rio de Janeiro, nos caso em que e ta commí ão era paga.
pelos compradore antes do referido Der.l'elo.

Tendo ouvido a secção rle justiça do conselho de Estado sobre
a represer:tação que á minha augusta presença fizerão subir os
agentes de leilões ela praça do Rio de Janeiro, hei por bem, na
c~nformidade da minha imperial resolução de 2i de J neiro ultimo, tomada sobre consulta cl!<lt:lWlWItMeÇ&ã.lT'5ql1~ (JJ;;gmro.i~s~o
de dous e meio por cento estabelec.ida no artigo 24 do Decreto
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de fO de No"embro ele 18tH <:.eja elevada a. cinco por cento, nos
casos em que esta commissão era paga pelos compradores antes
do referido Decreto. José Thomaz Nabuco de Arauj o, do meu
conselho, ministro e secretario de Estado dos negocios da justiça,
o tenha assim entendido e faça ex.ecutar. -Palacio lia Rio de
Janeiro 'em 10 de Fevereiro de 1854., trigesimo terceiro da
Independencia e do Imperio.-Com a rl1brica de Sua Magestade
o Imperador.-José Thomaz Nabuco de Araujo.

Decreto n. 1368 de 18 de Abril de 1854.
Determina o modo por que devem ser observadas as disposições dos arls·
8.12, 8lJ.7 e 858 do Cúdigo Commercial do Imperio.

Hei por b m, u ando da attrilJuição que me confere o arl. 102,
§ i~ da Constituição, e de conformidade com a mioh~ imperial
resolução do 4o do corrente mez, tomada sobre eonsulla da secção de ju liça do conselho de Esta.do, decI'etar o seguinte:
Art. V O chamamento do credores de faJlido, para deliberarem sobre a I~oncordata, lerá lagar com a comminação de
serem havidos os que não comparecerem por si ou por sel~
procuradores corno aclherentes á lTlesma concordata, para cUJa
concessão serão contados os votos dos ausentes; assim noti·
ficados (arts. 842 e 847 do Codigo Commercial) (*).
Art. 2.° No ca o de destituição dos administradores.de casa
fallida CarL. 858 do Codigo Commercial), não é licito aos credor~s
presentes nomearem aqnelles que farão destituídos; a nomeaçao
se haverá por de nenhum effeilo. e será devolvida ao Tribunaes
e juizes elo commercio.
Art. 3.' lIa aggravo de petição Carl. 669,
Ui donegal amento n. 737 de 25 de Novembro de f850), do despacho de
juiz municipal que declara ou não a abertura lia fallencia ...
José Tbomaz Nabuco rle Araujo, do meu conselbo, mlDIsLro
e secretario de Estado dos negocios da justiça, assim o LeDh~
entendido e faça executar. Palado do lUo de Janeiro, em i
de Abril de 1854, 33° da illdepenc1eocia e do Imperio.
Com a rubrica de sua Magestade o ImperaLlor.-José Thomaz
]V abuco de Araujo.

----------------,------v.(~r.Derogaoo .'Jl)eci'J"n.F'4i8$91~ ({!l7lUJ JJIllJêaOD S'lUOê f,1)BlllOJ ,om~
~.:: OglJ1S oa. r))i~9J8dIlJês OJIF,[) 'Jl CJ Of'JHI 9 êunb 1)
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Lei n. 799 de 16 de Setembro de 1854.
Declara que aos Tl'ibunaes do Oommercio compete o julgamento em segunda
Jnstancla da cau. as commerciaes com alçada até 5:0008, ficando comprelJendidos nesta juris Ecção os commercíantes matriculados e não matriculados; e dá outras providencias.

Dom Pedro, por graça de Deus e unanime acclamação dos
povos, Imper:ldor Constitucional e Defensor perpetuo do Brazil:
Fazemos saber a lodos os nosso subditos que a assembléa
geral decretou e nós queremos a lei seguinte (i):
Arl. L° Compete aos Tribunaes do Commercio o julgamento
em segunda instancia das causa commerciaes com alçada até
5:000~. Nesta jurisdicç,ão são comprebendidos o commerciantes
matriculados e não matriculados (2).
Os Tribunaes do Commercio, pIra julgarem em segunda in·
st:mcia, se comporão dos seus membro" ordinarios e de mais tres
desembargadores na capital do Imperio, e de dous nas provincias, os quaes serão designados pelo governo dentre os da
respectiva Relação (3).
Afórma do processo para o exercício desta pova jurisdicção
erá estabelecida pelos regulamentos do governo (4).
Arl. 2.° Na provincias onde existirem Relações serão e"labelecidos Tribunaes do Commercio, se o Governo julgar conveniente (ti).
Art. 3.° Para julgamento das causas commerciaes em primeira instancia serão nomeados juizes de direito especiaes O'lS
capi taes onde funccionarem os Tribnnaes do Commercio (6).
Art. 4.° Ficão revogadas as lei em contrario.
.Mandamo , portanto, a todas as autoridades, aquem o conbe(',lrnenlo e execução da referida lei pertencer, que a cumprão e
fação cumprir e guardar tão inteiramente como nellase contém.
O secretario de Estado dos negocios da justiça a faça imPrIínir, publicar e correr.
.
Dada no palacio do Rio de Janeiro, aos ~6 de Setembro de
'18õ4., trigesimo-terceiro da independencia e do Imperio.
hIPER.\DOR, com rubrica e guarda.
José Thomaz NC6buco de A7'aujo.
(i) Para execução desta lei foi expedido o Reg. n. 1597 de 1855.
- Sómente o art. 1., posto que alterado, vigora.
(2) Decr. n. 1.597, arts. 1.9 e 82, e not. ant.
(3) Decr. cil., arts. 25 e 26.
(4) Decr. cit., arts. 32 e srg.
(5) Foi creallo o do l\Jaranhão.-Decr. d., art.. 3.
(6) Decr. cit., art. i 9; Av. D. 208 de 1.854.
c. C.
52

,

(

818

APPENDICE

Carta de lei pela qual Vossa Magestade Imperial manda executar 0 Decreto da assembléa geral que bouve 'por bem sanccionar, declarando que aos Tri oun es do Commercio compete
o julgamento em segunda instancia das causas commerciaes eom
alçada até 5:0001», comprehendidos ne ta jurisdicção os com·
mercianles matriculados e não matriculados, e dando outras
providencias, na fórma acima declarada.- Para Vossa Mageslade
Imperial vêr.-Antonio Alva?'es de jlfiranda Varejão a fez.José 'J.'homaz Nabuco de Araujo.- Sellada na chancellaria
do Imperio, em 22 de Setembro de 1854.- Josino do Nascimento ...,ilva.

Foi publicada a presente lei na secretaria de Estado dos negocios dajustiça, em 25 de Setembro de 18M.
Josino do Nascimento Silva.

Aviso n. 208 de :) de Novembro de 1854 (*)
Ao presidente da provincia de Pernambuco .-Decide que os recursos das pronuncias ou não pronuncias dos juizes de direito do civel, nos casos de
quebras, sejão interpostos para a l1elacão do districto.

3- secção.-Ministerio dos negocios da justiça. Rio de Janeiro, em 9 de Novembro de 1804.
lllm. e Exm. Sr. - Ojuiz de direito do civel da capital dessa
provincia consultou, em oflicio de 27 de Julho do corrente
anno, se a circular deste ministerio, datada de 16 de Março do
mesmo anno, declarando que dos despachos de pronuncia ou
não pronuncia, proferidos pelos juizes municipaes, em. ca~os
de bancarrota, havia recurso ex.-oflicio para os juizes de dIreIto,
na fórma do art. 2° do Decreto n. 707 de 9 de Outubro de
i850, tambem comprehendia os actuaes juizes do civel, sendo
que esta comprehensão lhe parece repugnante, porque os recursos se dão de autoridade inferiores para superiores. e ,os
juizes de direito do civel e criminaes são de igual categor~a.
Sua Magestade o Imperador, tendo ouvido ao cons~lhe~ro
procnrador da corôa ácerca do objecto, e á secção de J?stlça
do conselho de Estado, houve por bem, pela sua immedlata e
imperial resolução de 4 do corrente mez, tomada sobre c~n·
sulta da mesma secção, decidir que os recursos das pronuncias
~----------------------

(.) Vide not. 1290 do Cad.
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ou não pronuncias dos juizes de direito do cível, nos casos de
quebras, sejão interpostos para a Relação do distrie,o. O que
communico a V. Ex. para sua intel1 igencia, e plra o fazer
constar ao subredito juiz ele direito do cível dessa capital, em
resposla ao seu officio.
Deus guarde a V. Ex. -José Thomaz i\abuco de ArauioSr. presidende da provincia de Pernambuco.

Decreto n. 1551 de 10 de Fevereiro de 1855.
Manda observar nas provincias o Regulamento, que baixou com o D€crelo
n. 132/1 de õ dI) Fevereiro do anuo passallo, relativo aos l1lachinistas e ás
barcas de vapor nacíonaes.

Hei por bem ordenar que nas provincias se ob~en'e o Regulamento, que baixou com
Decreto numero 1324 de 5 de
Fevereiro do anno passado, na parte relativa á habilitação dos
machinistas, e á' vistúrias das barcas de vapor nacionaes, com
as Instrucções llue a este acompanbão, assignadas por José Maria
da Silva Paranhos, do meu conselbo, ministro e secretario de
Estado dos negocio da marinha. que a~~im o tenba entendido
e faça execular. - Palacio do Rio de Janeiro, em iO de Fevereiro
de 1855, lrigesimo-quarto da Independencia e do Imperio.Com a rubrica de S. M. o Imperador. -José J{ atia da Silva

°

Pa1'anhos.
Instrucçõcs a que se I·crere o De~l'e:o desta data, e segundo as
qllacs de,'e ser observado nas pro1'incias o Reg .!lamento concernente ás bal'cas de "apor n3cionaes, que Jlavegào ilentL'o
ou fOra do l'orto tIo Rio de Janeiro.

Art. 1.° Todas as barcas de vapor nacionaes que navegarem
no interior da provincia, entre os ~eus portos, ou entre estes
e os de outra, deveráõ ter a seu bordo um machinista approvado pela fórma determinada no Titulo I do Regulamen to
n. i324 de 5 de Fevereiro de i854.
Os presidentes das provincias, ouvindo os inspectores dos
arsenaes, e, na falta destes, aos capitães dos portos, marcaráõ
um prazo razoavel dentro do qual deveráõ os macbinistas das
~arcas empregadas em a navegação interior apresentar os seus
lltulos de approvação, se ainda os não tiverem.
Art. 2.° As barcas visloriadas pela commissão respectiva
do arseIJaes, 011 outras estações da marinha, como adiante se
declara, não serão sujeitas a novo exame em outro qualquer
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porto, exceptuado o da côrte, salvo o caso de grave accidente
occorrido durante a viagem, ou de denuncia, segundo a qual
o estado do casco, machinas ou calrleiras torne de imminente
perigo- a abida da barca.
Neste ultimo caso será feita'a vistoria ex-ofTicio, e, sendo
verificado que a barca carece de reparos, o inspector do arsenal, o capitão do porto, ou a autoridade a quem compeLir,
na faHa daquelles, dará parte ao presitlenle da provincia, que
providenciará em conformidade do sobredito Regulamento.
Art. 3. A commissão de exame ou vistoria será composta,
nos portos onde ba arsenal, do ajudante do inspector encarregado das obras do mar, de um engenbeiro de macbinas de
vapor que esteja ao serviço do E~tado, e, na sua falta, do de
qualquer estabelecimento ou fabrica particular, nomeado para
esse fim pelo presidente da provincia sob proposta do inspector do arsenal, e do constructor, ou do mestre que suas
vezes fizer.
Arl. 4. Nas províncias ou portos onde não ha arsenal, mas
~ómente capitania, será a commissão composta do capitão do
porto ou seu delegado, como presidente, de um engenbeiro machinista, e na falta deste. de um me tre caldeireiro de ferro,
ou ferreiro, sendo a nomeação do segundo perito feita pelo
presidente da província, sob proposta do capitão do porto.
Nas provincias ou portos onde não 113 nem arsenal, nem
capitania, servirá como presidente da commissão o official da
armada que estiver empregado em serviço especial da provincia,
ou o commandante de navio de guerra que nella se acnar esLacionado, e, na falta destes, algum official de engenheiros do
exercito, ou algum capitão de navio mercante que tenha a
necessaria aptidão, nomeado pelo presidente da provincia.
Art. 5. O official que presidir a commissão e~aminador:,
se esta não Uver um engenheiro mac.hinista, examinará nao
só o estado do návio, como tambem a machina e caldeiras,
servindo-lhe de auxiliar o mestre caldeireiro ou ferreiro.
Art. 6. Nos logares onde se der a necessidade de taes vi torias, e não fôr possivel formar a cornmissão como ácima se
prescreve, o presidente da provincia proverá a e sa falLa, como
julgar mais acertado, cingindo-se quanto seja passiveI ás presentes Instrucçoe~. .
Art. 7. 0 Os emolumentos, que os interessados deveráõ pagar
pelas vistorias que se fizerem em suas barcas, são os mes:mos que se achão marcados no Regulamento de 5 de Feve~
I'eiro de 1854.
0

0

0

0
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Art. 8.° As aLlribuições, que o cilado Regulamento dá ao
inspector do arsenal de marinha da Côrte, competiráõ a quem
suas vezes fizer nas provincias, e em conformIdade dos artigos
antecedentes.
Art. 9.° As certidões d.JS termos de vistoria, onde não houver secretario, serão passadas pelos afficiaes que presidirem ás
commissões fI~spectivas, sem que por isso accumulem os emolumento' dos dons serviços.
Palallio do Rio de Janeiro, em 10 de Fevereiro de 1855.
José nlaria da Silva Pamnhos.

Decl'eto n. 1573 de 7 de Jlarco de 1855.
o

Eleva o numero dos corretores dtl fundos publicas, e de mercadoria
Praça da capital do Imperio.

da

Hei por bem, sob consulta do Tribunal do Commercio da
capital do Imperio, decretar que o nUlllero dos corretores de
fundos public05 da Praça da capital do Imperia fique elevado a
quatorze, e o dos corretores de mercadorias a doze.
'José Tbomaz Nabuco de Araujo, do meu conselho. ministro e
ecrelario de Estado dos Ilegocios da justiça, assim o tenha
entendido e faça execular. Palacio do Rio de Janeiro, em 7
de Março de 1 tiD, trigesimo-qnarto da Independencia e do
Imperio.
Com a rubrica de Sua Mage tade o Imperador. -José Thometz Nabuco de Át'aujo.

Decreto n. 1574 de 7 de Marco de 1855.
o

D~cl~ra que das decisões sobrtl materia de competencia dadas em qualquer
J.uno, ainda que as causa caibão na alçada. ha aggravo de petição ou
lnstrum~nto, e marca a fôrma do processo e superiores que delles devem
Conhecer.
.

Hei por bem, usando da attribuição que me confere o
a,rt. 1.02, 12 da Coo lituição, tendo ouvido a secção de jusliça do conselho de Estado sobre a representação do presidente
da Relação da Côrte, decretar que O1S decisões sobre materia de
competeocia, proferidas pelos juizes de paz, ou por qnaesquer
oUlros juizes, ainda. que as causas caibão na alçada, haja aggravo
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de petição ou instrumento, sendo a forma do processo e SUP:3riores que delles devem conhecer os mesmos estabelecidos pelo
Decreto n. H3 de H> de Março de i842.
José Thomaz Nabuco de Araujo, do meu conselho, ministro
e secretario de E'tado dos negocias da justiça, assim o tenha
entendido e faça executar. - Palacio do Rio de Janeiro, em 7
de Março de 1855, trigesimo-quarto da Independencia e do
Imperio.-·Com a rubrica de Sua .Iagestade o Imperador.José Thomaz Nabuco de Arav,;"o.

Decreto

li.

1582 de 2 de Abril de 1855.

Manda que sejão matriculado"' Ilas Capitanias dos Portos lodos os calafales
e carpinteiros de l'lId:l1rcaçõe" que e1J\lclivamenle exercerem essas profissões.

Hei por bem, em conformidade da Lei n. 31>8, de t4 de
Agosto de i845, e da minha imperial resolução de 17 deste
mez, tomada sobre consulta das secções dos negocias da guerra
e marinha, e dos da justiça do meu conselho de Estado, determinar o seguinte:
Art. 1. Todos os calafates e carpinteiros de embarcações,
que effectivamente exercerem essas proussões, s~rão matriculados Das Capitanias dos Portos, e igualados ás outras classes
comprehendidas na mesma matricula em co ,formidade do Regulamento respectivo, que baixou com o Decreto n. 447 deI9
de Maio de ,1846.
Art. 2. Os propi'ietarios de estaleiros, ou officinas de CODstrucção naval, não poderáõ admiLtir em seus estabelecimentos
operarias dos sobreditos ameias que não estejão matriculados
nas Capitanias.
Art. 3. O artigo G5 do citado Regulamento das Capitanias
fica substituido pelas disposições do pre ente Decreto:.
José Maria da Silva Paranbos, do meu conselho, miDl tI'O e
secretario de Estado dos negocias da marinha, o tenba assim e~i
tendido e faça executar. - Palacio do Rio de Janeiro em ~ de ~brJ
de 1855, trigesimo quarto da independencia e do Iropeno.-:Com a rubrica de Sua Magestade o lroperallor. - José liM'la
0

0

0

da Silva Pamnhos.
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Decreto n. 1597 do 1° de Maio de 1855.
Dá Regulamento para os Tribunaes do Commercio.

Hei por bem, em virtude do art. '1 da Lei n. 799 de 16 de
Setembro do anno preteri Lo, decretar o seguinte:

TITULO 1.
DA JURTSDICÇÃO COMMERCIAL.

CAPITULO UNICO.
lJisposições g e'raes.

Art. i.. A jurisdicção commercial voluntaria, ou contencio, a
e administrativa, comprehende a todos os commercianLe matriculados ou não matriculados CI).
Art. 2.· Sómente aos commerciantes matriculados compete a
protecção que o Codigo liberalisa a favor do commercio (art.
4 do Codigo do Commercio).
Esta protecção consi te nas prerogativas estabelecidas pelos
art. 21, 22, :309, 3W, 8215 e 89~ do Codigo do Commercio, i4
e 15 do Titulo unico do mesmo Codigo, arls, 3, § i, 32t e 3~3,
3 do Regulamento n. 737 de i850 Carl. 28 da Lei de 19 de
Setembro de i8 O). (2)
Ar!. 3.· É creado um Tribunal do Comm reio na capilal da
p.r0vincia do Maranhão, ficando supprimida a Junta do CommerCIO estabelecida pelo Regulamento n. 738 de 25 de Novembro
de 1850 (Lei n. 799 de i6 de Sct.embro de ·185~, art. 2).
U

TITULO II.
DA JURI DICÇÃO ADMINISTRATIVA.

CAPITULO L
Dos Tribunaes do Comme7'cio corria Tr'ibunaes administrativos.

Art. 4. 0 Os Tribunaes do Commercio, na parte administrativa,
a reger-se, quanLo á sua competencia, or? m e fórma

~nlinuaráõ

(1) L. n. 799 de 1854, art. L
(2) Vide nol. 126 do Cod.
- Existe llma unica Lei de i9 de Setembro de 1850, e esta é, a de n. 602
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do seu uespacbo, pelo titulo unico do Codigo do Commerdo, (}
tit. I do R.egulamento n. 738 de 25 de Novembro ele iSiSO,
cujas disposições ficão em vigor em tudo que não fól' expressamente derogado por este Regulamento (3).
Art. 5.· A.i urisdicção administrali va dos mesmos tribunaes
será exercida sómente na resp~ctiva provincia (art. 1, titulo
unico do Codigo do Commercio, (4).
Art. 6.° Todavia será ex.ten ivo ao mesmo districto da Relaçãoa jl1risdicção dos Tribunaes do Commercio nos casos seguintes:
§ Lo Quaoto à matricula dos commerciantes, corretores,
agentes de leilão, trapicbeil'os, e administradores de armazens
de depositos. e á exped:ção de seus titulas (5).
§ 2. 0 QUanto á concessão ou denegação Lle moratorias (ti).
§ 3.· Quanto ~ rebabililação dos fallidos (7).
§ 4. Quanto ao registro das sociedades commerciaes (8).
§ 5.· Quanto á ol'ganização de uma tabella fixanuo o maxilDoe o minimo da cnmmissão que os juizes do commercio podemconcedeI' aos curadores fiscaes, depositarias e administradores
da massa fallida (art. 839 do Codigo do Commercio) (9).
§ 6.0 Quanto á demissão dos cOl'retores demais agentes
auxiliares do commercio.
Art. 7.· Considerão-se como exclusivamente pert ncentes á
0

da organização da guarda nacional do Imperio; seu art. 28 dispõe sobre a

fOl'ça numelicct de cada companhia.

A redacção do artigo quiz fallar do art. 15 Si 5 dessa lei, ou do art. 28
do Decr. n. 722 de 25 de Outubro elo mesmo anno, que deu Instrucções ou
Regulamento para essa lei.
'
Portanto, no parenthesis.-(Al't. 28 da Lei de i9 de Sctembl'O de 1850)do final do nosso artigo (2·), deverá atlender-se ao equivoco que tenho, ou
deixo, apontado.

(3) Cod., noto 1lt38 j Decr. n. ~662 de 1875; Decr. n. 61l8lt de 1876'
ai ts, 6, 7 e i 8.
(h) Not. aot: e Av. n. 152 de 1876.
(5) 1\'ot. ant.
.
- A disposição do art. 6 Si 1 do Decr. n. 15\;7 de 1855 é taxalll'a e
não comprehende, portanto, a nomeação de avaliadores e .interpretes, a qual
só fica J'estricta, combinado aquelle artigo com os arts. lt e 19, ás comarcas
em que tiverem assento os Tribunacs do Commercio e juizes especiaes. Av.
n. :I.lt8 de 1855.
(6) Decr. n. õ3B5.de 11;76, art. 1 ~ 2.
(7) Deer. n. 6385 de 1876, art. 1 Si 1.
(8) No!. 18.
(9) Cod., not. i3tlt.
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jurisdicção administrati va os casos de que trala o artigo antecedente (iO).
Art. 8. o Das decisões elos Tribunaes do Commercio:
1.0 Concedendo moratorias ou a rehabililação do fallido.
2.° Prohibindo ou annuIlando o registro dos contratos de 0ejedades commerciaes.
3.° Multando, suspendendo -ou demittindo o corretores, e demais agentes allxiliares do commercio.
4.· Mullando os administradores de trapicbes alfandegados, e
capitães de navios Carl. 18, § 8 e 12 do Regulamento n. 738
de 1850).
Ha recLUSO, sem eIIeito suspensivo, para o conselbo de Estado C'I 1).
CAPITULO II.
Do presidente e fiscal do Trib1mal do Commercio. na parte administratÍ'l;a .
Art. 9.° Compete ao presidente do Tribunal do Commercio,
além das attribuições que actualmente lhe pertencem Cart. 30
do Regulamento n. 738 de 2õ de Novembro de 18õO) :
§ :1. 0 Ad\"ertir e reprehender aos empregados do Tribunal
quando faltarem ao seu dever.
§ 2.· Suspendê-los por quinze dias até dous meze .
3.° Promover a respon abilidade dos me mos empregado
quando fôI' ca o della.
A ub tituição do pre idente é regulada pelo art. 51 (12).
AI't. iO. Ao fiscal compete requerer ao Tribunal a probilJição
ou annullacão do reai lro dos contratos de sociedades nullos
por falta de sOlemnidades ubstanciaes, e interpôr o lecur os
estabelecidos 00 art. 8, §§ -I e 2.
Este recurso não exclue o das partes, e deve ser interposto
~m dez dias (13).
(10) 1\ jurisdicção eommeltida aos juizes municipaes pelo art.

19 do Decr.

n. 1.597 não se estende aos actos administrativos especificados no ar!. 7.
Av. n. 1I6'l de 1865.
(11) Sub istem estes recursos, menos o do n. 1. Decl'. n. 6385 de 1876,

an. 4.

(12) Cod., noto 1448; Decl'. n. 638li de 1876', an. 9.
(13) Cod., not. 1448; Decl·. n. 6:J8!1 de 1876, art. 10 § 2 n. 2.
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CAPITULO III.

Dos Conservadores do Commercio nas provincias em que -não ha
T?'ibtmaes do Commercio.

Art. fi. Nas referidas provincias haverão conservadores do
commercio, que nas capi taes maritimas serão os inspectores da
alfandega, e administradores de me as de rendas, e nas outras
capilaes os inspectores de thesourarias.
Ficão supprimidas a Juntas do Commercio (14).
Art. 12. Compete aos conservadores de commercio nas capitaes marítimas (Hí):
§ 1. 0 O registro das embarcações brazileiras destinadas
á navegação do alto mar (Decretos n. 864 de 17 de Novembro
de 18M., e n. 930 de 10 de Março ele 1852) (16).
§ 2.° A rubrica dos livros dos commerciante', e agentes auxiliares do commercio (Dec['eLo n. 930 de 10 de Março de
1852) (:17).

§ 3. 0 O registro dos documentos que os commerciantes ão
obrigados a inscrever no registro publico do commercio, salva
(i/I) Ass. n. 5 de 6 de Julho de.1857.
Este artigo tem sido constantemente alterado; -o Decl'. n. 1697 de 1855
creou diversas Conservatorias. mesmo em cidades não capilaes ;-0 Decr.
n. 3018 de 1862 creou uma outra nestas condições i-O Decr. n. 4327 de
1.869 mandou ficar a cargo das alfandegas e mesas de rendas o trabalho
do expediente das mesmas Conservatorias.-Vide noto 1439 do Cod. e Decr.
n. 6384 do :1876, arts. 15 e 18.
(15) Decr. n. 6386 de 1876, arts. 15 e 18.
(16) Tendo o Inspector da Thesouraria do Rio-Grande do Norte consul·
tado ao Tribunal do Commel'cio de Pernambuco para quem se d:i o recurso
dos actos praticados pelos conservadores do commercio, relativamente ás
questões de registro de embarcações, respondeu-se-lhe que, á vista do cap., 3
tit.2 do Decr. n. 1597 de 1855, os inspectores dt thesouraria uão podem fiscaUsar ou superintender os actos praticados dos de alJ'andegas, qua~d_o ~xer:
cem allribuiçõ~s de conservadores de commercio, e que das declSoes p~l
estes proferidas só ha recurso para os respectivos Tribunaes de Com,:!erclo
nos casos jndicados no cit. DecI',; accrescentando-se que da denega~ao do
registro de embarcação não ha recurso algum, pois a unica obrigação ~ncu~'
bitl a aos conservadores do commercio é, feito o registro, remetter cópIa de e
ao Tribunal do seu districto, art. 2 do Decr. n, 866 de 185f, e ~o, casO
de verificar-se o registro sobre embarcação vendida, enviar outra copJa ao
insp~c.tor da thesouraria de fazenda respectiva, afim de expedir a ess a
parllçao as ordens que o caso exigir. Av. de 16 de Junho de 1.860,
.
da Justiça de 1.875.

Rd-

(17) Decr. n. 4356 de 1869,

Si 106.
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dispo ição do art. 6, § 5 (Decreto n. 930 de fO de Marco
de J852 (i8).
§ 4. As attribuicões que o art. i8,§§ 2,3,4,9, 10, H
e {3 elo Regulamento n. 738 de 25 <1e Novembro de 1.850
confere aos Tribunaes do Commercio (i 9).
§ 5. Mullar e suspender, com recurso para o Tribunal do
Commercio do disLriclo respectivo os corretores. e agentes
auxiliares do commercio (ar L. 18 do Decrelo n. 738 de 1850,
§ 6; Decretos ns. 806, 858, 863 de i 85L) (20).
§ 6. 0 Propôr ao Tribunal do Commercio respectivo a demissão ou destituição dos referidos agentes auxiliares do commereio (21).
§ 7. MuHar com recurso para os mesmos Tri bunaes os trapicbeiros, armadores, e capitães de navios (Decretos ns. 862
e 8i9 de 1851, e 916 de 1.852.) (22).
Art. i3. Compelem aos conservadores do commercio, nas
provincias não maritima , as attrilJuicães referidas no art. antecedente, §§ 2, 3, 5 e Ô (23).
ArL. 1.4. Para o expedienle da conservaloria do commereio
serão nomeados pelos inspectores das alfandega, administradore de mesa de rendas e inspectores de Lhesouraria , um
official e um archivisLa dentre os empregado re~pecti vos, aos
quaes ão applicaveis as disposiçõe dos art . M e 45 do Regulamento n. 738 de 25 de Novembro de 1850 (24.).

1t

0

0

0

(18) As cartas de approvação dos estatutos, assim como os mesmos estatutos ou escriptura de associação, serão registrados no Tribunal ou Conservalaria do Commercio de cada provincia, ou districto em que se houver de
eslabelecer os bancos, companhias, sociedades anonymas e outras. - Decr.
n. 2711 de 1.860, art. 13, Si 1..
- Salva et disposição elo al·t. 6, Si 5; é erro typographico j deve ser
-~ 1I-: imrJortaria um contrasen 11 da lei, porque o registro das sociedades
allonymas não põde deixar de ser feito pelos Tribunaes de Commercio.-Av.
de 10 de Julho de i867.
- Não foi só ~nlão o Decr. 1597 em que deu-se o erro lypographico, mas
tambem no Decr. n. 2711, acima cito
- O Tribuual do COllllllercio do Maranhão declarou aos conservadores do
eorn~ercio que lhes· não compete o registro dos contratos de sociedades comlIIerCllles. Rel. ela Justiça de 1863.
(19) Ass. n. 5 de 6 de Julho de 1857 ; nots. ao art. 18 do Reg. 738 e Decr.
D. 6304 de 1876, art. i5 ~ 2.
UO) Decr. n. 63811 de 1.876, al'ts. 6 e 15 § 2.
(21) Not. ant.
(22) Decr. n. 63811 de 1:876, arts. 15 § 2 e 18.
(2;j) Not. ant.
(211) O trabalh de expediente das Conservarorias 00 COlllmercio ficará a
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Art. HS. Os conservadores do commercio nas provincias marilimas terão os seguintes livros (25):
§ L o Do regi tro das embarcaçõe' (art. 12 § '1).
% 2. o Do registro publico dos doc'umento (al't. '12, 3).
§ 3. Da corre pondencia.
§ 4.° Dos emolumentos.
Art. 16. Além dos livros mencionados no artigo antecedente,
haverão os que fôrem convenientes, e pelo gOíerno approvados.
Art. i 7. Os con ervadore do commercio das provincias não
marítimas terão sómente os dous livros eguinle :
§ 1.0 Do registro publico dos documentos (art. '13).
§ 2.· Da c01'respondencia.
Art. 18. São applicaveis aos conservadores do commercio as
disposições do art. 73 do Regulamento n. 738 de 21> de Novembro de 1850. (26).
0

TITULO III.
DA JURlSDICÇÃO CONTENCIOSA E

VOLUNTARIA.

CAPITULO 1.
Dos juizes de '1 ~ instancic/'.

Art. i 9. A jurisdicção dos juizes especiaes do commercio é
extensiva sómente á comarca das. capitaes em que elles (ôrem
creados, e terão alçada até 500;tP (27).
.
Nos termos das outras comarcas esta jurisdicção será exenada pelos juizes do cível ou municipaes (art. 6 do Regulamento
n. 737 de 25 de Novembro de 1850) (28).
cargo das alIandegas e mesas de rendas (art. i26 Si !.l7 do Decr. n. 2667
'de 1860); revogado o art. 14 do Decr. n. 1597 dt: 1.855. DeCl'. 11. ú327 de
18G9.- Vide Decl'. n. 63fs4 de 1876, art. i5 Si 2 e 18.
(25) Decl'. n. 63811 de 1876, art. 15 Si ~\
(26) Reg. n. 737, noto 115.
(27) Av. n. 1I61 de 1865, noto 10.
(28) Aos Tribunaes de Commerr.io cabe tomar conhecimento dai ap~el.
lações interpostas dos juizes municipaes, em ca sas do valor de 500$, P?lgue
a essa alçada não cabem laes causas, vistrJ corno é ella restricla aos JUIZ;
especiaes, segundo o art. 19 do I ego n 1597 de 1855; continuando, pOltanto, a ser a alçada dos dilos juizes mllnicipaes a mesma do art. 26 do
Titulo unico do Cod. Comm.-Av. n. 270 de 1865.
1>
- Independentemente deste Av., a alçada estava fixada pelo Deer. n. i28
de 1853. -Cad., nots. 1!.l61 e 1ú72.

DECRETO N.

1597

DE

1855

Art. 20. Ficão creado juizes especiaes do commercio na capital do lmperio e nas provincias da Balda, Pernambuco e Maranhão (Lei n. 799 de 1.6 de Setembro de 1854., art. 2) (29).
Art. 2'\' Os juizes de direito especiaes do commercio serão
~ubstiLuidos, nos seu impedimentos, pelos juizes de direito da
comarca na capital, pelo da P vara onde houver mais de um,
e pelo da 2 na falLa deste (30).
Art. 22. Os juizes de direito especiaes do commercio venC8ráõ o mesmo ordenado e gratifica~,ão dos demais juizes de direito, e terão o emolumentos que competem ao juize municipaes (3-}).
B

sEcçl0 L-Da jurisdicção volUllLaria.

ArL. 23. Os juizes de direito especiaes do commercio e os
demais juizes, além da jmisdiccão valun taria que actualmente
exercem (arts. 2! e 22 do Regulamento n. 737 de 25 de Nov~mbro de 1850), terão as atlribuiçães que competem ao preSIdente do Tribunal do Commercio, e aos mesmos Tribunaes
(29) Na capital do Imperio a jurisdicção do juizo especial do commercio
compeLe cumulativamenLe a duas varas, com a denominação de primeira
e ,egunda vara commercial.
- A. vara existenLe, crcada pelo Decr. n. 1597 de 1855, se considerará
primeira.
- Ambas de 3' entrallcia. -Decr. n. 1.910 de 1857.
A.s varas commerciae' da Bahia, Pernambuco e Maranhão (das capiLaes)
sao consideradas de 3" entrancia.
- Decrs. 11S. 4825 de 1871, n. 5458 de i873 e 5587 de 1875.
(30) Na capilal do Imperio compeLe a sob LilUição ao juiz municipal da
3' val·a.--Decr. n. 1909 de 1857, art. 3.
- Quando se dér o impedimento de algum dos referidos juizes, ou houver
accuDlulação de substituições, serão observadas as regras estabelecidas pelo
Decr. n. 133 de 1842.-Decr. ciL. D. 1.909 de 1857, art. lJ.
- Consultando o juiz municipal da 3" vara a Côrte se, á vista do Av.
n. 31.7-de-+8 de Julho de 1865, devia, como 1° supplente dos juizes do
comn:ercio, ubstHuir os mesmo juizes, accumulando as duas varas comDle~claes. não obstanLe baver outro juiz municipal elfectivo em exercido:
decl.dio o Governo Imperial que - o mencionado Aviso não póde resolver a
~uvlda, que sóm~nLe é solvida pela doutrina do art. 1. Si 2 do Decr. n. 1.33
e 26 de Fevereiro de 1842, combinado com o ar\. 4 do Decr. n. 1.909
de 28 de Março de 1857. Assim, pois, devia o consultante substituir nnica~~nLe uma das varas commerciaes, qllando estiver em exercicio algum dos
JUIZes mUllicipaes e eJfectivos das ouLras varas .-Av. n. 1.56 de 1868. -Deer.
II. 4824 de 1.87{, ar\. lJ.
(3i) Ordenado .. ; . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . • .•. 2 :4005000
Gratificação. . .. . • .. .. . . .. . . . .. . . .. .. 1: 2008000 3: 600$000
- Lei n. 1764 de 1870, ar\. 26.
- Os emolumentos são regulados pelo Decr. n. 5í37 de 187lJ.

0-
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nas causas de fallencia, salva a disposição do art. 6, §§ 2.
3 e;) (32).
SECÇÃ-O 11.-

Da jurisdicção conlencio'a.

Art. 24. Aos mesmos juizes (art. H)) compete em .1" instan·
cia o julgamenlo das cansas commerviaes, enlre as quaes se
comprehendem as de fallencia (33).
CAPIT LO II.
Dos Tribunaes do Commercio como Tribunaes de 2a instanvia.
SECÇÃO

1.-Composiçãú dos Tribunaes.

Art. 25. O Tribunal do Commercio da capital do Imperio.
para funccionar como Tribunal de ~a instancia, é composto:
§ f.· Do presidente. .
§ 2.° Do fiscal.
§ 3.° De seis deputados commerciantes.
§ 4.° De lies desembargadores adjuntos, designados pelogo·
verno d'entre os da Relação do Rio de Janeiro que nella tenhão
exercicio (34).
Art. 26. Os Tribunaes do Commerci(l da Bahia, Pernambuco
e Maranhão para o mesmo fim sel'ão compostos:
§ Lo Do presidente.
§ 2.° Do fiscal.
§ 3.° De quatro deputados commercian teso
§ 4.° De dous desembargadores adjuntos (35).
._
Art. 27. Os presidentes dos Tribunaes e os adjuntos delxao o
effectiyo exercicio da Relacão, vencendo o mesmo ordenado, e
gratificações ( 3 6 ) . '
,
Art. 28. No caso pr0visto pelo art.. 83 do Regulamento de
3 de Janeiro de '1833, ante de serem chamados os juizes de
(32) Ass. n. fi de 6 de Julho de 1857.
(33) Reg. n. 737, al't. 9 e Av. n. 30 de 1856.
.
- Da terminação ue competir o julgamento das causas com!DeJ'CI~cs ~os
mesmos juizes, não se póde deduzir que os processos de fallencm seJuo pl~
priamente causas contenciosas quando são, na verdade, actos de plevenç~O
aiminislraliva. Acc. do Trib. do Comm. da Côrte de 5 de Dezembro e
1867 e Rev. de '1.7 de l\Iaio de 1. :68. -Rev. do Inst. dos Advs. de i B6B ,
pago 293.
(34) Cod., tit. un., art. 2.-Derogat'0. Decr. n. 2342 de 1873, art. i §ú.
(35) Cod., lit. un., art. 2.-Derogado. Not. an'.
(36) Cod., tit. un., arts. 2 e 28.-Delogado, Not. ant.; Decr. n. 5618 de
1.874, arl. 9.
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direito, para o julgamento de algum feito, o presidente da Re·
lação convocará o adjunto ou adjuntos que fôrem precisos para
completar o numero (37).
SECç.:í.O

n.-Das conferencias e audiencias.

Art. 29. As conferencias para julgamento das causas commerciaes terão logar nos mesmos dias em que actualmente os
Tribunaes fazem as suas sessões, e logo depois que estas se
findarem.
As conferencias duraráõ até ás 3 íboras da tarde, se fôr
preciso (38).
Art. 30. Os adjuntos tomaráõ assento· na mesma mesa, á direita e esquerda do presidente por sua antiguidade (39).
Art. 3'1. Findas as conferencias, terão lagar as audiencias,
feitas cada semana e alternativamente por um dos adjuntos (40).
SECÇÃO

ru.- Da competencia dos Tribunaes do Commercio.

Art. 32. Compe'te aos Tribunaes do Commercio em 2a instancia o julgamento das appellações interpostas das sentenças
proferidas pelos juizes de direito especiaes e de mais juizes
do commercio (art. t9) (4.f).
Art. 33. O districto da jurisdicção dos Tribunaes do Commercio, em 2 instancia, é o mesmo das Relações (42).
4

SECÇÃO IV.-

Do julgamento.

. .Art. 34.. As causas commerciaes serão julgadas por quatro
JUIzes. dos quaes dous serão desembargadores e dous depulados commerciantes.
Entre os desembargadores que podem ser juizes se comprehende o fiscal (43).
Art. 315. No caso de empate, ou seja a questão prejudicial,
(37) Arts. 38 e 52:-Cod.• not.' 10M2; Reg. de 3 de Janeiro de 1833'
arl. 83; Av. n. 83 de 1872.-Derogado. Decr. D. 5618 de 1874. arts. 7 e 8.
(38) Re!\,. D. 738; not.i-alterado pelo Decr. u. 1800 de 1856.-Derogado.
- Sobre os Tribunaes de Relações. Decr. n. 5618 de i8711, arts. 49, 50,
5i c 52.-Sobre aS Juntas do Commerdo; Decr. n. 6384 de 1876, aft. 8.
(39) Reg. n. 738, art. 2.
(40) Not. 38.
(41) Derogado. Not. 3tJ.
(42) Derogado. Not. 34.
ar.(143)70.Reg. n. 738, art. 7-Derogado. Not. 3it e Decr. u. á8211 de 1871,
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incidente ou principal, a decisão comp te ao pre idente, que
terá voto de desempat.e (44.)Art. 36. O relator será sempre um dos desembargadores a
quem por distribuição couber este encargo. O outro desembargador será o immediato ao relator. Os dous deputados
commerciantes, que de, em julgar a causa, serão sorteados no
acto do julgamento (40).
Art. 37. Se algum dos deputados commerciantes fór suspeito
ou impedido na causa, sefá substituído por outro sorteado (46).
Art. 38. No caso de ~'uspeicão ou impedimento cio relator,
proceder-se-ha á. outra distribuição; o desembargador immediato será substituido p~lo que se lhe seguir, e, se todos fôrem
suspeitos ou impedidos o .pre idente do Tribunal deprecará ao
da Relação que nomeie -d sembargador para subslitui-los(47).
Art. 39. Interposta, recebi a e srguida a appellação, o se·
{lretario do Tribunal laufrá termo de rec.ebimento e a apresen·
tará ao presidente, que' por se despacho, mandará dar vista
is partes para arrazoarem, cono dendo o prazo improrogavel
de dez dias a cada uma, seja ella singular ou collecliva (48).
Art. 40JFindos os termos, e iBd pendentemente de despacbo,
ou solicitação das parle, o escrivão cobrar~ os autos com aIlegações ou sem ellas, para proceder-se á distribuição do re~
lator (4,9).
.
Art. 41. O relator an tes de tudo examinará se o feito esta
nos termos de ser proposto, e por seu despacho ordenará as
diligencias precisas, como pagamento de direitos, nomeação e
audíencía do curador, inquirições, exames ou vistorias (50),
Art. 42. Tambem compete ao relator processar ou julgar as
habilitações que sobrevierem (o I).
I1rt. 43. Estando a causa em termos de ser proposta, o .relator a entregará. em conferencia ao desembargador immedlato
,(4'1) Reg. 11. i38, art. 7; Av. n. 272 de 1869: Os presidentes del\el ações não vot~o senão quando rela tão. Av. n. M5 de 1875. Quanto a.o volO
de desempate não cuidou o DecI'. n. 56UI de :187lt, e será caso de apphcar-se
o disposto no art. :1 do Decr. n. 28 de :1833.
(lt5) Vide Rev. n. 8333 de 23 de Agosto de 1872.-Decr. n. 5618 de 18ilJ.
art. 110.
(lt6) Reg. n. 738, art. 3lt; DecI'. n. 5618 de 1874, arts. 135 e sego
(lt?) Art. 28; Decr. n. 5618 de 187lt, art. 138.
(lt8) Decr. n. lt82lt de 1871, art. 70.
(lt9) Ans. lt9 e 5lt; Decr. n. lt824 de 1871, art. 70.
(50) Decr. n. 5618 de 187lt, arls. 17 e sego
(51) Reg. n. 737, art. lt03; Decl'. n. 5618 de 187lt, art. 151.
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em antiguiàade com relatorio escripto, em o qual não revelará seu voto (52).
Art. 44. O desembargatlor immediato, tendo examinado o
processo, o apresentará ao presidente, que marcará o julgamento para a mesma conferencia ou para a seguinte (D3).
Art. Mi. Sorteados os dous deputados commerciantes, relatado o feito e di cutido pelos quatro juizes, decidir-se-ha a
causa á pluralidade de votos, e conforme o vencimento o
relator, na mesma conferencia ou na seguinte, lavrará o accordão,
que por elles será as ignado. Todavia será adiado o julgamento
para a conferencia, seguinte, se algum dos deputados commerciantes pedir este espaço para vêr os autos (54).
Art. 46. Proferida a sentença, publicada em audiencia, sendo
passados cinco dias, será extrahida do processo, se o vencedor
a exigir (5D).
Art. 47. A sentença será assignada pelo relator, e tambem
pelo presidente, se tiver havido desempate (56).
Art. 48. Nos embargos oppostos ao accórdão se procederá
como dispõe o Regulamento n. 737 de '1850, arts. 662, 663
e 664 (57).
Art. 49. Para o julgamento de embargos não haverá nova
distribuição (D8).
(52) Decr. n. 561.8 de 1.874, arts. 1.1.8 e 1.28.
(53) Decr. n. 5618 de 1874, art . 120 e 1.28.
(54) Consultando o conselheiro presidente do Tribunal do Commercio da
Côrte se, adiado o julgamento de uma causa, na fórma do art. 45 do Decr.
n, 1597 do 1° de Maio de 1.855, e deixando de comparecer na conferencia
seguinte algum dos deputados já sorteados, deverá proceder-se ao sorteio
de outro deputado, ou deverá e~perar-se até outra conferencia pelo deputado
sorteado, sendo que ha pouco dias, verificando-se esta hypothe e, o Tribunal do Commercio acloptou o segundo alvitre: o governo imperial decidio
que o arbitrio tomado pelo Tribunal deve servir de regra em caso semelhantes, porquanto, em virtude do sorteio. o juiz ficou certo, e pelo exame
dos autos se tornou o mais habilitado para decidir a causa, sendo que não
obsta a razão da demora, porque maior póde ella ser se o outro soneado
tambem pedir adiamento, como pC41io o pl'imeiro.-Av. n. 441 de 1.865
avo no 265 de 1870; e Decr. n. 5618 de i874. art. 128.
(55) Av. 11. 405 de 1855.-V'ide nots. 51.0 e 5i2 do Reg. 11, 737, e Rev.
no 8279 de 10 de Outubro de 1873o--G. Jw'. t. 1. pago 363.
(56) Reg. no 738, art. 8.
- Assignão todos os juizes o- Vide Rev. n. 6053 de 20 de Julho de i861noto 57 do Reg. n. 738 j DecI'. n. 5618 de 1874, art. 1ll
1.3.
(57) Decr. 11. 561.8 de i87!!, art. 1.60.
(58) Arts. 40 e 54; Dm. 11. 5618 de 1874, art. 160 o
c. c.
53
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",.-Do presidente do Tribunal do Commercio como Tribunal de 2imtancía.

Art. nO. Ao presidente co Tribunal do Commercio na parte
judiciaria compele (59) :
§ L° Dirigir os trabalhos, manter a ordem na discussão, e
fazer executar as leis e regulamentos commerciaes.
§ 2. 0 Di tribuir pelos adjuntos as appellações.
§ 3.° Decidir os aggravos de petição e in trumento, assim
como as cartas testemunhaveis.
4. o Ter o sello do Tribunal para fazer selIar as sen tenças.
extrahidas dos àccordãos.
§ n.o Expedir em seu nome e com sua assignatura as portarias ou ordens tendentes á execução das deci ões do Tribunal.
§ 6.° Julgar as suspeições de sua competencia.
Art. . 51. O presidente será substituido pelo vice-presidente,
e em falta deste pelo desembargador mais antigo que não fôr
o fi cal (60).
Art. n2.' Quando algum do adjuntos exercer apre idencia
por mais de duas conferencias, será substituido como relator,
pas ando os feitos a outro adjunto (61).
SECÇÃO VI. -

Do secretario e demais ofliciaes empregalIos dos juizos, e
Tribunaes do Commercio.

Art. n3. As funcções do secretario do Tribunal (arts. 76 e77
do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833) serão exercidas pelo
(59) Not. 34"
(6.0) Cod., noto 1442.
- Tendo sido designado para julgar um feito pendente no Tribunal de>
Commercio de Pernambuco um desembargador da Relação, suppõz-se este
com direito de presidi-lo, por ser mais antigo do que os desembargadores
adjuntos, e o governo imperial decidio que-a di posição do art. 51 do Decr.
n. 1597 do 1° de IIlaio de 1855, onde se determina que o presidente do
Tribunal do Commercio seja subslituido pelo vice-presidente, e, em sua falta,
pelo desembargador mais antigo, refere-se unicamente aos adluntos que, lJa4
vendo deixado o exercicio das Relações, têm assento e fazem part~ dos
Tribunaes do Commercio. Bem procedeu o respectivo presidente d? trJb~nal
passando a presidencia, não ao desembargador, ainda mesmo maIS antigo,
da Relação, designado para servil' no impedimento de um adjunto, maS
a outro adjunto, que elfectivamente faz parte do mesmo Tribunal.
Por essa occasião se observou que, quando o pres'dente do tril?una.l.se
reconheceu suspeito, .houvesse passado a jurisdicção ao adjunto mais ~nugo
investido da presidencia, competiria, nessa qualidade, deprecar ao J?res1dente
~a Relação a designação de um desembargador, o qual já acba~la apre->
sldencia assumida pelo substituto legal, evitando-se assim o conlhcto.- Áv,
D. 509 de d.866.-Decr. 5618 de 1874, arls. 12 e sego
(61) Cod., noto 144J?-Derogado. Decr. n. 5618 de i874, art. 61.
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ofilcial-maior da ecretaria do Tribunal, o qual vencerá, a titulo de gratificação, metade do ordenado que percebem ou
vierem a perceber os ~ecretarios das Relações, entrando, porém,
os emolumen tos para a caixa respectiva (62).
Art. M. A secretaria tambem será a me ma, havendo nella,
porém, os livros precisos para a distribuição, em os quaes se
attenderá ás diversas especies ou objectos della (63).
Omodo da di tribuição nos respectivos livros, e ,da entrega
do autos aos adjuntos, juizes, advogados e fiscaes, será o
mesmo usado nas Relações (64).
Art. M. Em cada um dos Tribunaes do Commercio para o
exercicio da' respectiva jurisdicção, além dos empregados existentes, que serão communs na parte judiciaria e administrativa,
haverá (65):
§ Lo Dous escrivães de appelIações e aggravos (66).
§ 2.° Dous continuos (67).
§ 3.° Dous ofIiciae de justiça (68).
Art. 56. Os continuas e officiaes de justiça terão as mesmas
funcções que ao das Relações incumbe o Regulamento respectivo, e erão nomeados pelos presidentes.
Elles serviráõ tambem na parte administrativa, competindo
aos oiliciaes de ju tiça as diligencias que hoje estão incumbidas
ao porteiro (69).
Art. 57. Os continuas venceráõ q80~ de ordenado, e os
officiaes de justiça 2q,O 000.
• (62) Codo, Dot. 1675.-Quanto aos· das Relações. Decr. n. 5618 de 187lt,
arts. 26 e seg.j-quauto aos das Juntas do Commercioo feer. n. 6386 de
1876, arts. 3, 10 e sego
- (63) Codo, Tit. uu., art. 7; Reg. n. 738, art. 43.- Oerogado. Deer.
n. 5318 de 18711, art. 24 § H.
(64) Arls. 39, 43 e 44. -Derogado. Decr. n. 5618 de 1874, arls. 201 § H
e 36 § 2.
(65) Cod., noto 1475.-Derogado. Not. 34.
(66) Art. 59.
- São, actualmente, os labelliães privativos do protesto das letras de
cambio, da terra, e de todos os titulos que o exigem.-Decr. U. 1639 de 1855;
Decr. n. 5318 de 18711, arts. 25 e sego
(67) Art. 57; Decr. n. 5618 de 1874, art. 29.
(68) Art. 57; Decr. n. 5618 de 1874, art. 42.
(69) Art. 56.
- Os solicitadores nomeados pelos presidentes das Relações, em virtude
do Deer. n. 398 de 18M, devem ser admiltidos a servirem nos Tribunaes
do Commercio.-Av. n. 1.48 de 1855. Not. ant.
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Além dos ditos ordenados, venceráõ os mesmos emolumentos que competem ou competirem aos empregados das Relações (70).
Art. 58. Os contadores e distribuidores do geral serão tambem
dos Tribunaes e juizos do commercio (71).
Art. 59. O juiz especial do commercio da capital do lmperio
terá dous escrivães, e os das outras provincias um só, os
quaes serão nomeados, sendo possivel, dentre os actuaes (72).
Estes escrivães serão tambem tabelliães privativos do pr0testo das letras de cambio, da terra e de todos os titulos que
o exigem (73).
CAPITULO II.
Do p"'oces8o.
SECÇÃO

r. -

Do processo commercial em la inslancia.

Art. 60. As causas commerciaes continuaráõ a ser processadas pela fórma estabelecida no Regulamento n. 737 de 25
de Novembro de 1850.
Art. 6!. Os recursos necessarios da pronuncia ou não pronuncia, no caso de quebras, serão interpostos para 00 juizes
de direito do crime, sendo proferidos pelos juizes municipaes,
e para as Relações quando fôrem dos juizes de direito aspeciaes.
Dos despachos dos juizes de direito do crime, quando substituirem os juizes de direito especiaes, não l)averá recurso (74)
Art. 62 O processo das quebras não será mais dividido ~m
duas partes, porém seguido conforme a ordem cbronolog1ca
(70) Art. 96.
(71) Reg. u. 738, art. 107.
- Os contadore. do geral servem nas Relações. Decr. n. 54 de 1833;
Decr. de 21 de Outubro do mesmo anno; Decr. de 2 de Abril de 1835.

d,

(72) Ha dous escrivães especiaes do juizo de 1. "-instancia, quer na Babi
quer em Pernambuco: derogado nesta parte o art. 59. -Decr. n. 1710 e
!l855.
- Na capital tIo Imperio ha quatro, smdo que o, dous creados por esl~
Decr. (i597) servem na 1" vara e mais dous na 2" vara. -Decr. n. 19i
de 1857, art. Ú.
(73) São os escrivães de appellações e aggra"-os-not. 65.
(711) Av. u. 271 de 1865.- Vide noto 1290 do Cod.-Derogado. Decr.
ll. 11858 de 1872, art. 2.
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dos actos, e successão delles estabelecida pelo Codigo Commercial, salvo se esses actos puderem ser simultaneos e devão
correr em separado (75).
Art. 63. Podem ser imullaneos com outros actos, começando todavia nos termos legaes :
§ L o O balanço (art. 817 do Codigo) e a averiguação das
causas da fallencia (art. 8i8), sendo, porém, essenciaes um
e outro para a qualificação da quebra e pronuncia do fallido.
§ 2. 0 Aavaliação e venda dos bens logo depois do inventario,
e sem prejuizo ou interrupção dos actos de que trata o § 1.
§ 3,· Os embargos do fallido.
§ ~.o Os actos de arrecadação e administração.
§ 5. Os incidentes ou emergentes dos quaes não dependão os
actos seguintes ou definitivos.
Concluidos estes actos, o juiz mandará reunir ao processo por
sua ordem os que fôrem essenciaes, ficando os outros appensos.
Art. 6~. Os juizes de direito especiaes e os demais juizes de
commercio exerceráõ conjunctamente as funcções de juizes commissarias, que ficão supprimidos.
Art. 65. Podem todaVia os Tribunaes do Commercio e os juizes de direito especiaes commetter aos juizes municipaes as dili~encias necessarias, com excepção do julgamento definitiío ou
mterlocutorit) (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 sellos (77).
Art. 67. As funcções que no. processo de quebras compeLião
ao desembargador fiscal ante o Tribunal do Commercio serão
ex.ercidas pelo promotor publico (78).
,
Art. 68. Anomeação do curador fiscal não impede a qualquer
0

(75) Art. 93.

(76) Compele â 3' vara muniCipal da Côrle a execução das diligencias
decretadas pelos tribunaes ejuizes especiaes do commercio.-Decr. n. 1.908
de 1857, art. 1., SI 3. Decr. n. 4824 de 1871., arts. 3 e 4.
(77) Art. 72, SI 3; Reg. n. 738, art. 111 ; Decr. n. 2691. de 1860, art. 8 ;
Cod., nOls. 438 e 1.266.
- E reciproco e commum ao fallido e aos credores o recurso de ag~ravo
do despacho que declara ou não a abertura da fallencia. Decis. de Agg. da
ReI. da Côrte de 26 de Maio da 1876.-Di7·. t. 10 pago 768.
(78) Cod., noto 133i.
- Quando possão ser nomeados os promotores publicos. - Av. n. 210 de
1860 e Av. D. 278 de 1865.-Vide noto 1.268 do Cod.
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credor de requerer ou promover o que fór a bem da massa
falljc1a (79).
E licito tambem ao promotor publico intervir, requerer e
promover, perante o jnizo commercial, todos os actos do processo depois da abertura até á qualificação da quebm e pronuncia
do fallido, quando o mesmo proces'o fôr abandonado pelos
credores por transacção ou pobreza da mas a fallida.
Art. 69. As providencias do Decreto n. 1368 de 18 de Abril
de 1854, art. 1, são extensivas ao casos dos arts. 870 e 900
do Codigo Commercial (80).
Art. 70. Não querendo o credor nomeado aceitar a nomeação
de curador fiscal, depositario, ou qualquer encargo ou incum'"
bencia legal, o juiz poderá nomear para substitui-lo algum que
não seja credor.
Assim por igual procederá o juiz quando entre os credores
não houver pessoa idonea para curador fiscal ~8i).
SECÇÃO Jl. --

Do processo em 2' instancia.

Art. 7:L O processo das causas commerciaes em 2' instancia
será rtlgulado pelas dispúsieões deste Regulamento e dos Regulamentos ns. 737 e 738 de i 850, e, nos casos omissos, ..pelo
Regulamento de 3 de Janeiro de 1833 (8~).
SECÇÃO

m. - Dos aggravos.

Art. H. Os aggJ.·avos de petieão e instrumento terão lagar (83):
§ t. o Nos casos marcados no Regulamento n. 737 de 25 de
Novembro de 1850, arts. 44.1 e 669 (84).
(79) Em causa em que deve ser ouvido o curador fiscal de uma massa
fallida, não releva da nullidade, pela preterição da audiencia delle, a cirCU~l
stancia provada de só posteriormente á propositura da acção ter-se .feIto
publico por editaes o exercicio de suas funcçõe;. Acc. da ReI. de Minas de
25 de Junho de 1875.-.Dil'. t. 10 pago 271..
_
- O disposto no art. 68 do Reg. n. 1597, quando permítte a iutervençao
do promotor publico perante o juizo commercial, no caso de abandono do
processo por tl'ansacção dos credores, não ob~la a que a falLencia, aberta,
deva cessar, provando-se haver sido pago o passivo, sllvo o caso de culpa
ou dólo. Decis. de Agg. da Rel. da Córie de 11 de Maio de 1877 .-Du.
t. 1.3 pago 406.
(80) Derogado. Decr. n. 4882 de i872, art. 2.
(81.) De ordinari se nomêl \l.n advogado: pratica que, invariavelmente
seguimos.-Cod. noto 1.3~0.
(82) Decr. n. 5618 de 187lt.
(83) Reg. n. 737, not. 516.
(8lt) Reg. n. 737, nots. 517 e sego
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2." Das decisões proferidas no processo de quebras que não
fôrem· expressamente casos de appel1ação (Codigo do Commercio
arls. 8iH e 860) (85).
§ 3.° No caso do art. 66 deste Regulamento.
§ 4. No casos de incompetencia de juiz ou prisão por elIe
decretada, ainda que a causa caiba na alçada (86).
Art. 73. Para os presidentes dos Tribunaes do Commercio
são admi si"eis os aggravos de petição dos despachos dos juizes
de direito especiaes.e demais juizes commerciaes até 5 leguas,
e os de instrumento até' 20 leguas (87).
Art. H. Fora da" 20 leguas da capitaes em queha Tribunaes
do Commerdo, os aggravos de petição serão interpostos para
. os juize de direito das respectivas comarcas, sendo de petição alé 5 leguas e de instrumento além dessa distancia (88).
Arl. 75. Todavia os aggravos que versarem sobre competencia
do juizo por não ser a causa commercial, qualquer que seja a
distancia·e a jurisdicção, serão in terpostos para os presidentes·
do Tribunal do Commercio (89).
Art. 76. Os aggravos ele que trata o artigo 72, § 2, podem st3r
tomados em separado sem prejuízo do processo, se ao juiz pare(lerem futeis e tendentes a embaraçar o curso da causa (90).
Art. 77. Oque nesta secção está disposto, quanto aos aggravos, é applicavel ás cartas testemunbaveis (91).
0

SECÇÃO IV. -

Das suspe:ções.

Art. 78. Das suspeições postas aos juizes especiaes do commercio, deputados commerciantes e escrivães dos Tribunaes, conhecem os pre identes delles (92).
(85) Decr. n. 1947 de 1857; Cod., uots. 1281 e 143 L-Vide Rev. de 27
de Maio de 1.868-Rev. do Inst. dos Advs. de 1.868, pago 285.
(86) Reg. n. 737, nots. 5i7 e 522; Decr. n. 1.574 de 1.855.
(87) Derogado. Decr. n. 5467 de 1.873, art. 3.
(88) Decr. n. 1.43 de 1.842, art. 8: alterado; Av. n. 260 de 1865.-Vtde
nOI. 70 do Heg. n. 737.
(89) Derogado. Decr. n. 5(167 de 1873, art. 73.
(90) Dá·se o mesmo no civel.
(91) Reg. n. 737, art. 671.
(92) Das postas aos juizes especiaes do commercio e juizes de direito de
comarca especial conhecem os presidentes de Relações: Lei n. 2033 de 1871,
arl. 1.1 SI 1; Decl'. n. 4824 de 1.871., al't. 27: Decr. n. 5618 de 1.874,
arts. 1.4 SI 22 e 149; -das postas aos juizes de direito d: comarça gel'ai
(JS de comarcas mais vizinilas; Lei n. 2033 de 1871 e Decr. cito n. 48211 j -da~ postas dos escrivães da Relação os respecti~os presidentes: Decl'.
D: 56-t8 de 1.874, arts. 14 SI 21 n. 2; -da~ lJOstas aos deputados commerClaes os respecti vos presidentes: Decr. n. 6384 se l. 876, art. 9.
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Art. 79. Das smpeições postas aos juizes do commercio e aos
respectivos escrivães conhecem os juizes de direi lo especiaes (93).
Art. 80. Das suspeições postas aos desembargadores adjunctos
conhece o tribunal; aquellas, porém, que se puzerem aos presidentes do tribunal serão decididas pela Relação do district~ (94.).
Art. 8,1. Quanto ao processo das suspeições, seguir-se·ba o
que está disposto no Regulamento n. 737 de 25 de Novembro
de 1850 (95).
SECÇÃU

v. - Das

l'eyisla~.

Art. 82. Excedendo a 1): OOOiff> a quantia principal pedida na
acção, terá lagar a revista, que continua a ser processada e julgada pelo Supremo Tribunal 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 accodrãos proferidos pelos
Tribunaes do Commercio da Bahia; Pernambuco e Maranhão,
será a causa julgada pelo da Côrte, e sendo o accordão proferid(}
pelo Tribunal do Commercio da Côrte, será a revista julgada por
aquelle que fôr designado (97).
Art. 84. As eausas de revista serão julgadas por seis juizes.
sendo Lres deputados commercianle e tres desembargadores, dos
quaes um será relator e os dous revisores (98).
Art. ~. Fallecendo alguma das parles depois de terem subido
os aulas ao Supremo Tribunal de Justiça, só depois de concedida
a revista terá lagar a habilitação na execução (99).
SECÇÃO VI. -

Disposições diversas.

Art. 86. Os processos commerciaes pendentes nas diversa
varas das capitaes, onde funccionarem os Tribunaes do Commereio, serão remettidos no estado em que se acharem aos juizes
(93) Das pos/as aos juizes municipaes e substitutos os juizes de direito.
Lei n. 2033 de !.87!., arts. 5 SI 2 e 7 SI 2; Decr. D. 4824 de 1871, arls. i3
SI 7 e 14 SI 2.
(94) Das pos/as aos desembargadores a Relação: Decl'. n. 5618 de i87~,
. arl. 144j-das pos/as aos presidentes, ide1n, servindo de presidente o mais
antigo. Decr. cil., art. 12.
(95) Do que corre ante as Relações e concernente aos membros do tribunal.
.
Decr. n. 5618 de 1874, art. 135 e seg.·
(96) Vide nots. aos arts. cilS. e Deci". n. 5618 de 1874, art. U.
(97) Derogado.
(98) Decr. n. 5618 de 1874, arls. 10 SI 1 n.4, 55 ~ 10, 57 n. 4 e 130.
(99) Eobre habilitações ante as Relaçõ~s: Decr. n. 5618 'de 1874, arl. 15,0
e sego j na bypolhese figurada no art. 81> ante a Relação ?"evzs01'Q: Dcc •
,lcl
i83õ:S, ar Is. 1 e 3.
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especiaes, e ao cartorio do respectivo escrivão, ou por distribuição
a um delles, onde houver mais de um.
Act. 87. Os processos julgados pelos tribunaes, como arbitro~, e qne penderem de appellação inlerpo ta para a Relação,
serão em tempo remettidos para estas, quando já não tenhão
sido apresentados para serem julgados em 2" instancia.
Art. 88. As appellações pendentes por embargos serão decididas pelas Relações, para as quaes serão remettidos lambem os
embargos opposlos á execução (art. n83 do Regulamento n. 737).
Art. 89. A appellações que não tiverem accordão deci Ivo
no dia em que os Tribunaes do Commercio começarem a funccionar em ~n instancia serão remettidas aos mesmos tribunaes.
Art. 90. As revistas decididas e as que o fôrem em processos decididos serão jnlgadas pelas Relações que fÔl'em
designadas.
Art. 91. Nas causas intentadas antes da Lei n. 799 e julgadas
pelas Relações, podem as partes interpôr a revista, ainda que a
questão della seja menor de 5:000:t/>, coml.anto que seja maior
de 2:000 000.
Art.' 92. Os Tribunaes do Commercio da capital do Imperio,
e os da Bahia e Pernambuco, começaráõ a funccionar em 2a
instancia no 10 de Julho, e o do Maranhão, 8 dias depois de
elIectuada a eleição dos respectivos deputados.
Art. 93. Se o commerciante não róI' 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,
?rdenará logo, e sem dependencia da apposição de se11os, o
lOventario, avaliação, venda, e deposito dos bens ou de seu
preço; outrosim successiva ou simLlltaneamente, se róI' possivel,
'fará as inquirições, interrogatorios, exames, e averiguações
llecessarias, qualificando afinal a quebra, e pronunciando o réo,
ou absolvendo-o.
. Pronunciado o réo, seguir-se-ha o concurso das pref~ren.
Clas. com cuja decisão, salvo os recursos legaes, se termmará
a cansa.
Arl.. 94. A venda dos bens ou o concurso de preferencia
podem ser sobrestados ou uspensos, se os credores, concedendo
concordata ao devedor, requererem ao juiz que os bens sejão
entregues ao mesmo devedor ou a algum administrador que
eUes nomearem (iDO).
(toO) Reg. n. 737, art. 457.
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Art. 95. Á vi ta do requerimento dos credores, o juiz, procedendo ao exame, inquiriçõe, interrogatorios e averiguaçõe
nece sarias para a in. trucção do processo, qlialificaç~o da quebra
e pronuncia do devedor, satisfará ao requerimento dos credores,
se não houver duvida sobre sua qualidade.
Aentrega dos bens se não fará sem que sejão inventariado
e avaliados (iO!).
Art. 96. Os emolumentos dos juizes e Tribunaes do Commereio, e as custas dos processo re pectivos, serão provisoriamente as mesmas que se percebem no civelpelo Decreto n. 1569
de 3 de Março do corrente (i02).
José Tnomaz Nabuco de Araujo, do meu conselho, ministro
e secretario de E tado dos negocios da justiça, assim o tenba
entendido e faça executar.-PaJacio do Rio de hneiro, em o
1° de Maio de 1855, trigesimo quarto da Independencia e do
ImjJerio.-Com a rubrica de S. M. o Imperador.-José Thomaz
Nabuco de Arat~jo.

Aviso n. 231 de 21 de Agosto de 1855.
Ao juiz de direito interino da comarca de Angra dos Reis.-Dá SOlllÇ<~O ás
duvidas olI~ecidas pelo mesmo juiz de direito, ácerca de uma acção ar·
bitral para liquidação de uma wciedade agricola, que fõra proposta no
fôro daquella cidade.
'

3a Secção. -Ministerio dos negocios da justiça.-Rio de Janeiro, em 2.. de Agosto de i 855.
Accuso o recebimento do officio que com data de 27 do mez
antecedente Vm. me dirigio, em que refere ter-se proposto no
fôro dessa cidade uma acção arbitral para liquidação de uma
sociedade agricola, fundando-se para isso o autor no art. 294
e i 9 § 20 til. unico do Codigo Commercial, bem r,omo no
'art. 20 § 2 do respectiro Regulamento, e ser afinal aonul.lado o processo pelo juiz de direito interino' da comarca! seu
antecessor, dando provimento ao aggravo de incompete~cla de
juizo, interposto pelo réo do de pacho do juiz commerClal que
instaurou o juizo arbitral, á revelia do mesmo réoj e como
das decisões sobre aggravo não cabe re(jllrso algum, pede Vrn.
solução aos seguintes quesitos:
L° As sociedades não commereiaes, em que figurão pessoas

----------------------(fOl) Reg. n. 737, art. 657.
(102) Cod., not. !476, Decr. n. 5737 de 1.,876.
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não commerciantes, e'tão sujeitas á disposição do art. i9 § 2
do supracilado Codigo, e do art. 20 § 2 do referido Regulamenta?
2.° À ser o juizo commercial o competente para tomar conhecimento das questões que versão sobre sociedades não com·
mercíaes, e em que não intervem pessoa não commerciante,
Qual é o recurso correctivo da deci ão do mencionado jujz de
direito, que annullou lojo o proces ado por incompetencia de
juizo?
3. 0 Aac ão rescisoria dessa sentença deverá ser discutida
no juizo civel, ou commercial?
E em respo.ta. tenhl a declarar a Vm. :
1.0 Que o arL. iI) § 2 do Til. unico do Codigo do Commercio,
e art. 20 § 2 do Reg. n. 737 não comprebendem toda as
sociedades em geral, e consequentemente não dizem re peito
ás sociedades civis, como monte-pios, associações litteraria ,
politica, ou religio as, etc., suas di posições só concernem ás
sociedades merc.antis, de que trata o Codigo na Parte l, Tit XV,
s~ndo indifferen te que uma ou' ambas as partes sejão commerclantes, porque neste caso a jurisdicção nasce em razão sómente do actos, e não das pe 'oas.
. 2.° Das c1eci ões do juiz de direito, sobre aggravo para elle
Interposto, não ba recurso algum. É expres o no art. 122 da
Lei de 3 de Dezembro de 184-1, Reg. de 3 de hneiro de
f 833, art. 33.
.
. 3.° A ac ão re ci ori a deste ju19ado (bem cabida por não ter
Ido proferida em gráo de revista, Reg. 737, art. 681 § ~)
deve ser instaurada no juizo commercial.
Deus guarde a Vm. - José Thomaz Nabuco de Âmujo.~. juiz de dil'eito interino da comarca de Angra, Antonio
PJnto da Silva Valle.
COlllmisSl.CS aos cllradol'CS fiscacs. dcposilal'ios e administradores
das massas fallidas.

"EDITAL.
TRIBUNAL DO COllIMERClO.

José Ignacio Vaz Vieira, do conselho de S. M. nlmperador, desembargador da Relação do Rio de Janeiro; pre idente do Tribunal do Commercio da capital do Imperio, etc.• etc.
Faz saber a todos os juizes do commercio das provincias do
Rio de Janeiro, Espirito-Santo, Mina -Geraes, Matto-Grosso,
S. Paulo, Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul, que
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nos respectivos juizo devem observar o regulamento c{Ue a
este acompanha, assignado pelo deputado secretario do mesmo
tribunal, fixando o maximo e minimo da commissão devida
aos curadores fiscaes, depositarias e administradores das
massas fa1lidas, nos termos do art. 839 do Cad. Comm., e a.rt.
6°, § n° do Regulamento n. 1n97 do 1° de Maio do corrente
armo.
Tribunal do Commercio da capital do Imperio, 12 de Setembro de 18n/).-José Ignacio Vaz Vieira.
Regulamento e tabella da commíssão devida aos curadores {tscaes,
deposita1'ios e administradores das massas jallidas .

Art. 1.0 Aos curadores fiscaes e depositarios das massas fallidas poderão os respectivos juizes marcar uma commissão:
para os primeiros, de meio a um por cento, e para os segundos, de um até dous por cento.
Art. 2.° Aos administradores poderão elIes marcar a commissão de·dous a cinco por cento.
Art. 3.° Acommissão dos depositarios será contada sobre o
valor de todos os bens moveis e semoventes que cada um receber em sua ~uarda, dinheiro e joias, segundo o valor dado
no balanço, nao incluidas as dividas activas e bens de raiz, a
respeito dos quaes só terão porcentagem dos rendimentos que
effectivamente receberem. Ados curadores será calculada sobre
.todo o activo descripto no balanço, tanto bens, como dividas
activas, exceptuadas as conhecidamente perdidas, as que deverem os proprios fallidos, ou pessoas de suas famillias que vivão
sob seu poder sem patrimonio proprio, nem quaesquer verb.as
sob o titulo de despezas geraes e particulares. A dos admimstradores, sobre a importancia das quantias que fõrem apurando da massa, não só dos bens, como das dividas que cobrarem,
ou sobre que transigirem, na conformidade do art. 864 do Cad.
do Comm.
Art. 4.° Os curadores fiscaes e depositarios sómente receberáõ a com missão depois que aos administradores fizerem
entrega dos livros, papeis e quaesquer outros bens que tive~'em
em seu poder pertencentes á massa fallida, comprehendldos
os livros dos assentos de sua administração, e lhes pre~ta
rem contas delIa, nos prazos da lei; e os que fôrem eleItos
administradores não terão direito á mesma commissão fixada
.para o primeiro, e sómente para o segundo encargo.
Art. n.· Os curadores fiscaes e depositarias que não fizerem
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a entrega, nem prestarem as contas de qué trata o artigo antecedente, além de incorrerem nas penas impostas aos depositarias remissos (Cad. Comm., art. 28~), não terão direito á
commissão alguma. (Regulamento n. 738, arts. 1.58 e 1.61.).
Art. 6.° Acommissão fixada para os administradores só será
concedida para todos elles quando bouver mais que um; e a
ella não terão direito quando por causa justificada fôrem de tituido em virtude de sentença ]Jassada em julgado.
Tribunal do Commercio da capital do Imperio, em sessão de
Dde Setembro de 1. 855.
Está conforme. - No impedimento do secretario, o deputado
Joaquim José dos Santos Junio1'.

Aviso n. 190 de 23 de Maio de 1856.
Ao presidenLe do Tribunal do Commercio da capital do lmperio.- Versa sobre o Regimento interno da sec.retaria administrativa do mesmo Tribunal,
datado de 14 do corrente mez, e que abaixo se segue.

.3" Secção.-,Ministerio dos negocios da justica.-- Rio de
Janeiro, 23 de Maio de 4856.- Accuso o recebimento do
oflicio de V. S., datado de t6 elo corrente mez, bem como
da cópia autbentica elo Regimento interno da secretaria administrati va desse Tribunal do Commercio, que fora approvado
pelo mesmo Tribunal nos termos do art. t 9 n. 5 de eu
Regulamento organico: do que fica o governo imp~rial inteirado.
.
Deus guarde a V. S. - José Thomaz Nabuco de Amujo.Sr. José Ignacio Vaz Vieira.
Regimento iuterno da seCl'etaria admiuistl'ath'B do Tribunal do
Commercio da capital do 1n1lJel'io, a que se refere o aviso
desta data.

CAPITULO I.
Do expediente da S6C1'eta1'ict administrativa.

Art. 1.. Os trabalhos da secretaria administrativa elo Tribunal do Commercio da capi tal do Imperio serão distribuidos
por duas secções, cada uma das quaes será dirigida por um
dos. dous of/iciaes della, sob a immediata inspecção do of/icialmaIOr, fiscalisação do deputado secretario, e superinte ndencia
do presidente do Tribunal.
0
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Art. 2. o expediente de cada uma da sessões serão especialmente empregados os amanuenses e addido, como mais
conveniente fôr, segundo a aIDuencia ou necessidade do serviço.
Art. 3. Osecretario do tribunal, sob informação do oflicialmaior, nomeará os officiaes para dirigir cada uma das secções,
e o offi.cial·maior designará os empregados precisos paea coadjuva-los nos respectivos trabalhos.
Art.4. 0 • os proce os administrativos, para que não ràr
privativo o oillcial-maior, servirá de escrivão indi tinctamente
aquelle dos officiaes que para esse fim fôr nomeado pelo trio
bunal.
Art. n. o A i n se cção terá a seu cargo:
1. o O regi tro dos titulas de nomeação ou eleição dos mem·
bras do Tribunal, e a matricula dos empregados da secretaria,
com as especificações exigidas no art. 53 do Regulamento.
2. o A matricula dos commerciantes, de todos os agentes
auxiliares do commercio dos avaliadores commerciaes, e de
quaesquer funccionarios nomeados pelo TL'Íbunal; termos de
seus juramentos e responsabilidade, notas nos respectivos
registras, expedições de suas cartas ou titulas, e publicações
relativas.
3.~ A matricula das embarcações brazileiras. destinadas á
navegação do alto mar, extl'acto de suas cartas, termo de
juramento, fiança e responsabHidade dos proprietarios, armadOl'es, e bem êLssim as annotações competentes POl' mudança
de dono, mes(res e denominações, perdas ou innavegabilidade
das embarcações.
4. o O mappa !lo movimento do porto do Rio de Janeir,o" e
a collecção dos dados obt.idos pelo Tribunal, para a estatlstlEa
annual do commercio, agricultura, industria, e navegaçao
mercantil do Imperio, indicando os esclarecimentos e in.formações que para ella devão ser solicitados de outras autofldades,
de modo que este trabalbo esteja feito até o dia i5 d~ Fevereiro de cada anno, para ser junto ao relataria do presldente
do tribunal.
5.° Os registras das sentenças de destituição, sus~ens~o e
multas impostas aos corretores, agentes de leilões, traplcheJros,
administradores de armazens de deposito, proprietarios, armadores e a quaesquer outros.
.
6. A promptidão dos livros dos commerciantes traZIdos para
a rubrica, e ele sua distribuição pelos deputados.
Art. 6. A 2,a secção terá a seu cargo;
0

0

0
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L o O registro das actas das eleições e das essões do tribunal, fazendo arcllivar as cópias originaes, que para esse fim
receberá na pasta do despacho, e o livro da publicação do expe.
diente do tribunal.
2.° A correspondencia oflicial do tribunal, presidente ou
secrelario delle, registrando a recebida e expedida, e fazendo
archivar methodicamente as respectivas minuLas.
3.· A thesouraria dos emolumentos da secretaria e do seIlo,
fazendo mensalmente a divisão e entrega delles, e recolhendo
ao thesouro o que houver de sobras, e a importancia total
, do mesmo sello.
4.· O lançamento da receita e despeza do tribunal, e o balancete que alé o dia lO de cada mez deve ser transmittido
ao ministerio da j usLiça.
5. A promptificação das folhas dos vencimentos dos membros e empregados do tribunal, a conta e entrega dos emolumentos do desembargador fiscal; a da gratificação dos addidos,
e a da despeza do material da secretaria, para, depois de authenticadas pelo secretario, se ordenar o pagamento.
6.· Oregistro das consultas e as entos tomados pelo tribunal~
e elas decisões ou ordens do tribunal ou presidente.
7. o A escripturação do livl'o do inventario dos effeitos do
tl'ibunal.
8.° O registro dos documentos.
9.0 Tudo o que respeitar á inspecção de fabricas, informações
e consullas que ácerca dellas tiver o tribunal de dar ou dirigir ao governo imperial.
0

CAPITULO II.
Dos emp1'egados do t1'ibunal.
Do oillcial-rnaior.

Art. 7.· Ao oflicial-maior compete e incumbe:
Lo Dirigir e inspeccionar todos os trabalhos da secretaria, e
fazer manter a ordem e a regularidade do serviço.
2. o Dar todas as instrucções que fôrem precisas para o exercicio pratico das secções.
3.· Redigir as actas das sessões, recebendo do secretario no
fim dellas todos os esclarecimentos, de modo que para esse
fim a apresente escripta na sessão seguinte.
4. o Ministrar todas as informações precisas ao tribunal,
presidente ou secretario, exigindo-as de cada uma das secções,
e por escripto, quando seja necessario.
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5." Fazer a correspondencia reservada ou confidencial do
presiden te.
6. Mandar passar com despacho do presidente, subscrever
e assignar as certidões que se pedirem dos livros e mais papeis
do tribunal, não havendo inconveniente; e independente do
despacho as do registro publico do commercio.
7. o Não submetter a despacho documento algum sem se ler
pago o seIlo, quando seja devido, e juntar aos omcios e requerimentos qualquer decisão havida sob"e sua materia, ou
quaesquer papeis que lhes sejão relativos, assim corno, em
papel separado, qualquer informação que sobl'e elles lhe pareça
necessarfa, independente de ordem que para isso receba.
8.° Dar as providencias. convenientes para quê o archivo e
livraria do tribunal se conservem sempre em ordem, e de
fórma que todos os papeis e livros se achem devidamente arrumados, e se não extraviem.
9.° Mandar lançar diariamente em livro especial todos os documentos, cartas, titulos, certidões, etc., que se apromptarem
na secretaria, e de que as partes tenhão de pagar emolumentos,
com especificação de sua qualidade e importe de cada um,
Jicando o livro e documentos em poder do porteiro, para fazer
entrega delles ás partes, e receber destas o seu importe.
10. Tomar o apontamento dos documentos apresentados para
o registro, lançando o seu summario, dando immediatamente
ás partes cópia fiel do assento delle, não os admittindo ao
registro, sem o pagamento do sello que competir, vigiando que
esteja em dia a escripturação do respectivo prolocollo, e não
recusando, nem demorando, sob sua responsabilidade, o registro
dos ditos documentos, ou averbações que as parles Ibe requererem em termos legaes, llem as certidões'que pretenderem de
seus livros.
fi. Organizar a estatistica dos processos commerciaes da i·
instancia do districto elo tribunal, e colligir os dado~ para a
de todo o Imperio, e bem assim a das sentenças administrativas do Tribunal, e a dos processos julgados pelo Tribunal de
·2" instancia, ou pelo presidente, em virtude de revista, appelllição, ou aggravo, e ein causas de suspeição.
.
12. Hesumir as consultas do tribunal quando levar ao conhe..!:lmenta do governo a necessidade da interpretação, rnoclificaçao,
ou derogação de algum artigo do Codigo Commercial, Regulamentos ou Instrucções commerciaes, as infracções e ab?sOS
que não possão ser reprimidos sem novo acto do poder l~glsJa.
tlVO, ou executivo, e as providencias que entender convementes
0
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-a. bem do commel'cio, agricnlturà, industria e navegaç.ão mer-

cantil.
13. Relaciona.r o a~senlos do tribunal, quer quando accardarem sobre a intelligencia de algum artigo do Codigo, Leis,
Regulamentos e Instruc ões cummerciaes, quer quando elie
til'erem por Um declarar as Leis, ou usos commerciaes que
devão regular as contestações judiciaes que se suscitarem relativamente aos actos das letras de cambio, praticados em paizes
estrangeiros, quer finalmente quando declararem verdadeiros
n.;os commerciaes.
.) 4. Pazer a synopse dos allestados do tribunal sobre infor·
maç.ão da Praça, nos casos que, conforme o Codigo, são regulado
pelos usos commerciaes.
15. Fazer e apresentar ;jO presidente do tribunal, até o dia
15 de Fevereiro de cada anno, o resumo do que houver occorrido no anno findo, nos diversos ramos de serviço a cargo
do Tribunal, para o relataria que por elle deve ser enviado
ao governo imperial.
Art. 8.° Para o resumo, relação e synopse, de que trata o
artigo antecedente, ns. 12, 13 e H, havei á um livro no qual se
lançaráõ em resumo, e com referencia aos dos respectivos registros as consulta, assentos e altestado~, com declaração do
~eu andamento, destino, solução ou exito.
Art. 9.° Para as incurnbencias ele que trata o mesmo artigo,
ns. 9, ii e 15, e mesmo quae_quer outras, que ele promplo
devão ser satisfeitas, erá o official-maior auxiliado pelos offieiaes e amanuenses, que extraordinariamente, e em prejl1ízo do
erviço urgente das partes e ele execução de ordens do go~erno,
ou do tribunal, fôrem della. encarregado por elle.
Art. W. Em livro para esse fi m especialmente destinado,
e com referencia ao da respectiva matricula. e ao do ponto dos
empregados: o oflicial-maior notará as faltas e o proçedimento
de cada um delles, e o guardará com;;igo para a tudo se haver
aLtenção, não só nos ca os de accessos por vagas dos empregos,
como para a consulta ao Governo obre a gratificação de que
trata o art. 4.4 do Regulamento.
Dos officiaes.

Art. H. O official que dirigir a ln secção substituirá o secretario em caso de im;:>edimento, ou vaga, emquanto não rôr
provida, quer no expediente adminhtrativo, quer na secretaria
do tribunal de 2n instancia. Oda 2a substituirá cumulativamenLe
c. c.
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o da 1a, e em falta de. am tos, regerao as secções os
amanuenses respectivos que fõrem mais linligos.
Art. '1~. Cada um dos oillciaes receberá diariamente do official·
maior os trabalhos pertencen tes á ,ua secção, para por si, e
respectivos amanuenses e addidos os apromptarern, e conferirem
antes de terem o devido destino.
.
Art. '13. Terão o maior cuidado em extractar o que oecorrer
sobre o serviço de sua secção para o fazer presente, sempre
que lhes fôr exigido, e o apresentaI' ao olicial-maior para o
resumo que lhe incumbe o art. 7 n. 'li).
ArL U. Quando por ,rfI1uencia de negocio o trabaihos ue
uma secção fôrem superabundantes, o otllcial que a dirigir
dará disso parte ao official-maior para nome:lr o amanuense
ou addido da outra secção, que o coadjuve.
Dos amanuenses e addidos.

Art. ii>. O amanuense interprete, além do trabalho que como
aos outros lhe couber, de\"erá:
1. o Servir de lingua nos idiomas em que fôr versado, quando.
no Tribunal compareça algum estrar:geiro a requerer o seu
direito.
2. o Traduzir para a lingua vernacula os documentos e papeis
que para esse fim lhe fôrem presentes por ordem do tribunal,
presidente ou secretario, quando não prefirão incumbir da tra·
ducção qualquer dos interpreLes juramentados.
Art. 16. O amanuensc que o official-maior designar para archivisL1t, além do mais trabalho, terá a seu cargo a guarda d.e
todos os papeis e livros da secretaria, e bem assim a sua /1vraria obre legi lação e obras de direito commercial, qae
depois de marcadas com o sinete das iniciaes do tribunal na
primeira e ultima folha de cada volume, relacionará por ordem
de materias. Não dará para fMa do archivo livro ou papel
aloum sem ordem do fficial-maior, tendo para esse Hm um
caderno em que lançará o que delle sahir, declarando por que
ordem e qnal o destino, e fazendo assento em (rente quando
tornar a entrar.
Arl. 17. 05 livros findos do tribunal serão lançados em um
catalogo, e os papeis archivados, depois de despacho definitivo,
serão col1igidos em maços, systemalicamente ordenados com
rotulas numerados, que indiquem a natureza dos papeis nelles
contido:, e serão lançados em um indice que designe a pessoa.
li quem perlencem e o seu objecto, ou este sómente quando
.se não referirem é pes!;oa, com indicação do numero do maçO
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respectivo. Tudo será. conservado com asseio e arranjo no
competentes armarios.
Art. i8. O amanuense que não fôr interprete ou archivista,
embora designado para outra secção, será o escrivão do sello,
e da receita e despeza da secretaria. Ene, e bem assim n
addidos, serviráõ nas re. pectivas secções, e aviará.õ o serviço
de que fôrem encarregados ordinaria ou extraordinariamente
pelo official dellas ou official-maior.
Do porteiro, ajudante, continuas e oJ:Ticiaes de justiça.

Art. 19. O porteiro terá a seu cargo a guarda da secretaria
administrativa e tambem da judicial, cuja chave recoherá do
continuo de semana, findo o expediente delIa ; responderá por
seus livros e papeis j terá cuidado na limpeza dos moveis e casa
do tribunal e secretaria; seIlará todas as sentenças, cartas,
titulas, ou papeis que no tribunal deverem ser seIlados j trará
sempre providas de todo o necessario as mesas do tribnnal e
secretaria; e receberá e ouvirá com toda a urbanidade as partes
e pessoas que se dirigirem ao tribunal, para por si, seu ajudante, ou continuo de semana transmittir suas pretenções
áquelles com ql1el:Q eIlas tiverem de tratar sobre seus negocio ,
não con enlindo que entre para dentro do reposteiro pessoa
alguma que não fôr membro ou empregado da casa, sem ordem
do oiJicial maior, em virtude da qual a acompanhará ou fará
acompanbar até á sala da recepção.
Art. 20. Terá tambem a suu cargo e sob sua guarda o livro
do ponto dos empregados j o livro e documentos de que trata ()
art. 7 n. 9; e todos os dias, meia bora antes de fechar-se a
seCl'etaria, apresentará ao offieial tbesoureiro o mesmo livro,
e dinheiro recebido nesse dia, para este fazer "a entrada do
mesmo dinheiro no livro do emolumentos, e a tlescarga no
dos documento promptos.
Art. 2,1. Entregará immediatamente que os receber todos os
requerimentos e papeis submettidos a despacho, convidando as
partes a se demorarem para devolver-Ih'os, quando não
estejão nos termos legaes, transmittindo-lbes os recados que
lhes rôrem mandados pelo ollicial maior, quando este não julgue
mais acertado explicar-se pessoalmente com ellas.
Art. 22. O porteiro será substituido pelo ajudante, e este pelo
continuo de semana.
Art. 23. Ao aj lldante do porteiro, e em falta ao continuo
que o estiver substituindo, incumbe conduzir os livros dos commerciantes para a rubrica, e todos os livros, o.fficios e papeis
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cuja remessa lhe fór ordenada, e o mais serviço fóra da secretaria.
Art. 24,. Os continuas farão alternativa mente semanas, duo
ranle as quaes compareceráõ diariamente na secretaria á hora
marcada, e ahi. se conservaráõ até findar o expediente. Nos dias
de essão, porém, compareceráõ ambos para o serviço judicial.
O continuo de semana terá especialm ente a seu cargo levar á
casa do presidente a pasta do expediente, os autos que lhe fôrem
conclusos, e os mais papeis que deverem ser presentes a eUe ou
ao secretario.
ArL. 25. Estas rogras deixaráõ de ser litteralmente observadas,
quando a ailluencia do trabalho o exigir, caso em que qualquer
dos ditos empregados comparecerá sempre, e se prestará ao
serviço que pelo official·maior lhe fôr ordenado.
Art. 26. Os officiaes de justiça tambem serviráõ por semanas,
alvo se fôr urgente que sirvão promiscuamen te. O semanario,
no fim de cada sessão judicial, receberá ordens do officialmaior sobre as diligencias que tiver afazer, quer no judicial,
qúer no administrativo; durante as fél'ias, porém, sómente comparecerá para esse fim nos dias de se :5ão admini trativa, ou no
mais dias quando fôr avisado pelo continuo de semana.
CAPlT L"LO

m.

Disposições geraes.

Art. 27. A secretaria administrativa do tribunal estará aberta
todos os dias que não fôrem de guarda, ou de festividade na·
cionall, e mesmo nesLes quando alguma occurrencia extraor·
dinaria o exigir.
Art. 28. Os officiaes, amanuenses e adJidos entraráõ paraa
'ecretaria ás nove horas da manbã, e neUa se conservaráõ todo
o tempo que o official-maiol' julgar preciso para o expediente,
não se fechando a secretéllTia nunca antes das 2 horas da tarde.
Art. 29. O porteiro; ajudante, continuo e olicial de semana
entraréÍ1õ meia hora antes da marcada plra os outros empregados.
Art. 30. ,Se a,lgum dos empregados tiver necessidade urge~te
de retirar-se antes da hora m veada, solicitará licença do officlal·
ma:ior, que. só a conce'derá por justa causa, pena de perder os
vencimentos correspondentes ao tempo que faltar.
,
Art. 3L O.empregado que por motivo legitimo não, pudeI
comparecer dará disso' parte por escripto, e em caso de lmpo~~
sibilidade verbalmente por outra pessoa. Se o impedimento fOI
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por molestia e exceder de tres dias uteis, a participação será
acompanhada de atteslado de medico, se ella não fôr notaria
ou conhecida pelo official-maior; e, se fôr por outr,o motivo, de
documento que justifique a falta.
Art. 32. Os empregados assignaraõ o ponto todos os dias ao
entrarem para a secretaria, e quando chegarem depois da bora
marcada, só o poderão fazer com consentimento do officialmaior, o qual notará no respectivo livro as faltas que a respeito
deste artigo e dos antecedentes commetterem os mesmos empregados, para as mencionar no livro de que trata o art. lO.
Art. 33. As infracções destes e dos mais preceitos regimentaes, assim como a falta de respeito, subordinação e obediencia
aos superiores em tudo quanto fôr pertencente ao seu ofEcio, e
de zêlo no cumprimento de seus deveres, serão punidos eom
suspensão do emprego, e perda de todos os vencimentos emquanto ella durar, e nos casos de reincidencia com a demissão.
Art. 34. A revelação das decisões do tribunal, ou presidente,
antes de expedidas ou publicadas, ou das reservadas, extravios
de papeis, erros de officio commeltidos com presumido conhecimento de causa, mesmo por indesculpavel omissão, serão
punidos com a demissão do emprego, sem prejuizo do procedimento criminal que possa ter lagar.
.Tribunal do Commercio da capital do Imperio, H de Maio de
1856. --.:. Está conforme. - O secretario, Antonio Alves da Silva
Pinto.

Assento 1. - Codigo do çommercio,
arts. 4, 5 e 8.
Quando uma firma social é matriculada, só a sociedarle collectivamente, e não
os socios della individualmente, goza das prerogalivas dos commerciantes
illatflculados; rr.as, se todos os socios são matriculados, goza a firma social
essas prerogativas, ainda que ella o não seja.

Aos '7 dias do mez de Junho do anno de 1806, em sessão
do Tribunal do Commercio da capital do Imperio, o qual
se achava completo com os deputados abaixo assignados,
presente o desembargador fiscal delle, e sob a presidencia do
c?nselheiro desembargador José Ignacio Vaz Vieira, foi unallImemente assentado, de accôrdo com os Tribunaes do Commereio das pr.ovincias da Bahia e Pernambuco, exi tentes ao
te~po em que a resolução primordial foi tomada, que, matl'leulada uma firma social, a sociedade collectivamente, e
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não os socios individualmente, fica gozando de todas as pre·
L'ogativas concedidas pelo Codigo do Commercio aos commerciantes matriculados, porque, egundo os principias fundameotaes das sociedades com firma, da qual s6 podem fazer parle
nomes de sacias que sejão commerciantes, a firma social re·
presenta a sociedade, e e s6 a ella a matricula attribue privilegias, estes só são liberalisaclos aos actos sociaes e não ao
acto particulares de cada um dos sacias, se por outro titulo
não fôrem singularmente matriculados; que nas sociedades
collectivas, sendo a firma social composta de nomes de commercianles todos matriculados, goza esta das mesma prerogaU·
vas que as firmas sociaes matriculadas, ainda que a sociedade
collectivamente se não matriculasse, porque uma firma assim
(jomposta fica sendo perfeitamente igual ás que depois de formadas são especialmente matriculadas.
Deste parecer foi tambem o desembargador fiscal, que neste
acto officiou expondo verbalmente os principias de direito commercial que 'firmão esta inteLligencia.
E de como assim .se accordou se lavrou este assento, que
por todos é assignado. para que os casos referidos não venhão
mais em duvida. - Vaz Vieira, presidente. -Antonio Alves da
Silva Pinto, deputado secretario. -José Ca1'los llfayrink.-Joaquim José dos Santos Junio1'. -ll'Iilitão Afaximo de Souza.
-Francisco Xavz'er Pereira. -Antonio Gomes Netto. -Fui presente aoito.

Assento I1.-Codigo do Commercio,
arts. 355 a 558 e 424.
Nos vencimentos das letras sacadas ou aceitas elepois do l,0 de Janciro de
l,8õl, foi pelo Codigo do Commercio abolido o uso de dias de graça ou
cortezia.

Aos 7 dias do mez de Junbo do anno de i856, em sessão do
Tribunal do Commercio da capital do Imperio, o qual se achava
completo com os deputados abaixo assignados, pre~ente o
desembargador fiscal, e sob a presidencia do conselbelro desembargador José Ignacio Vaz Vieira, foi unanimemente a?se~lado,
de accôrdo c,om os Tribunaes do Commercio das provlDClas ~a
Babia e Pernambuco, existentes ao tempo em que a resol~çao
primordial foi tomada, que o Codigo do Commercio abolia a
uso de dias de graça ou cortezia nos vencimentos das letras,
qualquer que seja a f6rma em que possão ser concebidas, menos
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quanto ás sacadas ou aceitas ante' do i o de Janeiro de i8tH,
em que elle começou a ler execução; pois ainda que tal uso fôsse
fundado no que dispunhão o Alvarás de 25 de Agosto de i672
e i 5 de J ulbo de i7 i 4, é elle condemnado pela legislação
subsidiaria, fonte da novÍssíma legislação commercial do Imperio,
a qual nenhuma disposição contém que o mande observar, nem
é observado na praça. Do mesmo parecer foi o desembarg~dor
fiscal, que rerbalmente ot.'ficiou sobre esta intelligencia da lei.
E de como assim se accordou se lavrou este as'ento, que
por todos é assigoa -lo, para que o caso referido não venha mais
em duvic1a.- Vaz Vieira, presidenle.-A'I'ltonio Alves da Silva
Pinto, deputado secretario.-José Cados May?'ink.-Joaquim
José dos Santos Junio?·.-Antonio Gomes Netto.-lIfilitão 1I'Iaximo de So uza. - F1'a'l'lcisco Xaxier Pe?'eim. - Fui presente
Coito.

Assento JIl.-Codigo do Commercio, art. 356.
O' dias para o pr ·testo da letras de cambio, sncadas a dias preci os, devem-se
contar do do aceite, e ndo do do saque.

Aos 7 dias do mez de Julho do anno de i856, em ses ão do
Tribunal cio C')mmercio da capital do Imperiu, o qual se achava
completo com os deputados abaixo as ignados, presente o desembargador fiscal, e sob a presidencia do conselheiro desembargador José Ignacio Vaz Vieira, foi unanimemente assentado, de
accôrdo com os Tribunaes do Commercio da provincia da Bahia
e Pernambuco, existentes ao lempo em que a resolução foi
tomada, que o prazo da letras sacadas a dias precisos deve'
contar· se, não da data do saque, mas do dia do aceite, púis
{jue ó a respeito das que ão positivamente sacadas a dias
da data se deve contar o prazo do vencimento do dia subsequente ao do re pectivo saque, como expressamente determina
a segunda parte do art. 31>6 do Codigo do Commercio. Do mesmo
parecer foi o desembargador fiscal.
E de como assim se accordou se lavrou este assento, que por
lodos é assignado, para que o caso referido não venha mais
ao: duvida. -l'az Vieira, presidente.~A/1.tonio Alves da Silva
Ptnto, deputado sccretario.-José Carlos AfaYl'ink.- fffilitão
Afilximo de Souza.-F1'ancisco Xavier Pereira.-Antonio Gomes
Netto.-Joaquim José dos Santos Junior.-Flli presente Coito.
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Decreto n. 1798 de 7 de Agosto de 1856.,
Eleva a viote o numero dos corret'll'es de fundos publicos da praça da capilar
do lmperio, e a quinze o dos correloles de mercadorias.

Hei por bem, sobre consulta do Tribunal do Commercio da
capital do Imperio, decretar que o numero dos corretores de
fundos publicos desta praça fique elevado a vin te, e o dos
corretores de mercadorias a quinze; ficando para esle fim re\ogado o Decreto n. 1.573 de 7 de Março do anno proximo preterilo, que elevára o numero daquelles a quatorze, e o desles
a doze.
José Thomaz Nabuco de Araujo, do meu conselbo, ministro
e secretario de Estado dos negocios da justiça, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio l~e Janeiro, em 7
de Agosto de 1856, trigesimo quinto da Tndependencia e ,do
Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
José Thomaz Nabuco de

A?'atljo~

Decreto n. 1837 de 8 de Novembro de

1856~

Declara: 1°, que a inquirição de testemunhas )lara illdagação das causas de
fallellcia é fórmula substancial do processo da instrucçâo da quebra; 2°! quea convocação dos credores para segunda rennião deve ser feita púr CIrculares do escrivão.

Tomando em consideração o oflieio do juiz especial do co~
mercio da Côrte, de 25 de Fevereiro do corrente anno, SUSCl-tando duvidas: 10, sobre o art. 8'18 do Codigo Commercial.
cuja disposição, quanto á inquirição de testemunhas para indagação das causas de fallencia, lhe parece facultativa, se p~lo
interrogatorio do faBido, exame dos livro e outras diligencIas
ficão as dilas causas averiguadas; 2°, sobre a antinomia dos
arts. 127 e 133 do Regulamento n. 738 de 2õ de Novembrode 1850, quanto á [órma da convoca ão dos credores para a
segunda reunião;
Attendendo que a indagação das causas da fallencia se r.efereLambem á juri dicção criminal, visto corno ella deve serVJr de
base ao julgamento dQ crime d~ bancarrota (al't. 819 do ci~a~o
Codigo e Lei de 2 de Julho de 1850); sendo que a inquiflçaO
de testemnnhas é termo substancial da rormação da culpa
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conforme o Codigo do Processo Criminal, Lei de 3 de Dezembro
de 1841 e ares tos dos Tribunaes;
Attendendo outrosim que a segunda reunião dos credores
"pela importancia dos actos respectivos, e á vista da expressa
disposição do art. i 33 do Regulamento n. 738 de 21) de Novembru de '1850, exige a convocação pessoal;
Vistos os pareceres do conselheiro presidente do rribunal elo
Commercio da capital do Imperio, e do con elheiro procurador
da corõa, fazenda e soberania nacional: hei por bem, na conformidade da minha Imperial Resolução de 29 do mez antecedente, tomada sobre consulla da secção de justiça do conselho
de };stado, declarar:
'1.° Que a inquirição das testemunhas para indagacão das
causas de fallencia (art. 8I8 do Codigo Commercial) é fórmula
ubstancial, de que não podem prescindir os juizes de COO1mercio na in truccão do processo da quebra.
2.° Que a convocar:.ão dos credores para a segunda reunião
deve ser feita por cartas circulares do escrivão.
José Thomaz Nabuco de Araujo, do meu conselho, ministro
e secretarjo de Estado dos negocios da justiça, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 8 de
Novembro de i856, trigesimo-quinto da Independencia e do
Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o [mperador.
José Thomaz iVabuco de

Am'L~J·o.

Aviso n. 377 de 15 de _ ovelllbro de 1856.
o~ interpretes lambem podem traduzir os manife t(lS que se devem ~pre.entar

nas alfandegas.

J?ãO Mauricio Wanderley, presidente do Tribunal do Thesouro
NaCIOnal, communica, em conformidade do Aviso do ministerio
da )ustiça de 3 do corrente, aos Srs. impectores das tbesouranas de fazendél., para a devida intelligencia e ex.ecução, que
Sua .Mageslade o Imperador, allendenc!o á representação do
presidente elo Tribunal do Commercio da capital do Imperio,
Constante do seu omcio de 6 d Setembro do corren te anno,
wbre não serem aceitas na alfandega da Côrte traducções
de manifestos, que os capitães e mestres de embarcações e ~ran_geira~ têm de apresentar para despacho naquella reparliç.ão,
senao feItas pelos corretores de nav\os, e aos pareceres do
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-conselheiro procurador da corô:l e da secção de justiça do con,elbo de Estado, a que mandou: ouvir, houve por bem declarar,
pela sua Imperial Resolução de 29 do mez antecedente, tomada sobre a respectiva consulta, que, vistos os arts. 62 do
Codigo Commercial, 12 do Decreto n. 863 de 17 de Novembro,
{} 28 do Decreto n. 806 de 26 de Julbo de 18~H, a permissão
.concedida aos corretores de navios para traduzirem laes ma·
il ifeslos de nenhuma maneira exclue a altribuição geral dos
~nLerpreLes, os quaes não podem ser privados de servir cumulativamente com os me mos corretores, sempre que as parles
intere sadas os preferirem.
Tbesouro Nacional, em 1.5 de Novembro de 1856.- João
IICL'twicio Wanderley.

.

Decreto n. 1910 de 28 de {arco de 1857 .
Estabelece na capital do Imperio dous juizes especiaes do cornmercio.

Hei por bem, e em virtude da Lei n. 799 de i6 de Setembro de 1854. decretar o seguinte:
Art. L° Ajurisdicção cio juiz e pecial do commercio da côrle
cumpele cumulativamente a duas varas, com a denominação
fi e P e 2a vara commercial.
Art. 2.0 A vara exi Lente, creada pelo Decrelo n. 1597 do
·tO de M)io de 1855, e considerará primeira (1).
Art. :3. ° A 2a vara novamen te creada fica declarada de 3a
·en tra ncia.
Art. 4. o Ficão creados mais dous escri I'ães especiae.s para
. ervirem perante a 2a vara commercial.
José Tbomaz Nabuco de Araujo,' do meu conselho, ministftJ
€ secrellrio de Estatlo dos nego~ios da justiça, assim o Lenlla
-entendido e faça execular. Palacio do Rio de Januiro, em 28 de
Março de 1.857, 3ôo da Independcncia e do Imperio.- Com. a
fubricadeS. M. o Imperador.-José l'homaz Nabucode Ara1bJo.
(I) Ao juiz municipal da 3' vara compete a substituição dos juizes especiaes úo Commercio; quaudo, porém, se der impedimento, ou houver aceumulação de substituições, st:rão observaúas as regras estabelecidas pelo ~r
creto n. 133 de 18lt2 : (De~r. n. i'.109 de 1857). Vide DeCI'. n. 1597 noto .
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Codigo do Commereio, artso 10 e
seguintes.

As disposições do Cap. II/, Tit. I, Parte I do Codigo do Commercio obrigão
a todos os counuerciantes, quer matriculados quer não.

Aos 6 dias do mez ele Julbo de 1857, em se são elo tribunal do Commercio da capital do Imperio, o qu;d e acbava
completo com os deputado abaix.o assignados, presente o
desembargador fiscal e sob a presidenvia do conselheiro desembar~ador José 19nacio Vaz Vieira, foi unanimemente assentado, de accôrd ) com os Tribunaes do Commercio elas provincias da Babia, Pernambuco e MaranOão, que as disposições do
Cap. II, Til. l, Parte l elo Codigo do Commercio obrigão todo
os commerciantes, quer matriculados, quer não, pois as obrigações nelle impostas são communs a todo os commerciantes,
como se vê da sua epigrapb.e, sendo que, portanto, compreIlende Lodo os que fazem da mercancia profi são habitual,
ainda que não se hajão inscripto como taes perante os TribLlnaes do Commercio, e embora só os matriculados gozem a
I rolecção que o Codigo liberalisa em favor do commercio, nos
termos do art 4.0 delle, o qual não pMe admittir intelligencia
extensiva a todas as disposições no mesmo Codigo impostas
:lOS commerciantes em geral e obrigatorias para todo elles.
Do mesmo parecer foi o desembargador fiscal.
E, de co no assim se accordou, se lavrou este as ento, que
por todos é assignado, para que o caso referido não venha
mais em duvida.- Vaz Vieim, presidente.-Antonio Alves da
Silva Pinto, secretario, -José Gados May"ink. - Joaquim Jose
dos Santos Junio1'. - Antonio Gomes Netto. - Militão Maximo
de Souza. - Francisco Xavie1' Pereira. - Fui presente Gaita.

Assento V. - Codigo do COlllnercio, art. 347
Os Tribunaes do Commercio, apezar da novissima reforl!"Ja judiciaria, contilIUaráõ a ser exclllsivall1~nte Cl)l11pelenle', nos logare de sua residencia,
para de,tituir os Iiqui1anle;; das sociedades mel'cantis dissolvidas.

Aos 6 dias do mez de Julho de 1857, em sessão do Tri·
hunal do Commercio da capital dG Imperio, o qual se achava
completo com os deputados abaixo assignados, presente o desembargador fiscal e sou apre idencia do conselheiro desembargador José 19nacio Vaz Vieira, foi unanimemente assentado,
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de accôrdo com o Tribunaes do Commercio das prov1ncias da
Bahia, Pernambuco e Maranhão, que sómenle 0['\ Tribunaes do
Commercio nos logares ele snas residencias são competentes
para destituir administrativamente os liquidantes das sociedades
mercanlis dissolvidas, quer essas sociedades bajão sido matriculadas, quer não, porque o art. '18, § 10 do Reg. n. 738 de
2õ de Novembro de 18ÕO, não faz tal distincção, e não obstante o art. 347 do Codigo do Commercio, que dava ecsa
attribuição aos juizes do commercio nos lagares em que não ha
Tl'Íbunaes; o que tudo se conclue do Regulamento do f. o de
Maio de 1855, qHando no art. 12 § 4, concede es a allribuição aos Cl)nservadores do Commercio, só mente creados pelo
art. '11 nas provincias em que não ha Tribunaes do Commercio. Do mesmo parecer foi o desembargador fiscal.
E, de como assim se accordon, se lavrou este assento, que
por todos é assignado, para que o ca o referIdo não venha
mais em duvida.- Vaz Vieim, presidentr.-Antonio Alves da
Silva Pinto, secretario.-José Carlos A'Iay?'ink.-Joaquim Jose
dos Santos JunioT.-Anlonio Gom.es Nelto.-Militão jlfaximo
de Souza.- Francisco Xavie?' Pe?'eim.- Fui presente Coito.

Assento VI.-Codigo do Commercio, art. 858.
A allribuição de destituir os administradores da, casas fallidas, quer matri·
culadas, quer não, pertence aos juizes do commercio.

Aos 6 dias do mez de Julho de 1857, em sessão do Tl'i·
bunal rio Commercio da capital do lmperio, o qual se achava
completo com os deputados abaixo assignados, presente o desembargador fiscal, e ob a presidencia do con elheiro desembargador JOEé Ignacio Vaz Vieira, foi unanimemente a sentado.
de accôrdo com os' Tribunaes do Commercio das províncias rIa
Bahia, Pel'Oambuco e Maranhão, que a attribuição de destituil'
os administradores das casas fallidas, ainda as matriculacla~
(Codigo, art. 8õ8, l-leg. n. 738, art. 18, § 10), e que, qualJ~o
aos não matriculados, já pertentia ao juizes do commefCJU
(Codigo, arts. 908 e 999, Reg. n. 738, art. (87), nã? pertence mais aos Tl'ibunaes do Commel'cio, e im aos ditos JUIzes,
já porque aquelles fôrào convertidos em 2n jnstancia, e para
etles ha recursos nestes casos, já porque para estes foi devolvida ~oda " jurisdicção nas causas de fallencia mesmo d~:
matnculado~, das quaes a dita clistincção é um incidente Dao
comprebendido nas excepções do art. 23 do Regulamento do
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iode Maio de de i8i>i>. Do mesmo parecer foi o desembargador
fiscal.
E, de como assim se accordou, se lavrou este a sento, que
por todos é assignado, para que o caso referido não venha
mais em duvida.- Vaz Vieim, presidente.-Antonio Alves da
Silva Pinto, secretario.-Jo é Ca?'los Mayrink.-Joaquim José
dos Santos Junior.-Antonío Gomes Nelto. -Militão j',{aximo
de Souza.-F1'ancisco Xavie?' Pereira. -Fui presente, Coito.

Assento VII.-- Codigo do COilllnercio, arts.
79 e outros.

75~

Os prepostos das casas de commercio, ainda que não tenbão nomeação escripta e inscripta nos tribunaes, podem demandar os seus salarios no juizo
commercial.

Aos 6 dias do .mez de Julho de iSi>7, em sessão do Tribunal do Commercio da capital do Imperio, o qual se achava
completo com os deputado abaixo assignados, presente o desembargador fiscal, e sob a presidencia do conselheiro desembargadOl~ José Ignacio Vaz Vieira, foi unanimemente assentado,
de accôrdo com os Tribunaes do Commercio das provincias da
Bahia, Pernambuco e Maranhão, que o guarda-livros, como
preposto de casa de commercio, pMe demandar o eus salario no juizo commercial (Reg. n. 737, art. U, 2), ainda
que não tenha nomeação escripta e inscripta no Tribunal do
Commercio respectivo, pois nem tal nomeação escripta é sempre
pl'ecisa para obrigar ao preponente (Codigo, art. 75), nem
pela faILa de inscripção, que só o priva dos favores outorgados
pelos art .79, 8e, 81, 876 § 3 e outros do mesmo Codigo,
fica desaforado do juizo commercial, que não é protecção no
'entido do art. ii> do dito Reg. n. 737; a jurisdicção ne te
caso nasce dõ acto e da pessoa do preposto (Reg. n. 73i,
a~t. lO), porque a cousa deriva de obrigações sujeita ao Codigo (arts. 74. e seguintes), e elle é agente auxiliar do commercio, e como tal commerciante em relação á operações que
na sua qualidade lhe respeitão. (Codigo, arts i e 35.) Do
mesmo parecer foi o desembargador fiscal.
R, de como assim se accordou, se lavrou este assento, que
por todos é assignado, para que o caso referido não venha
~ais em duvida.- Vaz Viei?'.l, presidente. -Antonio Alves da
S~lva Pinto, secretario.-José Ca?'los ]ylayrink.-Joaquim Jose
dos Santos Junior.-Antonio Gomes Netto.-!tfilitão l1faximo
de Souza. - Fmnci.sco Xavier Pereira.- Fui presente. Coito.
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Assento VllI.-Cocligodo Commercio, art. 828.
Para que sejão annullados o atltos alieuativos do falUdo, em que interveio
fraude, deve-se provar e ta fraude, de parte á parte.

Aos 6 dias do mez de Julho de 18~7, em sessão do Tribunal
do Commercio da capital do Imperio, o qual se achava completo com o deputados abaixo assignados, presente o desembargador fiscal, e sob a presidencia do conselheiro desembargador
José Ignacio Vaz Vieira, foi unanimemente a sentado, de accôrdo com os Tribunaes do Commercio das provincias da Babia,
Pernambuco e Maranhão, que para erem annullados o actos
do fallido alienativos d~ bens de raiz, moveis ou semoventes, e
todos os mais actos e obrigaçõe por ti tulo oneroso, ainda mesmo
que sejão as operações commerciae, qualquer que seja a época
em que fôssem contrahiJos, emquanto não prescreverem devese provar fraude não só da parte que transfere, como da que
adquire j pois, bem que o Codlgo portuguez no art. U 36, fonte
proxima do nosso, disponba o contrario, o tribunal prefere como
mais razoavel, e conforme aos principias de direito, esta iotelligencia, fundada nas disposições do Codigo belga e outros de
nações cultas, e como tal adoptavel, por ser omLso o nos o
Codigo no art. 828. Do mesmo parecer foi o desembargador fiscal.
E, de como assim se accordou, e lavrou esle assento, que
por todos é assignado, para que o caso referido não venha
mé.is em duvida.- Vaz Vieira. presidente.-Antonio Alves da
Silva Pinto, secretario.-Jose Carlos llfayrink.-Joaquim Josp;
dos Santos Junior.-Antonio Gomes Netto.-Alilitão Maroimo
de Souza.-Francisco Xavier Pel'eira.-Fui presente. Coito.

Assento IX.-·Codigo do Commercio arts. 858
e 870.
Aos credores, e não ao juizo, compete declarar liquidada a massa fallida.

Aos 6 dias do mez de Julho, de :1857, em sessão do Tribunal
do Commercio da capital do Imperi{), o qual se achava completo cornos deputados abaixo assignados, presente o desembargador fiscal, e sob a presidencia do conselheiro desembargador
JOSé Ignacio Vaz Vieira, foi unanimemente assentado, de ~c
côrdo com os Tribti.naes do Commercio das provincias da ~.ahla,
Pernambuco e Maranhão, que sómente aos credores, e nao ao
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juizo, mas sob a presldencia deste, e sem prejuizo do di posto
no art. 169 do Regulamento das Quebras, compete conhecer
se se acha liquidada a massa fallida, porque dando-lhe os
art • 868 e 870 do Codigo do CoU}mercio, combinados cc m os.
arls. 170 e 181 do dito Regulamento das Quebras, o direito de
approvar as contas dos administradores e de dar qui tação ao
fallido, virtualmente dá-lhe o de ajuizarem da ulLimação da.
liquidação, condição essencial do exercício do dito direito.
Do mesmo parecer foi o desembargador fiscal.
E, de como assim se accordou, se lavrou este assento, quepor todos é assignado, para que o caso referido não venha
mais em duvida.- Vaz Vieú'a, presídente.-Antonio Alves da
Silva Pinto, secretario. - José Oa1'[os lJ[aY1·inlc. -Joaquim José
dos Santos Junio1'.-Antonio Gomes Nelto.-!rIilitão Alaximo
de Souzá.-Francisco Xavt'el' Perei?'a.-~ Fui presente, Coito.

Assento X.-Codigo do Commercio, art. 888.
Adisposição deste artigo deve entender-se sobre os
privilegiados e bypolhecarios.

dir~Hos

dos credo I es.

Aos 9 dias do mez de Julho de 185í, em sessão do Tribunal
do Commercio da capital do Imperio, o qual se achava completo com os deputados abaixo assígnados, presente o desembargador fiscal, e sob a presidencia do conselheiro desembargador
José Ignacio Vaz Vieira, foi unanimemente assentado. de accôrdo com os Tribunaes do Commercio das provincias'da Bahia,
Pernambuco e Maranbão, que o art. 888 do Codigo do Commarcia se entende sómente com relação á massa dividenda (u
chirographaria, sem prejuizo dos direitos dos credores privilegiados e hypotbecarios, cuja prelação fêr conte tada pelos
administradores da massa falJida, nem inhibe que fique em
caixa quantia suJficiente para seu pagamento. até que se decida
o seu direito de preferencia, pois que tal procedimento dimana da naLureza da hypotbeca, e é conforme ao mesmo Codigo, arts. 860, 86'1, 86ti, 873 e outros. Do mesmo parecer
foi o desembargador fiscal.
E, de como assim se accordou, se lavrou este assento, que
lJo~ todos é assignado. para que o caso referido nio venha
mais em duvida.- Vaz Viei?'a, presidente.-Antonio Alves da
Silva Pinlo, secrelario.-José Carlos May?'ink.-Joaq'Uim Jos
dos Santos Junior.-Antonio Gomes Netlo.-jJ[ilitão Maximo.
de Souza.-Francisco Xavier Per'eira,- Fui presente. Coito.
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Assento XI.-Codigo do COlllmercio, art. 360,
Reg. 737. art. 325, § 3.
Não tem lagar embargo contra o aceitante de uma letra (la terra, estando
endossada, ou contra o cJeyedol' allançado, se se lião provar ou justificar
tamLem, coutra o endossante ou Oador, os reqJlisítos da lei.

Aos 9 dias do mez de Julho de {857, em sessão do Tribunal
elo Commercio da capital do Imperio, o qual se achava completo com os deputados abaixo assignados, presente o desembar·
gador (iscai, e sob a presielencia do conselheiro desembargador
José Ignacio Vaz Vieira, foi unanimemente assentado, de accôrdo com os Tribunaes do Commercio das província da Bahia,
Pernambuco e Maranbão, que em virtude do arL 225, § 3' do
Regulamento n. 737, e do que dispõe o art. 360 do Codigo
elo Commercio, não ba lagar embargo contra o aceitante de
uma letra da terra qu estiver endossada, ou contra um devedor que, parlJ. garantia ela divida, tiver dado fiança mercanl.il,
sal \la provando-se e justificando-se tambem contra o endossante
ou fiador os requisitos da lei. Do mesmo parecer foi o desembargador fiscal.
E, de como assim se accordou, se laveou. este assento, que
por todos é assignado, para queo caso refericlo não venha mai
em duvída.-Vaz Vieira, presidente.-Antonio Alves da Silva
Pinto, secretario.-José Ca1'los 11fayrinlc.-Joaqtâm José dos
J

Santos Junior.-Antonio Gomes Netlo. -Militão Maximo de
Sou,za.-F1'ancisco Xavier Pe1'eiro,.-Fui presente. Coito.

Assento XII.-H.egulamento n. 737, art. 470.
Não podem ser nomeados arbitras os Tribunaes do Commercio, e só algum
dos sens membros.

Aos 9 dias do mez de Julho de 1857, em essão do Tribunal
do Commercio da capital do Tmperio, o qual se acbava completo com os deputados abaixo assignados, presente o desembargador fiscal, e ob a pl'esidencia do conselbeiro de embargador
José Ignacio Vaz .Vieira, foi unanimemente assentado, de ~c·
côrdo com o Tribunaes do Commel'cio das provincias da .Bahla,
Pe."nambuco e Maranhão, que os TribL1uaes do CommerCl?, de:
pOIS de convertidos em de 2a iustaucia, não podem maIs seI
nomeados arbitras, e só algum de seus membros, pelo mesma
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motivo por que, nos Lermos do art. 470 do Regulamen lo n. 737,
não o podião ser até agora as Relações, e só algum juiz· da
2" insfancia. Do mesmo parecer foi o desembargaclor fiscal.
E, de como a sim se accordou, se lavrou este as ento, que
por Lodos é assignado, para que: o caso referido Ilão venha
mais em duvida.- Vaz Vieira, pre idenLe.-Antonio Alves da
Silva Pinto, secrelario.-José Ca?'los Mayri?lk.-Joaquim José
dos Santos Junior.-Antonio Gomes Netto.-Militão Maximo

-de Souza.-Francisco Xavie7' Pereim.-Fui presente. Coito.

Assento XIII.-Codigo do Commercio, arts. 893
e 895:.
.A rehabililação do fallido não é prerogatlva do commerciante matriculado.

Aos 9 dias do mez de Julho de i 8r>7, ém sessão do Tribunal
{lo Commercio, o qual se achava complelo com os deputados
abaix.o a signado.s, presente o de embargador fiscal, e sob a
presidencia do conselheiro desembargador José Ignacio "' az
Tieira, foi unanimemente assentado, de accôrdo com os Tribunaes do Commercio da provincias da Bahia, Pernambuco e
Maranhão, que a rehabilitação do fallido não·é prerogaLiva do
<commercianLe matriculado, bem que "'ó possa ser concedida pelos
TribuDaes do Commercio (Reg. n. 738, arL. 99; Decr. do
io de Maio de i8õõ, art. 2) ; compete a todo o que se achar
nas circumsLancias dos arLs, 893 e 89õ do Codigo do Commercio, e no caso do Regulamento das Quebras, art. 182. Do
mesmo parecer foi o desembargador fiscal.
E, de como assim se accordou, se lavrou este assento, que
por todos é assignado, para que o caso referido não venha
mais em duvida.- Vaz Vieira, presidente.-Antonio Alves da
Silva Pinto, seCl'et Iria. - José Carlos Mayrink.-Joaquím Jose
dos Santos Junior.-Antonio Gomes Netto.-jJJ[ilitão llfaximo de
ouza.-Francisco Xavier Pe7'eira.-Fui presente. Coito.

A sento XIV ~-Codigo do Commercio, art. 864..
<Os endossos, ainda quando s6 lenbão o effeito de oessão civil, não desaforão
.
do juizo r;ommercial.

Aos 9 dias do mez de Julho de 1857, em sessão do Tribunal do
<Commercio da capital do [mperio, o qual se achava completo com
os deputados abaixo assignados, pre enle o desembargador fiscal,
~~

~

866

APPENDICE

e sob a presidencia do conselheiro desembargador José Ignar.io
Vaz Vieira, foi unanimemente' assentado, de accôrdo com os
Tribunaes do Commercio das províncias da Bahia, Pernambuco e Maranhão, que os endossos das letras já vencidas ou
prejudicadas, e d3quellas que por não serem pagaveis á ordem
têm o simples effeilo de cessão civil, na fórma do art. 364 do
Codlgo do Commercio, não desaforão do juiz commercial, pois
que como cessão ordinaria de credito têm acção de reconheci·
mento nos termos do art. 261, combinado com o art. 250,. 6do
Regulamento n. 137. Do mesmo parecer foi o desembargador fiscal.
E, de como assim se accordnu, se lavro11 e te assento. que
por todos é assignado, para que o raso referido não venha
mais em duvida. - Vaz Vieira, presidente. - Antonio Alves da
Silva Pinto, secretario. - José Carlos May?'ink. - Joaq~~im
José (los Santos Junio?'. -Antonio Gomes Netto. -lJlilitão Maximo de SOtbza. -Francisco Xavier Pe?'eira.- Fui presente. Coito.

Assento XV. Codigo do Commercio, art. 456.
A prescripção de direito e obrigações anteriores ao Codigo do Commercio
conta-se do i o de Jarleiro de 1851.

Aos 9 dias do mez de Julho de 1857, em sessão do TribumI do Commercio da capillal do Imperio, o qual se achava
completo com os deputados abaixo assign:1.dos, presente odesembargador fiscal, e sob a presidencia do conselbeiro desembargador José Ignacio Vaz Vieira, foi unanimemente assentado,
de accôrdo com os Tribunaes do Commercio das provincias
da Bahia, Pernambuco e Maranhão, que o tempo paTa a pr~
scripção de obrigações mercantis con trabillas, e direitos adq~·
ridos anteriormente á promnlga ão do Codigo do CommerclO,
conta-8e do Iode Janeiro de 181H, em que elle começou a
ter execução por bem do art. 912, com o qual deve accordarse a disposição do art. 4156 do me mo Codigo, e com o art.
74.2 cio Regulamento n. 737, como já declarou o Aviso de fi de
Ou tubro de 1855. Do mesmo parecer foi o desembargador fiscal.
E, de como assim se accorcloll, se lavrou este assentE,
que por 'todos é assignad6, para que o caso referido n~o
venba mais em duvida. - Vaz Vieim, presidente. - AntontO
Alves da Silva Pinto, secretario. - José Oarlos Mayrinlc.JoaquJim José dos Santos Junio?'. - Antonio Gomes Netto.-:
Militão Maximo de Souza. -Francisco Xavier Pereira. - Flli.
presente. Coito.
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Assento XVI.-Codigo doCommercio,art.191.
A compra para

alugar o uso só é mercantil se a locação tambem o r61'.

Aos 9 dias do mez de Julho de i 857, em sessão do Tribunal do Commercio da capital do Imperio, o qual se achava
completo com o deputados abaixo assignados, presente o desembargador fiscal, e sob a presidencia do conselheiro desembar~
gador José Ignacio Vaz Vieira, foi unanimemente assentado, de
accõrdo com os Tribunaes do Commercio das vrovincias da
Bahia, Pernambuco e Maranhão, que a compra para alugar
o uso da cousa comprada é mercantil (Codigo, art. fOi; Regulamento n. 737, art. i9, § t); mas deve tambem o aluguel
(locaçào) ser mercantil, nos termos do art. 226 e seguintes
do dito Codigo, não comprehendendo, portanto, a de predio ,
que não é sujeita ao fôro commercial (Codigo, Tit. unico, art.
19, § 3; Regulamento n. 737, art. 50, § 3). Do mesmo parecer foi o desembargador tiscal.
·E, de como assim se accordoll, se lavrou este assento, que
por todos é assignado, para que
ca
referido não venha
mais em duvida. - Vaz Viei7'a, pre idente.-Ântonio Alves da
Silva Pinto, ecrelario. - José Carlos Mayrink. - Joaquim
José dos Santos Juni01·. - Antonio Gomes Netto. - Mílitão Maximo de Souza. - F1'ancisco Xavier Pereira. - Fui presente.
Coito.

° °

Decreto n. 1956 de 12 de Agosto de 1857.
Manda applicar á Pl':lça do Commercio da nrovincia do Pará os Decretos
ns. 9ti2 de 2 de A.bril de 1'52, 1011 e 1002 de 26 Junho do dito auno,
a respei Lo dos corretores, agentes de leilõe e iu tel'jJretes.

l1Ji por bem, obre con. uHa do Tribunal do Commercio da
pro,'iocia do Maranbão. decretar que sejão appllcados á Praça
do Commercio da provinda do Pará os Decretos ns. 952 de 2
de Abril de 1852, 100 I c 1002 de 26 de Junho do dito anno,
a respeito de corretores, agentes de leilões e interpretes.
.F~'aucisco Dioao Pereira de Vascoucello ,do meu conselh\..,
IDlmstro e secretario de E tado dos negocio da justiça, a iro
o tenha entendido, e faça execulilf. Palacio do Rio dt: Janeiro
em t2 de Agosto de 1857, trigesimo-sexto da Indl'penden ia ~
do Imperio. - Com a rubrica de Soa l\1agestade o Imperador. _
Fra'Tl;cisco Diogo Pereira de Vasconcellos.
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Assento XVII.- Codigo do Commercio.
154, 169, 176, 186, 201, 291 E OUTRO; REG.
N. 738, ARTS. 11, 12 E 26; REG. N. 737. ARTS. 218,
219 E 220.

ARTS.

Aos {7 dias do mez de Agosto 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 delle, e sob a presidencia do conselheiro de·
sembargador José Ignacio Vaz Vieira, foi unanimemente assen·
tado, nos termos do art. '. i do Regimento organico dos Tribunaes
do Commercio, que, por bem do art. 26 do mesmo Regimento,
sejão declarados vercadeiros na Praça do Rio de Janeiro, e nas
das provincias do respectivo districto em que não houver Praça
do Commercio, os usos commerciaes que abaixo vão especifi·
cados, visto que ~erminou o prazo de seis mezes marcado ~o
edital de 28 de Novembro de 1856, impresso em diversos jbrnaes da Côrte, com as praticas até então obtidas, e colligidas
mediante os meios marcados no dito Regimento, e porque taes
usos, conforme aos sãos principias da Ma fé e maximas com·
merciaes geralmente seguidas, não são contrario á disposiç~o
alguma do Codigo do Commercio, ou Lei depois delle publicada, termos em que o mesmo Tribunal manda fazer publico
pela imprensa este assento para com elIe se fazer prova nas
ditas Praças, e em todos os casos que, conforme o Codigo do
Commercio, são regulados pelo~ usos commerciaes, e, seis mezes
depois da sua publicação, estabelecer regra de direito para de·
cisão das questões, qlle no futuro se suscitarem, em virtude do
art. 12 do já citado Regimento, e dos arts. 218, 21·9 e 220 do
Regulamento que determina a ordem do juizo no processo
commercial.
sos

COMlIlERCrAES DA PRAÇA DO RIO DE JANEIRO.

Commissões.
A commissão por venda de generos vindos das outras praças
do Imperio, ou de Portugal, é de 3
Dita por dita de generos vindos de todos os outros pal zes
é de 5
Dita por cobrança de letras é de t 0/.; por endosso e negociação de letras é de 2 t/2 % ,
%.

%,

•
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Dita pela remessa de dinheiros ou letras não provenientes de
yenda de generos é de t%.
Dita por cobrança de fretes de generos importados é de 3
N. B . . Igual commissão se carrega por despezas com o custeio
de navios vindos de Portugal e de outros po~tos do Imperio.
A commissão de agenciar fretes para navios de Portugal é
de 100~ a 3001'P, segundo a lotação do navio.
, A commissão de agenciar fretes para navio de cabotagem
é de 25w a t OOw, segundo a lotação.
'
Dita para navios estrangeiros é de 5
sobre o frete agen·
ciado, sobre o importe dos custeios.
Dita de compra de generos com fundos do commitlellle é de
2 i/2
Dita sobre compra de generos com o producto ue letras sacadas pelo commissario sobre o committente, ou seu banqueiro,
é de 5
Dita pela cobrança de dividendos é de .J/~
e mais i
de remessa.
Dita para effectuar seguros maritimos é de 1/2
sobre a
quantia segurada.
.
Dita sobre a descarga e reembarque de carregamento dos
navios arribados é de 2 1/3
sobre o valor das mercadorias
descarregadas e reembarcadas.
AcommissãodeL credere sobre remessa em letras é de i
Dila dita sobre venda de geueros do Imperio é de 2. 0 / 0 ,
Dita dita sobre a de generos estrangeiros é de 2 1/2
%.

%

%,

%.

%,

%

%

%

%,

%,

Armazenagem e outros encargos.

Armazenagem de generos estrangeiros guardados no armazem
do commissario é de 1
até um anno sobre fazendas, e de
2 :/0 sobre objectos volumosos e de pouco valor, calcul:j.da subre
o Importe da venda.
~ita em trapicbe publico ou particular de generos de importacao e exportação é a cargo do vendedor, exceptuando asucar, couros, madeiras, chifres e cabello, que pagão da maneira
~ pelos seguintes preços, emquanto de outro modo' não fôr eRhpulado (art. 96 do Coc\igo do Commercio) :
Assucar, 50 rs. por arroba, sendo em saccos, 45 rs. até um
anno, metade por conta do vendedor e metade pel~ do comprador, e mais 500 rs. por caixa, i 00 rs. por barrica e 40 rs. por
sacco a titulo de safamento ou sahida por conta do comprador.
Couros seccos, paga o vendedor 60 rs., e o comprador 20 rs.
por cada um, tambem até um anno.
%
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Madeira, o vendedor paga até o fim do trimestre em que se
tiver ejfectuado a venda, depois fica correndo o aluguel por
conta do comprador, e, conforme o volume, regula geralmente
de 6~ a {2~ por duzia.
Cabello e chifre, paga o comprador toda a despeza, tanto de
entrada como de sahida.
Os envoltorios de todos os genoros, menos o do café, são ,a
cargo do vendedor.
É subentendido 'geralmente que toda a despeza de sahida e
recebimento dos generos é a cargo do comprador.
Venda, tradição, desembarque e embarque dos gene1'os de importação e exportação.

Atmdição dos generos de importação e exportação, depositados
em trapiches ou armazens, apura- e por meio de uma ordem
passada pelo vendedor.
Emba?'que e desembarque de generos nacionaes e estrangeiros
é por conta dos recebedores ou carrega(lores, mas a conducção
para bordo e vice-versa, a carga e descarga são por conta do
navio para o local convencionado com o recebedor, á excepção
dos que por convenção fõrem, ou dos que e\;tá em costum~
serem vendidos a bordo, que, descarregados e verificados, abt
Illesmo são entregues.
.
Se não se convenciona local diverso, e a embarcação descarrega toda ou parte da carga em trapiche ou annazem publico,
ou particular, ou em outro lagar 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 intel'Jor
dos portos e bahias.
Vendas. - A dos generos de exportação é feita á vista, e assim
se subentende, quando se não convenciona de outro modo.
A dos generos de importação aos seguintes prazos: gene~os
de esli va, de 4 a 9 mezes; fazendas seccas, ferragens, qUlG'
quilharias e outros, de 6 a i2 mezes.
F?'etes.-Os freles para os portos do Imperio e de Portugal,
ou suas possessões, ão pagos por arroba ou volumes; para os
outros portos da Europa, etc., por tonelada de 70 arrobas, ou
por volume.
Os fretes para os portos da França regulão-se pelas tarifas
do Havre e Mar elha.
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Primagem.-Nos fretes em moeda ingleza e dos Estados-Unidos
subentende-se uma primagem de 5 %; nos fretes de França.
para este porto e vice-versa a primagern a tO
Navios. -A percepção da commissão sobre a importancia do
frete de embarcações consignadas regula- e, como a de quaesquer mercadorias, pelo que prescrevem os al'ts. i 87 e ,188 do
Codigo do Commercio; não se subentende, pois, que o consignatario tenha direito a perceber commissão sobre a importancia
do frete de volta se não fór por eBe agenciado, não sendo isso
estipulado na carta de fretamento, ou de outro modo convencionado.
.
Se a embarcação vier consignada sómente pOI' entrada, ou s~
a consignação só constar pela carta partida, e esta não tenba
as explicitas declarações de que falla o art. 567, § ;1 do Codigo, o que então se subentende é que, finda a descarga, fica
onavio livre quanto ao consignatario, e á disposição do armador, ou seu preposto, salvo qualquer convenção.
Com todo o referido foi concorde o desembargador fiscal do
tribunal.
E, de como assim se accordou, se lavrou o presente assento,
que por todos é assignado, para que os casos a que eUe se re-'
fere não venhão mais em duvida.-- Vaz Vieira, presidente.Antonio Alves da Silva Pinto, secretario. -José Carlos Mayrink.
%.

-Joaquim José dos Santos Junim,.-.1J1jlitão Maximo (-te Souza.
-Antonio Gomes Netto.-José João da Ounha Teites. -Fui
pl'esente. Coito.

Decreto n. 1989 de 10 de Outubro de 1857.
Eleva a oito o numero dos correLares geraes da Praça do -Commercio da
proviacia de Pernambuco.

Hei por bem, sobre consulta do Tl'ibunal do Commercio da
Pl'O\Tipcia de Pernambuco, decretar que na Praça do Commercio da
referida província haja. oito corretores geraes, ficando para esse
fim revogado o § 1 do Decreto n. 8U8 de 28 de Julho de 1851, na
parte que designou ómente cinco corretores para aquella praça.
.Fr~ncisco Diogo Pereira de Vasconsellos, do meu conselho,
mmistro e secretario de Estado dos negocios da justiça, as im
o tenba entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro,
10 de Outubro de 1857, trigesimo-sexto da Independencia e
do Impeeio.-Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos.
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Decreto n. 2030 de 18 de Novembro de 1857.
Declara que o juizo commercial é o unico competente para o julgamentn dos·
prejuizos e damuos causados ppr abalroação dentro dos portos do lmperioe no alto mar.

Tendo-se suscitado duvida sobre a competencia dO.juizo commercial para julgar os prej uizos e damnos causados por abalroação dentro dos portos do Imperio;
Attendendo ao que a este re peito dispõe a Re olução n. 31:íS
de H de Agosto de i845, e Regulamento n. 44,7 de i9 de Maio
de i846~ arts. ô, § fi, H8 e seguinte, o Codigo Commercial,
arts. 750 e 75i, e o Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de
:185.0, art. i89 e eguintes;
Tendo' ouvido o meu conselho de Estado, com cujo parecer
me conformei, por minha Imperial Resolução de 3i de Outubro
dó corrente .anno,
'
Hei por bem decretar o seguinte:
Art. unico. O juizo commercial é o competente para julgar
os· prejuizos e damnos causados por abalroação, tanto no alLo
mar (art. 750 do Cad. Comm.), como nos portos do Imperio, e.as indemnizações correspondentes, devendo as capitanias dos
portos limitar-se a verificar se houve infracção da policia do
porto, para o effeito unico de applicar a penalidade que por
eUa couber.
Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, do meu conselho.
ministro e secretario: de Estado dos negocias da justiça, as~im
o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janelr?,
em i8 'de NoveIbbro de i857, trigesimo-sexto da IndependenCla
e do Imperio.- Com a rubrica de Sua Magestade o Imperado r.Francisco Diogo Perei1'a de Vasconcellos.

Aviso n. 206 de 17 de Agosto de 1859.
Não devem ser admitLidos pela Caixa da Amortização. embargos á trausferencia de apolices da divida public:t.
.

MinUerio dos negocias da fazenda.-Rio de Janeiro) em i7
de Agosto de i859.
_
Tendo sido presente á Sua M3gestade o Imperador a quesl~'}
suscitada na Caixa da Amortização sobre os embargos de Joao
Vicl.or GOllthier, postos á t~ansferencia para o nome de Manoe~
Jose dos S~ntos, rias apolices que por herança do marech?
de campo Anlonio José Rodrigues couberão á sua filha D. Mafia.
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(ia Carmo, mulher do uilo Santos, houve o mesmo Augusto
Senhor por bem declarar, por na immediata e Imperial Re~
solução de {7 do corrente, tomada sobre consulta da secção
de fazenda do conselho de Estado, de' I{ de Abril ultimo, que,
á vista da generalidade em que se acha concebido o art. 36
da Lei de i o de No,embro de i827, que fundou a divida publica" não devem ser admittidos pela Ir esma caixa embargos de
semelbante natureza, emquanto outra cousa não fôr resolvida
pelo poder legislativo. O que communico a V. S. para ua intelligencia e devida ex~cução.
Deus guarde a V. S.- AngellJ Moniz da Silva Ferraz.Sr. inspector geral interino da Caixa da Amorlização.

Decreto n. 2454 de 28 de Agosto de 1859.
Crêa dous logares de corretores geraes para a Praça do Commercio da capital
da província do Ceará.

Hei por bem, na copformidade do art. 67 do' Codigo Commercial, e sobre consulta do Tribunal do Commercio de Pernambuco, crear dous logares de correLores geraes para a Praça.
do Commercio da capital da provincia do Cearão
João Lustosa da Cunha Paranaguá, 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 28 de
Ago to de i859, trigesimo-oitavo da Independeucia e do Imperio.
-Com a rnbrica de Sua Magestade o Imperador.-João Lustosa
da Cunha Pa1'anagt~á.

Decreto n. 2465 de 17

d~.

Setembro de 1859.

Declara que os agentes de leilões não estão inhibidos de vender em almoeda
beus de raiz ou ouLros effeiLo não commerciaes.

Hei por bem decretar o seguinte:
Art. unico. O art. 18 do Regimento, mandado observar pelo
"Decreto n. 858 de 10 de Novembro dtl I8oi, não inhihe aos
agente~ de leilões a venda em almoeda de bens de raiz ou de
outros elIeitos não commerciaes, de que fôrem competentemente
enc~rregados, uma vez que taes vendas fiquem sujeitas ás disposIções do Direito Civil que regem as rendas par\.iculares.
"oão Lustosa da Cunba Paranaguá, do meu conselho, ministro
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e secretario de Estado dos negocios da justiça, assim o tenha
entendido, e faça executar. Palado do Rio de Janeiro, em i7
de Setembro de i859, trigesimo-oitavo da independencia e do
Imperio.-Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.-João
Lustosa da Cunha Pararlaguá.

.

Decreto n. 2473 de 24 de Setembro de 1859 (*J
Dá nova fôrma aos escriptos ou bilheles da alfandega.

Usando da autorização concedida pelas Leis n. 369 de 18 de
Setembro de 18M>, art. 30, e n. 51ft. de 28 de Outubro de 1848,
~rt. 11-6, hei por bem ordenar que nas alfandegas do Imperio se observem as seguintes disposições:
Ar!. L· O bilhete da alfandega será escripturado em fórma
mercan til, segundo o mudelo annexo, e deverá declarar:
i.· O logar em que fôr passado, e onde se ba de eifectuar
o pagamento, o qual será sempre a Praça em que estiver situada a alfandega.
2.· A data.
3." A sornma que se deve pagar, e em que especie de moeda.
4." A época prefixa do pagamento..
5.· A causa da obrigação.
6.· O nome do assignante da alfandega que deve paga-lo, e
que o pagamento será feito ao portador.
Art. 2.· O bilhete da alfandega será de valor nunca menor
de 1:OOO;rp, e de prazo de quatro mezes, e não poderá ser
admittido senã'o pela metade da importancia dos direitos de consumo das mercadorias mencionadas no despacho.
Art. 3.· O premio do bilhete da alfandega se regulará pela
tua dos descontos no Banco do Brazil e suas caixas filiaes, e,
onde não as houver, pela dos bancos legalmente e;;tabelecidos e
suas c' jxas filiaes ou agencias.
§ L· Nos logares onde não existirem taes companhias, suas
caixas filiaes ou agencias, o inspectf)r da thesouraria de fazenda,
ouvidas as comipissões administradoras das respectivas Praças
ou negociantes dignos de conceito, fixará no principio de cada
semana a taxa do premio, que sempre será igual á dos descontos
das letras e titulos commerClaes de primeira ordem.
(') Av. n. 59" de 1870.
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§ 2. O premio de que trata este artigo começará a vencer-se
da data do bilbete, e a sua importancia, accrescentada á somma
dos direitos devidos, constituirá o valor do bilhete.
§ 3. Na falta de pagamento, o premio do bilhete será devido
na razão dupla, a contar da data do vencimento, fiüando além
dLso o assignante sujeito á pena da Lei, e a proceder-se contra
elle e seus fiadores na fôrma da legislação fiscal.
Arl. 4. O bilhete da alfandega será firmado pelo assignante,
e, no caso de ausencia, por seu procurador especialmente constituido para este fim, e recebido pelo thesoureiro da alfandega,
na occasião do pagamento do despacho, por conta dos respectivos
direitos, nos termos do arl. 2.
§ i. o Os billletes da alfandega não poderáõ ser recebidos sem
que tenbão pago o seBo que fôr devido.
§ 2. O Lhe oureiro da alfandega é responsal'el pela fôrma
do bilhete, pela veracidade da firma do assignante, e pela falta
de pagamento do sello ue que trata o paragrapbo antecedente.
Arl. 5.~ O fiador dI) assignante da alfandega que satisfizer
a importancia dos· bilhetes por este passados ficará pelo facto
do pagamento subrogado desde Jogo em todos os direitos,
acções e privilegias que competem á fazenda publica, em virtude das Leis e Regulamentos fiscaes a respeito de taes titulas.
Art. 6.° O presente Decreto terá effeito no municipio da Côrte
e provincias tres dias depoi da sua publicação nos periodicos em
que se publicão os actos officiaes.
Art. 7: Continuão em vigor o Alvará de 13 de Novembro de
01>6 § 22, o Capitulo XV do Regulamento de 22 de Junho de
1836, o art. 4.7 tias disposições preliminares da tarifa mandada
observar por Der,reto n. 1914 de 28 de )larço de t857, as di posições do Titulo XVI, Parte I do Codigo Commercial, e mai
legislação na parte que fôr applicavel aos bilhetes da alfandega,
e não e oppuzer ás disposiçõe dos artigos antecedentes; revogadas as do art. 102 do Regulamento de 30 de Maio de
1836, e todas as mais que lhe fôrem contraria .
Angelo Moniz da Silva Ferraz, do meu conselho, enador
do Imperio, presidente do conselbo de ministros, ministro e
secretario de Estado dos negocio da fazenda e presidente do
Tribunal do Thesouro Nacional, as im o tenha entendido e faça
eXecutar. Palacio do Rio de Janeiro, em 24 de Setembro de.
1 1>9, trigesimo-oilavo da independencia e do Imperio.- Com a
rubrica de Sua MagesLade o Imperador.-Angelo Moniz da Silva
0

0

0

0

Ferraz.
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Modelo dc um bilhete de assignante d:! alfamlega,
o Dt'cl'eto n. 24'13 desta .lata.

Rio de Janeiro

de.....• de

li

qu.c se refere

Rs
~
PI'emio.•..... ~

Ao portador deste pagarei no dia :de
de
a quantia
de Rs
importancia da melade dos direitos de consumo
de mercadorias despachadas na alfandega desta cidade, e do
premio correspondente de.... por °Jo, ficanclo sujeito, no ca o
de falta de pagamento, ao premio na razão dupla, na fórma
do art. 3, § 2 do Decreto n. 2473 de 24, de Setembro de
i859.
o assignante.
N. B. Na divisão do capital e no calculo do premio do bilhete se evitaráõ as fracções.
Rio de Janeiro, em 24 de Setembro de 1859. - Angelo Moniz
da Silva F er1'aZ •

Decreto n. 2481 de 28 de Setembro de 1859.
Declarar qne as concordatas amigaveis não são admissiveis pelo Codigo
Commercial.

Conformando-me por immecliata Resolução de 22 60 corrente,
proferida em consulta da secção de justiça do comelho de Estado de 17 de Ago·sto proximo passado, com o parecer da mesma secção, hei .por bem decretar. o seguinte:
Art. unico A vista das disposições dos arts. 8!í2, 848 e
898 do Codigo Commerci:.)l, não podem ser admittidas concordatas amigaveis.
João Lustósa da Cunha Paranaguá, do meu conselho, ministro
e secretario de Estldo dos negocios da ju liça, assim o tenba
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeil'o, em 28
de Setembro de 1859, trigesimo-oitavo da Independencia e do
Imperio. - Com a rubric.:j. de Sua lHageslaàe o Imperado r .João Lustosa da Cunha Paranagud.
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Decreto n. 2482 de 28 de Setembro de 1859.
Crêa dous logares de corretores de mercadorias para a Praça do Commercio
,
da Côrte.

Hei por bem, na conformidade do art. 67 do Codigo Commercial e sobre consulta do Tribunal do Commercio da Côrte~
crear dous logares de corretores de mercadorias para a respectiva Praça 'do Commercio.
João Lustosa da Cunha Paranaguá, 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 28
de Setembro de 1859, trigesimo-oitavo da Independencia e do
Imperio. - Com a: rubrica de Sua Magestade o Imperador..João Lustosa da Cunha Pa1'anaguá.

Decreto n. 2547 de 7 de Março de 1860.
Eleva o nUDlllro de interpretes do cODlmercio da' Praça do Rio de Janeiro.

Hei por bem, sobre consulta do Tribunal do Commercio da
Côrte, decretar que, na Praça do Commercio do Rio de Janeiro,
haja quatro interpretes para cada uma das línguas ingleza,
franceza, italiana e hespanhola, ficando nesta parte revogado o
art. 3 do Decreto n. 863 de 17 de Novembro de i85L
João LusLosa da Cunha Paranaguá, do meu conselho. ministro
e secretario de Estado dos negocios da justiça, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, aos 7
de Março de 1860, trigesimo-nono da Independencia e do 1m·
perio. - Com a rubrica de Sua Mgaestade o Imperador. - João
Lustosa da Cunha Paranagud.

N. 265. - Portaria de 15 de Junho de 1860.
Ao Tribunal do Commercio da Babia, - Hesolve duvidas a respeito de notas
promissorias.

2" Secção.- Manda Sua Magestade o Imperador. em conformidade da Imperial Resolução de 30 de Abril proximo preterito, declarar pela Secretaria de Estado dos Negocio da Justiça ao Tribunal do Commercio da Bahia, em solução ás seguintes duvidas, ofi'erecidas á sua alta consideração pelo
presidente do mesmo Tribunal: i", se uma nota prbmissoria,
assignada por um ou mais devedores não commerciantes, por
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"Valor recebido em dinheiro, e passada directamente á ordem.
de companhia bancaria, ou de banqueiro particular, é da competencia do fôro commercial, conforme o disposto no § 2 dI}
art. i9 do Decreto n. 737 de 25 de Novembro de i8tlO?
2a , se uma nota promissoria, assignada. por um ou mais devedores não commercianles, por valor recebido em dinheiro á
ordem de pessoa tambem não commerciante, sendo negociada ou
por descontada antes do vencimento por companhia bancaria
ou por banqueiro particular, torna-se da competencia do fôro
comu:ercial, pelo facto de ler havido operação de banco e cessão
mercantil por via de f::ndosso ~ Quanto á 1", que, embora passada a nota promissoria a favor do hanco publico ou particular
por valor recebido em dinheiro, não é titulo mercantil; quanto
á 2', que semelhante nota, nas circuJ;Ilstancias mencionadas,
sendo negociada pelo banco por endosso, antes de vencida,
torna-se titulo mercantil unicamente para os endossantes.
Palacio do Rio de Janeiro, em i5 de Junho de -1860.João Lustosa da Cunha Paranaguá.

Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860.

(1 )

ConLendo providencias sobre os bancos de emissão, meio cirCLllante,
diver as companhias e sociedades.

D. Pedro TI, por graça de Deus e unanime acclamação dos
povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazi!,
filzemos saber a todos os nossos subd itos que a a 'sembléa geraL
legi laLiva decretou e nós queremos a lei seguinte:
Art. i. o Nenhum dos bancos creados por Decretos do poder
executivo poderá e31iLtir, ob a fórma de notas ou bilhetes ao
portador, quantia superior ao termo médio de ua emissão
operada no decurso do primeiro semestre do corrente anno.
emquanto não estiver habililado para realizar em ouro o pagamento de suas notas, excepto se, além do fundo disponível
ou de garan tia e das outras condições estabelecida:; DOS respeclivos estatuto , tiver em caixa I arle de eu capital equivalente ao excesso elo ditn lermo médio de ("missão, e rÓI' esta
parte fepre entada por moeda de ouro ou barra do mesmo melai
do toque de vinte e dous quilates, ou por barra;,; de prata
de onze dinheiro na relação fixada pelo art. ii do Decrpto
D. ·1721 de 5 de Ft::vereiro de '1856, comtao to que o valor
destas não exceda á quarta parte elo da moeda e barras de ouro.
(l) Av. n. 503 de i86ij Cad., nol. 390.
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Emquanto O Banco do Brazil não puder realizar tambem em
ouro o pagamento das respectivas notas, só poderá o Governo
conceder-lhe a faculdade de elevar a emissão além do duplo do
fundo disponivel, nos termos do art. i, § 7 tia Lei n. 683
de 5 de Julho de t853, e do art. 18 dos estatutos do mesmo
banco, quando tal concessão não lhe dér o direito de emittir
quantia superior ao termo médio da eruissão, calculado por
trimestre desde a sua installação até o que se tiver c()mpletado
em Março do corrente anno.
§ i. o 8e a emissão actual de qualquer hanco exceder os
limites fixados no principio deste artigo, será elIe obrigado< a
reduzi-la a esses limites dentro do prazo que o Governo determinar, nunca maior qne o de sei mezes.
§ 2.° Nenhum dos bancos creados por Decretos do poder
executivo poderá emiLlir ou manter na circulação notas, bilhetes e em geral escriptos que contenhão promessa ou obrigação de valor recehido em deposito ou de pagamento ao
portador, de quantia inferior a cincoenta mil réis na côrte e
provincia do Rio de Janeiro, e a vinte cinco mil r~is nas
olllras províncias (2).
Se, dentro de seis mezes, contados da publicação desta [,ei,
o Banco do Brazil nã') se achar habilitado para realizar suas
notas em ouro, não poderá dahi em diante conservar na circulação mais de vinte cinco por cento da sua emissão total,
representados pelos referidos bilhetes da quantia inferior a cincoenta mil réis na côrte e vinte e cinco mil réis nas provincias.
O governo mar ará, na fórma do art. 5 da Lei n. 53 de
6 de Outnbl'o de 1835, um prazo razoavel dentro do qual as
notas ou bilhetes de taes valores deveráõ ser resgatados, ficando
estes, desde que tiver começado o resgate ou sub tituição, isentos do imposto do seIJo respectivo. O abatimento ou valor
total dos bilhetes ou not:ls não resgatadas, nos prazos fixados
na fórma desta Lei, reverterá em beneficio dos estabelecimentos
pios que o Governo designar (3).
(2) Av. n. 367 de 26 de Agosto de 18M.
(3) DECRETO N. 266lJ DE

j

O DE OUTUBRO DE 1860.

Marca o prazo e "egula o proces;o da substituição ou "esgale das notas
dos bancos, menores de 50S na Côrte e prouincia elo Rio de Janei,'o,
e de 258 nas demais provincias.
Para a bOa execução do arr. i, Si 2, da Lei n. 1083 de 22 de Agosto do corrente auno, hej por bem decretar o seguinte:
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Art. 1.'0 Os bancos de circulação, creados por Decretos do poder executi VO, suas caixas filiaes e agencias que actualmente funccionão nesta Côrte
e na provincia do Rio de Janeiro, são obrigados a retirar da circulação,
denu'o do prazo de quatro mezes, a~ notas, bilhetes, e em geral escriptos
que contenhão promessa ou obrigação de valor recebido em deposito, ou de
pagameJJto ao portador, de quantia inTerior a 508, qualquer que seja a época
em que houverem sido emittidos.
Si 1. 0 Para este fim, oito dias depois da publicação do pre!iente Decreto,
na gazeta que costuma publicar os actos do Governo, as directorias ou
administrações dos referidos bancos, sob as penas do art. 7 da Lei n. 108a
de 22 de Agosto do corrente anno, annunciaráõ, pelas folbas publicas de
maior r.il'culação, a substituição ou resgate de suas notas, bilbetes ou
escriptos, de que trata o presente artigo, dentro do prazo 'acima fixado; e
nas proximidades do termo desse prazo repeLirflõ os mesmos annuncios,
ruencionando a pena em que incorreráõ os portadores remissos.
Si 2.° Em caso de reconbecida urgellcia, o minisu'o da fazenda poderá
pro rogar por sessenta dias o prazo acima estabelecido.
.
Si 3. o Findo o prazo fixado, as indicadas notas, bilbetes ou escriptos só
poderáõ ser substi tuidas ou resgatadas com o abatimen to de 10
no mez
ilIlmediato, e oUU'O igual abatimento em cada mez que se seguir, ficando
sem "alor algum no fim de dez mezes. (AI t. 5 da Lei n. 53 de 6 de Outubro de 1835.)
Ar\. 2. o A importancia do abatimento, de que trata o SI :, do artigo antecedente, será pelos bancos escripturada sob rubrica especial; e tan to esta
como a dos bilhetes, que não houverem sido substituidos ou resgaLados,
serão recolhidos em deposito ao Thesouro Nacional nos quinze dias seguintes á expiração do prazo marcado no artigo antecedeute.
'
Paragrapho unico. A importancia recolhic\a em deposito será applicada, sob
designação do ministro da fazenda, ao capital dos montes de soccorros que se
crem'em, em virtude da disposição do art. 2, Si 19 da citada Lei n. J 08a, na
cidade em que funccionar o respectivo banco, ou na povoação que lhe ficar
mais proxima.
Art. 3.° As directorias ou administra:;ões dos Bancos, suas caixas filiaes e
agencias remetteráõ ao ministro da fazenda, no fim de cada mez, uma demonstração especial das operações de substituição ou resgate, de que trala
o presente Decreto, sob as penas do ar\. 2, !SI ~ da citada Lei n. tOS3.
Os fiscaes do governo, sob as mesmas penas, vigiaráõ e fiscalisaráõ a c.recução do presente Decreto, e daráõ conta mensalmente do que mI' occorrendo.
Art. li. o As disposições dos artigos antecedentes llcão extensivas aos Bancos
de circulação creados por Decretos do poder executivo, que actualmente fnnccionão nas provincias da Bahia, 'Pernambuco, Maranbão e' Rio Grande do
Sul, pelo que respeita ao resgate das notas, bill1etes, e em geral dos escripto~,
a que se refere o art. 1. de quantia inferior a 258, devendo a importancm
do abatimento, de que trata o Si 3 do art. 1, ser recolhida no prazo já mar.
cado ás respectivas thesourarias de fazenda.
Ar!. 5: Os Bancos de circulação, creados por Decl etos do poder execl1l1V~.
que, em contravenção do presente Decreto, se 'recusarem ao, resgate ou SubS:Ituição no prazo marcado das suas notas, bilhetes ou escriptos, de que ,tratao
os arts. 1. e 4, óu deixarem de Irocar e satisfazer a sua importancla em
moeda corrente á vontade do portado I', serão considerados fallidos; e pel~
tempo da mora o porlador terá direito ao juro corrente. (Art. 1., Si 5 da Lei
n. 1083 de 22 de Agosto de 1860.)
Art. G. o Serão i. entos do pagamento do respecti"o seIJo os bilhetes; nolas
%
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§ 3. Se, no fim do prazo de um anno, contado da pubUcação
{lestaLei, os Bancos não se acharem ainda habilitados para trocar
suas notas por moeda de ouro, o Governo fará restringir annualmente, emquanto não conseguirem este resultado, a ~nmma das
notas ou bilhetes em circulação, na proporção qt:t' marcar~
,de accôrdo com os mesmos Bancos; não podendo esta ser no
primeiro anno inferior a 3
nem superior a 5
e nós annos
seguintes inferior a 6 "/O, nem superior a 12 da dita somma,
na qnal não se incluirá a que os mesmos bancos tiverem addiceionalmente emiUido em virtude da excepção de que trata o
principio deste anigo (4).
§ /,(..0 Será permittido aos bancos de drculação, que actualmente, se achão creaclos por Decretos do poder executivo, substituir seus titulas de garantia pelús valores mencionados
no 1 deste artigo; e, logo que suas notas (ôrem convertiveis
em 1II0eda de ouro, á vontade do portador, poderáõ emittir
na razão dupla dos referidos metaes ou moeda de ouro que
efJecLivamente possuirem dentro dos limites marcados nos seus
estatutos, que por este facto ficaráõ desde logo alterados neste
sentido.
§ Õ. o Será çOllsidarado fallido o banco de circulação que não
s:ltisfizer á vista, e em moeda corrente, ou, verificadas as hypotbe:es do pagamento previstas pelo paragrapho antecedente,
em moeda- de ouro á vontade do portador, a importancia de
seu bilhete ou nota apresentada ao trôco; e pelo tempo da
mora o portador terá direito ao juro corrente. Nas mesmas
penas in<;orreráõ os Bancos que. violarem as disposições dos
§§ i, 2, 3 e 4. deste artigo.
Provado o facto por protesto ou por qualquer outro modo
0

%,

%"

%

e escl'iptos de que tratão os arts. 1 e 4, que fôrem resgatados ou substituídos, desde a data em que houverem os bancos começado semelhante ope·
ração, ainda que esta seja anterior á do presente Decreto, até á sua conclusão.
Al't 7.· As multas comminadas no presente Decreto serão impostas adrni,nistl'ativamente pelo ministro da fazenda na côrte, e pelos presidentes nas
,prOl'jncias, com recurso em todo o caso para o ministro da fazenda, observando-se a disposição do art. 6 da já citada Lei n. 1.083 de 22 de Agosto
·deste anno.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, do meu conselho, senador do Imperio,
presidente do cooselbo de ministros, ministro e secretario de Estado dos
.negocios da fazenda, c presidente do tribunal do thesomo nacional, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 1.0 de Outubro de 1860, trigesimo nono da Independencia e do lmperio .-Com a murica
-de S. M. o Imperador.-Angelo Moniz da Silva Fe1'l·az•
.(ú) A·vs. us. 500 e 501 de 1.865.
C.

c.

56
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que produza fé, o juiz competente, a requerimento da parte
ou por denuncia do promotor publico, ou de qualquer fiscal
da fazenda, ou ex-officio, procederá nos termos da Lei á abertura e declaração da fallencia. (5).
§ 6.° As Inatas dos banco , no caso de fallencia, serão consideradas titulas de deposito, e como taes serão classificadas e
graduadas (6).
§ 7.° Em cada um dos bancos, creados por Decretos do poder
executivo, haverá um fisc.al da nomeaç,ão do Go:verno, ao qual
competirá:
Lo Fiscalisar todas as operações do banco e as deliberações
do seu conselho administrativo, e àa assembléa geral dos accionistas, e suspender a execução das que fôrem contrarias aos
estatutos e á presente Lei, 'dando immediatamente conla ao
Governo para que este decida se devem ser ou não executadas.
2.° Assistir, quando julgar conveniente, ás sessões da assem:·
bléa geral' dos accionistas, ás do conselho administrativo e de
suas commissões, e dar parecer sobre qualquer ma;teria sujeita
á sua deliberação.
3. ° Assistir ao recenceamento das caixas do banco, e exigi-lo
quando julgar conveniente.
4.°' Examinar a escripturação do banco todas as vezes que
fôr a bem do interesse publico.
Este fiscal perceberá um honorario annual, que será fixado
pelo ministro da fazenda e pago pelo banco (7).
(5) Decr. n. 2711 de :1860, arl. 1:1.
(6) Decr. n. 2691 de :1860.

(7) DECRETO N. 2680 DE 3 DE

NOVE~mRO DE

1860.

Marca os deveres e attribuições dos fiscaes dos bancos de circulação.
Hei por bem, para a bôa execução do SI 7 do arl. i da Lei n. 1083
de 22 de Agosto do correnle anno, decretar o seguinte:
Art. 1. 0 Aos fiscaes dos bancos de circulação, além das attribuições marcadas no art. 1, SI 7 da Lei n. 11183 de 22 de Agosto do corrente anno.
compete:
,
1. o Promover e fiscalisar o cumprimento e execução da referida Lei e do
prçsente Decreto, dando extraor,dinariamenle conta ao presidente doi ,respectiva provincia e ao Governo de tudo o que fôr occorrendo, e ordinanam.e~te
no prin,cipio de cada mez do estado do respectivo banco, sua marcha admID~S
trativa, estado da emissão quando a houver, revendo para esse fim a esCflPturaçii'J relativa á assignatura das notas, seu destino ou applicação.
2.° O cumprilliento da obrigação que lhes foi marcada pelo art. 3 do Decreto
n. 26611 de lOdo mez passado.
3. o O exacto desempenho das ordens que lhes fOrem dirigidas; e de qual·
quer commissão de que fOrem, encarregados pelo ministro da fazenda.
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Art. 2. 0 Cada um fiscal perceberá annualmente os mesmos vencimentos
que competirem a cada um director ou membro da administração do banco,
pagos no tempo e pelo modo marcado para os directores ou administradores,
SI 1.' Caso o exercido dos Jogare de director ou administrador seja gratuito,
cada fiscal vencerá a terça parte do que fOr arbitrado e intt'gralmente perceber
em cada anno o respectivo gerente, e na falta deste uma gratificação marcada pelo ministro da f~zenda.
SI ~.o Os venc·mentos dos fiscaes são unicamente devidos .peJo e1Tectivo
exercicio.
SI 3. o No caso de vaga ou impedimento, os Jogares de fiscaes serão preencbidos interinamente pelas pessoas que fôrem nomeadas pelo ministro da
fazenda na côrte, e pelos presidentes nas provincias.
Arl. 3.° os casos de omissão, negligencia ou falta de cumprimento de
deveres, os fi caes ficaráõ, conforme sua qualidade, sujeitos á multa do art. 7
da cilada Lei n. 1083 de 22 de Agosto do corrente anno.
Esta multa será imposta administrativamente pelo ministro da fazrnda ou
pelos presidentes de provincia, com recurso para o mesmo min stro, e terá a
applicação marcada no art. 6 da citada Lei n. 1083, sendo cobrada eXtClltivamente pelo mesmo modo que se pratica com as dividas activas da f. zenda
publica.
Art. 4.°. Ao presidente do Banco do Brazil compete, como fiscal do Governo, o desempenho das obrigações marcadas no pre·ente Decreto, além
das atlribuições que lhe fOrão conferidas pelo SI 2 do att. 1 da Lei n. 683
de 5 de Julbo de 1853.
Art. .5. 0 Ficão revogadas as disposições em contrario ás do presente Decreto.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, do meu conselho, senador do Imperio,
presidente do conselho de ministros, ministro e secret<\rio ue Estado dos negocias da fazenda e presidente do tribunal do thesouro nacional, assim o
tenba entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em 3 de Novembro de 186 I, trigesillJo·nnnu
da lndependencia e do lmperio.-Com a rubrica de S. M. o lmperador.-

Angelo Moniz da 8ilxa Fe7''raz.
- Fôrão supprimidos.-Av. n. 598 de 186L
- A inspecção e fiscalisação desses funcr.ionarios é su!'prida por commissões da thesouraria de fazenda, ou outras especiaes, em épocas certas ou
extl'aordinarias, nos termos do art. 51 do Doer. n. 2711 de 11160 e mais
disposições em vigor, que dizem respeito a taes estabelecimentos.
- O Decr. n. 2746 de 1861 declal'llU quaes os vencim ntos dos fiscaes
dos bancos em que na mais de um gerente, e estabelece regras soure sua
percepção.

DECRETO N. 2746 DE 13 DE FEVEREIRO DE 11$61.

Declara quaes os vencimentos dos fiscaes dos bancos em que ha mais de
um ge7'ente, e estabelece regras sob7'e sua percepção.
Bei por bem, para a bOa execução do SI 7 ri. 4 do art. 1 da Lei n. 1083
de 22 de Agosto de 1860, decretar o seguinte:
Art. 1.0 O bonurario dos fiscaes dos bancos, marcado no art. 2. SI 1 <lo
Decreto n. 2680 de 3 de Novelllbro de 1860, comprehende os ordenados,
com missões e gratificações que por qualquer titulo o gerellte pen:ehpl'.
~ 1, o Havendo mais de um gerente, será regulado o referido honoral'io pelo
"Vencimento integral de cada anno que perteber qualquer dos gerentes.
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§ 8.· Só poderáõ fazer parte dos dividendos dos bancos-e
sociedades anonymas de qualquer natureza os lucros liquidas
provenientes de operações effeclívamente concluidas no re pectivo semestre (8).
§ 9.· O Governo poderá promover o resgate do papel-moeda,
na forma da Lei n. 401 de 1{ de Setembro de 1846, sem prejuizo da disposição do art. 2 da Lei n. 683 de 5 de Julho
de 1853.
§ ia. Nenhum banco,. que não fôr dos actualmente estabelecidos por Decretos do poder executivo, companbia ou sociedade
de qualquer natureza, commerciante ou individuo de qualquer
condição, poderá emiltir, sem autorização do poder legislativo,
notas, bilhetes, vales, papel ou titulo algum ao portador, ou
com o nome deste em branco, sob pena de multa do quadruplo do seu valor, a qual recabirá integralmente, tanto sobre
o que emiltir, como sobre o portador (9).
'Esta disposição todavia' não comprebende os recibos e mandatas ao port~dor, passados para serem pagos na mesma Pra a
em virtude de contas correntes, comtanto que sejão de quantia
superior a cincoeIita m~l réis.
Tae recibos e mhndatos deveráõ ser apresentados no prazo
de tres dias contados das respectivas datas, sob pena de perder
o porlador o direito regressivo contra o passador (10).
S) 2.· No caso de reducção dos vencimentos do gerente de um banco, o
11Onorario do fiscal não poderá ser diminuido sem autorisaçiio do Governo.
S) 3.· O bonorario dos fiscaes será abonado pelos bancos nas mesm~s
épocas em que se pagarem os vencimentos dos directores, gerentes ou adnllnistradores.
Art. 2.' Os bancos qne deixarem de cumprir as dispo ições do art. 1, ~ 7
da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860, do art. 2 do citado Dt:creto n. 2680,
ou não abonarem nas épocas designadas no
3 do artigo antecedente o
bonorario dos fiscaes, incorreráõ nas penas do art. 7 da referida Lei n. 1083,
as ql1aes . eráô impostas administrativamente pelo minisu'o da fazenda, e
terão a applicação marcada no art. 6 da mesma Lei.
,
Angelo Moniz da Silva Ferraz, do meu conselho, senador do ImperIO,
presidente do conselbo de ministros, ministro e secretario de E tado dos negocios da fazenda, e presidente do tribunal do thesouro nacional, assim o
tenha entendido e faça executar. Patacio do IUo de Janeiro, em 13 ~e Fevereiro de 1861, 40· da Independencia e do Imperio" -Com a rubnca de
S. M. o Imperador. LArwelo Moni,; da Silva Fer'l'az.
- Av. 11. 598 de 1861..

(8) Decr. n. 2711 ds 1860, art. 5 S) 5.
(9) Av. de 5 de Outnbro de 1864

j

~~

Decr. n. 4354 de 1859.

(:lO) Só para conse7'vação do clinito 1"cg7"essivo do p01·tador contra o passad01' do 7'ecibo é, bastante que sejão apresentados ao sacado no prazo
prefixo de tres dias; o wrt. 426 do Cad. Comm. só exige pl"otestos no caso
wdosso. -:::ev. n. 6885 de 28 de Setembro de 1866. JU7". Comm. pago 259.
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§ 'I t. É permitlido ás caixas matriz e filiaes do Banco do
Brazil receber em pagamento notas dos outros bancos de ciroulação existentes nos lagares em que cada uma c1elJas se
achar assentada, e estes estabelecimentos serão obrigados a
trocar semanalmente, em lagar certo. as notas que tiverem
recebido uns' dos outros, e a realizar os respectivos saldos em
moeda corrente.
§ 12. Não poderáõ fazer parte do fundo disponivel ou da
garantia da emissão dos bancos as moedas de prata, nem as
notas do Governo do valor de l:t/J a 5"4P, mm notas de qualquer
banco.
O Governo desmonetisará as moedas de ouro de 5:t/J (t';).
Árt. ~.o Ta organização P. regimen das companhias e sociedades anonymas, assim r.ivis como mercantis, observar-se-bão
as seguintes disposições:
§ L o As companhias e sociedades anonymas, nacionaeE. ou
e trangeiras, suas caixas filiaes ou agencias, que se incorporal'em ou funccionarem sem autorização concedida por Lei ou
por Decreto do poder executivo, e. approvação de seus estatutos
ou escripturas de associação, além de inljorrerem na pena do
art. 10 do Decreto n. 575 de 10 de Janeiro de i849, pagaráõ
as que tiverem capital social, a multa de t a 5 do mesmo
capital, e as que não tiverem, de 1:000:t/J a 5:000:t/J, pelas quaes
multas, assim como por todos os actos das reCeridas sacie·
.(Jades, ficão solidariamente responsaveis os socios que as rganizarem ou tomarem parte em suas deliberações, direcção
ou gerencia, e as pessoas que directa ou indirectamente as
promoverem (12).
Esta disposição é applicavel aos monte-}}ios, ás sociedades
de soccorros mutuos, ás caixas economicas, e toda e qualquer
sociedade sem firma social, administrada por mandatarioc:, ainda
que seja beneficente. Aos presidentes das provincias, e na fórma
%

(li) Av. de 12 de Julho de i86ll.
(12) A obrigação ou delJendencia de prévia a~btorização ás companhias

e sociedades anony-mas, nacionaes mb est1'angeiras, suas caixas filiaes e
agencia8 pa1'a se inCol1J01'a1'e-m, e que o Decr. n. 2711. de i9 de Deze-mb1'o
de 1800, expedido para bôa execução desta, p1'ovidenciou ácerca dos bancos
e,out1'as companhias e sociedades anony-mas estrangei1'as, suas caixas filtaes e agencias, que 8e estabelecere-m no I-mpe1'Ío, não se p6de ampliar a
um agente ou -mandata1'io, que qualquer casa commC1'cial p6de estabelecei'
onde lhe com'ie1', confo1'-me 8eu inte1'esse-a1·t8. 142 e 1.62 do Cod. r:01T1JTT1.
-Rev. n. 7135 de 4 de Dezembro de 1867 e Ace. l'evisOI' do Trib. do Comtn.
da CÔrle de 1.5 de Junho de 1.868. -·JU1', Co-m-m. pago 260 .-Decr. n. ~7li
de i860, art. 17.
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do Regulamentos do Goyerno, pertence a faculdade de q.utorizar
e approvar os estatutos dos monte-pios e das sociedades de
~occorros mutuo ou de qualquer outra as ociação de bene·
ficencia, estàbel~cidas nas provincia , salva a disposiçfio do
art 40, tO da Lei n. i6 de i2 de Agosto de 183q, (i3.)
§ 2.° Emquanto por lei não rôr regulada esta' materia, fica
dependente de autorização legislativa especial a creação e organização ou incorporação: {., de banco de circulação ou de
suas caixas filiaes e agencias; 2·, de cnmpanhiás que emprehenderem a construcção de estradas de ferro e canaes de
navegação que servirem a mais de uma provincia (U.).
Esta disposição é extensiva á approvação ou confirmação dos
estatutos ou escripturas de associação e prorogação do tempo
de duração das referidas companhias ou sociedades anonymas.
§ 3.° A autorização e approvação de que trata o paragrapho
antecedente deverá ser solicitada por intermedio do Governo,
o qual, ouvida a respectiva secção do conselbo de Estado, remeltel'á á ::lssembléa geral os documentos e informações que
julgar convenientes (U».
§ 4.· As disposiçÕ3S dos paragraphos antecedentes ficão extensivas ás reformas e modificações, ou alterações dos estatutos
ou das escripturas de as ociação (i 6). ,
§ 5.· Emquanto o Governo não declarar constituida uma companbia ou sociedade anonyma, não se poderá emittir, sob
qualquer pretexto, titulo algum, cautela, promessa de acções,
ou declaração de qualquer natureza, que possa certificar a quali dade de accionista; e ainda depois de constituida, suas acçõ~s
não serão negociaveis, nem poderáõ ser cotadas, sem que esteja
real izado um quarto do seu vaIDr (i 7).
A infracção das di5posiçõe' do presente paragrapbo dará logar
á imposição da multa de um a cinco contos dez réis aos que
emitlirem, transferirem, negociarem ou cotarem acções de taes
companhias ou sociedades, ou sob qualquer pretexto tomarem
parte em seus actos ou transacções. Esta pena é applicavel ~os
que promoverem ou se encarregarem: 'lo, de distribuir acc.oes
de companhias ou sociedades anonyma fundadas em palz~s
estrangeiros; 2·, de promover em qualquer Praça do Impeno
(i3) Decr.
(16) Decr.
(15) Decr.
(16) Decr.
(O) Decr.

n. 2711 de 1860, arts. 19, 26 e 27 e Decr. n. 5596 de 1.874·
cit., al'ts. 3 Si 1, 5 Si 5, 27 Si 1. e 68.
CiL, art. 1.0.
ciL, al't. 18.
cit., arts. 6 Si 1. e 1.7.
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emprestimos a favor de governos estrangeiros ou de companhias estabelecidas em outros paizes, sem autorização do Governo
Imperial, e antes do registro dos re pectivos estatutos ou contratos, ou servirem de intermediarias em transacções sobre taes
titulas ou acções (i8).
§ 6.0.A carta de autorização e os estatutos Ijas companhias
e sociedades anonyfnas, depois de competentemente approvados
e registrados, no prazo que o Governo determinar em seus regulamentos, serão publicados nos periodicos de maior circulação
do logar do regi tro, por ordem da autoridade competente, e
á custa dos interessados (i9).
Do registro dos contratos das demais sociedades a autoridade
competente mandará pelo mesmo modo publicar unicamente
os nomes dos associados ou dos seu garantes, quer as sociedades sejão em nome collectivo, quer em commandila, a razão
social, o seQ capital, objecto ou fim (20).
§ 7.° As disposições penaes do § i deste artigo ficão extensivas
~s companhias e sociedades referidas no mesmo paragrapbo, que,
estando legalmente incorporadas, ultrapassarem o circulo de suas
operações, traçado pelos seus estatutos, ou fôrem dirigidas de
um modo contrario ás condições e regras estabelecidas por
elles ou pela presente Lei. (21).
§ 8.0 As companhias ou sociedades anonymas, especificadas
no § i do presente artigo, que actualmente funccionarem sem
autoriza ão e approvação dos seus estatuto ou escripturas de
associação, serão obrig(\das a solicita·la dentro do prazo e pela
fórma que o governo determinar em seus regulamentos.
As que o não fizerem incorreráõ nas penas comminadas no
dit
1. (~2.)
(18) Decr. n. 27 i i de {860, e art. 17 Decr. n. 2733 de 1861, art. 10.
- E la dau ula não é applicavel <is cumpanhia' ue seguro. Lei n. 1177
de 1862, arl. 21..
- O tomador de cautelas antes da incorporação legal da companhia não
Pôde pPdll' o dinheiro que deu, na occasião de recebê-la, como garantia
das acções SUbScl'iptas. l\ev. n. 8879 de .1.7 de Maio de {876.-Dir. t. lO
pago 755.
(1\1) Decl'. n. 2711 de 1860, art. 13.
(20) Decr. ciL., art. i3.
(21) Decr. cit., arts. {2 e 35.
(~2) DECRETO N. 2686 DE lO DE
OVE~lBRO DF; i860.
Marcct o lJ1'aZO dent}·o do qual os bancos e outras companhias e sociedades
anonymas, suas caixas jitiaes e agcncias qltC actltalmentc funccionão sem
autorização e approvação de SCltS .cstatlttos devem impetra-las.
Bei por bem, para Ma execução do Si 8 dQ art. 2 da Lei n. 1083 de 22
de Agosto d u corrente auno, decretar o seguinte:
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Art. 1. ('S bancos, montes de soccorro, caixas economicas, e outras com~
panhias e sociedades de qualquer natureza, sem firma social, administradas
por mandatarios revoga veis, ~ocios ou não socios, ainda que beneficentes sejão,
e suas caixas filiaes, que actualmente funccionão sem autorização e appro-vação de seus estatutos ou escriptura de as ociação, fão obrigados a solicila-las
dentro do prazo de sessenta dias, contados da data da· publicação do presente
Decreto, nas folbas em que se publicão os actos officiaes, ou, na sua falta; em
qualquer outro periodico do mesmo logar ou do mais vizinho. (Ar!. 2, §§ 1
e 8 da Lei n.1083 de 22 de Agosto de 1860.)
Para exee.ução da disposição do presente artigo, com a devida antecedencia
convocaráõ os seus administradores, directores ou gerentes a as embléa geral
dos accionhtas, sob as penas do art. 7 da citada Lei n. 1083, para que deliberem se a companhia deve impetrar autorização e approvação de seus estatutos, ou se deve dissolver-se e liquidar-se.
Resolvida a questão no primeiro sentido, proceder-se-ha na conformidade
dos §§ 2 e 3 do art. 2 da Lei n. I083 e mais disposições em vigor, jnntando
ao seu requerimento cópia da respectiva acta do dia em que fôr tomada a
deliberação.
R' solvida na segunda hypothese, a sociedade se considerará dissoldda e
entrará em liquidação, na fórma estabelecida pelo Codigo do COnlmerc!o,
sendo solidariamente responsaveis em todo o caso os accionistàs, como SOClOS
de uma sociedade em nome collectivo na fórma da legislação em \igor, p~los
actos que praticarem ou tiverem praticado por si ou por seus mandatarIOs,.
além das demais penas do art. 2, § 1 da citada Lei n. 1083.
Art. 2. Quando os directores, administradores ou gerentes não couvocarem
os accionistas para o fim exigido no artigo antecedente, o poded fazer qualquer accionista; e, se a convocação não fõr feita por algum dos modos ácill1a
mencionados, ou não se realizar, proceder-se-ha na fórma do citado art. 2,
§§ 1 e :> da referida lei, e do artigo antecedente.
Art. 3.° A dissolução, no caso de recusa de não convocação ou de falta
de reunião, se opHará por Oecreto do Governo, ou por acto dos presidentesdas provincias, em todos os casos que na fórma do art. :3, § i da Lei n.1083,
são competentes para conceder autorização ou approvação dos seus estatutoS
ou escripturas de associação.
Para este fim as autoridades judiciarias e administrativas, assim .!iscaes
como policiaes, que de taes actos tiverem noticia, remetteráõ aos presld.enles
das provincias, e estes, nos casos que não fõrem de sua competencia, a respectiva secretaria de Estado, os documentos e informações que fõmn ncce~
sarios, sob as penas dI) art. 7 da citada Lei n. 1083; e igualmente parlicipa.ráo.
sob as mesmas penas, a existencia de quaesquer bancos, caixas econ0ll1lC~S.
montes de SOCCOl'fO, e outras companhias e sociedarles anonymas que funcClonarem sem autorização e approvação de seus estatutos.
Art. 4.° A disposição do art. i comprehende: iO, as companhias estr~n
geiras, suas caixas filiaes ou agencias, que funccionarem dentro do IIDI~er~o;
'2 as irmandadts, conlrarias, corporações de mão-morta e outras a socwçoes
e ordens religiosas, beneficentes ou pias, nacionaes ou estrangeiras, e suas
filiaes, que funccionarem sp.m autorização e approvação de seus estatutoS,
compromissos ou regras. (Art. 2, §§ 1, 2 e 8 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto
de i860.)
_
Afr. 5. As mnlta:; por infracção das disposições do presente Decreto sel'uO
impostas administrativamente pelo competp.nte ministro, distribuídas na fór;~
do art. 6 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto do correu te anDO, e cobra a
0

0

0

,

0
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§ 9. o Os gerentes ou directores das companhia~ 011 wciedades anonymas, de que tra ta o § 1 deste artigo, serão obrigados
a publicar e remeller ao Governo, nos prazos e pelo modo
estabelecidos liaS seus regulamentos, os balanços, demonstrações e documentos que por estes fôrem determinados, sob
pena de multa de ·100~ a 1 :OOO~ por cada falta ou omi sã) (23).
0

executivamente pelo mesmo modo empregado para com as divida activas
da fazenda publica.
Arl. 6." Ficão revogadas as di posições em contrario.
Angelo i\loniz da Silva Ferraz, do meu con elbo, senador do Imperio,
presidente do consE;lho de ministros, ministro e secretario de Estndo dos
negocios da fazenda, e presirlente do tribunal do Ihesouro nacional, assim
o tenha entendido e fa<;a executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em 10 de Novembro de 18CO. 39" da [ndependencõa e do Imperio. -Com a rubrica de S. M. o [mperador. - Angelo
l\1oniz dCL Silva Ferraz.

(23) DECRETO N. 2679 DE 3 DE riOVEl\lBRO DE 186\!.
Impõe aos banc(1s e outTas companhias e sociedades anonymas a olYrigação
de remetter em ce?'tas élJOCa8, ás competentes sec'retarias de Estado, seus
balanços e ouiTOS documentos.

Para a tôa execução do 9 do art. 2 da Lei n. 1083 de ~2 de Agosto
do corrente anno, bei por bem decretar o seguinte:
Art. LU As administrações, directorias ou gerencias dos bancos, de suas
caixas filiaes ou agencias, são obrigadas a publicar até o dia 8 de cada mez,
nos logares em que funccionarem, os halllnços de suas operações etJectuac!as
no mez antecedente, e enviar duas cópias aUlhenticas, a eaber: uma ao
presidente da l'e pecliva provincia e outra ao ministerio da fazenda; e bem
assim, nas épocas da reunião geral dos accionistas, os respectivos I'elatorios
de sua admini tração e os dos fi~caes ou commissões de exame de contas
e quaesquer outros documentc,s impre.'sos que fôrem nessa occasião apresentados.
Si 1,0 As cópios ou exemplares serão remetlidos officiahnente pelo crrreio,
cobrando a pessoa intere;sada recibo, que lhe será fornecido, sob a pena do .
an. 7 da Lei n. 1083, no caso de recusa.
Si 2." Os balanços mensaes serão t'rganizados na fórnla dos modêlos annexos ao presen te Decreto (.).
Si 3: Os bancos public"ráõ igualmente, no Jogar da séde da caixa matriz,
os balanços desta que tiverem recebido das respectivas caixas filiaes ou
agencias.
Art. 2. 0 As demais companhias ou sociedades anonyma", assim civis como
mercantis, publicarão pelo menos semestrblmente, ou nas épocas marcada
nos sens estatutos, os documentos de que trata o artigo antecedcl1le, e os
remetleráõ aos respectivos presidentes e compe:enles secretarias de Estado,
na fórma do me:õmo ',rtigo (**).
Exceptl1ão-se: as associações religiosas e corporações de mão-morta, que
(') Os modêlos so encontrão na Collecção de Leis de 1860.
(H) Av. n. 366 de 1861.
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§ W. 'Os bancos não poderáõ emprestar sobre penhor de
suas proprias acções.
§ i i. 05 directores ou membro da gerencia ou adminis1ração dos bancos serão substituídos annualmente na quinta
parLe. A antiguidade, e, no caso de igual antiguidade, a sorte
regulará a substi tuição (24.).
§ 12. Não serão admiLtidos votos por procuração para a eleição de directores ou membros da gerencia ou admini tração dos
bancos ("2:)).
§ 13. O direcLores e supplentes subsLituidos não poderáõ
ser reeleitos deQLro do. primeiro anno, contado do dia da subslitLlição (26).
estiverem sujeitas ii prestação de contas, na fórma da legi'lação em vigor,
ás 311tIJridades judiciarias.
Arf. 3. 0 Os bancos, caixas economicas, montes de piedade ou de soccorro,
e sociedades mer~antis, se dirigiráõ em geral, no cumprimento da disposiçi:ies da cito Lei n. 1083 e do presente Decreto, ao ministro dos negocias
da faz~nda. As demais companhias e .sociedades anonymas, civi , mercantis
.ou religiosas, irmandades, confrarias, e r.orporaçõe de mão-morta, pias,
benefjcen'es e outras de qllalquer natureza, ao miJJisterio a que competir, lia
fórma da legislação em vigor.
Art. ·ú." Pela omis ão ou falta de cumprimento das ohrigaçõt's impo tas
pelo pre-ente Decreto, os directores, administradores ou gerentes dos bancos,
companhia. e sociedades anonymas incorrerjõ na multa de 100S a 1:0008
(art. '2, Si 23 da Lei n. 1083), a qual será imposta administralivamente pelo
ministru respectivo ou pelos presidentes nas provincias, com recurso para o
me,mo ministro, distribuida na fórma do art. 6 .da mesma Lei, e cobrada
executivamcnte pelo mesmo moela que se pratica com as dividas actil'as da
fazenda publica.
Paragl'apho unico. O producto das referidas multa, aepois de recolbido em
(leposito no thesouro ou tbesouraria ela fazenda da reipecLiva provincia, será
applicado, oh designaçao do ministro da fazenda, ao capilal do montes de
soccorro, q ue se crearem em vil'lude da disposiçã elo arl. 2, SI 19 da dita
Lei, na cidade em qn~ func<:.ionar o respectil'o banco, ou na p ,voação que
lhe fi 'ar mais proxima.
Art. 5 o Ficão revogadas as disposições do Decreto n. 2457 de 5 de Se·
t mbro de 1859, e quaesque~ out.ras em contrario.
.
AU 17 clo Moniz da Silva Férraz. do meu conselho, sen:ador do ImperIO,
presidente rio conselho de ministros, ministl'n e secretario de Estaelo dos negocias da fazenda e prtsidente do tribunal do' tbesouro nacional, assim o
tenha entendido e faça executar.
Palacio dJ 1\ o de Janeiro, em 3 de Novembro de 1860,39° da Indepen.dencia e do Imperio.-Com a rubrica de S. M. o Imperador.-Angeto Jt!1onu.
da Silva Fe?'1'az.
- Av. n. 433 de 1.863, e Decr. n. 271i de 1 60, art. 53.
(2ú) Avs. n. ú3S, e n. ú8l de 1861, e Av. de 30 de Jane:ro de 1863.
(25) Av. u. 68 de 1861,
(26) Av'. n. 68 e n. 546 de 186i.
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§ 14. As caixas ~conomicas, como estabelecimentos de beneficencia, serão dirigidas e administradas gratuitamente por directores nomeados pelo Governo, e os ·bons serviços por estes
prestados serão reputados relevantes em qualquer occasião e
para qualquer fim.
§ 15. As caixas economicas nãp poderáõ fazer outra operação que não seja a de receber a premio semanalmente
valores não excedentes a 50ifi\ por cada deposilante. As quantias
depo. itadas na mesma, ou em differente caixa, por um mesmo
individuo, e que por accumulação ou por qualquer outro motivo
excederem ao computo de q :OOO~, não venceráõ juros.
§ 16. Os dinheiros recebidos pelas caixas economicas erão
entregues, no prazo maximo de oilo dias, á estação ele fazenda
que o Governo designar em cada provincia ou municipio, e veDceráõ os juros de 6 °/~ desde o dia de sua entrada. Os juros
serão ar-cumulados semestralmente, e a retirada dos depositas
só poderá tel' lagar com prévio aviso do depositante, feito com
antecedencia de oilo dia, pelo menos.
§ 17, As caixas economica , que actualmente funccionão com
autorização do Governo, continuaráõ as operações conforme seus
estatutos, podendo os fundos que não e tiverem empregados,
em liLulos da divida publica fundada ou fluctuante ter o destino determinado no paragrapho antecedente.
§ 18. A di '])0 ição do § i 6 deste artigo fica extensiva aos
{',apitaes e contribuições dos monte-pios e das sociedades de
SOccorros mutuos que o requererem.
§ 19. Os mon tes de soccorro não poderáõ fazer outras operações senão as de emprestimo de dinheiro sobre penhor, pela
taxa de juro que o Governo annualmente fixar, e a prazo nunca
maior de nove mezes. Os fundos destes estabelecimentos para
tal Lim poderáõ consistir no producto de subscripções, doações
e legados de particulares, ou poderáõ ser fornecidos por empresLimo do Governo, quando este o julgar conveniente, pel\!.
importancia deposit da nos cofres publicos, na fórma dos
§ 16, 17 e i 8 deste artigo, ou por particulares a titulo benefico ou oneroso.
§ 20. Os lucros realizados pelos montes de soccorro, creados
om virtude da prasente Lei, deduzidos os juro' dos fundos for·
necidos por emprestimo, na fórma do paragrapho antecedente,
farão parte do seu capital j e, logo que esle seja sufliciente
para suas operações, poderáõ ser appllcados annl1almente ás
despezas dos estabelecimentos pios que o Governo designar.
§ 21. Os dinheiros recebidos em virtude dos § {6, t7 e
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18 deste artigo, que não tiverem a applicação autorizada pelo
§ {9, serão empregados nas operações de amortização da diyida
publica fundada, ou nas despezas ordinarias do Estado, endo
e cripturados como deposito.
§ 22. As caixas economicas, ou monte-pios ou de soccorro,
e as sociedades de soccorros mutuos, creados em virtude da
presente Lei, ficão isentos do imposlo do se1l0, e terão a faculdade de aceitar doações e legados.
§ 23. As sociedades de qualquer especie, e os individuos que
estabelecerem casas de emprestimo obre penhores sem autorização, ou que tendo-a obtido não tiverem escripturação re·
guiar, na fórma que estabelecerem s regulamentos do GOI'erno,
ficão sujeitos, além das penas comminaclas no § 1 deslg artigo,
e das que incorrerem em virtude do Codigo Criminal, á. d0
prisão simples de dou a seis ,mezes, que ~erá imposta pela
competente autoridade policial (2í).
§ 24.. As transacções e lrallsferencias deacções de companhias
e sociedades anonymas, e dos titulos da divida publica, e de
qllaesquer outros que admillão cotação, só poderáõ t~.·l' lagar
por intermedio dos respectivos corretores, sob pena de lJullidade, além das que fórem applicaveis a t;l,es aclos, em virtude
dos respeclivos Regulamentos, salvo as disposições dos tralaJos
em vigor (28).
Art. 3.° O Governo fica autoriz:J.do para fazer as despezas necessarias para a subslituição da actual moeda de cobre em circulação por outra de nova especi , debaixo das seguintes ba.es:
La O valor nominal de cada peça não pOllerá exceder a \O °f.
sobre a imporlancia das despezas de sua liga e fabrico;
,
'2.6 Só serão obrigatorios os pagamentos na nova moeda ate
o valor da mini ma moeda de pr:Ha, a qníll seri de ;SOO rs" logo
que o Governo lenba clesmonetisado a de 2001's., para o que
fica autorizado;
3. a O Governo não só marcará em seus Regulamenlos os
prazos e modo (la substituição da moeda de cobre, mas lambem
determinará a qualidade da liga da nova moeda, seu pezo.
valor, diamelro e typo;
,
4.. a Amoeda de cobre subslituida sera inulilisada e venuJda
como sisalha;
5. A actual moeda de cobre que não rôr levada ao trôco noS
6

(27) Decr•. D. 2692 de 1.860.
(28) A Lei n. 173l de 1 69 revogou este pal'agl'apho 2!J e re,tabcleceu a
disposiçãO do art. !J5 do Cod. Comm. Vide ReI. da Just. de 1873.
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prazos que o Governo designar ficará .ujeita ás di posições do
arl. 10 da Lei n. 53 de 6 de Outubro de j 835.
Arl. 4. ° O Governo só poderá permittir o cunho da prata dos
particulares, em caso de necessidade, de endo a senhoriagem
pertencer á fazenda publica.
Art. ::;.0 O ('Toverno fica igualmente autorizado não só para
conceder aos accionistas das estradas de ferro 'que gozão. da
garantia do juro a permuta de suas acções por apolices da cHvida publica interna ele 6 ú/o ao par, ou por titulas da divida
publ;t:aex,lerna de4 i/2
ao par, se os ditos accionistas entrarem e[eclivamente no tbesouro com a quantia neccssaria para
preencher o valor nominal das mesmas acções, mas tambem
para realizar a dita permuta por qualquer outro meio que não
seja menos favoravel aos interesses do Estado.
A somma proveniente da primeira da indicadas operações
terá a (1 pplicação que lhe fôr dada nas leis do orçamento.
Arl. 6.° AS multas de que trata a presente Lei, salva a dissição do § 23 do art. 2, serão impostas administrativamente (29).
%

(29) Av. n. 292 de 5 de Agosto de 1868.
IIlm. e Exm. Sr.-Com o omcio dessa presidencia, n. 36, de 9 de Junho
ullimo, foi presente ao Govemo [mperial o requerimento documentado, no
qual ElIphrasio Lopes de Araujo e outros directore da ex ineta companhia
de segmo, Esperança, da cidade do Rio-Grande, alJegã que, tendo entrado
Opportunamente para os cofres da thesouraria dpssa pl'ovincia com a quantia
de 5: OOOS, importaucia da multa de 5 "/., q'le lhes fôra impo ta em ,'irtude
de varias infracções dos estatutos daqueJla companhia, cujo capital eIrectivo
deveria, porém, servir de base á dita multa; pelo juizo dos feitos da fazenda,
a requerimento do procurador fi cal da thesouraria dessa provincia, se expedira, entretanto, mandado executivo contra os supplicantes pela quantia de
50:0008, calculada a multa sobre o capital nominal da mesma companhia.
« Contra expedição de semelhante mandado reclamão, pois, os peticionario ;
e COIIIO se achem suficientemente provaclas as allegações que produzirão,
porquanto não só é certo que o ministerio a meu cargo declarou por Avi o
n. 12 dp 6 de :'<ovelllbro do anno pas~ado que obre o capital elfectivo,
se;;unclo os estatutos, estive se ou não realizado, estivesse ou não desfalcado,
deveria ser aquelIa multa calculada; lUas tambem que, em virtude de semeIh~nte decisão, o caixa ria companhia entrou eO'ectil'ameute para os cofres pubhcos com a quantia de 5:000$, correspondente a 5°/. sobre o capital eIrectim
d~ 100:0008, realizado até á data em que foi extincta a associação, sendo
amda certo que o P' ocnrador fiscal da thesonraria dessa pl'Jvincia requcrêra
a expediçãJ do executivo depois de ter sciencia de haver·se verificado aquelle
P.gamento, declaro a V. Ex., em solução ao me:mo requerimento, e para que
0. faça constar ao referido procurador fiscal, que, devendo ser imposta administrativamente, na fórma do art. 6 da Lei n. 1083 de 22 de Ago to de 1860,
a l?ylta em que incorrerem as companhias anonymas, é obvio que, por ocC~SI~O ele executar estas decisões adlllÍlútrativas, não é licito au poder judícl~no altera-las; devendo limitar-se ao simples exercicio de sua missão, qlAe
DuO pótle ser outra, nesse caso, senão a de prestar á administração o necessario
(I
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Metade do seu producto será applicaua em beneficio do monte
de soccorro do logar mais proximo, ou, na sua falta, de qualquer
outro estabelecimento pio; e a outra metade será dividida entreos empregados ou pessoas que promoverem a sua imposição ou
derem noticia da infracção (30).
Art. 7. 0 O Governo, nos Regulamentos que expedir para a bàa
execução desta Lei, poderá impôr mulLas de 100:t,b a I :OOO~,
e de accôrdo com as presentes disposições determinará as condições necessarias para a organização e incorporação das com·
panhias e sociedadps anonymas e dos estabelecimentos de que
trata o art. 1, e os §§ 1, 1.4, 18, i 9 e 20 do art. '2 desta
Lei, sua inspecção e exames, os casos e a forma da suspensão
ou Qissolução dellas, e o que rÓI' necessario para exercicio das
funcções de corretor e regularidade de seus actos (31).
Art. 8.° Ficão revogadas as di posições em contrario.
Mandamos, portanto, a tQdas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e
fação cumprir e guardar tão inteiramente como nella se contém.
"O secretario de Estado dos negocios da fazenda a faça imprimir,
publicar e correr.
Dada no palacio do Rio de Janeiro, em 22 de Agosto de 1860,
trigesimo-nono da Independencia e do. Imperio.-Imperado r,
com rubrica e guarda.-Angelo Moniz ela Silva Ferraz.

Decreto n. 2685 de 10 de Novembro de 1860 (1)
Estabelece re'gras para a Ma execução do art. 1, §§ 1, 3, 4, e 8, e art. 2, §§ 10,
11,12 e 13 d" Lei n.10S3 de 22 d Agosto de 1 60, na parle relativa aos ballcos
de circula~ão que actualmente funceiollão 110 Imperio.

Hei por bem, para a bôa execução do art. 1, §§ f, 3, 4 e
8, e art. 2, §§ 10, ii, 12 e 13 da Lei n. i083 de 2~ de

. Agosto do corrente anno, decretar o seguinte:

concurso para a efTectividade daqueJlas decisões; porquanto, im~orlando
manifesta usurpação de attl'ibuições, semelhante procedimento tenderIa a p~.r
turbar o equilibrio e a harmonia que devem reinar entre as dilIerentes JUlIS·
dicções.
.
e
« Deus guarde a V. Ex.-J,aquim Antão Fernandes Leão.-Sr. pres1dcnt
da provincia de S. Pedro. )}
(30) Decr. n. 2711 de l860, art. 39, e Decr. n. 2733 de :1.861, arts. 4 § 3.
8, 9.11 e O.
(31) Decr. n. 2733 de i86i, art. 180.
(1) A VS. n. 116 e n. 503 de 1861.
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Art. L o A emissão de notas, bilhetes ou escriptos ao por·
tador, dos bancos de circulação creados por Decreto do poder
executivo, que actualmente funccionão, e suas caixas filiaes ou
agencias, emquanto seu pagamento ou trôco effecLivamente se
não realizar em moeda metallica, não poderá exceder do computo marcado pela Tabella n. L
§ Lo Além da emissão marcada na mencionada Tabella, os
referidos bancos, suas caixas filiaes OlJ agencias, poderáõ ler
outra addicional eqlJivalente á parle do seu capital realizado,
que po suirem em moeda de ouro, em barras do referido metal
do toqne de 22 quilates, e em barras de prata de ii dinheiros.
§ 2.° A emissão atldicional, a que se refere o paragrapbo
antecedente, será fixada á vista do capital realizado, deduzindo-se deste: {O, o valor das apoUces da divida publica fundada, assim geral como provincial, e das acçõe das companhias
das estradas de ferro que gozãq de garantia de juros, qlJe
os bancos possuirem na fórma de seus estatutos e do [)ecreto
n. 2463 de U de Setembro de. i859; 2°, o valor dos edificios, moveis e mais objecto do uso e serviço dos mesmos
estabelecimentos; 3°, a importancia da moeda q11e estiver applicada na fórma de' selJS estatutos á garantia de sua emiEsão
principal; 4°, os fundos que constituirem capiLaes de suas caixas
filiaes, ou tiverem sido por ellas di tribuidos por empreslimos
em contas correntes simples, ou com juros. A differença entre
o capital realizado do banco e a sam ma destas quatro par·
cellas constituirá o maximo da referida emissão addicional. Esta
disposição fica extensiva ás caixas filiaes e agencias dos mesmos
bancos, no que lhes fôr applicavel.
§ 3.· Os valores de prata, de que trata o § {, e os de
ouro de 2'l quilates, deveráõ estar entre si na relação de {
para ir> iJ8, e a importancia daquelles nunca poderá exceder
da quarta parte deste.
.
§ 4.° Se a emis [o actual de cada um dos referidos bancos
ou de suas caixas filiaes e agencias exceder os limites marcados na rererida Tabella n. 1, serão estes obrigados a reduzi-la
aos mesmos limites, dentro do prazo de tres mezes, contados
da data da publicação do presente Decreto nos periodicos que
costumãopublicar os actos do Governo. Este prazo poderá ser
pelo ministro da fazenda prorogado por mais 30 até 60 dias.
Art. 2.° A emissão das notas do Banco do Brazil e de suas
caixas filiaes, emquanto não fôr efIeclivamente realizado o seu
pagamento ou trôco em moeda metallica, não poderá exceder
ao duplo do seu fundo disponivel, e, se a emisEão aClual fór
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superior ao referido limite, o mesmo banco e suas caixas filiaes
serão obrigados a reduzi-la no prazo e pelo modo marcado no
§ li< do artigo antecedente.
§ Lo Exceptua-se da regra estabelecida no pre'ente artigo
a somma da emissão autorizada pelo art. 18 dos estatutos do
mesmo b.lnco.
2.° A faculdade de elevar a emíssão além do duplo do
sen fundo disponível, concedid''l, pelo art. 1, 7 da Lei n. 683
de 5 de Julho de 1853, e pelo art. 63 de seu') estatulo~,
emquant o pagamen to ou trôco de suas notas não fôr effecLivamente realizavel em moeda metallíca, só poderá er exercida, reconhecida a utilidade do seu augmento, para o preenchimento da somma fixada pela Tabella n. 2.
Arl. 3. ° Para computar-se o fundo disponivel do Banco do
Brazil, deduzir-se·ha do capital realizado: i as quantias que
elJ tiver effeclivamente distribuido ás caixas filiaes para lhes
servirem de capi.tal, ou por empreslimo em conta corrente
simples ou com juros; 2°, a importancia do resgate das notas
do Governo que tiver sido realizado na fórma dos arls. 18 e
56, § 1 rIe seus estatutos; 3°, o valor dos edificios, moveis,
e mais objectos do serviço e uso do estabelecimento. A differença entre o capital realizado e a somma destas quatro parcellas consti Lue o fundo disponirel do banco. Esta disposição
fica extensiva ás caixas filiaes do mesmo banco, no que lhes
fôr 'Ipplicavel.
Art. q.. ° O Banco do Brazil e sua caixas filiaes não poderão
conservar em circulação mai de 25
de sua emissão talai,
represGntada por bilhetes menores de 50· na CôrLe e província do Rio de Janeiro, e de 25:t/J na demais provincias,
se no prazo de seis mezes, contados de 22 de Agosto deste
anno, não tiver ainda aberto o trôco de sua notas por moeda
metallica. Findo este prazo, e verificando-se a dita byp~t\jese,
o mesmo banco e uas caix.as filiaes relirarM todos os bllbetes
dos indicados valores que excederem o llmite de 25
da
emissão total pelos meios, sob a penas e para os fins prescriptos no Decreto n. 266q, de 10 de OUlnbro do corrente
anuo,' cujas disposições lhes serão applicaveis, incumbindo ao
presidente do mesmo banco os deveres que abi se impoem aos
fiscaes dos outros bancos de circulação (2).
.
Art. 5.° É permittido aos bancos de emissão creaJos por
Decretos do Governo substituir integral ou parcialmente o valor
O

,

%

%

.-

(2) Av. 11. 367 de i861.
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das apoUces e dos outros titulos que, na fórma dos respectivos
estatutos, constituem garantia de. pagament0 de suas notas ou
bilheLes por moeda e barras de ouro de 22 quilates, e de
prata de 1i dinheiros, avaliadas es~as compaL'alivamente. com
o ouro do dito quilate na relação de i:11'> 1/8, corntanto que
o valor destas ultimas úão exceda a quarta parte da somma em
barras e em moeda de outro metal; e em tal cas@ poderáõ os
mesmos bancos, logo que abrirem o trôco de ·notas por moeda
metalJica, elevar a emissão ao dup~o da quantia que assim tiverem em caixa e fizer parte do proprio capital social.
§ Unico. O Governo alLeraFá os esta~utos dos bancos que
optarem por esta disposição, e porá em haL'monia com eUa as
regras estabelecidas nos mesmos estatutos, a respeito da relação
entre a emissão que a cada tlm delles foi concedida e o valor
dos mencionados titulas.
Art. 6.· Até ao nono me~ do anno que decorrer da data da
Lei n. 1083, os bancos de circulação, suas caixas filiaes e agencias, não se achando habilitados para trocar suas notas por
moedas de ouro, serão otlrigados, sob as penas do art. 7 da
mesma Lei, a propôr ao Governo a somma de suas notas, ou
bilhetes em circulação, que devem retirar no anno eguin~e; e
em igual época, em cada um dos annos posteriores, dada a
mesma impossibilidade, a sim o praticaráõ (3).
Art. 7.· Só poderáõ fazer parle dos dividendos dos bancos de
qualquer natureza os lucros liquidas provenientes de operações
effectivamente concluidas no respectivo semestre.
Art. 8.° Não poderáõ fazer parte do fundo disponivel ou da
garantia da emissão doS bancos de circulação, e de suas caixas
filiaes, ou agencias, as moedas de prata, nem a notas do Govérno
do valor de 1:)'p a :1:)'p, nem notas de qualquer banco.
Art. 9.° Os bancos, suas caixas filiaes e agenGias, qualquer
q\le seja a sua natureza, ou a qualidade de suas operações, não
p'oderáõ emprestar sobre penhor de suas proprias acções.
Art. lO.o Os directores ou membros da gerencia~ ou administração dos bancos e de suas caixas filiaes, qualquer que seja a
natureza o.u qualidade de suas operações, serão substituidos
annualmente pela quinta parte do. seu numero to~al, de modo
que em cada quinq(lenuiQ, contado da data da Lei n. '1083,
todos os directores, ou membro da administração ou gerencia
sajão. reno_vado"'. A anliguidade~ e~ no caso de igual antiguidade,
a sorte, regulará a substituiCão (4).
(3) Av. n. 237 de 1861(4) Lei n. 1083 de 1860 art. 2 Si H.

c. c.
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§ Unico. Os directores e supplentes snbstituidos não poderáõ
ser reeleitos, e sob qualquer pretexto fazer parte de sua
administração, directoria, ou gerencia, dentro do primeiro anno,
contado do dia da substituição (5).
Art. i L A infracção de qua.lquer das disposições do presente
Decreto sujeitará os actuaes bancos de circulação ao procedimento judicial e tabelecido pelo § 5 do art. 1. e § 7 do art. 2
da Lei n. i083 de 22 de Agosto de 1860, que terá lagar pelo
modo e fórma marcado na legislação e RegulamE:ntos respectivos
(6).

Art. i 2. As multas por infracção das disposições do presente
Decreto serão impostas administrativamente pelo ministro da
fazenda, com os recursos já estabelecidos, distribuidas na fórma
do 3rt. 6 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto do corrente anDO,
e cobradas executivamente pelo mesmo modo empregado para
com as dividas activas da fazenda publica.
Art. 13. Ficão revogadas as dispo ições em contrario.
Angelo .Moniz da Silva Ferraz, do meu conselho, senador do
Imperio, presidente do conselho de ministros, ministro e secretario de Estado dos negocias da fazenda, e presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e faça
<6xe.cutar. PaJacio do Rio ue Janeiro, em iO de Novembro de
!860, trigesimo-nono da Independencia e do Imperio. -Com
a rubrica de Sua Magestade o Imperador. -Angelo lIfoniz da
Silva F e1'raz .
TABELLA N.

1. (7)•

.1?anco Comme1'cial e Ag1'icola - Limites da emissão mensal

Caixa matriz. " . • . . . .
Dita filial de Vassouras. . . .
Dita dita de Campos. . . . .
Banco Rural e Hypothecario. •
Dito de Pernambuco. . .
Dito do Maranhão. . . . . .
Dito da Babia., •. . • . . • •
Dilo do Rio Grande do Sul. .
Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 1860. da Silva Ferm:::.

(5) Lei n. 1.083 de :1860 arl. 2 § 13.
(6) Decr. n. 271.1. de 1860 art. 53.
(7) Av. D. 238 de 1.86:1.

6,337 :900~000
600:000 000
300; OOO~OO(),
i,99~:300~000
1.,4.86:000 '000
5i3:300~000

2,832: 760~000

250~000'

Angelo Moniz
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.2.

Banco do B1'azil.- Limites da emissão mensal.

Caixa malriz. . . . . . . .
21,481:00D 972
Dita filial do Ouro-Preto. . .
1,338:384 ti8
Dita dita de S. Paulo. . . . .
2,44.0:919:tP019
Dila dita do Rio Grande do Sul.
890.002:tP040
Di ta dita da Babia. . . .
D,38Ji.:433:tPJI3
Dita dita de Pernambuco. . .
5,397:653~695
Dita dita do Maranhão. . . .
9ld :360:tP869
Dita dita do Para. . . . . .
1,079:413:tPI H
Rio de Janeiro, tO de Novembro de 1860. - Angelo Moniz
da Silva Fe1'raz.

Decreto n. 2691 de 14 de Novembro de 1860.
Marca os casos de fallencia dos bancos e outras companhias e sociedades
anonymas, e o processo que em taes casos se deve seguir.

Hei por bem, para a bôa execução do D do art. 1 da Lei
n. 1083 de 22 de Agosto do corrente anno, decretar o seguinte:
Art. 1. o Afallencia dos bancos em geral e de outras companhias e sociedades anonymas, e de nas caixas filiaes e agencias,
terá logar em todos os casos e pelo modo estabelecido na legislação commercial em vigor (Parte m, Tit. I do Codigo do
Commercio, e respectivos regulamentos).
Art. 2.° Além dos casos do arligo antecedente, serão considerado faUidos:
1. o Os actuaes bancos de circulação, suas caixas fiJiaes, ou
agencias, cuja emissão fôr além do limite fixado pelo art. 1,
§ 1 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto deste anno, e pelo Decreto
n.2685 de 10 de Novembro corrente, e do que Iôr marcado
em observancia do disposto no § 3 do art. -1 da referida Lei

n. i083;

2. o Todo e qualquer banco de circulação que emiltir, ou
conservar na circulação, além dos prazos marcados pelo Decreto
n. 2664 de lO de Outubro do corrente anno, bilhetes, e em
geral escriptos que contenhão promessa, ou obrigação de valor
!ecebido em deposito, ou de pagamento ao portador de quantia
mferior a DO~ na côrte e provincia do Rio de Janeiro, e a
25~ nas outras provincias;
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3. o Todo e qualquer banco que não pagar a importanr,ia da
nota, bilhete ou escripto, de que trata o art. 1., § 2 da citada
Lei n. 1083, que fôr apresentado ao trôco. em moeda correnLe,
ou verific<ldas as bypotheses do 4- <lo art. 1. <la mesma Lei,
em moeda de ouro, á vontade do portador.
.
Art. 3. 0 Nas bypotbeses do n. 1. do artigo antecedente, a
infracção da Lei n. 1. 083 será provada por exames a que ad~
ministrativa ou judicialmente se procederá, ou por qualquer
õutro documen to que produza. fé.
§ 1. 0 Na bypothese do n. 2, pela apprehen~ão, exhibição,
ou apresentação da nota ou bilhete, ou por exames administrativos ou judiciarias, e por todo e qualquer outro documento
que produza fé ;
§ 2. o Na bypothese previ ta pelo n. 3, por prote to de falla
de pagamento;
§ 3. Os exames, documento~, ou provas acima referidos
substituem nas hYPoLheses do presente artigo a justificação exigida pelo arLigo 1.1. 1. do Regulamento n. 738 de 25 de Novembro'
de 1.850, o qual será observado em tudo o que não fôr oppOSLO
ás disposicões presentes.
.
Art. 4. A apprehensão, de que trata a segunda parte do artigo
antecedente, terá lagar por denuncia, ou a requerimento de
qualquer pessoa do povo, ou ex-officio, por qualquer autoridade
policial, fiscal, ou judiciaria, que communicará logo o seu resultado á autoridade superior, para que esta participe a quem o
conhecimento da materia competir.
. Art. 5. o O prote to de que trata a terceira parte do art. 3
será feito pelo portador ou possuidor da nota, bilhete, ou escripta no lagar em que seu pagamento fôr devido, conforme o,~
estatutos respectivos, perante algum dos tabelliães privativos d.os
protestos nos logares em que houver Tribunal do ComlD~rCIo,
e fóra delles perante qualquer tabellião ou escrivão, na forma
e nos termos dos arts. 405, 406, 407, 408, 409, 41.0 e
411. do Codigo do Commercio, e arts. 375, 376, .377, 378,
379, 380, 381. e 382 do Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de 1850.
§ t. o A nota, bilhete, ou escripto ao portador, deverá ser ap!esentada ao thesoureiro, gerente, 0\1 administrador do banco, caIxa
~al, ou agencia, no escriptorio ou casa em que o mesmo banco,
caixa filial, ou agencia funccionar, ou onde, conforme seu tbeo r,
deve ser levada ao trôco ou pagamento, ou fôr cobravel (arls. 374
oe 376 do Codigo do Commercio).
_
§ 2. o No caso de ser arguida de falsidade ou falsificaçao a nota
0

0
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apreseOLada, será permittido ~o respectivo banco ou caix.a filial o
deposito de sua importancia. dentro do prazo marcado no art. 407
do Codigo do Commercio, não podendo o portador ou possuidor
da nota ou bilhete, levantar o deposito sem fiança judicial (on
extrajudicial, a contento do mesmo banco ou caixa filial), até
que se julgue na fórma da legislação em vigor sobre a falsidade
ou falsificação allegada.
Arl. 6.° São competentes para requerer a declaração de quebra
de qua.lquer banco de circulação ou de suas caixas LUiaes: ia, o
respectivo accionista; 2°, o portador da nota, bilhete ou e~cri pto
,ao portador, na falla de seu pagamento ou ele recusa de trôco,
nos termos do art. 1, § 3 do presente Decreto; 3°, o promotor
publico, ou qualquer fiscal da fazenda com autorização do respectivo ministro j 4,0, o credor, nos termos do art. 807 do Corligo
do Commercio; 5°, o proprio banco ou caixa filial (art. 805 do
Codigo do Commercio).
Art. 7.° A quebra poderá Lambem ser declarada ex-olJicio pela
autol'idade competente, nos termos do art. 807 do Codigo do
Commercio.
Aft. 8> A sentença da declaração de quebra nos termos do
presente Decreto só pMe ser embargada no caso previsto pelo
art. 2, n. 3. Em todos os outros casos.só terá lagar o recurso
de aggravo sem slrpensão (Codigo do Commercio art. 808;
Regulamento n. (597 do to de Mai de 18à5, ll.rt. 66).
Art. 9.° Os portadores ou possuidores de notas, bilhetes e
e criptas ao portador, passado pelos bancos, nos casos de sua
falienda, serão classificados como credores de dominio por titulo
de -deposito, conforme as regras estabelecidas pelo art. 874 do
Codigo do Commercio. e preferiráõ aos demais credores, segundo a regrá do art. 880 do mesmo Codigo (art. i, § 6 da Lei
n, 1083 de 22 de Agosto de (860).
Art. lO. As autoridades a que se refere o art. 4, e quaesquer outra a quem incumbil' a execução do presente Decreto,
ficão sujeitas á pena do art. 7 da Lei citada n. 1083, nos
casos de omissão, negligencia ou falta de cumprimento das presentes disposições, além daqueJlas em que incorrerem na conformidade da le?,islação criminal do Imperio.
Àrl. H. As ~ulLas por infracção das disRosições do pre ente
Decreto serão impostas administrativamente pelo coml'etente mini tro com os recursos já estabelecido, distribuídas na fórma do
art, 6 da Lei n. i 083 de 22 de Agosto do corrente anno, e
CObradas executivamente pelo mesmo modo empregado para com
as dividas activas da fazenda publica.
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Ar!. 12. Ficão revogadas as disposições em contrario.
João Lustosa da Cunha Parana crl1á, do meu conselho, ministro
e secretario de Estado do negocios üa. justiça, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 14
de Novembro de 1800, trigesimo-nono da Inllependencia e do
Imperio.-Com a rubrica de S. M. o Imperador.-João Lustosa
da Cunha Paranaguá.

Decreto n. 2692 de 14 de Novembro de 1860.
Regula o estabelecimento de escriptorios ou casas de emprestimos
sobre penhores.

Hei por bem, para a bôa execução do § 23 do art. 2 da
Lei n. 1083 de 22 de Agosto do corrente anno, decretar o
seguinte:
.
Art. 1. o Nenhuma pessoa de qualquer condição que seja, ou
sociedade de qualquer qualidade ou deuominação, poderá estabelecer, ou conservar casas ou escriptorios em que habitualmente se fação emprestimos sobre penhores sem autorização
legal, sob pena de 2. a 6 mezes de prisão simples, multa de
i :OOO~ a 5:000~, e de ser cassada a autorização, se a sociedade
fôr anooyma. (Art. 2, § 23 da Lei n. i083 de 22 de Agosto
de 1860.)
.
Art. 2. A autorização de que trata o artigo antecedente sera
concedida pelo ministerio da j usti a na Côrte, e pelos presidentes
nas provincias, precedendo: 1 as preci as informações das autoridades policiaes competentes, e quaesquer outras que fóre~
de mister sobre a capacidade moral do impetrante, e SUfficlenclil
dos meios para a empreza em relação ao desenvolvimento que
este lhe pretende dar; 2°, fiança idonea correspondente ás forças
da empreza.
§ Unico. Exceptuão-se montes de soccorro ou piedade, e as
companhias e sociedades anonymas approvadas na fórma da I~:
gislação em vigor, a respeito de cuja autorização se obserl'arao
as disposições que lhes fôrem concernentes.
Art. 3. Nos estabelecimentos de que tratão os artigos ,antecedentes haverá, além do Diari e Razão, os seguintes livros,
a saber: dos 'Penhores, Caixa, de Reformas, de Resgates, e de
Leilõe , os quaes serão escripturados em devida fórma e uso do
commercio, e nelles se lançaráõ com individuação e clareza, por
ordem chronologica, seguidamente e sem entrelinhas, borra duras,
0

0
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ou ra uras, as sommas, ou objectos emprestados, o juro
estipulado, os prazos e condições do pagamento, e quae quer
outras do contrato; e pelo Iltesmo modo se meacionaráõ a
natureza, qualidade, valor do penhor e sen peso sendo melaespreciosos, os nomes, condição, profi«são, domicilio dos mutuarias, e todos os mais requisitos e declarações que fôrem neces
arias ou exigidas nos modêlos ns. 1, 2, 3,4 e 5 (I).
§ Vnico. Estes livros devem ser encadernados, e abertos, numerados, rubricados em todas as suas folbas, e encerrados na
fórma do Codigo Commercial.
Ar1. 4.° A falta de um ou mais livros designados no artigo antecedente, ou de escripturação total ou parcial, dará logar á
imposição da penas do art. 1. (Art. 2, § 23 da Lei n. 1083
de 2~ de Agosto de 1860.)
§ Voico. Na reincideocia, além das' penas marcadas neste
artigo, será cassada a au torização.
Art. 5.° No caso de simples irregularidade de escripturacão,
ou de falta de menção do juros, natureza e valor do penhor,
e outras condições do contrat 1, terá lagar a pena de multa de
iOO\f1l até ·1 :000\f1l, na conformidade do art. 7 da Lei n. 1083
de 22 de Ago to de i 860.
Art. 6: Da divida contrahida passará o devedor uma cautela,
segundo o modêlo n. 6, qlle será extrahida de um livro de talão
aberto, encerrado, numerado e rubI' icado pela autoridade competente, e receberá do credor ojltra na fórma do modêlo n. 7,
sob as mesmas penas do arl. 7 da cilada Lei D. 1083.
§ Vnico. As cautelas do penhor não poderáõ ser ao portador.
(Art. 1, § '10 da Lei n. 1083 de 22 de Ago to de i8ôO.)
Art. 7.° O objecto em que consistir o p ohor só poderá ser,
sob as penas do artigo antecedente, recebido como tal, sendo
avaliado pelo mellOS por um avaliador publico da materia respectiva, onde o houver, ou por um oflicial, ou pessoa que goze
de conceito dentre os que para este fim fôrem escolhidos pelo
chefe de policia, e, nos lagares em que não Ilouver esta autoridade, pelo delegado competente. O avaliador ou avaliadores
declararáõ por escripto a natureza e qualidade do objecto, seu
valor e pezo, sendo metaes preciosos, e o nome da pessoa que
o apresentou para a avaliação.
E'la declaração será datada e assignada, e pela sua veracidade
ficará re~pons I velo araliador, devendo a ella referir-se a escripturação do estabelecimenlo, onde serão al"chivadas para a todo
·0 tempo constar.
(i) Os modê:os se acbão nas collec.ções de Leis.
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§ Unico. Ex.ceptuão-se os objectos de vaLol' menor de 20<'},
que poderáõ ser recebidos em penhor pela avaliação ajustada
entre o credor e devedor, e constante de declapação por este
escripta, a qual supprirá a do avaliador.
Art. 8. Os livros e documentos de que tratão os artigos antecedentes serão examinados pela autoridade policial competente,
ou por commissarios de sua escolha, ordinariamente nas épocas
fixadas por editaes, e extraordinariamente quando o Govem(}
ou a mesma autoridade o julgar conveniente.
Os' dono , administradores e guarda-lirros de taes e tabele~
cimentos serão obrigados, sob I as penas do art. 7 da citada Lei
n. ·1083, a entregar para o eúme o livros, documentos e va·
10res, a prestar informações, e a franquear tudo o que fÓI'
necessario para sua fiscalisação (2).
Art. 9. A veorla extrajudicial 1I0 penhor só poderá ser feita
depois de vencido o prazo do pagamento, por mutuo accôrdo,
em leilão, sob as penas do art. 7 da Lei n. 1083, além de
qaalquer 'ou1Jra em que incorrerem os vended0res, na fórma da
legislação em vigor, .ficando em todo o caso ao devedor o direilo
sa1vo de remi-lo até o momento da venJa, o1servando-se em
qualquer hypothese as disposições do Clldigo Commercial, na
parte que fôl' applicavel a taes eslabeleúlmenLos. CArLs. 3,119
e 120 cm Codigo Commercial, e art. 19, § :-2 do Regulamento
de 2~l de Novembro de 18flO.).
§ L o .Fica iglJalmente salvo ao devedor requerer e procedei'
á sua custa á venda judiciaL do penhor em qualquer 'poca,
ainda antes do vencimento da divida.
§) 2.0 O pFoducto da venda, depois de pago o credor do capilal
e juros até então vencidos, e deduzidas as respecLivas despezas
de venda, será entregue ao devedor, e, não comparecendo este,
ficará depositado em qualquer caixa economica do logar, e na
sua falta, nos cofres de deposito publicos, para sel' levantado
por quem de direito fôr.
0

0

(2) 3' secção. -M.~i~terio dos negocios da j ustiça.-Rio de Janei 1'0, 2. ~e
Setembro de 1875.-Elu snlução á consulta feita pelo 1° d legado de pohcla
e ceÍl tante da cópia junta ao oficio n. 352 de 23 do mez tindo, deel.aro
a 'V.'. ·S. que as autoridades põliciaes competentes ou seus comnússarlOS,
quando pelo exame, que lhes faculta o art. !lO do Decreto n. 2692 de 1il de Novembro de 1860, na escripturação das casas de emprestimos sobre\pellhores,
descobrirefl faltas, irregularidades ou vicios ~ue dêm logar á imp. ~iç -o..de
multas d'u penas, podem antes de fnê-Ias efieclivas proceder ás dlhgenclOS
e investigaçõés que entenderem necessal'ias, inclusive a nomeação de peritoS;
sendo as despezas indemnizadas pelo producto das multas, como é eNpress O
no art. 22 do citado Decreto.-Deus guarde a V. S.-DÜ)go Velho CClivalcanti de Albuquel'que.
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Art. 1.0. As disposições desle Regulamento comprehendern, na
parte relativa á escripturação, e penhores e Sl!-a fiscalização, os
montes de soccorro ou de piedade, e outras sociedades anonyma ,
que fizerem operações de emprestimo sobre penhores.
Art. ti. Os estabelecimentos de que trata o art. 1. serão obrigados a apresentar o titulo de autorização e a matricular-se na
secretaria de policia da cidade em que funccionarem, ou ante a
autoridade policial competente noslogares em que não existir essa
repartição, antes de sua installação, e a fevar 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. 1. 083.
§ Unico. Na matricula deverá mencionar-se o nome da pessoa,
ou dos socios que compuzerem a sociedade, sua naturalidade, profissão, morada ou domicilio, e o numero da caSa em que
fl.1nccional' o estabelecimento.
Art. ,12. A fiança de que trata o art. 2 será prestada na
fórma da legislação em vigor ante a autoridade policial competente para a matricula, na rórma do art. i 1.
Arl. ,13. Os estabelecimentos, casas ou escriptorios de que
trala o art. 1, que actualmente fUilccionão, sob as penas do
a'rt. 2,
23 da Lei D. 1083 de 22 de Agosto de 1860, no
prazo de 60 dias, contallo da data da publicação do pre ente
Decreto, feita na folha em que se imprimão os actos do Governo, são obrigados: 10, a impetrar autorização legal; 2°, a
preencher os mais requisitos e formalidades exigidas pelo presente Decreto.
Art. 1!l.. As autoridades a quem incumbir a execução do presente Decreto incorrenlõ, em caso de omissão, negligencia, e
falta de cumprimento das obl'igaçõe' que lhes são impostas, na
multa do art. 7 da Lei n. 1083, além das em que incorrerem
na conformic\"de da legislação criminal do lmperio .
. Art. 15. As multa por infracção do presente Decreto s~rão
Imposlas administrativamente na rórma do art. 4 da Lei n.
1083 e arts. 484 e 4·85 do Regulamento de 31 de Janeiro de
1842, pelas autoridades policiaes competenle~, dando-se 1'eCurso no prazo de dez dias, com e1Ieito snspensivo para o
chefe de policia, e deste para o mini lro de justiça na côrte,
e para os presidentes nas províncias.
§ nico. Exceptuão-se as de que trata o art.l, e que, na
~onformidade do art. 2,
23 da citada Lei n. -1083 serão
Jmpostas mediante o processo marcado no art. 1~8 do
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Regulamento d0 3i de Janeiro de 18í2 pela autoridade policial
com os recursos admitli ios pela legi lação cl'Íminal em vigor.
Art. 16. Além das penas estabelecidas pelo;, ar tig()s an lecedentes, os seus infractores ficão sujeitos a qllaesquer outras
em que incorrerem na fórma rla legislaç-o em vigor, por quae quer actos de fraude, 00 delictos que commetlerem. (Art. 2,
§ 23 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de 1860).
Art. 17. As disposições do presente Decreto e sua sancção
penal são applicaveis: i aos que habitualmente fizerem empresUmos sobre penhores, sem autorização legal, ainda quando
se não tenha escriptorio ou outra casa aberta ao publico, ou
ainda que as casas não sejão denominada taes por a lDuncios
ou outras indicações publica ; 2°, aos que habitualmente fizerem os emprestimos sobre penhores por convenções simuladas,
especialmente com a clausula a 1'et1'O.
Art. 18. As penas a que se refere presente Decreto erão
impostas pela simples omissão da condição ou da formalidade
exigida para o exercicio da profissão, sem allenção á bôa fé
do infractor; todavia 8e considerará circumstancia atlenuante para
os effeitos legaes.
Art. 19. As disposições do arl. 9 terão lagar ainda mesmo
quando o devedor seja fallido; salvo a quem de direiLo fôr
o resgale dos penhores para todos os effeltos legaes.
Art. 20. Os objectos dados em penhor não poderM, sob as
penas do art. 7 da Lei n. 1083 de 'i2 de Agosto do co~rent~,
e quaesquer outras disposições penaes em vigor e apptlcavels
a esta materia, ser distrahidos, transferidos ou empenhados pelo
credor sem consenso do devedor.
Art. 21.. No caso de suspeita de não ser o objecto offereci.do
em penhor proprio daquelle que o empenha, a pessoa ou soc~e
dade a que tal objecto rÓI' offerecido será obrigada a dar immedlatamente parte disso á autoridade policial competente, sob as
penas do artigo antecedente, além daquellas em que incorrer
em virtude do art. 6 § i do Codigo Penal.
Art. 2~. O producto das mulLas 11e que trala o p 'esente Decreto, depois de deduzida a parte pertencente aos emprega~~s
ou pessoas que promoverem a sua imposição Oll del'em nollcla
de sua inforlnação, será applicado em beneficif) dos ~llOQle~ de
soccorro ou de piedade creados em virtude da refenda Lei n.
1083, e na falta destes, do estabelecimenlo pio que o Gove~no
designar; sendo para esse fim, depoi da liquidação, recolhIdo
aos cofres publicos ou entregue ás estações fiscaes competentes
O
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do lagar em que fôrem as multas impostas, onde será escripturada como deposito.
João Lustosa da Cunha Paranaguá, do meu conselho, ministro esecretario de Estado dos negocias da' justiça, assim o
tenha entendido e faça executar.
Palado do Rio de Jane 1'0, em 14- de Novembro de t860,
39. 0 da lndependencia e do Imperio. Com a rubrica de S. M.
o Imperador.-João Lustosa da Cunha Pa7'anagud.

Decreto n.

~694

de 17 de Novembro de 1860.

Regula a ellli 'são de bilhetes e outros escriptos ao portador.

Hei por bem, para a bô'a execução do § 1.0 do art. 1 da
Lei n. i083 de 22 de Agosto do corrente anno, decretar o
seguinte:
Art. L o Aemissão ou conservação na circulação de bilhetes,
notas, vales, livranças, ficas ou qualquer titulo, papel ou escripto, que contenha promessa ou obrigação de valor recebido
em deposito ou pag menta ao portador, ou com o nome deste
em branco, não pMe ter logar sem autorização do poder le..
gislativo, sob pena de multa do quadruplo do valor de cada
um que rôr emitlido, a qual recahirá integralmente tanto sobre
o 'que emittir, como sobre o portador.
~ unico. Exceptuão-se da regra estabelecida pelo presente
artigo: 10 , a dos actuaes b~lncos, que se achar autorizada
peJo estatutos approvados pelo poder competente, e na fárma da
legislação em vigor; 2. os reCIbos e mandatos ao portador de
quantia superior a 50:fP passados pOl· banqueiros e negociantes de uma Praça para serem pagos na mesma Praça, os
quaes deveráõ ser apresentados no prazo de tres dias, contados
das respectivas datas, sob pena de perda de direito regressivo
contra o portador (.)
Art. 2° rica marcado o prazo de tres mezes, depois da
publicação do presente decreto, nos periodicos que c05tumão inserir os actos do Governo, para a retirada do referidos bilhetes ou escriptos não comprehendidos nas excepções do artigo
antecedente, ficando dessa data em diante os seus emis ores
e portadores sujeitos á pena do art. t, § 10 da Lei n. i083,
0

,

(*) Av. n. 399 de S de Julho de {86!.
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se conservarem em circulação os que porventura tiverem sid()
emittidos anles da mesma publicação.
Art.· 3.· As autoridades judiciarias ou administrativasJ assim
1l0liciaes como fiscaes, são obrigadas, sob pena do art. 7 da
Lei n. 1083, a participar ás autoridades superiores, e estas
ao ministerio da fazenda e aos presidentes das provincias, o
preparo e tentativa de emi são de taes lilulos, ou a sua existencia na circulação, e apprehender ex-officio os referidos bilhetes e escriplos mencionados no presente artigo, lavrando de
tudo auto, que será remetlido com as competentes informações
á respectiva autoridade para a imposição da multa.
Art. 4. 0 As muHas de que tTatão os artigos antecedentes serão
administrativamente impostas pelo delegado de policia do termo
em que tiver lagar a emissão ou circulação, ou pelo competente
{lhl'fe de policia, com recurso daqlleJla autoridade para esta,
e desta para o ministro da fazenda na côrte, para os presidente
nas províncias, e finalmente dos presiden'tes das provinci as para
o ministro da f.azenda.
§ Unico. Estas multas serão cobradas executivamente pell}
mesmo modo por que se cobrar a divida activa da fazenda
publica, e o seu produoto, depois de recolhido em deposito no
thesouro e thesouraria das provincias, ser' applicado, sob designação do ministro da fazenda, ao capital dos montes de soccorro que se crearem em vir~ude da disposição do art. 2, § 19
da dila lei, na cidade em que fnncionar o respectivo Banco,
ou na povoação que lhe ficar mais proxima, depois de deduzida a. parte que, na fórma da mesma Lei, compete ás pessoas
ou empregados que promoverem a. sua imposição ou derem
noticia de respectiva infr-acção.
Ar!. 5,· Ficão revogadas as disposições em contrario.
Angelo Moniz da Silva. Ferraz, do meu conselho, senador
do Imperio, presidente do conselho de ministros, ministro e
secretario de estado dos negocias da fazenda e presidente do
Tribunal do Thesouro Nacional, as im o tenha entendido e
faça executar. Palacio do Rio rle Janeiro, em i7 de Novembro
de 1860, 39 0 da lndepenc1encia. e do Im-perio.-Com a rubrica
de S. M.' o lmperador.-Angelo M,oniz da Silvet 'Fer1'az.
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Decreto n. 2711 de 19 de Dezembro de 1860.
Contém di\rersas disposições sobre a cl'eação e organizacão dos bancos
companhias, sociedades anonymas e outras, e proroga por mais quatró
mezes o prazo marcado pelo art. 1 da pecreto n. 2685 de iO de Novembro
do corrente anno.

Hei por bem, para a bôa execução do art. 1 § 8, art. 2
§ '1, 2, 3,4,5,6, 7, 10, ti, 12,13, 14, t5 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 c1'eação e organização dos Bancos.
Art. 1.° A creação, organização ou incorporação de companhia
ou sociedades anonymas, que tenbão por fim operações chamadas
de banco, não poderáõ realizar-se, sob as penas do art. 2, § f
da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de i86ü, senão em virtude
de lei ou de decreto do poder executivo. (Á1vará de 30 de
Março de 18i8, Decreto de 22 de Agosto de '1825, § 5, art.
295 do Codigo do Commercio, e art. 2 da tei n. 1083 de 22
de Agosto de 1860). (i)
~ t. o Fica dependente de autorização legislativa, emquanto
por lei não fôr regulada esta materia, a creação, organização
ou incorporação: 1 de quaesquer bancos de circulação; 2°,
de caixas filiaes e agencias dos bancos que pretend,ão emittir
notas, bilhetes, letras, vales, papeis ou titulos de qualquer
natureza ou denominação ao portador, exceptuados todavia
desta dispo'ição os mandados e recibos de que tratão a 2n e
3' parte do
tO do art. '1 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto
de i860 (2).
§ 2.° Compete ao Governo a concessão e autorização para
a creação, organização ou incorporação de quaesquer outros
bancos, não comprehendidos na regra do paragrapho antecedente.
§ 3. 0 Reputar-se-hão bancos as companhias, ou oeiedades
anonymas sem firma social, e administrados por mandatarios
(art. 295 do Codigo Commercial), que tenhão por objecto:
0

,

(i) Decr. n. 3471. de 1.865, art. 5; DecI'. n. 4346, art8. 2 e 3 e Decr.
m. 4a54 de :1.869, art. 19 Si :1.0.
(2) Art. 27 Si i.
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1. o O commercio por conta propria ou de terceiros: 10, de
dUro ou prata, em moeda ou em barras; 2°, deliLulos da
divida publica nacional .ou estrangeira, e de acções de emprezas de qualquer natureza;. 3°, de effeitos de commercio e
outros valores negociaveis ou transmissíveis por via de endosso,
ou por simples tradição;
2.° Emprestimo de qualquer especie ou natureza;
3. ° Operações de cambio;
4" ° Depositos de valores de qualquer na tureza;
õ. ° Abertura de contas correntes;
6. ° Em geral quae quer operações cbamadas de banco, ou
que tendão ao desenvolvimento do credito publico.
Arl. 2. 0 A autorização de que trata o art. 1° póde ser
concedida em separado á pessoa ou pessoas que pretenderem
a creação, organização ou incorporação de taes companbias ob
bases definidas, ou conjl1nctamente com a approvação dos estatutos ou escripturas de 'associação.
ArL. 3.° Na primeira bypothese do artigo antecedente ao
registro da carta de autorização precederá a incorporação, ou
organização ela companhia, e será feita na 'fórma estabelecida
no capitulo 'Z •
§ Lo O que impelrar carta de autorização deverá em seu
requerimento expôr: 1°, o fim e objecto da companhia; 2°,
o lagar em que deve funccionar; 3°, as probabilidades de seu
bom exito; 4°, o tempo dentro do qual deve ser organizada.
§ 2.° O requerimento deve ser datado e assignado, e as assignaturas reconbecidas, e nelle se mencionará o lagar da
residencia dos impetrantes.
Art. 4.° Na segunda bypotbese do art. 2°, e na de simples
approvação dos estatutos ou escriptura de associação ao reque:
rimento de que trata o § 1° do artigo antecedente, devera
acompanbar:
§ 1.° Escriptura, ou escripto particular, donde conste qde
os estatutos fôrão aceitos ou approvados por um numero de
subscriptores de acções que representem pelo menos metade
do capital social.
§ 2. A relação dos subscriptores. na qual se deverá mencionar os seus nomes, profis ões, domicilios ou residencia. _
§ 3.° Os pedidos por escripto dos subscriptores que nao
tiverem assignado as escripturas, ou escriptos de que trata o
§ 1° com as declarações exigidas no § 2°.
Art. 5.° Na escriplura fie associação, ou nos estatutos, sedeveráõ mencionar:
0

DECRETO N. 2711 DE 1860

911

i. o O nome, natunlidade, profissão e domicilio dos outorgantes e subscriptores de acções;
2. o O logar onde deve funccionar a companhia.
3. o Seu fim, objecto, ou operações.
4. o Sua denominação;
5.° O tempo de sua duração;
6.· O capital social;
7.° O numero de acções, ou de suas fracções (art. 297 do
Codigo do Commercio), em que se deve dividir o capital, e a
importancia de cada urna;
8. o A [órIÍla é prazos em que devem os accionis tas fazer'
effecliva a importancia de suas acções;
9.° O regimen administrativo da companhia, a organização
e escolha de seus membros (3);
10. As attribuições de seus administradores, e dos que tenhão
a seu cargo a inspecção das operações da administração;
i 1. Os poderes reservados á assembléa geral dos accionistas,
e a época de ua convocação, não podendo deixar de verificar-se
pelo meno uma vez cada anno;
12. A formação do fundo de reserva, e a parte que annual·
mente ba de separar-se dos lucros liquidos da companbia para
con ti tui-lo;
i3. A porçã.o do capilal social cuja perda deva necessariamente operar a dissolução da. companhia ou sociedade anonyma,
na fórma do art. 3fi, n. 3;
i~. As épocas em que se devem organizar e apresentar os
inventarios e balanços da compaubia, não podendo deixar de
verificar-se pelo menos uma vez em cada anno, e as formalidades com que têm de ser revistos e approvados pela assem·
bléa dos accionistas;
i5. Afórma e tempo em que tem de fazer-se a distribuição de
dividendo aos accionistas, guardada a disposição do art. f, § 8
da Lei n. i083 de 22 de Agosto de i86ü;
i6. Expressa menção das disposições dos §§ iO, ii, 12 e 13
do art. 2 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de i 860 (~) ;
i7. Expressa condição de que: i o, o fundo de reserva é
exclusivamente destinado para fazer face ás perdas do capital
Social, ou para substitui-lo; 2 não se poderá fazer distribu ição
de dividendo sémquanto o capital social, desfalcado em virtude de
perdas, não fôr integralmente restabelecido; 3°, os accionistas s1io
responsaveis pelo valor das acções que lhes fôrem distribuidas;
0

,

(3) Decr. n. 3471. de 1865, art. 8.
(43 Decr. n. 3471 de 1.875, art. 8.
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18. Omodo da liquidação.
Art. 6.· É nuHo e de nenhum effeito todo o accôrdo, ou
contrato, clausula, ou condição occulla, con traria ás clausulas
ou condições contidas nos estatutos ou escriptura da aflsociação
approvados, ou artigo addicional, que não tiver iao approvado
(art. 302 do Codigo do Commercio). Os infractores incorreráõ
nas penas do art. 2, §§ 1 e 4. da Lei n. 1083 de 22 de
Agosto de 1860.
Art. 7.· As cartas de pedido de acções obrigão os subcriptores a fazerem effectiva a imp.ortancia das mesmas acções na
fórma prescripta na escriptura de associação, ou DOS estatutos,
se estes fôrem approvados, e conteráõ os requisitos exigidos
pelo art. 3, § 2.
Os promotores ou fundadores de companhias .serão responsaveis pela autbenlicidade das subscripções, para considerar-se
preencbido o numero de acções qnê e requerem, afim de
que possão constituir-se as mesmas companhia.
Art. 8.· Os requerimentos pa.ra concessão de autorização ou
approvação dos estatutos, ou escriptura de associação de que
tratão os arts. 3 e 4, serão dirigidos ao Governo ou ao corpo
legislativo. por intermedio do presidente da ~espectiva provincia, onde a creação deve ter logar, ou directamente apresentados na secretaria do Estado dos negocios da fazenda.
No primeiro caso, o pre~idente da provincia, depois dos
exame e informações que jnlgar convenientes, os remetterá á
respectiva secretaria, acompanhados das informações e esç\arecimentos que tiver colhido, ou puder fornecer.
.
Recebidos na competente secretaria os referidos requen.
mentos, serão em todo o caso snbmettidos ao exame e oonsulta da seccão de fazenda do conselho de Estado, e a qualquer outra que o ministro da fazenda julgar convelliente. .
Art. 9.· O exame de que trata Q artigo antecedente versara
principalmente sobre os seguintes pontos (õ):
1.· Se o objecto ou fim da companhia, ou sociedade anonyma, é 'licito e de utilidade publica.
2.· Se a creação pedida é opportuna, e de exito provav~l.
3. o Se o capital marGado nos estatutos é bastante para o obJect~
da empreza; s~ está convenientemente garantida a sua rea!l.
zac.ãQ, e se as épocas estabelecida!) para as suas entradas. estao
combinadas de maneira que a caixa social se ache sufficlenle~
mente provida para acudir ás suas obrigações.
(5) Lei n. 1.083 de 1.860, art. 7.
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4.· Se os estatutos, ou a escriptura de associação (no caso
.o.e sua apresentação), ou as bases sobre que. se fundar
pedido de autorização, estão de accôrdo com o presente Decreto e mais disposições em vigor~ e se são convenientes e
razoaveis.
5.· Se o regímen adminislrativo da companhia offerece as
garantias moraes, indispensaveis para o credito da empreza, e
segurança 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 as suas operações, são
sllfficientes para inspirar confiança aos interessados e ao publico.
§ 1.· À, secção, ou secções do conselho de Estado, depúis
dos exames e informações que julgarem necessarias, darão seu
parecer sobre os pontos consultados, e quae quer outros que
lhes parecerem convenientes, indicando as alterações e addítamentos que convêm fazer aos estatutos, ou escriptura, ou
bases de associacão.
§ 2.· Resolvida a consulta, se dará della conhecimento ás
partes interessadas.
Art. W. Se.a autorização dos estatutos depender do corpo
legislativo, será :J, consulta com todos os documentos remetlida ,
á camara dos deputados, na fórma do art. 2,
3 da Lei de
22 de Agosto de 1.860.
Art. H. Concedida a autorização solicitada, ou a approvação
dos estatutos ou escriptura de associação, na fórma dos artigos
antecedentes, e adoptados pelas partes interessadas as alLerações
ou additamentos exigidos (se os houver), á vista do competente
Decreto de approvação se passaráõ as cartas de autorização
ou de approvação, ou conjunctamente de autorização e approvação dos estatutos, conforme, as hypotheses do art. 2.
Art. j 2. No Decreto de approvação se marcará, caso nos
respect.ivos estatutos ou escriptura se não tiver determinado:
L' Os prazos em que: t·, se deverá concl uir a distribuição
das acções, que restarer;n por emittir; 2', os accionistas devem
fazer a prime'ira entrada do valor nominal de cada acção, ou.
fracção de acção; 3·, as operações devem começar;
~ .• O quantitativo das entradas do capital, e o minimo neces~afJO para que as operações tenhão começo;
3.· Aclausula de se julgar caduca a autorização, se nos prazos
marcados se não effectuar a distribuição das acções restantes, se
não se fizer a. l' entrada do seu valor, e não começarem as
operações, e a de ser cassada a autorização em todos os casos
c. o.
58

°
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de infracção do art. 2°, § 7 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de
t860, e qua~squer outras que fôrem convenientes para garantir'
os interesses dos accionistas e do publico.
CAPITULO II.
Do registro da carta de autorização e dos estatutos dos Bancos e
,
sua publicação.

Art. .t3~ A carta da approvação dos estatutos, assim como os
mesmos estatutos ou escriptura de as ociação, serão registrados
e publicados,IJe10 menos 60 d.ias antes do eomeço das operações,
sob as pen,as ,do art. 7 da LeI n. i083 de 22 de Agosto de 1860.
§ Lo Oregistro terá lagar no Tribunal ou na Conservatoria do
Commercio d"e cada provincia, ou districto em que se houver de
estabelecer o banco, suas caixas filiaes, ou agencias (art. 3Dt do
Codigo do Commercio, e Regulamento n. 1597 do to de Maio de·
1855, art. t2 § 3) (6).
§ 2.° A publicação será feita pelos interes adas e á sua custa
nos periodicos em que e publicão os actos ofI:iciaes, e, na falta
destes, no de maior circulação da séde do Tribunal ou da Conservatoria em que o registro tiver logar. Além desta publicação,
por annuncios insertos nos demais periodicos, se dará avi o ao
publico da existencia do banco, indicando-se a data e o numero
do periodico que houver feito a publicação de que trata o presente
a~tigo, e bem assim o numero e folha do livro de registro em
que tiver sido lançado, ou o numero e data do seu deposito, na
fórma do artigo seguinte.
Art. 14. O registro poderá ser substituido, se os presidentes
dos Tribunaes (lo Commercio ou conservadores o julgarem conve. . niente para economia da respectiva secretaria e rapidez de .s~u
expediente, pela entrega on deposito de um exemplar, ou copta
, authentica das cartas de autorização, e approvação de estatutos
,,-, (7).

Para este fim o empregado competente, depois de verificar que
o -exemplar, ou instrumento merece fé, numerará e ru~ricará suas
fol~as, e lançará a competente nota na ultima deHas d3 CQnferen~ia do numero das mesmas, e de estarem rubricadas, e do
(6) Art. 33, Dect:.. n. i597 not. 18.
(7) Decr. n. 4394 ~·1869, arts. i e 2.
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numero da entrega, que será determinado pela ordem de antiguidade de sua apresentação, cuja data se mencionará.
Estas cópias ou exemplares serão emmassadas por sua ordem,
e no fim de cada semestre ou anno encadernadas, precedidas de
um indice que facilite a sua busccl.
Feita a entrega ou deposito nestes termos, e rlará á parte certidão da mesma, mencionando-se seu numero e data para os
fins requeridos no presente decreto (8).
Art. Ui. Á vi ta da certidão do registro, da entrega ou deposito e da publicação dos estatuto", e de documento que prove
a realização da parte do capital de que trata o arl. i 2, o ministro
da fazenda na Côrte, e os respectivos presidentes nas pro.vincias, declararáõ cODstiluido o Banco, e o communicaráõ ao presidente do Tribunal do Cnmmercio, ou conservador da provi ncia da
séde da companhia ou de suas caixas filiaes, para que este o
faça publico. Depois do que, os accionistas, na rórma dos estatutos, se reuniráõ para a nomeação da administração ou directoria,
da comp:lOhia.
Art. 16. Os membros da administração não poderão entrar
em exercicio sem que tenhão prestado a caução marcada nos
respectivos estatutos,
Art. 17. Emquanto o Governo não declarar constituido um
banco, caixa. filial ou agencia deste, não se poderá emiLlir, sob
qualquer pretexto, titulo algum, cautela, prome sa de acções ou
declaração de qualquor natureza, que possa certificar a qualidade
de accionista; e all1da depois de constituida. suas acções não
serão negociaveis, nem poderão ser cotadas, sem que esteja realizado um quarto do seu valor (9).
A. infracção das disposições do pre ente artigo dará logar á
imposição da multa de i;OOO~ a 5:000~ aos que emitlirem, transferirem; negociarem ou cotarem acções de taes companhias ou
sociedades, ou sob qua Iquer pretexto tomarem parte em seus
actos ou transacções, além das mais penas em que incorrerem
em virtude da legislação em vigor.

~

(8) Decl'. n. 4394 de 1869.
(9) A~t.1; Lei n. 1083 de i860, art. 2 ~ 5-Cod. noto 397.
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CAPI (LO III.
Da pro rogação ou renovação do pra:;o de duração, reformas
e alteraçõe8 dos estatutos, ou. escriptura.s clg aMocia -o de
b(l;ncos.

Art. 18. a prorogação ou reuo\ação do prazo de duração dos
bancos, e nas reformas ou alteraçõe de eus e tatolos ~e obserTaráõ as di posições dos capitulos antecedente~, no que lhes
forem applica\ei , sob as mesma penas do arL. 2 e i da Lei n.
1083 de 22 de Ago to de 860; ficando dependente da approyação do poder legi lativo a prorogação ou renoyação do
prazo do bancos de circulação exi lente J ou de sua~ caixas
filiaes que estiyerem na circUIllStancias do arL. I, I, n. 2 e
as alterações ou reformas de seus e tatulos (lO).
CAPIT

O IV.

Dos montes de piedade, ou de soccorl'o.

Art. ·19. As disposições do arls. L "", 3,
I e 2. arts. 4,
5, 6, 7, 8, 9, B, i 2, 43, -14, 15 n e 18 do pre enle decreto ficão exlensivas aos montes de soccorro, ou de piedade no
que lhes fôrem applicaíejs( ii).
Art. 20. Os montes de soccorro creados em nrtude da Lei
n. 1083 de 22 de Ago to do corrente anno não poderão fazer
outras operações senão a de emprestimo de dinheiro sobre
penhores, pela taxa de juro que o Governo anuualmenLe fixar, e
a prazo nunca maior de nove mezes. Os fundos deste e'Labelecimentos para tal fim poderão consi 'til' no prodncto de ubscrípções, doações e legados de particulares, ou poderão ser fornecidos por empre timo do Governo. quando este o julgar conveniente, pela jmportancia depositada nos cofres publicas, ou por
particulares a titulo benefico ou oneroso.
Art. 2'1. Os lucros realizado pelos referidos montes de ~oc
corro, deduzidos os juros dos fundos fornecido por empr~stlmo
na fárma do artigo antecedente, farão parle de seu capJ!al; e
logo que este seja sufliciente para suas operacões, poderao ser
applicados annualmente ás depezas do estabelecimentos pios
que o Governo designar.
(10) Lei n. 1083 de 1860, art. 2, Si 4 ; Cod. not 296.
(H) Decr. n. 5594 de 1877.
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Art. 22. Os montes de soccorro, ereados em virtude da referida Lei n. i 083 de 22 de Agosto de i 860, poderão aceitar
doações e legados.
Art. 23. No caso de diEsolução de um monte de piedade ou de
soccorro, a parte de seu capital, proveniente de doações, legados, e do imposto das loterias, na fórma du art. 8, 4.5 da Lei
n. HU de 27 de Setembro docorrenle anno, será recolbida aos
cofres publicas até que o Governo Ibe dê outro destino de conformidade com a referida Lei n. i083
CAPIT LO V.
Das caixas economicas

Art. 24. As disposições àos arts. 1, 2,3, 4, 5, 6, 7,8,9H, 12, 13, H, l5, i7, e 18 do presente decreto ficão igual'
mente extensivas ás caixas economicas que rôrem' creadas em
virtude da Lei D. i083 de 22 de Agosto do corrente anno, no
que lhes fôrem applicaveis (12).
§ L o As referidas caixas economicas, como estabelecimentos
de beneficencia, serão dirigidas e administradas gratuitamente
por. directores nomeados pelo Governo; e os bons serviços por
estes prestados serão reputados relevantes em qualquer occa ião,
e para qualquer fim.
§ 2. Os directores poderão ser propostos pelos instil.uidores
ou depositantes, e além desses funccionarios poderá baver I1ma
commissão fiscal e'coIbida pelos mesmos depositantes.
Art. 25. As caixas economicas não poderão fazer outra operação que não seja a de receber a premio semanalmente valores
não excedentes a õO~ por cada depositante. As quantias depositadas na mesma ou em diJferente caixa por um mesmo individuo, e que por accumulação ou por qualquer outro motivo
excederem o computo de 4.:000;J não venceráõ juros.
Art. 26. A importancia dos di-qheiros recebidos ou· clepo itados nas caixas econornicas, será Eernaoariamente entregue aos
cofres do tbesouro, ou aos da estação fiscal, ou e tabelecirnento
que o ministro da fazenda designar, sem distincção de depositantes, e escripturada em conta corrente, devendo a sua retirada operar-se pela simples requisição dos respectivos directores
ou administradores.
Os juros serão serr:estralmente accumulados, na fórma do 16
do art. 2 da referida Lei n. 1083.
0

-

(12) Decr. n. 5594 de 1874.
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Esta disposição é extensiva ás caixas economicas que actualmente funccionão com autorização do Governo, aos montepios e sociedades de soccorros mutuos, que o requererem.
CAPITU LO VI.
Da creação e O1'ganização de companhias e sociedades de toda e
qualquer qualidade sem firma social. administ'radas PO?' mandatarias, ainda que seJ'ão beneficentes, não comprehendidas nas
disposiçôes dos capitulas antecedentes.

Art. 27. As disposições dos caps. 1, 2 e 3 do presente Decreto
ficão extensivas, no que lhe fôrem applicaveis, ás companhias
ou sociedades de toda e qualquer qualidade, sem firma social,
admiuistradas por mandatarios, observando-se todavia as seguintes regras:
'1. a A autorização e approvação dos estatutos das companhias
que emprehenderem a construcção de estradas de ferro e canaes
de navegação que servirem a mais de uma provincia, suas reformas, modificações ou alteraçõe e prorogação de prazo de duração
ficão dependentes do poder legislativo, e serão impetrados nos
termos prescriptos pelos arts. 2,3 e seguintes (13):
2. a O exame de que tratão os arts.8 e 9 se estenderá aos seguintes pontos:
L° Se o fim social é contrario aos bons costumes;
2: Se a companhia tem por fim, ou tende monopolisar os generos de primeira necessidade, ou qualquer ramo de commereio;
3. 0 Se, no caso de constituir parte do capital bens moveis, ou
de raiz, o valor real destes se acha devida e legitimamente
avaliado.
§; 4. A autorização e approvação dos monte-pios, das sociedades de soccorros mutuos, e de qualquer outra sociedade de beneficencia sob a fárma anonyma, será concedi la l as províncias pelos
respectivos presidentes, mediante as fórmulas requeridas pelos capitulos antecedentes, e observada as disposições e peciaes dos
seguintes, e quaesquer outras que no futuro fôrem estabelecidas
em regulamentos expedidos pelo Governo.
§ 2.° As sociedades scientificas e litterarias, sob a fárma anonyma poderão impetrar autorização directamente do Governo, ou
dos presidentes nas provincias.
0

(:13) Lei n. :1083 de :1860, art. 2 SI 5.
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§ 3.° As a sociações e ordens religiosas a impetraráõ do Governo na côrte, ou dos presidentes nas províncias, na fórma dos
caps, 9 e 13.'
§ 4. Os requerimentos em qualquer caso serão dirigidos á
competente secretaria de Estado, ou do Governo da respectiva
provincia, nos casos previstos pelos arligos antecedentes.
0

CAPITULO

vn.

Dos monte-pios.

Art. 28. Os monte-pios terão por fim a creação de capitaes, ou
de pensões em beneficio dos seus contribuintes ou socios, durante
,a velhice, ou inhabilidade de serviço em virtude de moles:~ia, ou
de seus ascendentes ou descendentes, filhos adoplivos, ou dos
conjuges entre si, e pessoas de família, no caso de seu falleci.
mento.
Art. 29. Além dos requisitos exigidos pelos arts. 1,2,3, 4,
.5,6,7,8,9, ii, 12,13, § 2, e art. iS, na parte que lhes fôr
::lpplicavel, os estatutos de um montepio deveráõ conteI' os seguintes requisito :
. '.
1.0 As condições de admissão dos contribuintes, e dos benefi.,ciados, sua exclusão ou eliminação.
..
2. o O quantitativo da contribuição, que será sempié proporcional ao computo da pensão ou capital, e a probabiliàáde de duraçao dos contribuintes, s,egundo sua idade, o tempo da: ,çluração da
contribuição, o modo e prazos de sua realização ou percepção, e
as penas em que devem incorrer os remissos ou omissos.
3. o A importancia da pensão ou capital, e 0S casos em que esta
deve cessar.
4.° O emprego do fundo do monte-pio.
5.° O modo e condições da nomeação ou elegibilidade dos seus
,membros, devendo a nomeação de seu presidente ser feita pelo
governo na côrte, e pelos presidentes nas provincias, e:recahir
em um dos membros da administração (f4.).
. Art. 30. Não poderão ser reputado monte·pios: as spciedades
de seguros de vida de qualquer especie; as tontinas,~ outras
quaesq ner sociedades que tenhão por fim a repartição çlos lucros
por meio da sorte, e autorização para sua cl'eação ou organização,
-e approvação de seus esta Luto::: serão impetradas dO"Governo Imperial, na fórma da legislação em vigor (15).
I

(i4) Decr. n. 5112 de i872.
(15) Decr. n. 2733 de 18 1, arl. 12.
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CAPITULO VIU.
Das sociedades de soccorros mutuos.

Art. 3-1. As sociedades de soccorros mutuos terão unicamente
Jlor objecto prestar auxilios temporarios aos seus respectivos so~
cios affectivos. nos casos de enfermidade ou inutilisação de serviço,
e occorrer, no caso de seu fallecimento, ás despezas do seu funeral.
Art. 32. Os estatutos de· uma sociedade de soccorros muluos
devem conter e mencionar, além do que requer o art. 19 na
parte que lhes fôr applicavel :
1. o As condições de admissão, exclusão, ou eliminação dos
socios, e numero destes;
2. Os casos em que os soccorros devem ser prestados, o
modo de sua prestação, o respectivo quantitativo e sua fiscalisação;
3.° A importancia de cada contribuição, ou cotização, as épocas em que deveráõ ter logar, o modo de sua percepção, ou arrecada ão, e as pena:; em que devem incorrer. os remissos, ou
morosos;
4. e O emprego do fundo social;
5. o O modo de sua administração, e as condições da.nomeação ou elegibiliuade de seus membros, devendo o presidente
ser nomeado pelo Governo na côrte, e pelos presidentes nas
províncias (16).
0

CAPITULO IX.
Das associações religiosas e politicas, e out1'as.

Art. 33. Ás irmandades, corporações ele mão-morta, e outras
associações religiosas, ou pias ficão extensivas as disposições dos
arts. 1, 2, 3. 4, 5,6, 8,9, B,12, 13 §§ 1, i8, e 27, n. 2,
na parte que lhes rôr applicavel, prec.edendo approvação do 01
dioario na parte espiritual, conforme o art. 11 da Lei de 2Z
de Setembro de 1818, salva a disposição da Lei de 12 de Agos~
-to de 1.834, art. 10, § tO.
§ 1. o A respeito das que se crearem ou organizarem nas
"'provincias, para autorização on appl'ovação dos seus estatut~s

---------------------(i6) Decr. n. 51.12 de 1872.
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ou compromissos, se observará o que estiver ou fôr reaulado
na legislação peculiar de cada provincia, dentro dos Dmites
marcados pela Lei de 12 de Agosto de '1834, ·art. 10,
iO. e
mais legislação em vigor.
§ 2. o O registro t:'xigido pelo art. i3, § 1., será feito no com·
petente jnizo da provedoria.
§ 3. 0 A disposição do . i com prebende as associaçõe politicas, nos termos do art. 1.0, § 10 da Lei de i2 de Agosto de i834.
Art. 34. Em toda e qualquer bypothese as autoridad\'s policiaes observaráõ o disposto nos arts. 282, 283 e 284 do Codigo
.Penal, a respeito das sociedades secretas, na parte que não fôr
opposta ás disposições da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de
i860, e do presente decreto.
CAPITULO X.
Da dissol'LLção dos bancos e outras companhias e sociedades
anonymas.
A~t. 35. A dissolução dos bancos e outras companhias e sociedades anonymas, suas caixas filiaes, e agencias autorizadas e
com estatutos approvados pelo Governo, terá lagar:
i. o Expirando o prazo de sua duração, se não rôr renovado
ou prorogado, ou o de sua prorogação ou renovação;
2. o Por falleneia ou quebra ({ 7) ;
3. Mostrando-se que a companhia não póde preencher o
seu fim (arl. 295 do Codigo do Commercio), ou por perda inteira, ou de doas terços do seu capital se menor limite não
tiver sido marcado pelos respectivos estatutos, e o seu fundo
de reserva não cobrir ou indemnizar a·mesma perda (i8);
4. o Provada a impossibilidade de ser preenchido, ou por insufficiencia do capital, ou por qualquer outra causa, o intuito e
fim social ({9);
5. o No caso de ultrapassar o circulo de suas operações, traçado pelos seus estatutos, ou de serem dirigidos de um modo
contrario ás condições e regras por elles estabelecidas, ou pela
Lei n. :1083 de 22 de Agosto de 1860 (20);
0

(ii) Decr. n. 269i de i860.
(18) Decr. n. 1223 de 1853, ar!. lO.

(19) Ar!. M.
(20) Lei n. 1ü83 de 1860, ar!. 2 SI 7; Av. de 3 de Mario de 1877-00
Append,
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Art. 36. A dissolução se póde operar em qualquer época e
em qualqner bypothese, antes da expiração do prazo de duração marcado pelos respectivos estatutos, por deliberação da
assembléa geral dos accionista, na fórma dos mesmos estatutos, ou por mutuo consenso dos sacias, observando-se as
disposições do art. 338 do Codigo rio Commercio, e do art.
58, n. 5, do Regulamento n. 738 de 25 de Novembro de i850,
ou judicialmente nos casos previ. tos pelo artigo antecedente ns.
2, 3 e ~, a requerimento de qualquer dos accionistas, e finalmente por ser cassada a autorização, no caso de violação dos
estatutos, e da citada Lei n. 1.083.
Art. 37. Para ser cassada a autorização, na fórma do artigo
anteceden te é mister: ·1 audienc.ia do respectivo banco, caixa
filial, ou agencia, no prazo que o Governo marcar; 2°, exame
e inquerito sobre o ponto, ou artigos que fôrem objecto de infracção, por pessoas da escolha e confiança do Governo.
§ 1. ° No caso de violação ou inobservancia dos estalu Los, e
escriptura de associação, ou da Lei n. 1.083 de 22 de Agosto
.de 1860, ser exclusivamen te filha de actos dos directores, gerentes ou administradores, só potlerá ser cassada a autorização
se os actos contrarios aos estatutos ou á lei fôrem approv'ados, ou não corrigidos, annullados, ou cassados pela assembléa geral dos accionistas, que para is'o será extraordinariamente convocada dentro do termo de f õ dias para dia cerlo,
que não poderá exceder do prazo de 20 dias, contados da data
da convocação, pelos administradores, directores ou gerentes,
sob as penas do art. 7 da rererida Lei n. f083 de 22 de Agosto de 1860, ou de sua recusa, ou não reunião depois da convocação.
§ 2.· A convocação no caso de recusa dos administradores,
ou de qualquer accionista, poderá ter logar officialmente pelo
ministro da fazenda na côrte, ou peios presidentes nas provincias, ou por pessoas para este fim por estes especialmente
autorizadas.
Arl. ::l8. Em todo o éaso em que a dissolução ~e deva
operar, em virtude do art. 2, § 7 da Lei n. '1083 de 22 de
Agosto de 18flO, e na fórmd do art. 35, n. 5, do presente
decreto, poderá o Governo préviamente marcar um prazo dentrdo
do qual um banco, sua caixa filial, ou agencia, entre dentro o
circulo traçado pelos seus estatutos, e pela citada lei, e repare
quaesql1er damnos que da sua infracção tenhão dimanado. ~u
suspender alguma ou algumas faculdades que se lhe tenbao
0,
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eoncedido, ou a pratica e esel'cicio das operações sobre que se
tenh. dado falta, infracção, ou abuso.
Al't. 39. A dissolução DO caso previsto na uttima parte do
art. 36, de recusa, de não convocação, ou de falta de reunião,
se operará por decreto do Governo.
Para e5te fim os presidentes das provincias, e sob as penas do
art. 7 da Lei n. 1083, quaesquer autoridades judiciarias e
administrativas, assim fiscaes como policiaes, remelteráõ á competente secretaria de estado os documentos e informações, que
fôrem neces arias, e sob a mesmas pena participaráõ a existencia de qu;·{' I']uer bancos, caixas economicas, montes de
soccorro e outras companhias e sociedades anonymas que funccionarem sem autorização e approvação de seus estatutos, e
qualquer infracção do presente decreto, ou da referida Lei
n. f083.
A 40. As aLlribuíções do presente capitulo relativas á dissolução das companhias ou sociedade nos casos do art. 37, §
i e 2, e art. 38, poderão ser exercidas pelos presidentes das

provincia no que toca ás sociedades por elles competentemente
autorizadas.
CAPJTULO XI.

7

Da ?'esponsabilidade dos p?'Omoto1'es e socios das companhias e sociedades anonymas não autorizadas, e de seus mandata"ios.

Art. 4f. Respondem pessoal e solidariamente a terceiros com
quem tratarem, emquanto uma companhia ou sociedade não
fÓr declarada constituida na fórma do art. f 5, ou não fôr
autorizada, e seus estatutos ou escriptura de associação approvados, registrados e publicados nos casos em que na fórma
do presente decreto não é nece~saria semelhante declaração:
L° Os seus promotores, organizadores empreiteiros ou quaesquer individuos que directa ou indirectamente promoverem,
agenciarem, ou tomarem por qualquer titulo a seu cargo, a
creação ou organização de companhias, ou sociedades anonymas
a sim civis, com mercantis, suas caixas filiaes ou agencias, e em
geral a de qualquer sociedade sem firma social administrada
por mandatarios, ainda que eja beneficente, ou entrarem em
operações antes da approvação de seus estatutos, nos termos
da Lei n. 4083 de 22 de Agosto de 1860.
. 2. o Os socios que autorizarem ou approvarem os actos dos
lndividuos de que trata o paragrapbo antecedente, ou tomarem
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parte nas deliberações, direcções ou gerencia das companhias
ou sociedades em taes circumstancias, os quaes serão neste
ponto e para tal fim equiparados aos socios ele sociedade em
nome collectivo.
§ 1. ° Esta responsabilidade comprehende as obrigações: 1,"
de pagamento das multas que fôrem impostas na conformidade
do art, 2, §§ t, 4, 7 e 8 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto
de 1860, e do presente decreto na parte que for correspondente; 2°, de restituição de quaesquer quantias, premias,
e quaesquer interesses recebitlos por promes as de acções, ou
outra qualquer transacção, ou contrato a que dê lagar o projecto de creação, ou de organização de companhias, sociedades,
caixas filiaes ou agencias não autorizadas nos termos da citada lei.
§ 2:° Depois de declarada pela autoridade competente, na
fórma do art. {5, constituida uma companhia ou sociedade
-anonyma, ou depois de autorizada, e approvados, registrados
ou publicados os sellS estatutos, nos casos em que essa declaração na fórma do presente decreto não é necessaria, serão
unicamente responsaveis os socios pelo valor de suas acções,
ou pelo interesse por que se houverem compromettido. e os
seus a.dministradores, direttores, ou gerent~s pela execução do
mandato. (Arts. 298 e 299 do Codigo do Cornmercio).
CAPITULO XII.
Disposições communs aos bancos e out1'as companhias e
sociedades.

Art. 4,2. Só poderão fazer parte dos dividendos dos bancos
e outras companhias, ou sociedades anonymas de qualgu~r
natureza, os lucros liquidas provenientes de operações effectlvamente concluidas no respectivo semestre.
Esta disposição cornprebende as companhias e sociedades anonymas que a~tualrnente funccionão (21).
Art, 43. 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 sarnIDas ou etreitos entrados por um ou mais sacias para o fundo social (art. 288
do Codigo Commercio).
(21) Llij n. 1083 de 1860, art. 1 S; 8.
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Art. 44. Os socios devem entrar, para o fundo social com as
quotas e contingentes a que se obrigarem, nos prazos e pela
fórma que se e tipular no contrato (22).
O'que deixar de o fazer responderá á. sociedade ou companhia
pelo damno emergente da mora, se o contingente não consistir
em dinheiro: consistindo em dinheiro, pagará por indemnização
o juro legal sómente (art. 289 do Codigo Commercial), se outra
cousa não fôr estipulada nos estatutos, ou escriptura de associação (23).
Art. 45. As companhias, ou sociedades anonJma serão administradas por mandatarios (socios ou não socios), revogaveis
pelas respectivas assembléas geraes dos accionista ; não podendo
admittir-se que seus administradore sejão perpetuos, e substituidos por successão, ou por outro qualquer meio que não seja
a livre escolha dos accionistas (art. 29õ do Codigo do Commercio.)
CAPITULO XIU.
Dos Bancos e otbtms companhias e sociedades anonymas, suas
caixas (iliaes ou agencias, ou associa;;ães civis, me?'cantis ou
religiosas estrangeiras que vie?'em estabelecer-se no I mperio.

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 e tabelecerem no
1mperio, com as seguintes restricções :
i. a Não se poderão fazer alterações nos estatutos ou escriptura
de associação approvados por governo estrangeiro, devendo simplesmente conceder-se ou negar-se a autorização.
2. a As referidas caixas filiaes, ou agencias de bancos, de companhias ou sociedades anonymas, nos casos em que o Governo
Julgar conveniente, á vista do seu objecto, ou da natureza de
suas operaçõe , deveráõ ter um fundo de garantia no Imperio,
não obstante a responsabilidade das caixas matrizes (24).
(22) Art. 35 Si 4; Cod. noto 289.
(23) < Se outra cousa não fôr estipulada nos estatutos, ou escriptura de
associação • additou-se ao Cod.
(24) Av. de 22 de Julho de 1876:
Il1m. e Exm. Sr. -Com omcio de 12 de Abril ultimo submetteu o antecessor
de Y. Ex. ao conhecimento do Governo Imperial os estatutos da sociedade beneficente, Monte-pio Portuguez, por have-Ia considerado associação estrangeira
nos termos dos art.46 e 47 do Decreto n. 2711 de 19 de Dezembro de 1860.
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Art. 47. As associações estrangeiras beneficentes ou religiosas,
e suas filiaes, que se estabelecerem no Imperio, ficão dependentes, sob as penas do art. 2 § i da Lei n. 1083 de 22 de
Agosto de t 860, de autorização e approvação de seus estatutos,
compromissos, ou regras que impetraráõ do Governo Imperial nos
termos da mesma lei, e o presente decreto (25).
CAPITULO XIV.
Dos emprestimos de governos est1'angeiros, e distribuição de aCfões
de companhias estm'llgeiras.

Art. 48. Nenhuma subscrÍ['ção, distribuição, ou transferencia
de acções de companhias estabelecidas ou que se estabelecerem
em paiz estrangeiro, sua cotação e transferencia, poderá ter logar
no rmperio, sob as pellas do § 5 do art. 2 da Lei n. 1083 de
22 de Agosto de i860, sem prévia autorização do Governo Imperial, que será solicitada nos termos do capitulo i do presente
decreto.
Paragrapho unico. Esta disposição fica extensiva á promoção
de emprestimo em favor de Governo ou companhias estrangeiras, e comprehende o acto da subscripção, distribuição, cotação
ou transferencia de titulas de divida.
Art. 49. A carta de autorização, os estatutos, os contratos,
ou condições de empreslimos, serão registrados e pUblicad9s
antes da abertura da snb cripção, de qualquer acto de distribuição de acções ou título de sua cotação ou transferencia. na
fórma do capitulo 2°, sob as penas do citado art. 2 § 5 da
Lei n. f083.
Art. 50. Incorrerá nas penas dos artigos antecedentl~s tod? e
qualquer individuo que em IJnalquer Praça ou Ioga I' do Irnpeflo:
i 0, distribuir acções de semelhantes companhias, e de suas
caixas filiaes; 2°, promover empreslirnos a favor de Governos.
ou de companhias estrangeiras i 3°, cervir de intermediario .em
transacções sobre titulos de Governo ou companhia estrangeira.
ou de acções de laes companhias.
Em respost I declaro a V. Ex que compete a essa presidencia resolver sobre a
approvação de tae estatutos, visto que os artigos citados ~e referem a soc,ed~d~s
estrangeiras que vierem se estabelecer no Imperio, c não ás que se orgaDlzao
no Bri,zil, embora sejão compostas exclusivamente de estrangeiros, como a de
que se trata, cujos estatutos e requerimento ora devolvo.
Deus guarde a V. Ex.-Jo8~ Bento da Cunha e F'iguei?"edo.
(25) Not. ante
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CAPITULO XV.
Disposições geraes.

Art. fH. Os ministro competentes e os presidentes das provincias, por meio dos fiscaes dos bancos, de commissões especiaes ou de outros agentes de sua escolha, poderão proceder
ordinariamente em épocas certas, ou extraordinariamente quando
o serviço publico o exigir, a quaesquer exames no' livros e
estabelecimentos dos bancos, companhias, ou sociedades de qne
trata a Lei n. 1083 de 22 de Agosto de i860, e as suas adminislrações, directoria. ou g~rencias são obrigadas a franquear
e facilitar tudo o que fôr necessario para os referidos exames,
'sob as pena do arl. 7 da mesma lei, e de lhes ser cassada a
autorização (26).
Art. 52. As disposições do D~crl~to n. 2680 de 3 de Novembro do corrente anno comprehendem os fiscaes dos bancos
em geral, qualquer que seja sua denominação e a natureza de
suas operações.
Art. 53. As directorias ou agencias de loda e qualquer companhia, ou sociedade anJnyma. suas caixas filiaes, ou agencias
ficão sujeitas ás disposições do Decreto n. 2679 de 3 de Novembro
do corrente anno.
Art. t:4. As multas por infracção das disposições do presente decreto serão impostas administrativamente pelo ministro
competente, di tribuid<ls na fórma do art. 6 da Lei n. 1083
de 22 de Agosto do corrente anno, e cobradas executivamente
pelo me~mo modo empregado para com as dividas activas da
fazenda publica.
Ari. v5. Fica prorogado por mais quatro mezes o prazo marcado pelo art. 1 do Decreto n. ':l686 de W de Novembro do
corrente anno, cujas disposições comprehendem todas as companhias ou sociedades a que se referem o Alvará de 30 de
Março de {8i8, Decreto de 12 de Agosto de 1825, vo, art. 295
do Codigo do Commercio, e arl. 2, § i da Lei n. 1083 de
22 de Agosto do corrente anno, qualquer que tenha sido a
época da sua creação ou organização.
Art, 56. Ficão revogadas as di posições em contrario.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, do meu conselho, senador
do Imperio, presidente do conselho de ministros, ministro e
secretario de estado dos negocies da fazenda e presidente do
(26) n. 598 de i861, Cod. noto 290.

928

llPENDICE

Tribunal do Tbesouro Nacional, assim o tenb.a enteadido, e faça
execular. Palado do Rio de Janeiro, em 19 de Dezembro de
1860. 39 da Independencia e do Imperio.-Com a rubrica de
S. M. o Imperador.-Angelo Moniz da Silva Fe1·ra~.
0

Decreton. 2733 de 23 de Janeiro de 1861.
Marca o modo de se yerincarem as transacções e transfereuci1s de acções
de companhias ou sociedades auonymas, dos titulas da divida publica, e
de quaesquer outros que admittão cotação.

Hei por bem, para a bôa execução do art. 2, § 24 da. Lei
n. 1083 de 22 de Agosto do anno passado, decretar o seguinte:
ArL. 1. As transacções sobre acções de companhias ou sociedades anonymas, fundos publicas estrangeiros, ou nacionaes,
geraes ou provinciaes, metaes preciosos, cambias, emprestimos
commerciaes e descontos, papeis de credito que possão estabelecer no mercado um preço e curso regular, e sobre qlJaesquer
ouLros titulas que admittão colação, por conta de quaesquer individuas, ainda que commerciantes não sejão, só terão lagar
por intermedio de corretores de fundos publicas competentemente nomeados sob pena de nullidade, além das que fôrem
applicaveis a taes actos, na fórma da legislação vigente (*).
Art. 2.0 As transacções sobre fundos publicas, e acções poderão ser á vista ou a prazos, comtanlo que ao tempo em que
fôrem feitas, os titulas, que fizerem objecto dellas, pertenção
legitimamente aos vendedores. do que os correLores préviamente
se certificaráõ, sob as penas impostas pelo Codigo Commercia~,
pelo presente decreto, e pelos demais Regulamentos ou RegImentos internos das respectivas juntas.
0

(*) A expressão-por conta de quaesquer individuos, ainda que com mer dantes não sejão-seria escu ada e opposta ao pensamento do Governo, se
fôsse sua intenção prohibir absolutamente que taes transac ões se e[ectuem
por outras pessoas que não sejão os corretores da classe designada: podem,
portanto, os interessados e[ectuar as transa.:.ções a que se refere este art. 1,
sem dependencia de corretores, salvas, todavia, as limitações do arl. 2, SJ ~á
da rlei u. 1083 de 22 de Agosto de 1860, e do art. 3 do Decreto de 23 e
Janeiro, relativas ás transacções sobre fuudos publicos e acções; e por ~on
seguinte os bancos só podem trataI' com corretores de fundos publicos,
exceptuQII~do os casos de ser a operação negociada com o intel'essado.Aviso de 11. de Fevereiro de 1.861.
.
- Vide noto 27 da Lei ri. 1083: - se bem que o art. 2 § 24. esteja
- revogado, comtudo pareceu-nos indispensavel que este decr. fizesse parle d()
Append., por ter outras disposições ainda em vigor.
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Ál't. 3. o As transferencia dos titulos e acções de que trata
() artigo antecedenle só terão lagar, sob as penas do art 2
da Lei n. 1083 ele 22 de Agosto de t860 e mais le~islação vigente, por intermedio dos referidos corretores.
§ i. o Exceptuão-se da regra estabelecida neste artigo e no to:
i. o As esli pulações especiaes dos tratados;
2. o As transferencias feitas por ordem e por conta do Governo geral ou provincial, que o poderão er por empregados ou
agentes especiaes;
3. o As que se realizarem" não em virtude de transacções propriamente dilas, mas de disposição de lei, ou de contrato anterior ou quasi contrato, e nos eguinte casos:
lo De communicação consequente d~ matrimonio, por força
da qual as acções ou titulos pertencentes á mulher que casar
sob 'o regiluen da communhão de bens devão ser inscriptos
em nome de seu marido;
2. De devolução por herança ou legado, quando em virtude
de partilha judicial ou amigav~l, julgada por ~entença, tenhão
de ser inscriplos no nome do conjuge superstite. herdeiro ou
legalario;
3. De transmissão para composição de fundo social, se fi....
zerem parle do matrimonio particular do sacio ou sacias, ou
em virtude de partilha do di lo fundo entre os sacio ; no caso
de dissolução de sociedade;
4.' De alienação de qualquer natureza por ti tulo gratuito.
Õ De arremataç1io ou adjudicação olemnemente feita ou de.,
cretada em 'gráo de execução;
6. o Oe pagamento ordenado judicialmente em li([uidação de
massas fallidas, ou sociedades di solvida ;
De reluctancia de devedor, nos termos do art. 7;
8. 0 De venda em leilão de acções e titulas apenhados para
e~cussão do penhor, quando assim as partes o tenhão convenCIonado;
9.· Em geral quando as transferencias forem ordenadas por
decisão do poder judiciario;
iD. Quando, em virtude de disposições de estatutos qos .estabelecimentos bancarias e de montes de occorro, a transferencia forem neces.sarias para que laes titulos ou acções sejão recebidos como penbor ou em caução.
2. o Nas praças ou lagares em que não houver corretor .de
fundos, observàr~s'e·}:Jão as dispo ições do art. 4õ do Codigo
Commercjal, e do ar 29 do Regulamento n. 806 de 26 de
Junho de 185L
0

0

O
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Art. 4.. Nos ca~os exceptuados no art;go antecedente, JS com·
panhias ou sociedades nnonymas, e as repartições fi caes competentes, se regularáõ pelas seguintes clispo'ições:
§ Lo Na hypothese do § 1 n. 1 do art. 3, e quando suscitarem-se duvidas sobre os tratados exi5tentes, representaráõ
immecliatamente ao ministro da fazenda para resolver sobre a
legillidade das transferencias.
§ 2. Na bypotbeses do § 1 n. ii do me mo artigo as trans·
ferencias se realizaráõ em virtude de precatorias on maod,ldo~
dos respectivos juizos, expedidos sob sua responsabilidade, se
os interessados o requererem, jusLific3ndo (quando isso rôr absolutamente preciso), a isenção da inlervenção do agente auxiliar
do cornmercio com certidão de casamento, cerLidão negativa de
regislro de escripturas de bens dotaes ou paraphernaes, forrnaes
de partilhas, carlas de arrematações ou arljudicações, certidões
de agente3 de leilões, sentenças ou deci ões sobre pagamentos
ou outras quaesquer competentemente proferidas, escriptUf'as
de doação insinuadas, quando o devão ser, escripturas de
sociedades anooymas registradas, e mai documentus respectivos.
§ 3. o Sempre que as transferencias se effecluarem oos casos
-exceptuados, de que trala o art. 3, os directores ou gerentes das
companhias ou sociedades anonymas, sob as penas do art.7
da Lei n. -1083 de 22 de Agosto do anno passado, envi Iráõ
immediatamente uma relação circumslauciada dellas á junla dos
corretores da respectiva Praça, para Que e ·ta as contemple ~m
notas especiaes dos boletins semanaes das colações, e a enVIe,
sob a mencionada comminação, ao ministro da fazenda e ao
Tribunal do' Commercio; identicas relações, e para o mesmo
fim, serão enviadas a Junta dos Corretores existentes na provin(jia, ou á mais prolima que houver, pelos direct;ores ou ge·
rentes das companhias ou sociedades anonym s, em Que as
transferencias se effectuarem sem inlermedio rio corretor, por
pão havê-lo na Praça ou na sMe das companbias.
Art. ~. o É permiltido aos inleres~ados, DOS casos except?ados
no art. 3, preferir a intervenção do corretor quando a IDgerencia deste seja passiveI.
, Art. 6.· Nas estações publicas e nos escri ptorios das comp~·
nbias ou sociedades anooymas, não será admissivel transferenCl3
de, titulas ou acções, senão á vist.a da nota do corretor de fundos
pu~:liços, em que declare baver sido pago o devido sello, obserlando-se o disposto nos respectivos regulamentos fiscaes. . d
Art. 7. O comprador tem direito de exigir lrans(erenCla o
0

0

0
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titulo, tres dias depois que, efl'ectuada a transacção, lhe fôr entregue a respectiva nota, salva a e.tipulação em contrario sobre
o prazo da lran ferencia, o que será declarado no tau trato;
em caso de rell1ctancia do vendedor, .erá. este com pellido a
fazê lo pellls meios jndiciaes, ficando responsavel por perdas e
damnos, quando não illidir a inten.ão do comprador.
Art. 8.· Emquanto sobre o officio de corretor de toelas as tres
classes, e de outras que se crearem, não fôr expedido regulamento especial, providenciando sobre o exercido de uas funcções e regularidade de seus actos, os de fUDdos publicas, sob
as penas do art. 7 da Lei n. 1083 de 22 d) Agosto do anno
passado. se regeráõ pelas disposições do Codigo Commercial, dos
respectivos regulamenlos e rI gimenlo interno, do presente decreto, e fie quaesquer oulras em vicor.
Art. 9.· Todas as transacções de que trata o art. 1 deste
decreto serão realizada' sómente dentro das Praças do Commercio, em lagar, ou em mesa separa a, ou para esse fim exclusivamente destinada, e alé meia hora antes ela m,trcada nos
respectivos regimentos para a reunião da tarde, em que os
corretores de todas as c!a s ~$ elevem exhibir as competentes
notas e quaesql1er documentos, livros ou a sentos que fól'em
necessarios para se coordenarem as colações do dia na fôrma
do seu regimento. Os que se reunirem [u qualquer outro lagar,
para o exercicio de toe' fuacções, etft'ctuarem semelhantes transacções fóra do lagar ou mesa da.s Praças de Commercio, para.
esse fim designado, ante ou além das horas marcadas, não
exhibirem a notas para as cotações, ou occulLarem Iransacções
que tenhão feito, ou não derem as notas om a. nece. sar'Ía
exaetidão, além das penas em que int.:orrerem na fórma da
legislação em vigor, lhes será imro~ta a multa de iIJO~ até
1:00011', na fôrma do art. 7 da Lei n. f083 de 22 de Agosto
do anno passado, por coda [afla, ou transgres~ão deste preceito.
Art. 10. Não serão negociaveis, nem a junta poderá cotar
a.cções de companhias ou sociedades anonymas, e ainda menos'
tllalos, cautelas, promessas de acções, ou declaração de qualquel'"
natureza que pos~a certificar a ql1alidJde de accionista, emquêLnto
o Governo não declarar as sociedades constitui das, e não estiver
~ealiz::ldo um quarto do valor doS acções. O corretores que
Infringirem este preceito, além das mais penas em que iccorrerem perante o Tflbllnaes do Commercio. e as justiças ordin~rias. soffreráõ a mnlla de 1:000~ a 5:000~, imposta admi~
nlstrativamenle pelo Tribunal do Commercio, ou pelos CanseI'
vadores do Commercio nas provincias.
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Art. H. Os corretores não poderM, sob as penas do art. 7
da Lei n. W83 de 22 de !\gosto de i860. encarregar-se de
transacção alguma sem ordem escripta dos commiLtente·s. O que
autorizar um corretor para vender á vista ou a prazos titulos
ou acções q'le não possúa validam ente fica sujeito, além das
penas em que incorrer na conformidade da legi laçãú em vigor,
á mnlta do referido artigo, e nas mesmas penas e multa
tambem incorrerá o corretor que não proceder nos termos do
art. 2 (*).
Art. 12. Effectuada qualquer transacção, os corretores trocaráõ
em acto consecutivo a nota do contrato, que conterá todos os
requisitos e formalidades exigidos pelo Codigo Commel'cial, e
pelo art. 30 do Regulamento n. 27'13 de 26 de Dezembro de
f860.
Art. 13. Os corretores deveráõ guardar inteiro segredo ácerca
das operaçõe" de que fórem encarregados, emquanto estas se
não concluirem, quer em relação aos contratantes, quer a respeito das transacções em juanto pendentes;' realizadas, porém,
que sejão. e pago o sdlo que fôr devido na fórma dos Regulamen tos fiscaes em vigor, farão a deviria declaração na nota
diaria, que são obrigados a apresentar para a cotação.
Art. 14. Os corretores não poderáõ servir de intermediarios
na venda de dividendos de ac\{ões, quando o vendedor não mostrar
que é legitimo proprietario dos titulo:; a que c rresponderem os
lucros futuros que· fizerem o objecto das transacções, sob as
penas do art. 58 do Codigo do Commercio.
Art. i 5. Os corretores de fundos publicas que assignarem.
notas de transacções de que trata este regulamento, ou outras
que não hajão effectuado, ou que, .abendo que as promovem
sem ser por seu intermedio pessoas sem titulo competente, ou
corretores de outra classe, riS não dennnciarem ájunta para os
procedimentos legaes, serão suspensos pela mesma junta. e
incorreráõ na multa de 1aO7\) a i :OOOi:, que será imposta pelo
Tribunal do Commercio na fórma do art. 7 da Lei n. 1083 de
22 de Agosto de 1860, além das mais penas que lhes fôrem
applicaveis em virtude ela legislação vigente.
'_
Art. 16. A commissão dos corretores nas transacçoes ou
transferencias de acções de companhias ou sociedades anonymas,
e fundos publicos de qualquer origem, será a mesma que. es~
tiver ou fôr estabelecida para as de apolices da divida publIca,
calculada sobre o valor real da transacção.
(*) Av. n. 166 de 1872.
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Pelas tl'ansferendas de fl1ouo' publicos, e acções de companhias ou sociedades anooymas, nào pOLleráõ os corretores levar
nova ou outra commlssão, além da que tiverem percebido pela
transacção que as origin;lr.
Art. 17. As autoridades administrativas ou policiaes, a junla
dos corretores e os .corretores qne ti verem nolicia de alguma
infracção do presente decreto, ou da existencia de reuniões fóra
das Praças do Commercio, rle que trata o arL 9, serão ohrigauos,
sob as penas do art. 7 da Lei n. 1083, a dar parte ás autor;dades eompetentes, para procederem na fórma da Jei, sendo
considerAdas taes reuniões como ajuntamentos iIlicilos para os
effei to" Jegaes (*)
Ar!. 18. :is multAs em que incorrerem o corretores e a junta
dos corretore', em virtude do presentB decreto, serão impostas
administrativamente pelo Tribunal do Commercio, ou pelo. Conservadores do ConlllJercio, com os recursos estabelecidos no
Regl;lamento n. H)9~ de 1 de !\Iaio de 1855, e mais legislação
em \ igor. E II lo los os casos em que houverem incorrido em
mult, ~uaesquer outras auloril1aoes ou funcionarios, em virtude
do pre. ente decreto, será esta admilJdralivamente imposta pelo
mini~tro da fazenda Da côrte. com' recurso para o conselho de
estado, e pelo presidentes nas provio 'ia~, tOm recurso p<lra o
ministro da f<lzenda, e deste para. o me mo conselho.
Estas rnolLa serão cobrada execntivam nte pelo me.mo
modo empregado para com as dividas actiYf\s da fazenda publica,
e tetão a applicação marcada no art. 6 da Lei n. 1083 de 22
de Agosto do correntê anno.
Art. 19 Ficão revogauas as disposições em coutrario.
João Lustosa da Cunha Parallaguá, do meu conselho, ministro
e secretario de estado dos negocias da .instica, assim o tenha
entendido e faça executar. PaJacio do Rio de Janeiro, em 23
de Janeiro de 1861, quadragesimo da I ndependencia e do Imperio.-Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.-João

Lustoscb, da Cunha Pa'l"anag~bd.

Aviso n. 68 de 9 de Fevereiro de 1861.
o art.

2, S)S)12 e 13 da Lei n. 1083 dp 22 de Agoslo de 1860 comprehende todo
e qUAlquel' banco exi lente no 100perio.

Mini terio dos negocias da fazenda.-lUo de Janeiro, em 9
de Fevereiro de 1861. -llIm. e Exm. Sr.-Em resposta ao seu
(*)

1\".

n. 166 de 1. 72.

934

APPENDlCE

oflicio n. 338 de 31 de Jlneiro proximo pas,a lo, em que consuILa ácerca da inlelligencia que se dere dar ao art. 2, § i2
e i 3 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto 186: sobre sua applicação ao Banco do Brazil, cumpre-me declarar a V. Ex. que a
di:posição do referi lo art. 2, §§ i 2 e i3 da Lei n. '1083, é
tão clara e generica que nenhulna duvida resta de que comprehende todo e qualquer banco existente' no Imperio, sem
excepção alguma, e entendendo-se a sim derogadas as disposições dos estatulos, qne lhe fàrem contrarias. .
Deus guarde a V. EX,-Angelo Mo'lúz da Silva Ferraz.Sr. conselheiro ele estado Candido Baptista de ülivríra,

DecI'rto n. 2.756 de 27 de Fevr.reiro de 1861.
E labelece regras sobre a conslrucçào e conser'-ação de CUIT3eR de peix.e, nas
custas. parlas e oUlr~s aguas navegavels do Imperio.(')

Sendo convenientl' e, talJelecer regras sobre a construcção e
conservaçào de Cllrraes ele peix.e nas co tas, portos e outras
aguas u:"lVeg,l\ eis do Irnp~rio, !lei pur bem decretar u seguinte:
Art. L o As camara municipaes conlinuaráõ a conceder licenças, nllllca excedentt's a dous annos, para a construcção de
novos curraes ele peixe e conservação dos já exi&teules, precedendo ~empre declaraçã.o das respectivas capitanias dos portos,
e as diligencias e exames prescriplos no art. i3 do Regul<:ffiénto
n. q·47 de H) de Maio de 1846.
Ar!.. 2. As caliitanias I ecusaráõ essa declaração:
1,0 Quando o levantamento ou construccão dos Cllrraes lixo
prejudicar ~L navégação de qualquer espeéie;
2. o Se os Cllrraes houverem de ser construidos ou conservados em logares que na baixa mar não ficão .em secco, ou
com menos de tres palmos de agua;
3. o Se os curraes houverem de ser construidos' ou conservados nos logares onde possão causar grande acumulação de
arêa ou làdo ;
4. Se ficarem em distancias menores de cem braças uns dos
outros;
5. o Se os curraes houverem de ser construidos ou conservados em distancia fieDor de trezentas braças das embocaduras
das barras, bahia • rios e outras aguas navegaveis" e fóra das
ell1boccadnras em distancia meDor de mil braças.
0

0

-(')-Vide
------------------Avis) u. 221f:l de 31 de Outubro de i877.

DECRETO N.

2756

DE

1861

935

Art. 3. Nenhum curral se poderá levantar senão mediante
~s .eguintes condições:
.
i a Os mourões ou estacas não serão de comprimento tal que
nas marés mais altas excedão tres palmos pelo menos à superfide
das aguas;
2. n Os diLos mourões e estacas não serão fincados mais de
tres palmos na arêa ou IMo, no de dous em fundo mais firme;
3.' A estacada ou engradamento, qualquer que seja a sua
fórma e materia, terá os neces arias intersticios para dar facil
ahida ao peixe ainda pequenv.
Art. 4.' Os proprietarios ou uSllarios dns curraes serão 01 rigados a remover mensalmente nas baixas de alguma das grandes
marés a arêa ou lôdo que dentro eem redor do mpsmos curraes estiver accumulado; lançando-os em terra firme, ou no
logar que fôr designado pelas capitanias na declaraçio que
preceder a concessã da liçença do art. i. o
Art 5. o ~essa mesma declaração se determinará com partituJar individuação o local em que o curral deverá ser assentado,
e bem assim a sua direcção e limites.
Art. 6. os hanhados e alaga iças dos rios e aguas navegaveis é permitticla a conslrncção de eurraes fixos sem dependencia dos exames exigidos no art. i o, uma vez que fiquem
na di lancia ele lrinla braças pelo menos da margens, salvo as
postura. rn unici raes, e precedendo communic.l ão ás capi lanias
de porlos, que os poderâõ prohibir, se por qualquer circumstancia especial fôrem prejudiciaes à navegação, aos estabelecimentos de marinha e ao logradonros publicas.
Art. 7. São permittidos os curraes moveis em qualquer
parle das aguas navegaveis, comlanto que não embaracem a
navegação, e devendo seus proprielarios ou usuarios removê·los
de lres em tres mezes para ou tros logares.
Art. 8. Os curraes moveis poderáõ ser conslruidos de madeir.a, ferro, ou de oulras materias com engradamenlo que offereça
sabida ao pe~xe ainda pequeoo. Serão fundeados por meio de an{loras ou pe o', e nunca por mourões ou e tacas fixados no fundo.
Art. 9.· Se algum curral movel garrar ou soffrer avarias
que deix.em no mndo qualquer parte delle, o proprielario ou
usuario será obrigado a relira·lo, ex.trahindo o material que
estiver submergido.
Art iO. Todo aquelle que cOTJstruir ou coo enar curral
~xo sem que tenhi.L obtido a licença de que trata o art. to
Incorrerá na multa de 50 a 100n, sendo além disso o curral
demolido á sua custa.
0

0

0

0

APPENDlCE

A licença para a conserva'ção do curraes já existentes será
apresentada dentro de tres mezes.
Art. H. O que, tendo obtido licença, infringir alguma das
d;sposições relativas aos curraes fix.os, incorrerá na multa de
104'P a 308, devendo o curral ser demolido á sua cu ta, se
dentro de dons mezes não satisfazer o preceito infringido.
Art. 12. A infracção de qualquer das disposições sobre curraes moveis será punida com a multa de lJ4'P a 12 000.
Art. 13. No caso do art. '90 será lambem apprehendido o
curral e arrematado em beneficio dos cofres das multas, se
dentro de, 30 dias o infractor J?ão procurar resgata-lo, pagando
as despezas de sua extracção.
Art. 14. Para os casos de infracção das risposições do presente'decreto, o processo será o determinado I11) Regulamento
n. 44,7 de 19 de Maio de 184,6.
Francisco Xa,ierPaes Barreto, do meu conselho, ministro
e secretario de estado 'dos negocias da marinha, o tenha assim
entendido e iaça executar. Pah.cio do Rio de Janeiro, em 27
de Fevereiro de 1861, quadrage imo da InrJependencia e do Imperio.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. -F?'arlcisco
Xavier Paes Ba?'?'eto.

Aviso n. 367 de 26 de

gosto de 1861.

Sobre a intelligencia de 2- parte do ~ 2 do an. 1 lia Lei de 22 de Agosto de
1860 cnmparada com a disposição que lhe é parallela 110 a~'l. 4 do DeCl'eto'
'n. 2685 de 10 de No\'embro do mesmo anilo.

Minist-erio dos negocias da fazenda. - Rio de Janeiro, em
26 de Ago~to de i86i. - Illm. e Exm. Sr. -Em oflicio n.
284 de 13 de Junbo ultimo con ultou V. Ex. ao Governq Imperial sobre a duvida em que se achava a directoria do Banco do iBra7il, relat; ,amente á verdadeira intelligencia da 2&
parte do §' ~ do art. i da Lei n, f 083 de 22 de Agosto
do anne passado, comparaàa com a disposição que lhe é paralle1a no art. 4 do Decreto n. 2685 de ~ () de Novembro do
mesmo 'anno. Consistifl. a duvida em. julgarem alguos membr.os
da directoria que os 2~ a que se tinha tIe restringir a eml5são dos bilhetes menores dI} 50 e 25:jf> devião ser regulados
pela somma total da erni S') circulante no dici 22 de Feve-'
feiro ultimo, quando expirou o prazo de seis mezes marcados 00
sobredito artigo da de 22 de Ago to do :lDno pac;sado, sem
%
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que o banco pudesse abrir o trôco de suas notas em ouro;
ao passo que na opinião de V. Ex. esse quantum referia-se á
emissão total permittida pela Lei ele 22 de Ago. to, e explicada
pela Tabella n. 2 annexa ao referido Oecl'eto n. 2685. Para
as im pensar fundava·se Y. Ex. em qu', se a lei quizesse referir-se á emissão existente em circulação na data em que
findasiie o prazo de seis mezes, dado pal'a o tl'ÔCO em ouro,
outra seria a sua letra. detel'miJ)ando expres amente este caso,
e não se limitando a usar da' palavras « emis.ão total )), que
parecem indicar uma emissão já conhecida, que não póde ser
outra senão a de que fallão a mesma lei e regulamento, (IS
quaes, fixan-'o uma regra inval'iavel para a enectividade da
reducção, evitárão que esta pudesse ir além dos 25 %, quando
a emissão Se achasse aquem do dito maximum, como ja acontecêl'a na caixa matriz. Sendo ouvida a secção de fazenda do
conselho de estado, áCl'l'ca da duviúa de que trata·o citado
oilleio de Y. Ex., foi esla de parecer que nenhuma divergencia de doutrina existe entre a lei e o regulamento, e que a
verdadeira intelligenci3 e alcance de ambas as dis~osições não
póde ser duvidosa, desde que se altender ás seguintes considerações. Co~corda a gecção que mais positivos deverião ter
sido os termos ·da Lei de 22 de Agosto, se ella quizesse referir-se a somma dos bilhetes em circulação no prazo dos seis
mezes, mas entende tambem que outra revêra ser a sua redacção e a mesma lei tives e em mente a emis.ão maxima
a que V. Ex. se refere. No pensar· da secção, as palavras
« emissão total » não designão urna emissão já conhecida, assim como é certo que a disposição da ln parte do art. i da
Lei de 'i2 de Agosto não se applica ao Banco do Brazil, que,
quanto aos limHe de sua emissão, ::e acba ainda sujeito unicamente ás regras de seus estatutos. Consequentemente entendem os con elheiras de estado que a palavras « emissão
total )l, empregadas na 2" parte do § 2 do art. i d l Lei n.
1083 do anno passado, não se referem nem á som ma dos biJ~etes que existião na circulação no dia 22 de Fevereiro ultimo, nem tão pouco á da tabella annexa sob n. 2 ao Decreto n. 2685 de 10 de Novembro; mas sim á totalidade da
emissão que o banco tiver eql qualquer circumstancia ou occasião nas mãos do publico j sendo que o pensamento daqueIle
paragrapbo ê que a parte da emissão eITectiva do Banco do
BraziJ, representada por bilbetes menores de 50.' na côrte e 251)
nas provindas. nunca deverá exceder a 25
do algarismo
1'e ulLante da S\lmma desses mesmos bilbetes, com lodos os
%
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outros de diverso valor. Observa, finalmente, a secç.ão, que nem
de outro modo poderia justificar-se a disposição acima mencionaJa; porquanto, sendo sabidas as razões pelas quaes os
bilhetes dos bancos não devem abir da e phera das grandes
operaçõ~s do commercio, para servirem de instrumento nas
pequenas permuta., que o consumo diario exige, fMão certamente e:> as mesmas razões que levárão o legislador a pôr limiles á circulação dos bilhetes de pequeno nlor. Oue marcar-se como limite urna somma fixa e determinada fôra desconbecer que o mal que se pretende evitar com tal disposição
depende. não da quantidade absoluta dos pequenos bilhetes. mas da sua relação com a dos de maior valor j intelligelJcia esta contra a qual não se póJe oppôr a impossibilidade,
em que alguma vez se ache a directoria do banco, de manter
a relação de Jj4 entre dua quantidades, das quaes uma ao
menos pMe variar independente da vontade da mesma di·
rectoria: {O, porque o limite dos bilhetes de 50:t/l e '.t5:t/l é
um maximo do qual nunca devera o lJanco appl'oximar.se
muito; ~o, porque ainda quando esse maximo possa ser ultrapassado momentaneamente, por circumstancias albeias ~os
actos da administração, poderá esta empregar sempre meIOS
de reduzi-lo com facilidade aos limites Jegaes. Que, podendo
dar-se semelhante emergencia a respeito da regra que lI~e prescrevem os estatutos, de não elevar a emissão acim'a do duplo
do fundo disponível, nem por isso a transgressão momentanea
desse preceito poderá constituir um;). violação dos me mos
estatutos, se fàr devida a cau as que a directoria não possa
remover. Conformando-se Sua Mageslade o Imperador com
este parecer por Sua Imperial Resolução de 10 do corrente.
a sim o communico a V, Ex. para seu conhecimento e devidos
effeitos.
Deus guarde a V. Ex.. - José Mal'ia da Silva Pamnhos.- Sr.
presidente do Banco do Brazil.
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Aviso n. 438.-Em 3 de Outubro de 1861.
Que na eleição Fiscal e de Contas dos Bancos não se devem receber votos
por prol:ul'açào, e que á Assenibléa Geral dos accionistas compele resolver
os ca os de eleiçâo dos Directores ou de sua substituição pelos Supplentes.

Ministcrio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro, em 3
{le Outubro de 1861.
Informa Vm., pelo seu officio de H de Julho ultimo: LO,
haver a assembléa geral dos accionistas do b Il1CO dessa pro'vineia procedido no dia 9 do referido mez de .Julho á eleição
das commi sões fiscal e de contas, conforme determina o art.
35 dos respectivos e tatu tos, recebendo·se na mesma eleição
votos por procuração, sem attender-se se erão estes apresentados por mandal.uios legaes ou representantes neces arJQS, ou
se por procuradores convencionaes, por se entender que as
mencionadas commissões não fazião parte da direcção, gerencia,
ou administração do banco: 2°, baver Vm., em solução ao
officio da presidencia da provincia, re pondido a diversas bypotheses figuradas pela directoria do banco; a saber: quanto
á i", proveniente da intelligencia que se deve dar ao § ti
do art. 2° da Lei n. 10 3 de 22 de Agusto de ! SoO, quando
o numero dos directores não fôr cinco ou mulliplo de cinco, que
se acba resolvida pela con ulta de 5 de Fevereiro cio corrente
anno; quanto á ~", se a assembléa geral devia eleger outros
directores no caso de algum ou de todo renunciarem os seus
cargos, que, se a directoria não quizesse continuar na gerencia
do banco, a assembléa geral dos accionistas era a competente para providenciar como entendesse de jllstiça, cabendo
ao Governo sómente examinar se os estatutos do banco fórão
ou não observados; quanto á 3", se se devia proceder á nova
eleição, dando-se o ca o dos novos eleitos tambem renunciarem
os sens Jogares, que ainda á assembléa geral cOIbia providenciar como entendesse justo, parecendo-Ibe, todavia, que dos
upplentes, conforme o art. 37 dos estatutos do banco, e
ficando portanto o banco com uma legitima direcção para
substituir aquella no caso de impedimento, erh cuoveniente
consultar ao Governo antes de ter lagar uma nova eleição de
directores; e quanto a 4 finalmente, e depois de entrarem
os novos directores em exercicio algum ou todos solidLassem
suas e'cm;as. devia-se proceder a nova. eleição, que, segundo a
disposição do art. 61 dos estatutos do bauco, dada a renuncia
depois do exerci cio, verifica-se o impedimento do escuso ou
3,
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ascu os por mais de 30 dias, e. portanLo, as vagas que sederem nos logares de directores deveráõ ser preenchida pelos
supplentes. Inteirado do conLeudo deste seu officio, declaro
a Vm., relativamente á primeira parte, que a eleição das COfimissões- fiscal e de contas-está comprebendida na letra da
disposição do § 12. art. 2° da Lei n. 1083 de 22 de Agosto
de i 860, devendo assim proceder-se nos casos fu turos; e pelo
que respeita á segunda parte do mesmo officio, que approvo<
as respostas que deu no parecer dirigido á presidencia da provincia, sendo fóra de duvida que á assembléa' geral dos accio
nistas compete resolver sobre os casos de nova eleição de
directores ou de sua sub~Lituição pelos supplentes, nas ui·
versas hypotheses que se figurão no omcio da directoria do
bauco, ao qual se refere o da prehidencia da provincia, que
Vm. respondeu, uma vez que se guardem as disposições expressas dos estatutos e da lei acerca de taes actos,.
Deus guarde a Vm.-José Ma?'ia d~ Silva Pamnhos.-Sr.
Fiscal do Banco do Rio Grande do Sul.
r

Aviso n. 472 de 18 de Outubro de 1861.
As disposições dos §§ ii. e i3 do arl. 20 da Lei n. W83 de 22 de Agosto
de 1860 nào são applicaveis aos directores e upplel.Jtes das Caixas Filiaes.
do Banco do Brazil.

Ministerio dos [egoc:os .a Fazenda.-Rio de Janeiro em i8
de Outubro de 186L
IIlm. e Exm. Sr. -Tendo sido ouvida a secção ele fazenda
do conselho de estado ácerca das duvidas que susciLa o olficio
de V. Ex. n. 406 de 19 de Agosto ullimo, houve por bem
S. L o Imperador decidir, por ua Imperial Resolução de conulta de 16 do corrente, que as disposições dos § 11 e 13 do
art. 2° da Lei n. W83 de 22 de Agosto de 1860 não são
applicaveis aos directores e supplentes das caixas filiaes do
Banco do Brazil, atlenta á fórma da nomeação delles, e a f~
culdade que a respeito de sua renovação cabe tambem á directoria
da caixa matriz, em conformidade dos respectivo estatuto.
O que communico a V. Ex. para sua intelligencia e execução.
Deus Guarde a V. Ex.-José Ma?'ia da Silva Paranhos.Sr. José Pedro Dias de Carvalho'.
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n. 546 de 21 de Novembro do 1861.

-Como se deve contar nos bancos o anno de impedimento para
sub~tituido.

e~da

director

Ministerio dos negocios da fazenda.-Rio de Janeiro, em 2i de
ovembro de 186L
Il\m. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para fazer constar
.ao presidente da direcção da-Caixa Sociedade Commerciodessa provincia, em resposla ao offieio que o mesmo presidente dirigio a este minislerio em :12 do corrente, que o art. 2,
i3 da Lei n. t083 de .22 de Agosto do anno proximo passado,
reso! ve clara e terminantemente a questão proposta no dito
officio, pois que é expresso em o dilo artigo, § :13, que o anno
de impedimento, para cada director substituido, deve ~er contado do dia da substituição, e que, portanto, no caso de que
trata o mencionado officio, os dous directores substituidos no
dia 1:1 de Abril ultimo só poderáõ ser reeleitos depois de ter
decorriào um anno contado daquelle dia i { de Abril.
Deus guarde a ,. Ex.-José Mm'ia da Silva Paranhos.-Sr.
Presidente da provincia da Babia.

Aviso n. 598 de 21 de Dezembro de 1861.
upprime os logares de fiscaesdo Banco-Commercio-e das caixas-Reserva
!fercanLif, Commercial, Economica e lIe Econ'omias-, na Babia; e declara
como será supprida a in pecCão e fi calisação que os ditos fiscaes exercião.

l\1inisterio dos negocíos da fazenda.-Rio de Janeiro, em 2i
de Dezembro de 186L-Illm. e Em!.. Sr.-O Governo Imperial entendeu que devia supprimi1' os logares de fi caes de sua
nomeação dos bancos de deposíLos e descontos, e de conformidade com esta sua decisão concedeu, por Decreto de 7 do
corrente, e junto por cópia, a exoneração que havião pedido os
fiscaes do Banco Commercio, caixas Re~erva Mercantíl, Commereial, Economica, e de Economias, estabelecidas nessa provincia ; cumprindo que V. Ex. , em nome do Governo Imperial,
louve aos S1's. Manoel Pinto de Souza Dantas, Casimiro de Senna
Madureira, João Ladisláo Japiassú de Figueiredo Mello, Romualdo Antonio de SelXas e cidadão ManoeI Pereira Bastos VarelIa. pelos bons serviços que prestárão nesses cargos. A inspecção e fiscalisação que os 'sob1'editos funccionarios exercião,
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conforme l) Decreto n. 2680 de 30 de Novembro de 1860, serão
suppridas d'ora em diante por commis ões das tbesourarias de
fazelllla, ou outras especiaes, em épo<.:as certas ou extraordinarias,
nos termos do art. D1 do Decreto n. 2711 de 19 de Dezembro
de 1860, e mais dispo ições em vigor, que dizem respeito a t<les
estabelecimento" O que commun,co a Y. Ex. para sua intelligencia e immediata execução.
Deus guarde a V. EX.-José Mar'ia da Silva Paranhos.-Sr.
presidente da provincia da Babia.

Decreto n. 2923 de 14 de M,lÜO de 1862.
Revoga o art. 26 do Decreto n. 863 de 17 .dc Novembro rle 18tH.

Hei por bem, de conformidade com a minba Imperial e Immediala Re~olusão de :i 2 de Abril ultimo, tomada sobre consolta
da secção dI ustiça do conselbo ele estado, decretar o seguinte:
Art. i.' LIda um dos interpretes do commercio da Praça
do Rio de .laneiro cobrará de emolumen tos, pelas certidões qoe
passar, pelas trauucções que fizer, e pelos actos que praticar,
nos termos do arte 10 § 'I, 2, 3 e 4 do Decreto n. 863 de
17 de Novembro da 185'1, o seguinle:
1.° De cada meia folha de lraducção ou certidão (art. fO,
§ i do Decreto n. 863), 28, pagos pelo interessado no acto da
entrega da traduçção;
Esta quantia é devida, ainda que a traducção ou certidão
não preencha uma laudaj
Se a lraducção ou certidão tiver mais que meia folha, cada lauda
conterà pelo menos 2D linbas, e cada linha pelo menos 30 letra~;
Se a traducção fór ordenada em consequencia· de procedimento oflicial, estes emoluml~ntos só serão cobrados afinal,
se houver condemnação ;
2.' Por exames, para verifiraçãa da exactidão de outras traducções (artigo citado, § 2), I)~ de cada exame, pagos no fim
delle; para o que a interessarlo preparará a juizo;
Se o exame dorar mais de um dia, o jui7. no fim del1e decretará aos interpretes uma diaria, que nã será. menor de 4~50()~
3.' Por verbalmente verterem em lillgua nacional re~pastas,
ou depoimentos (ar Ligo ci tado, § 3), 1~800 de cada mterrogataria, e pela inquirição de cada testemunlla, ou informante;
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q.• ° Por examinarem a exactidão das tradncções dos corretores de navios (artigo citado, . 4), o mesmo que vencem no
caso do n. 9.0, sendo o exame judicial.
.
Sendo a avengunção extra-judicial, e por ordem do inspector
da alfandega, o mesmo que vencem no caso do n. i o.
Art. ~. ° Fica revogado o art. 26 do Decreto n. 863 de {7
de Novembrn de 185i.
Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, do meu conselho, ministro e ecretario de e tado dos negocias da justiça,
assim o tenha entE'ndido e faça executar. PalaclO do Rio de Janeiro, em t4 ue Maio de 1862, 4.1 ° da Independencia e do Imperio.
Com a rubriea de S. M. o Imperador. -Fmncisco de Paula
de Negreiros Sayão Lobato.

Aviso n. 53 de 30 de Janeiro de 1863
Declara que a dispo,ição do Si 11 do art. 2 da Lei n. 1083 de 22 de ágl' to
de 1860 não é applicavel ás soc:iedades ou companl1ias tia natureza da de
navlgação e estrada de ferro de Petropolis.

La secção.-Directoria central.-Rio de Janeiro.-Ministerio
dos negocias da agriculLura, commercio e obras publicas, em
30 de Janeiro de 1863.
Foi present.e á Sua Magestade o Imperador o oflicio de V. S.
de 3 de Março do anno pa sado, no qOlal communicou ter a
assembléa geral dos accionistas da Companhia de Navegação e
Estrada de ferro de Petropolis reeleito integralmente sua directoria, em cuja posse V. S. sobr'estára, até que o Governo
Imperial decidis e sobre a regularidade da acta da referida
assembléa geral.
E o me mo Augusto Senhor. conformando-se, por sua immediala Resol ução de t 6 de Julho, com o parecer da secção
dos negocias do Imperio do conselho de estarIa, exarado em
consulta de 26 de Abril do referido anno, manda declarar que
a disposição do § ti do art. 2 da Lei n. 1083 de 22 de
Agosto de 1860 não é applicavel ás companhias da natureza
da de que se trata; e que, portanto, é valida e legitima a
reeleição da directoria da mencionada companhia.
O que communico a V. S., para seu conbecimento, e em
resposl:t ao oJ'fieio citado.
Deus guarde a V. S.-João Lins V1'eira Cansansão de Sinimhú. -Sr. presidente da companhia de Navegação e Estrada
de ferro de Petropolis.
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Aviso n. 311 enl 10 de Julho de 1863.
Estame que, no caso de fallencia casual, seguida de concordata legalmente
homologada, pôde o fallido cOllcordalario ser eleito e exercer o cargo de
director de C"mpanbias ou Socied;\deR anonymas.

Directoria Central. - i· Secção. - Rio de Janeiro. -l\Iinisterio dos Negocios da AgriculLura, Commercio e Obras Publica em iOde Julho de i 63.
Fàrão presentes á Sua Magestade o Imperaâor não só o
requerimento em que Luiz Antonio da Silva Peixoto, 2" supplente da directoria da companhia de seguros Fidelidade, de ta
côrte, se queixou da deliberação tomada pela mesma directoria, de chamar para supprir a ralta de um dos seus membros,
com preterição do queixoso, o -I o sU~[llente Ricardo Antonio
Mendes Gonçalves, que não podia exercer o logar de director por
ter sido nullamente eleito, em COIl equencia 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
procedimento nesta emergencia.
E, sendo ouvidas as secções reunidas .dos negocios do Imperio e da Justiça do Conselho de Estado, o mesmo Augusto
Senhor, conformando-se; por sua immediata Resolução de 19
do mez proxirno p'assado, com o parecer da maioria, exarado
em consulta de 22 de Janeiro ultimo, houve por bem mandar declarar que, no caso de fallencia casual, seguiria de
concordata legalmente homologada, o concordatario, não estando comprehendido na exclusão ·geral do art. 2° do Codigo
Commercial do Imperio, tambem não incorre no interdicto
estabelecido na disposição n. 4. do citado artigo; e que, portanto, a directoria da companhia de seguros Fidelidade não
violou a lei, nem infringio principio, se, adrniltindo votos dados
a Ricardo Antonio Mendes Gonçall'es, antes da abertura da
fallencia, ou depois de legalmen te homologada a concordata,
que nestas circumstancias rehabilita o negociante fallido.
chamou para exercer o cargo de director.
O que tudo comrnunico a. Vms. para seu conhecimento, e
para que o fação constar á assembléa geral dos accionistas de sa
companhia.
Deus guarde a Vms.-Ped7"o de Alcanta7"a Bellegarde.-S rs .
Directores da companhia de seguros Fidelidade.

°
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Aviso n. 520 de Novembro de 1863.
Como podem inlervir nas

fallidas os procuradores da fazenda, quando
esta fór interessada.

ma~sas

M inisterio dos negocias da fazenda.- Rio de Janeiro, em 20
de Novembrd de 1863.
O Marquez de Abrantes, presidente ínteriM do tribunal do
Tbesouro Nacional, transmitte ao 81's inspectores das tbesourarias de fazenda, para sUa intelligencia e execução, e para
que fação constar a quem convier, as instruc ões juntas, regulando a maneira por que os procuradores da fazenda poderàõ
intervir nas massas fallida , quando a mesma fazenda fôr nellas
intere sada por divida activa da nação.
Reconheoida a neces idade de reconcil iar, quanto ser possa,
a liquidação das massas fallidas, na fórma do Codigo do Commercio, com a prompta arrecadação e privilegias da divida
activa da nação, deverM os mesmos Srs. inspectores, visto
serem meramente facultativas as disposições das referidas instrucções, quando se tratar de cobranças, sobretudo de sommas
avultadas, por semelhante titulo, proceder com todei a prudencia, examinando e resolvendo sempre, ele accôrdo com os
procuradores fiscaes das thesourarias, ~e convirá ou não, segundo as circumstancias especiaes de cada fallencia, intentar
no juizo dos feitos os sequestros e acções executivas, proseguindo neHes até real embolo, ou tomar as medidas conservaLaria que permiLLe o art. 830 do cilada odigo, promovendo então no mesmo juizo um simples sequestro para segurança da fazenda, ou finalmente deixar de recorrer ás medidas
conservatorias.
Tomadas ou não estas, nada obsta a que os procuradores
da fazenda se apresentem no hlizo da fallencia, nos termos elas
referidas instrucções, para admmistrativamente, segundo a natureza desse juizo, cobrarem a divida activa da nação, consLante de contas correntes, certidões, letras de moratoria,
bilhetes da alfandega, ou outros titulas, sem perturbar as operações regulares da li'quidação, e onerar as massa fali idas
com despezas inuleis, desde que o direito da fazenda é certo
e incontestavel.
Em taes circumstancias, os administradores !las referidas
massas hão de sem duvida evitar litigios e despezas, illisfazendo logo a divida, ou reservando na caixa a imporlancia
c, c,
60

946

APPENDIGE

integral da mesma, se alguma questão se mover sobre prefereMia enlre a fazenda e oulro credor lambem privilegiado,
como previnem os arts. 5, 6 e 7 das instrncçõe citadas.
Em todo o çaso, os mesmos Sr . inspectores oruenaráõ que
se promorão, e os procuradores fiscaes deveráõ promover no
juizo dos feitos as acções competentes, ainda mesmo depois de
se terem apresentado no jnizo da fallencia, se os inleresses da
fazenda perigarem em consequencia de fundada suspeita de
extravio de bens ou de oulros factos.
Quanto, porém, ás dividas provenientes de letras mercantis,
negociadas em ditIerente Praças do Imperio para remessas de
fundos para o inlerior ou exterior, attenta as duvidas suscitadas sobre o privilegio da fazenda publica e consequente preferencia, e havendo-se levantado os sequestros effectuados nos
referidos logares, deveráõ os procuradores da fazenda apresentar-se no juizo da fallencia para o effeitos determinados
no art. 7 das citadas instrucções, os quaes, sen.clo autorizados
pelo Cocligo do Commercio, salvã.o, sem prejuízos das massa$
fallidas e seus interessados, o direito ela fazenda e dos outros
credor'es, qualquer que seja a solução de taes duvidas pelo
poder competente, isto é, pela as embléa geral, ou pelo poder
judicial, se a tal respeito alguma qneslão existir pendente do'
tribunaes de justiça civil 'do Imperio.
Marquez d9 Ab7'antes.
lnstlucções a quc se ,l,crere a Circula.' D. 520 desta data.

Art. 1. 0 Nos casos em que a fazenda publica fór interessada nas quebras por divida proveniente de letras, notas promissoria:) e creditas mercantis, os seus pro'curadores, depois
de feitos os protestos necessarios na fórma da legislação em
vigor; poderáõ comparecer no juizo da fallencia, afim de promover o embolso da mesma fazenda, na fórma do Codigo do
Commercio e das presentes instruc~ões.
Paragrapho unico. Estas instrncçõe' são extensivas a ql1alqu~r
outra divida activa da nação, que não fór de origem mercanlil,
em ludo quanto possão ser applicaveis.
Art. 2. Os ditos procuradores tomaráõ parte nas delibera. ções dos credores da fallencia no respectivo processo, como os·
demais credores, excepto, sob pena de responsabilidade, naquella em que se tratar da concordata e quitação.
.
AlIt.;. 3. 0 As disposições do art. 830 do Codigo do CommerclO
$ão e~ensivas á fazenda. publica, nos casos de que trala o art. j,
s.alYo ·todavia o privilegio do fôro.
0
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Art. 4.° A concordata não é obrigatoria para com a fazenda
-publica (Ood. do Comm. art. 852).
Ar1. 5.0 Ajurisdicção 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 cumprimento da' obrigações activas da nação.
Art. 6.0 Levantando-se questão no juizo da fallencia sobre
a divida ou sua classificação, a fazenda será todavia coutempIada como credora privilegiada nos termos da Lei de 22 de
Dezembro de 176i, Til. 3, § U, Alv. de i2 de Maio de i758,
§§ 10 e U, Lei de 20 de Junho de i7H, §§ 34, 37, 39 e 4i,
Alv. de 24 de Julho de i793, i, e mais disposições vigentes.
Art. 7.° Na conformidade dos arts. 886 e 890 do Codigo do
Commercio, deduzir-se-ba do producto dos bens hypotllecado
a quantia sufliciente para satisfação por inteiro da divida á
fazenda publica, se para tanto der esse producto; ficando, porém,
consignaqa na caixa até que o poder competente declare se
a mesma fazenda tem direito de preferencia como credora
privllegiada.
Paragrapho unico. Não obstante o disposição deste artigo,
a quota que caberia á fazenda publica, se fôsse contemplada
na qualidade de credora chirographaria, será satisfeita no ca~o
de proceder-se a algum rateio, licando em reserva na caixa
a di.IIerença nos termos do art. 888 do Codigo do Commercio.
Art. 8.°, A quitação plena dada ao fallido em virtude do
an. 870 do Codig~ do Commercio não o desobriga da responsabilidade para com a fazenda publica; o que todada não
obsta á concessão de sua rehabilitação, a qual não será extensiva á mesma fazenda.
Art. 9.° A moratoria, á vista do art. 90:J do Codigo do Commercio, só poderá ser concedida pelo Tribunal do Tbesouro
Nacional pelo que respeita á divida activa da nação, na con·
formidade do ar1. 2, § 9 do Decreto n. 736 de 20 de Novembro de i850; mas esta disposição não obsta á concessão da
moratoria de que trata o art. 898 e seguintes do citado Codigo.
Art. 1O. Os pagamentos serão realizados por guia do escrivão
do juizo da fallencia, e da respectiva cobrança se abonará nas
repartições competentes aos empregados do juizo dos feitos a
porcentagem devida segundo as disposições em vigor, conforme as diligencias effectuadas.
Rio de Janeiro, em 20 de Novembro de 1863.
Matquez de Ab,'anles.
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Decreto n. 3172 de 30 de Outubro de 1863.
Torna extensivas aos interpretes do commercio da Praça da Babia as
disposições do Decreto n. 2923 de 16, de Maio de 1862.

Hei por bem, attendendo ao que me representárão os interpretes do commercio da Praça da Bab.ia, decretar o seguinte:
Art. L o As C) ispo ições do Decreto n. 2923 de i 4 de Maio
de 1862 são extensivas aos interprele' do commercio da Praça
lia Babia.
Art. 2. Fica revogado o Decreto n. 9W de 24. de Fevereiro
de i852 na parte em que se refere ao art. '26 do Decreto n. 863
de i 7 de Novembro de 18M.
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do meu coo elho,
ministro e ecretario de estado dos negocias da justiça, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em
30 de Outubro de 1863, quadragesimo-segundo da Independen·
cia edo Imperio.-Com a rubrica de Sua Mageslade oImperador.
0

-João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú,.

Decreto n. 3179 de 7 de Novembro de t863.
Eleva a dezoito o numero d corretores da Praca do Commercio da provincia
da Babia. .

Hei por bem, sobre. consulta do Tribunal do Commercio da
provincia da Babia, decretar o seguinte:
ArL. 1.0 O numero de corretores geraes da Praça do Commercio da referida provincia é elevado a dezoito, repartidamente
por cada classe.
.
Art. 2. Ficão revogadas todas as disposições em contrarIo.
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do meu cons~lbO,
ministro e secretario de estado dos negocios da justiça, ~sslm o
tenha entendido e faca executar. Palacio do Rio de JaneIrO, e~n
7 de Novembro de 1863, quadragesimo-segundo da IndependenCla
e do Imperio.-Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador..
0

-João Lins Vieira Oansansão de Sinimbú.

f.
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Decreto n. 3306 de 13 de Setembro de 1864.
Concede ao Banco do Brazil elevar, a sua emissãõ ao triplo do fundo
disponivt':l.

Attendendo ao estado da Praça do Rio de Janeiro, e usando
da faculdade concedida pelo art. 1, § i da Lei n. 683 de I> de
Junho de 181>3; hei por bem autorizar o Banco do Brazil para
elevar a ma emi5são até o triplo do fundo disponivel, nos
termos do Decreto n. t 721 de I> de Fevereiro de 185G, alé nova
deliberaçã,o do Govern'o. (...)
Carlos Carneiro de Campos, do meu conselho, senador do
Imperio, ministro e ecretario de estad dos negocias da fazenda,
e presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 13
de Setembro de -1864., 43° da Independencia e do Imperio.Com a rubrica de S. M. o Imperador. - Gados Carneiro de
Campos,

Decreto n. 3307 de 14 de Setembro de 1864.
Dá curso forçado, por emquanto, aos bilhetes do Ballco do Brazil.

Altendendo á representação que fez subir á minha presença
a directoria do Banco do Brazil, ao estado actual da Praça do
Rio de Janeiro, e o quanto convem em circumstancias tão urgentes não privar a circulação monetaria dos meios precisos;
hei por bem decretar que até ulterior deliberação do Governo
Imperial os bilhetes do tlito Banco sejão recebidos como moeda
legal pelas repartições publicas e pelos particulares. nos logare
a que se refere o art. 1, § 6 da Lei n. 683 de I> de J ulllo de
18.13, licando o sobredito Banco di pensado, por emquanto,
da obrigação de troca-las, nos termos do mesmo paragrapho.
Carlos Carneiro de Campos, do meu conselho, senador do
Imperio, ministro e secretario de éstado dos negocios da fazenda, e presidente do Tribunal do The50uro Nacional, assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em
U. de Setembro de 186'1" 43° da Independencia e do Imperio.
-Com a rubrica de S. M. o Imperactor.-Carlos Carneiro de
Campos.
(*) Pareceu-nos uli! inserir neste Append. a legislação que por occasião da
,;rise de 1864 vio-se o Governo na contingencia de dar; tanto mais que uma
bOa parte della não vem na Collecção de Leis.
- Os Avisos que não fôrem numetados não rêm na dita Collecção.
- Este Drcreto foi r~vogado pelo de n. 3516 de 1865.
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Decreto n. 3308 de 17 de Setembro de 1864.
Manda obsenar diversas disposiçõos extraordinarias rlurnflLt'l a cri e commercia.1 em que se aclla a Praça do Hio <le Janeiro.

Attendeudo á summa gravidade da crise commel'ciaI que
domina actualmente'a Praça do Rio de Janeiro, perturb~ as
transacções, paralysa todas as industrias do paiz, e póde abalar prol'undamente a ordem publica, e a necessidade que ha
de prover de medidas prompta e efUcaze , que não se encontrão na.legi lação em vigor, os perniciosos resultados que se
temem de tão funesta occurrencia: hei por bem conformandome com o parecer unanime do conselbo de Estado, decretar:
Art. i. o Ficão suspensos e prorogJd 1S por sessenta dias,
conlados do dia 9 do corrente mez, os vencimentos das
letras, notas promissorias e quaesquel' outros liLulo commerciaes pagaveis na côrte e provincia do Rio de Janeiro;
e lambem suspensos e prorogados pelo mesmo tempo os
proteslos, recursos em garanlias e prescripções dos referidos
titutos.
Art. 2. 0 São applicave is aos mgociantes não matriculados
as disposições do arl. 898 do Codigo Cemmercial relativas às·
moralorias; as quaes, bem como as concordatas, poderáõ ser
amigavelmente cO[Jcedid;\:s pelos credores que representem dous
terços do valor de todos os creditos.
ArL. 3.· As fallencias dos banqueiros e casas bancarias, oecorridas no prazo de que trata o art. 'I, serã.:> reguladas por
um decreto que o Governo expedirá.
ArL. 4. Estas disposiçõe serão applicudas a outra' Praças do Imperio por deliberação dos presidentes de provincia.
Arl. 5. o Ficão revogadas provisoriamente as disposições em
conLnrio (-).
Os meus ministros e secretarias de estado dos negocias
das div.arsas repartiçõe assim o tenbão entend.do e fação
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 17 de Setembro de '1861-,
43 0 da Independencia e do Imperio, -Com a rubrica de S,
M. o Imperador, -- Francisco José F~lrtado.-José Liberato
0

Barroso. - Carlos Carnr>,iro de Campos. - Henrique de Beaurepaire Rohan.-Francisco Xavier Pinto Lima. -Jesuino ff[a1'·
condes de Oliveim e Sá.
(.) Derogado: Decr. n. 31i16 de 1865.
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3309 de 20 de Setembro de 1864.

Regula a fallencia dos bancos e casas bancarias, nos Lermos do art. 3 do Decreto IJ. 3308 de 17 do corren te.

Considerando que a fallencia dos bancos e casas bancarias,
pela multiplicidade de suas transacções' com o povo, pelas
suas importantes relações com o commercio e agricultura, e
pela influencia que póLle exercer sobre credito e ordem publica, não deve ser regulada pela legislação das faUencias 01'dinarias, usando a auLoriz'\ção concedida pela Lei n. 799
de '16 de Setembro de :lSti í, e outro-sim fundado nos imperiosos motivos de forva maior que actualmente, e na ansencia da assembléa geral legislativa, reclamão uma providencia
urgente e eillcaz, hei por bem decretar o seguinte:
.
Art. i. o A fallencia dos bancos e casas bancarias sel'á regulada pelas seguintes di po ições especiaes.
Arl. ~. o Verificada a fallencia pela apresentação do. fallido,
ou pelo ab3ndonl) ou fechamento do escriptorio, ou a requerimento de cinco creLlores dé titulos não pagos, se o rallido
não tiver alcançado concordata ou moratoria, nos .termos do
art. 3. do Decreto n. 3308 de :l 7 do corrente mez, o juiz
d.o commercio, procedl·nllo logo e summariamente ás diligencias oares aria , 0 ouvido Ó procurador fiscal do Tbesouro
Nacional ou thesourarias de fazenda, decretará a abertura da
fallencia, encarregando logo a liquidação definitiva da casa a
uma administração composta dos dous princlpaes credores e
de um fiscal que o Governo nomeará.
Ari. 3. A sentença da abertura ela fallenda terá todos
os effeitos mencionados nos arts. 826 a 832 do Codigo Commercial.
Arl. 4. A administr.ação procederá ao balanço da casa, e,
s~ndo possivel, pagará lugo aos credores de peqt:.enas quanIms, ou com o dinheiro exislente, ou POI' operaçoes de credito fundadas no activo da massa. O pagamento, porém, será
feito integral ou parcialmente, segundo a natureza do credito e
o estado da casa fallida.
Art. 5. o' Desde a entrada da adminislração em ex.ercicio, todas as acções pendentes contra o devedor faBido, e as que aonverem de ser int~ntadas posteriormente á faHeneia., ó p(])deráõ
ser continuadas ou intentadas contra a mesma adooini tração,
qUe é tambem competente para intentar e seguir as acções que
convier a mas 'a.

°
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Art. 6. A admini tração fica investida de todos os poderes concedidos aos administradol'es das massas fallidas pelos
arts. 862 a 867, sem dependencia de autorização do juiz ou
assentimento dos t,;redores, ouvido, porém o fallido no caso
do art. 864-.
Arl. 7 o Só depoi. de ullimada a liquidação é obrigada a
admini tração a dar conla ao juizo, proceuendo-se a este respeito no termos do art. 68 e ,egnintes do mesmo 'üdigo.
Arl. 8. li'icão salvos os t.Iireilo que compelem pelo Codido Commercial aos creuore' de t.Iuminio, bypotbecario e pri'Vilegiadns.
Art. 9. o O processo e'pecial decretado por este regulamento
não impede .1S acções critninaes que competirem contra o
fall ido.
Art. 10. Ao fallido, duranle a li Iuida ão, na forma do
art. 825 do Codigo, a administração prestará a quantia necessaria para seus alimentos.
Arl.·1 L A de tituição d:t administração terá 10g<1r pela
mesma fórma que a dos aclmini'tradore das oulra ma,sas
fallida .
Art. 12. Fica nesla parle alterat.lo o Regulamento n. 1597 do
1° de Maio de i8iS;).
Arl. '13. O administradore perceberáõ uma porcenlagem que
será determinada em Regulamenlo especial.
Art. 14. Os administradores enviaráõ mensalmente ao Governo e ao juiz do commercio uma conta desenvolvida na fórma
do art. 867 do Codigo Commercial.
Art. H,. As concordatas e rnoratorias concedidas na forma
do art. 2 do Decreto n. 3308 de i 7 do corrente mez não excederáõ o prazo de tres annos, salvo convindo lodos os credore .
E em todo o caso deveráõ ser homologada' peJo i ui7. do commercio.
Art. 'lü. Ficão revogadas provisoriamenle as dispo ições em
conlralio. (*).
Os mel\S ministro e secretarios de estado dos negocias das
diver ~as repartições assim o tenbão entendido e fação executar.
Palacio do Rio de J anei 1'0, em 20 de Setem bro. de 18M, 43·
da [ndependencia e do Jmperio. - Com a rubrica de S. M. o
Imperador.-Francisco José FU1'tado.-José Liberato Bal'l'OSO,
0

0

(*) Derogado: Decr. n. 3516 de 1865.
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-Ca1'los Carnei1'o de Campos.-Hcn1'ique de Beaurepai7'B
Bohan.-Franâsco Tavie7' Pinto [,ima.-Jesuino Mm'condes
de Oli lJeim e Sá.

Avi

O

de _6 de

etembro de 1864.

Declara que o inventario e balanço dos bancos e casas bancarias fallidas
devem ser feitos pela admini [raçào com audiencia do fallido.

Ministerio dos negocias da justiça.-Rio de Janeiro, em 26
de Setembro de 18M.
Sua l\'Iagestade o Imperador ba por bem declarar que o inventario e balanço dos bancos e casas bancaria a que se abrir fallencia, de conformidade com a di'posições do Decreto n. 3309 de 20
do COtTEnte mez, elevem ser feito pela aelmini tração com, audiencia do fallido independentemente de qualquer intervenção
do juizo. O que communico a \. . para sua intelligencia e
devida execucão.
Deu guarde a V. S.-Franctsco José FLt7'tado.-Sr. juiz de
direito interino da {n vara commercial da Côrte.

\.viso de 27 de Sétembro de 1864.
Suspensão de pagamento.

Mini terio dos negocias da justiça. -Rio de Janeiro, 27 de
Setembro de 1864..
111m. r.-Poi presente á ua Mage tade o Imperador a petição dos tabelliães de protestos desta Côrte, remeLtida por V. S.
com oOicio de 21 do corrente, em a qual duvidão e, á vista do
Decreto n. 330 de i7, do corrente, estão suspensos e prorogados os prote tos das le tras, nolas promissorias e outros
titulo commerciaes, ou sómente os effeitos dos ditos protestos.
E o mesmo Anausto Senbor manda declarar a V. S. que a
referida dnvida é improcedente, porquanto o dito Decreto, suspendendo e prorogando os vencimentos dos referidos titulos,
determinou expressamente, como con equencia, que tambem
ficas em sl1spen os e prorogado o prote-:tos respectivos, pelo
que os me 1110 tabelliães se devem abstel' de tomar os protestos de não pagamento dos titnlos, cujos vencimentos estão
su pensos e prorogado3 pe~o citado Decreto, podendo e devendo
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tomar, porém, 05 protestos de não aceil , e o' demais, conservaLorios, que o Codigo Commercial permitte (arls. 374.,390,
395, 397, elc.).
Deus guarde a "'. S.-Francisco José FUl'lado. -Sr. João
Lopes da Silva Coito.

Avi

O

de 30 de Setembro de 1864.

Ministerio dos negocios da justiç.. -H.io de Janeiro 30 de
Setembro de t 64.
Sendo presente a S. M. ú Imperador o oficio de Vm. de 27
do corrente, em o qual pondera que, dependendo o processo
crime de bancarrota do processo commercial, onde se instaurão
em comml1m as duas acções, achando-se o juizo commercial no
caso da fallencia da casas bancarias ~ómenle de po se da aLLribuições que lhe ão conferidas pelos arls. 2, 3 e 7 do Decreto
D. 3309 de 20 do referido mez, e consequentemente pl'i"ado
das que lhe competião pelo' arts. 788 c ~ guinle do Codigo Commercial, não descoureVm. o meio jurídico pelo qual ajustiça publica possa verificar se Das fallencias das casas bancarias h uve
culpaou fraude: manda o mesmo Auguslo Senhor declarar a Vm.,
para sua inlelligeocia e execução,' q ue, sendo por virtude do
citado Decreto ab'olutamenle independente a juri dicção criminal da Jurisdicção commerdal, deve a acção da justiça publica
ser installada e proseguir por si ó, sem allenção aos interesses
privados, sendo processada por via de summario e julgada coroo
era alé o {o de Janeiro de f85t, mediante a fórma estabelecida
no Decreto n. 707 de 9 de Outubro de t850 pi1ra os crimes especiaes de que lrala o mesmo decrelo; cumprindo a Vm. proce~~r
nesle caso como proceele nos outros casos 'crime, reqUIsItando cópia do b3.lan.o e documentos convenientes, requere.n~o
os exames necessarios c intenlando denuncia, na SUpposlçao
de ser a bancarrota cul posa ou fraudulenta, nos lermos dos
arts. SOO a 03 do Codigo Como'lercial, sendo certo que, como
elemento es encial do crime, a qualificação ela bancarrota, segundo os dilas ar ligas, compele ao juiz da culpa e do julgamento; qne, outro-sim, c para se f;lcilitar m os meio de acção
publica, nesta data se ordena ás administrações das massas fallidas que, oilo dias depois de su installação, remellão a Vm.
cópia dos balanços com um relato rio summario subre a falleDeia.
Deus guarde a Vrn.-Ft·ancisco José Furtado. -Sr. 2° promotor publico da côrte.

AVISO DE
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de '" de Outubro de 1864.

Re oIveu o Governo, sob consulta das secções de ju liça e
fazenda do coo elho de estado, declarar pelo ministerio da fazenda o eguinte: 1.°, que a apprehensão de notas, ,ales, ou
bilheteg ao portador, emiltidos pelas ca as bancarias desta côrte,
até o dia 9 de Setembro, não devia continuar a praticar-se nas
estações fj cae competentes; 2° que não só o. negociantes,
ma outra qU[l1 !ler pessoa que a não fàsse, podia emillir os
recibo ou mail ,d(lS de que falia a Lei de 2_ d'~ Ago to Lle 1860
no . ia do art. 1; 3°, que o .. ello só era n cessaria quando se
houves.. e de ajll;zar a nota, bilhete, recibo, ou mandato de que
se Irata naqu ·lIa lei; 4°, que nas circurLstancias dadas era
inexequivel a imposição e pagamento da muHa de que falia a
dila Lei, peJa emissão das referidas notas, vales, ou bilhetes ao
portador, e que mais do que em nenhuma outra occasião a liquidação de lã\) enormes ma<::sas e tão numerosos interesses,
como os que e prendem á casas bancarias em liquidação,
devia ser feita ex cequo et bono.

Aú

O

de 10 de Outubro d 1864.

Ministerio dos negocio" da justi 'L-Rio ue Janeiro, 10 de
Outubro de i 864..
Sua Mageslade o Imperador, a quem foi pi esente a representação da administração liquidadora da casa faJlida de Gomes
& Filhos, datada de 30 do mez pas .ldo; em a qual, pondel'ando
que na actual situação da Praça é de grande risco proceder-se á
venda em leilão dos titulas, apolices, acções de companhias e
outros valores, propõe para e se etreito a alienação administrativa assim como a lran acção com os credores sobre os ditos
titulas e bens, sendo que eslas medidas vantajosas, posto que
contrarias ao art. 852 do Codigo Commercial. são r.onl'ormes á
disposição do Decreto n. 3309 de 20 de Setembro ullimo:
manda, pela secretaria de estado dos negocias da jn tiça, declarar a essa administração que o citado Decreto n. a309, conferindo á.s administrações das casas bancaria os poderes de
vender e transigir, marcarlÇ\s pelos arts. 6't e 86ft. do Codigo
Commcrcial, todavia não teve em vi la sujeitar esses poderes
ao mouo estabelecido no ditos arligo:s para as fallencias ordinarias, porque este modo não é consentaneo com o fim do
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mesmo decreto, qual é uma liquidação pausada, amigavel e
discricionaria; pelo que:
i .o Podem essas administrações proceder á venda dos bens
da massa pelo modo que julgarem mais convenienLe nas acluaes
circumstancias ;
2. Podem es as admini Lrações, ouvido o fallido, transigir
sobre a. dividas acliva., e fazer sobre ellas Qualquer convenio,
e, por cOIl.equencia, reforma-las, nova-la, rebatê-las e lranJeri-las; recebendo em pagamento della quaesquer bens. e praticando tOIII.S os actos comprebendidos na generalidade dos ditos
poderes. e essenciaes á liquidação;
3. o Podem, finalmenLe, essas administrações arrendar ou administrar os preclios da massa fallida emquanlo não ão vendidos,
ou se a venda rôr aCLualmente prejudir-ial; porque estas e outra
providencias cabem naturalrnemte no poder de qualquer administrador.
Palacio do Rio de Janeiro, em iO de Outubro de 1 64. -Francisco José Ftbrtaclo,
0

Avi

O

de 10 de Outuhro d 1.864.

:'Ilinislerio dos negocios da ju tiça.-Rio de Janeiro, em 10
de Outubro ile 1864..
.
Sua M:lgestade o Imperador, a cuja alta con ideração foi submeLtida a representação de alguns negociantes desta Praça, pedindo a ampliação ou explicação das disposições do Decreto
n. 3309 de 20 de Setembro do corrente aono, manda, pela
secretaria de estado cos negocio da ju liça, declarar á commissão ria Praça do Commercio, para transmittir aos dilo negociantes, as seguintes oluções:
La Que o sobredilo Oecreto não carece de explicação quanto
ao poder de transigir que compete ás administrações Jas casas
bancarias, por is o que, á visla do art. 864 do Codigo CO?lmercial, combinado com os motivos que determinárão as diSposições do precitado Decreto n. a309 de 20 de Setembro, é
evidente que essas administrações podem, com audiencia do
fal1ido, tran igil' sobre as dividas activas, e fazer sobre ellas
qualquer convenio, e, por consequencia, reforma-las, nova-las,
transferi-las e rebate-las, recebendo em pagamento quaesqut
bens, e praticando todos os actos comprehendldos na genera Idade dos dito podere e essenciaes á liqui.dação,
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2." Que não póde ser deferida a representação, quando pede
que os banqueiros fação parte das commissões liquidadoras.
porquanto seria repugnante e contradictorio que o fallido. não
tendo obtido a concordata dos seus credores, como a podião
conceder pelo arl. 2 do Decreto n. 3308 de i7 do mez passado,
e constituído por eRse facto o estado de união, fósse elle,
não obstante a sua incapacidade legal, investido pela autoridade publica da administração e posse da massa fallida. Não
obsta, porém, que as administrações consultem o fallido, e sob
a re ponsabilidade delias o encarreguem dos trabalhos e operações da liquidação.
3,· Que, outrosim não é possivel, sem violação dos principios da ordem publica e dos direitos individuaes, impôr como
unico,ordinario e necessario, sem prévio compromisso, o juizo
arbitral, independente do recur 'o, e para toda a::\ causas além
daquella que por excepção-ratione rnatB1'im-o Codigo Commercial admiLle.
4.· 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 legl. lativo providenciará sobre essa prorogação, se a influencia da
crise actual perdurar durante os tres annos marcados pelo art.
901 rio dilo Codigo.
'
Palacio do Rio de Janeil'O, em to de Outubro de i8M.Francisco José Fu.7'tado.

Aviso n. 301. de 14 de Outubro de 1864.
Condições que devem reunir as embarcações brazileil'<l .

JVlinisterio dos negocios da fazenda.-Rio de Janeiro, em U
de Outubro de 1.864..
IlIm. e Ex. Sr.-Em resposta ao Aviso do Ministerio a seu
cargo de 6 de Abril ultimo, tenho de declarar a V. Ex. que as
condições que, pela nossa legislação, deve reunir a embarcação
brazileira são as seguintes:
1.. Ser propriedade de brazileiro, e sem que nella tenha
parte algum estrangeiro (Tratado com a França de 6 de Junho
de i826, art. 13, Cod. do Comm., art. 457).
~. a O proprietario deve residir no Hrazil; e quando não
reSIda deve ter parte na embarcação alguma casa brazíleira
estabelecida no Imperio (cit. art. 457 do Codigo). '
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3. a Ser commandada por capitão ou mestre brazileiro (Tratado
com a França loc. ciL. Cod. Comm. art. 49ti).
Sendo o capitão ou mesLre brazileiro adoptivo ou naLuralisado. deve prqva~lo com justificações (ln tI'. de 23 de Dezembro
de 1840, Dec. de 18 de Agosto de 1831).
É preciso tambem que tenba domicilio no Imperio e capacidade civil para contratar (Cad. do Comrn., art. 4!J6).
4.0 Tres quarlo dos homens da lripolação devem er brazileiros (Tratado com a França, ci l. art., Alv. de 4. de Fevereiro de -1861).
\.Iém di to, são sujeitas ao imposto e 15 0[0 as embarcaçõe
e trangeiras que passão a nacionaes.
Deus gllarde a ,. Ex.-Ca1'los Ca7'nei1'O de Campos.-Sr.
João Pedro Dias Vieira.

Decreto n. 33.:.1 fIe 21 de Outubro de 1864.
Indult:lIldo os conlravenlores do ar!. 1, SilO da Lei n. 1083 de 22 de A~o to
do 1 60,
r mel tendo as revalida.ões e multa do Reglllamebto do sello de
26 de Dezembro de 1860.

Considerando que as circumsLancia das ca a bancarias fallidas nesta Côrle, que emitLirão iUegalmenle litlllo~ ao porlador,
não comprehendidos na excepção cio art. '1, § 10 da Lei n.
1083 de 22 de Agoslo de 1800, tornão inexequivel o pagamento
da multa do lluadruplo do valor, porquanto, se Ibes fôs e
imposta, viria a ab orver toda a importancia das massas
fali idas, e por outro lado obrigaria os portadores, além da perda dos titulas, ao pagamento de outro quadruplo, com gravissi.mo prejuízo de todos os intere se compromettido nasrefendas casas bancarias e do commercio em geral:
.
"' ista a minba Imperial Resolução de f:) do corrente, proferIda
sobl'e consulta das ecções de fazenda e justiça do conselho de
estado; e usando do poder model'ador nos termos do ar~. iDt,
§ 9 da Constituição do Imperio :
Hei por bem decl'elar o seguinte:
Art. L° Ficão indultados os conlraventores do art. i, § '10
da Lei n. 1083 de 22 de Agoslo de t860, nu parte em que
prohibe a emissão de titulas ao portador ou com o nome deste·
em branco, sem autorização do podeI' legislativo.
Paragrapho uaieo. A disposição de le artip;o refere-se, quanto
ás casas bancarias fallidas ne ta Côrte no mez proximo passado,
ás contravenções até a data da cessação de seus pagamentos declarada pela autoridade judicial; e quanto a outros individuas,
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ociedade e corporações, ás que tiverem tido IoDar até o dia 14
do dilo mez.
Art. 2.· O tilulos ao portador apprehendido em comequencia da contravenções de que Irata o artigo precedente erão
restiLuidos ao que os tiverem <Jpresenlado ás autoridades judiciarias ou admini trath'a , assim policlae como fiscaes, uo acto
da apprehensão, pondo-se perpetuo ilencio em todos os processos que se fizerão a respeito de taes contravenções, qualquer
que seja o e lado em que e achem.
Art. 3.· É concedido o prazo de 30 dias, cúntados da publica ão do presente decreto, para se\larem-se, independente
de revalidação e multa, quaesquer Iill1\JS e papeis que, em contravenção ás leis e regulamenlos sobre o sello, não liverernsido
sujeitos a esta formalidade.
. 1.· O favor d 'ste artigo refere-se á contravenções que tiverem lido logar até á dala da publicação de te Decreto.
2.· Excepluão- e das di posições do mesmo artigo os titulos
e papeis sem data, os quaes, ljuando apresentados ao sello,
serão revalidados na fórma do art. 53 do Regulamento n. 2713
de 2ü de Dezembro de 1860, e art. 29 do Decreto n. 3179 de
13 de Agosto de 1863.
Art. 4.· As disposiçõe dos artigos antecedentes não comprebendem as di posições pa sadas em julgado a respeito das
referidas contravenções.
Art. ;;.0 Os presit.lentes de província ficão autorizudos para
applical' o pr sente decreto ás di1Ierentes Praças do Imperio.
Carlos Carneiro de Campos, do meu conselho, senador do
Imperio, ministro e ecretario de estado do negocias da fazenda, e presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, a sim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro,
em 21 de Outubro de 1.864, quadragesimo-terceiro da Independencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.-Ca?'los Cm'.
nei1'O de Campos.

De reto

3322 de 22 de Outubro de 1864.

ll.

Estabelece alguma

di
11.

10, ições complementares das dLposições do Decreto
3309 de 20 d~ Setembro de i864.

Hei por bem, para completar' as disposições do Decreto n.
3309 de 20 de Setembro de 1864., decretar o seguinte:
Art. L A admini tra ão das casas bancarias, logo que tiTerem verificado ou feito os balanços respectivos, cla sificaráõ
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os credores em quatro l'elaç6e distinc.las, conforme o art. 8-3 e
seguintes do Codigo Commercial.
Art. 2. As sobreditas relações serão publicadas em todos os
jornaes da côrte por seis dias successivos.
Art. 3.° Contra a admissão ou exclusão de qualquer cre·
dito, ou contra sua indevida classiocação podem os intere sados
usar da reclamação judicial que lhes permitte o arl. 860 do
Cocligo Commercial, pela fórma delerminada no art. 5 de le
decreto.
Arl. 4.. Ojuiz das reclamações será o mesmo juiz que tiver
declarado a fallencia.
Art. 5.° A reclamação será inlentada perante o juizo commercial por meio de uma petição inicial inslruida com o titulo
e documentos convenientes, na qual o reclamante, articulando
o seu credito, ou impugnando o credito de outrem, pedirá que
seja citada a administração ou o credor do titulo reclamado para
dentro de tres dia improrogaveis vir oppôr o que lhe convier;
e, findo este termo, proseguirá. a reclamação. fIxando o juiz uma
breve dilação para as provas e outras para as allegações finaes,
o que sendo feito será proferida a sentença, a qual pMe ser
appeIlada.
A dilação para a provas não excederá de 5 dias, e para as
razões finae de 48 horas, e quer uma quer outra serão improrogaveis.
Art. 6.° Se todavia parecer ao juiz, á vi ta da reclamação
ou conteslação. que a materia carece de mais alta indagação,
receberá a conlestação e tornará o processo ordinario.
Arl. 7.° As custas da reclamação serão imputadas pela fárma
estabelecida no art. 860 (in fine) do Codigo Commercial.
Art. 8.° Alcançando o reclamante sentença a seu favor, será
elIa intimada á adminislração para cumpri-la nas preferencias ou
distribuições a que deve proceder conforme o art. 880 e s 'guinles
do citado codigo.
..
Art. 9.° Os credores reclamantes ou au entes serão provlslOnalmente contemplados nas repartições pela fôrma que determinão os arts. 860, 861 e 888 do mesmo codigo (e Ass. n. '10
do Tribunal do Commercio da .côrte de 9 de Julho de 1857).
Art. 10. A porcentagem que compete ás admini trações das
casas bancarias será calculada pelo modo seguinte: um por cento
até que a arrecadação se eleve effeclivamente á quantia de quatro mil contos; mais meio por cento da quantia que exceda de
quatro até oito mil contos, e mais um quarto por cento da que
exceder de oito mil contos.
0
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Effectiva a arrecadação se considera a quantia liquida, que
. deve er repartida entre os credores; da qual deduzir-se-ha
precipuamente a sobredita porcentagem.
k porcentagem será dividida igualmente entre os tres membros de cada uma administração.
.
Art. ti. Ficão revogadas as disposições em contrario.
Os meus ministro e secretario de estado dos negocias das
üiversa repartições as im o tenhão entendido e fação executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em 22 de Outubro de t 6~, 43° da
Independencia e do Imperio.-Francisco José FU1·tado.-José
Liberalo Ban·oso.-Carlos Carneiro de Campos.-João Pedro
Dias Vieira.-Henrique de Bea'lJ,1'epaire Rohan.-Francísco
Xa'lJie1' Pinto Lima.-Jesuino Ma1'condes de Olivei?'a, e Sá.

Decreto n. 3323 de 22 de Outubro de 1864.
Regula novamente a emissão de bilhetes e ouLros escrlptos ao portador.

Con iderando quanto importa reprimir o abuso da emissão
do titulos ao portador, não permittidos pela legislação em vigor
i ta minha Imperial Resolução de 5 do corrente, proferida
sobre consulLa das secções de fazenda e justiça do conselho de
estado; e usando da attribuição que me confere o art. 102,
§ t 2 da Constituição do Tmperio, hei por bem decretar o seguinte:
Art. 1.0 A emissão de letras, notas promissoria~, creditos,
bilhetes, vales, ficas equaesquer outros titulos, papeis ou escriptos
que contiverem promessa ou obrigação de valor recebido, ou de
pagamento por qualquer causa, com prazo ou sem elIe, á pessoa
indeterminada ou ao portador, ou com o nome deste em branco,
não póde ter logar sem autorização do poder legislativo. (Lei
n. 1083 de 22 de Agosto de t860, art. t § tO).
Art. 2.° A emis ão ou conservação em circulação de qualquer
dos titulo, papeis ou e criptas mencionados no artigo antecedente, em autorização do poder legislativo, será punida com
a pena de mulLa do quadruplo do valor de cada um, que fôr
emittido, a qual recahirá integralmente tanto sobre o que emitlir
tomo sobre o portador. (Lei cit., art. cit.).
Paragrapho unico. Exceptuão-se das disposições deste artigo:
'1 .. A emissão dos bancos de circulação autoriza.da pelo seus
estatutos approvados pelo poder competente na fórma da legislação em vigor;
c. c.
61
0
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2.° Os recibos e mandados ao porlador de quantia superiora
50ifjl passados para serem pagos na mesma Praça em virtude de
contas corrente. (Lei cit., art. 'J, 10,2" parte).
Art. 3.° Os titulas ao portador, a que se refere o n. 2 do pa·
ragrapbo unico do art. antecedente, permittidos pelo art. i
§ 10. 2" parte, da Lei de 2i de Ago to de" 60, deveráõ ser

passados nos termos do modelo annexo ao pre ente decreto
e apresentados ao banqueiro pelo portador no prz.zo de tres
dias contados das respectivas datas, sob pena de perdeI' o
portador o direito regres ivo contra o passador. (Lei ciL,
art. cit.).
ArL 4.° Ag autoridadl's judiciarias e admini trativas, assim
policiaes como fiscaes, são obrigadas. sob as penas do art. 7°
da Lei n. -1083 de 22 de Agostl) de 1 60, a participar ás autoridades snperiores, e stas ao ministro da fazenda e aos presidentes de provincias, o preparo e tentativa de emis ão, a
emissão ou a existencia em circulação dos titulas, papeis e es·
criptos. com prazo ou sem eUe, á pe oa indeterminada, ao
portador, ou com o nome deste em branco, não comprehendidos 11a excepção do art. 2. paragrapbo unicq dO" presente decreto, e a apprehender ex-olficio os referidos titulo, papeis e
e criptas lavrando de tudo auto. que será remellido com as
competentes informações á respectiva autoridade pélra a imposição da muILa.
Art. 5.0 As muItas. de que tratão os artigos antecedentes,
serão administrativamente impostas pelo delegado de policia do
termo em que tiver logar a tentativa. emissão ou circulação,
ou pelo competente cbefe de policia, com recurso daque\.la autoridade para esta, e desta para o ministro da fazenda na côrte,
para os presidentes nas provincias, e finalmente dos pre identes
para o ministro da fazenda.
§ i. o Os recursos, de que trata este artigo, erão interposto
ex-ojicio, quando a deciEão for favoravel á parte.
§ 2.· Na interposição dos recursos tanto necessarios ou exofftcio, como volun tarios, observar-se-hão as disposições dos
àrts. 767 a 772 do Regulamento de 19 de Setembro de 1860.
Art. 6.· Eslas multas serão cobradas executivamente pelo
mesmo modo por que se cobrar a divida activa da fazenda publica e o seu producto, depois de recolhido em deposito ~o th~
souro e thesourarias das provincias, será appUcado por deslgnaçao
llo ministro da fazenda, ao capital dos montes de soccorr.o. creados em virtude da disposição do art. 2, § i9 da dita leI, deduzida a parte, que na fórma da mesma lei, compete ás pessoas ou
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empregndo.s que promoverem a sua impo ição, ou derem noticia
da re pectiva infracção.
Arl. 7.° Os titulas á pessoa indeterminada, ao portador, ou
com o nome deste em branco, emittidos em contravenção do art. f,
1 da Lei [l. 1083 citada, até a data de 14 de Setembro do corrente anno, não estando fallido o emi 01', serão retirados da
circulação no prazo de tres mezes contado da publicação do
presente decreto, ficando dahi em diante os emissores e porladores ujeiLo ás pena comminadas no art. 2, se os conservarem
na circulação.
Paragrapho unico. A. respeito dou ti Lulo á pessoa indeterminada ao portador ou com o nome deste em branco, emittido contra
as dispo.içõe legaes depois da referida data, as autoridades judiciarias e administrati a , asúm policiae como fiscaes, sob au
pena do art. 7 da Lei n. 1,083 de 2i de Agosto de l860, procederáõ á apprehen ão ex-offieio, seguindo-se os ulteriores termo
do proce o na fõrma do arts. l~o e seguintes do presente de·
creto.
Art. .0 Os Utulos a que se refere o arl. 30 deste decreto
podem er em i ttido i mple men te com aclausula-ao portado7'ou designando-se o nome da pes oa a fa,or de quem ue emittirem, e annexando- e a clausula -ou ao p07'lado'/'.
Poderáõ tambem ser passaJos á pes oa determinada com a
c1au ula -d ordem - ou em ella; mas em tal caso não serão
con iderados titulo ao portador.
Art. 9. 0 A fórmula dos mencionado ti tulos poderá ser di,ersa da do mot.lelo annexo i em todo caso, por.ém, o que tiver
a clausula - ao portador- deyerá conter, sob as penas da Lei,
o eguinte:
1.· Declaração tlo logar onde \ pa~ ado o titulo, e data da
emissão.
2. o De ignação do banco ou banqueiro do' mesmo logar a
quemfàr dirigido o pagamento) e cum quem o pasuador 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.. o As ignatura do pas adoro
Art. 10. Fica revogado o Decreto n. 2,694 de 17 de Novembro
de -1860 e qualquer outra disposição em conlr:ll'io.
Carlos Carneiro de Campo', do meu conselho, senador do
1m perio, ministro e secretario de estado dos negocias da fazenda,
e p residente do Tribunal do Thesouro Nacional, a sim o tenha
entendido e faça' executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 22
0
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de Outubro de ~ 864, quadrage imo-terceiro da Independencia
e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. -Carlos
Carneiro de Campos.
Modelo a que se refere o art. 3 do Decreto n. 2323 de 22 de
Outubro de 1864.
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Data
Nome
(quando fór designado no titulo)
ou
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Pague... (3) a quantia de...

mlUha conta.

d

~ ~~
~ '"

A Casa bancaria de.... (2)

@(4) que levará ao debito de

~

Ao portador

(1)

~

S
!5

!@

Rs.

~

Âssignatura do passador

~ == ~
8~1JiJ

(1) Lugal' onde é passado o titulo, e data da emissão.

(2) Nome do banco ou casa bancaria.
(3) Vide o art. 8 do Decreto.
(4) Por extenso.

Avisos de 22 de Outubro de 1864.
N. 3i 1. .-Ministerio do negocias da fazenda, em 22 de Outubro
de 1.864..
S. M. o Imperador, conformando-se com o parecer das ecções de fazenda e justiça do conselho de estado. houve por
bem declarar por sua Imperial e Immediata Re 01 ução de fi
do corrente:
Lo Que para a liquidação das casas bancarias faIlidas não
é necessario que paguem sello os recibos e mandatos ao por,tador, permittidos pelo art. i, § iO da Lei 'n. 1.,083 de 22
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de Ago to de iS60, e sim sómente quan lo tenhão de ser ajuizados, attenta a disposição do art. 38, § 22 do Regulamento
de 26 de Dezembro de i860, e art. 24 do Decreto de :1.3 de
Agosto de -1863.
2. o Que o dito selJo é necessario quando se houver de ajuizar
a nota, bilhete, recibo, ou mandato de que se trata na referida lei.
A im, pai o communico a V. S. para que haja de participa-lo ao administrador da recebedoria em solução á sua representação ele i 9 de Setembro ultimo.
Deus guarde a V. S.-Carlos Ca1'1'l.eiro de Campos.-Sr. conselheiro director geral das rendas publicas .
. 3t2.-i a Secllão. -Ministerio dos negocios da fazenda.Rio de Janeil'o. em 22 de Outubro de i864.
Con iderando que a razão pOl'que o regulamento de 26 de
Dezeml)ro de '1860. art. 38,
i3, declara isentos do seBo os
endossos passados ao tes do vencimento nos titulos com prazo
fixo, prevalece a respeito dos titulas á vista;
Coo iderando que nos casos em que e exige o sello dos
titulas ,ómenle quando são ajuizados os endo sos passados DOS
mesmos tilulos antes desse facto, devem gozar da me'ma isençào;
Considerando que. se os escriptos á ordem são obriaado ao
ello ,ómente no lagar em qUE: são pagos, antes de tran feren ia ou pagamento, o. endossos pa sados an tes destes actos
não devem então pagar o respectivo sello; e
Attendendo á necessidade 'de facilitar o gyro das letras e
cretlitos mercantis a beneficio do commercio:'
De laro a V. S., em solução á repre'entação do administrador da recebedoria. do Rio de Janeiro de 8 do corrente:
I. o Que a tli posição do cilada art. 38 § '13, comprehende
os endo' os e pertences, e mesmo abono , alDda que por simples assignatura d s titulo pagavei ri v' ta, quaodo tiverem
logar antes do protesto por falta do pagamento, época esta em
que o decrelo de ,I a de Agosto de t 863, art. t:i, os considera
vencidos para efIei los fiscae .
2. o Que o' endossos, pertences e abonos, nas mesmas condições, pa sado' nos tilulos isentos do ~ello proporcional, mas
a elle sujeito quando tiverem de seI' ajuizados, como os re·
cibos de dinheiros tomados em conla corrente (regulamento
de i 3 de Agosto de i 863, art. 21,.) i os recibos e mandatos
ou cheques contra os banqueiros. ao portador ou a pes~oa determinada (regulamento 'de 26 de Dozembro de 1860, art. 3 •
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§ 22), são tambem isentos do seBo, ex ~epto quando ajuizados ;. e
3. o Que os endos o , perlences e abono' nas referida circumstancias, pa sacias no' escriptos á ordem fóra do lagar
em que este tenbão de er cumpridos, podem sati fazer o sello
em qualquer tempo, ainda no lavar em que tiverem de er
pagos os referidos escriplo ,mas empre anle de ahi verificar- e (ran (erencia uu pagamenlo (decreto de '13 ele .\go to
de 'I 63, arl. 2).
Deu guarde a V. .-Oarlos Ca7'nei?'o de Oampos. - r. con·
selb'eiro director geral da rendas publica
N. 313.-Minislerio do' negocias da fazenda.-Rio de Janeiro,
em 22 de OUlubro de I '64..
Considerando que o motivos porque o r~gulamento de 26
de Dezembro de 1Sl10, arl. 3S. . 11 e 12, i enla do sello
as roncorJala e moralorias concedida.; na fórma do Codigo
do Commercio são exlen ivo á concordatas e moraloria de
que lralão os Decretos n. :330S de 0[7 de netembro, arl. 2,
e n. :3:309 de 20 do mesmo mez, art. 15; declar a V, S.
para <lue o faça constar ao admini trador d,t rec becloria do
Rio de Janeiro, e a quem convier, que a roncordala e moratarias p rmitlidas pelo' referldo decrelo do Governo Imperial, .ão lambem isentas do se1l0 proporcional.
Deu ú'uarde a V. S.-Oarlos Oamei1'o de Oampos.- ~r. conselbeiro director geral ua5 rendas. publica.
N. 314. -10. Sec~ão.-Mini teria u.o.s negocio da fazenda.Rio de Janeiro, em H de Outubro de f86~.-Illm. e Ex, r.Foi presente ao Governo Imperialo !licio de V. Ex. de 18 do
corrente, acompanhando diO'erentes cópia de escripLo e recibos ao portador,. pa sados pela ca abancaria de Gomes & Pilbo ,
em ontravencão do art.'1
10 da Lei n. 1083 de ~2 de
Agosto de 1860, e expondo que, tendo a commissão dminitraLiva, a qne pertence como fiscal do Governo, de fazer a
chamada de um grande. numero de credores de taes tiLulo', que
01' ão por mais ,de 7.UOO, na conformidade do art. 85~ do
Codigo do Commercio, para proceder a verificação dos creditas.
lhe occorrem as seguintes duvidas:
.
P PMe a commissão receber, verificar e' classificar táes titulas ao portador, ou em geral que não t ,nhão pago o impost~
do se1l0, e seus portadores se acbão isento da' penas da leI
respectiva?
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2." Pôde a referida cOIDmissão fazê-lo sem incorrer nas penas
de responsabilidade ou de multa, na fôrma do art. H3 § 4do regulamento de 26 de Dezembro de 1860 e mais legisla ão
em vigor?
Em resposta ao sobredilo.oilicio devo communicar a V. Ex..
que S. M. o Imperador conformando-se com o parecer da
.ecçõe de fazenda eju ti a do conselho de estado, houve por
bem declarar por sua immediata e Imperial Resolução de ;j
do corrente, que atlentas as actuaes circumslancias da Praça
do Rio de Janeiro, mais do que em nenhuma oulra occasião,
a liquidação de tão avultadas massa fallidas e de tão numerosos intere ses como os que prendem ás casas bancaria fallidas ne la Côrle no mez passado, deve ser feito ex mquQ et
bOf/.o.

E em olução aos quesitos propo lo devo declarar a V.Ex. que
Não podem as administrações liquidadora da mas a~
fali idas, embora assim procedão, e não eslejão comprehendidas
na ordem das autoridades e officiaes publico, de que tralão
os arts. H3 . 4 e outros do R.egnlamento de 26 de Dezembro
de 18l1O,'deixar de cumprir as disposições legaes que regulão
a cobrança do impostos, e conseguintemente não devem, .sobretudo á vi ta do art. 117 do citado regulamento, attender a
titulas e papeis que não tiverem pago seBo, estando a elIe
sujeitos nos casos previslos no regulamento, tanto mais quando
ainda vigora o principio de que il falia claquelle imposlo, sendo
devido, invalida o liLulo, o qual não produz então eífeilo sem a
revalidação.
Os Regulamento isentão do ello os recibos e mandatos ao
porlador, passados nos termos dos art. 1 10 da Lei n. 1083
de 2~ de Ago to de 1 60, 0\1 a pes.oa determinada, bem
como os recibos de dinheiros tomados em conta corrente,
excepto quando fôrem ajuizado. (Regulamentos de 26 de Dezembra de 1860. art. 38 2~, e de 13 de Agosto de 1863,
art. 24).
Mas as administra ões, como fica dilo, não con liluem um
juizo, e, portan to, não podem exigi~ que esses titulas, e o
demais que só pagão sello quando ajuizado, sejão seHado
para serem por ellas admittido , como nesta data se declara á
directoria geral das rendas para que o faça constar ás e tações
fiscae. compelentes.
Nem obsta que as mesmas administrações tenbão de documentar com o titulas as sua conta definitiva no juizo commercial, porquanto, ainda em tal caso, não se pôde dizer que
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elIes são ajuizados; o juiz com effeito não procede então em
fórma judicial, e apenas preside á deliberações dos credores,
ao quaes, e não a elle, compete, conforme a juri prudencia
(As ento de 6 de Julbo de i8(7), o declarar liquidada a massa
fallida, e por consequencia attender aos documentos apresentados.
Ficando assim respondido os dous quesitos na p,arte em que
se referem em geral ao imposto do ello, devo accrescenlar a
V, Ex., quanto ao titulos ao portador illegalmente emiltidos
pelas casas bancaria fallidas, que ao Governo Imperial cabe
declarar que as administrações das ma sas fallidas, pelo facto de
attenderem aos ditos titulas ao portador, quer sob a fórma
de notas promissorias ou creditas, quer de recibos de contas
correntes, não incorrêrão, bem como os portadores, nas penas
da lei do sello, porquanto, além de não se dar o caso de
serem elles ajuizados não se verificará, considerados como
documentos, a bypothese do art. 59, § 3, parte final do Reglllamento de 26 de Dezembro de 1860, altento o expo;'to sobre
o caracter das referidas administrações.
Deus guarde a V. Ex.-Oarlos Oarneiro de Oampos.-A. S.
Ex. o Sr. conselheiro Angelo Moniz da ilva Ferraz.

Aviso de ....9 de Outubro de 1864.
Ministerio dos negocias da fazenda.-Rio de Janeiro, 29 de
Outubro de i864.
Transmittindo a V. ·Ex. para sua intelJigenciae execução, o
exemplares inclusos do Decreto n. 332-1 de 2-1 do corrent~,
que indulta os contravenLores do art. 1 10 da Lei n. i083
de 22 de Agosto de 1860, e do Decreto n. 3323 de 22 do mesmo
mez, que regüla novamente a emissão dos titulas ao parlador,
julgo opportuno fazer algumas ob ervações a V. Ex. sobre as
disposições do ultimo dos referidos Decrelos.
Oart. 2 deste Decreto no seu paragrapbounico enumera os titulas ao portador, cuja emissão é permillida pela legislação em vigor
independente de autorização do poder legislativo; consegui~
temente V. Ex. recommendará ás autoridades judiciaes e adml~
nistrativas dessa provincia, assim policiaes, como fiscaes,
que, sob as penàs da Lei, cumprão fielmente o art. 4· do mesmo
Decreto a respeito da letras e quaesquer titulas ao portador,
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com prazo 'ou sem elIe, que não sendo bilhetes do thesouro,
do Banco do Brazil, e uas caixas filiaes (Lei n. 683 de 5 de
Julho de 1853, art. 1 § 6), de a ignantes da alfandega (Regulamento de 19 de Setembro de 1860, art. 585 § !) e letras
bypothecarias das sociedaLles de credito real, quando se e~ta
belecerem (Lei n. t 237 de 2'~ de Setembro de 1864, arl. 13
~ . .f e 2) não e achem enumerados no dito paragrapho unico,
que se refere:
L o Aos bilhetes dos actuaes bancos de circulação creados por
Decreto do poder execulivo .
. 2.0 Aos recibos e mandatos ao portador contra os bancos e
banqueiros. (Lei n. 10 3 de 22 de Agosto de '1860, art. 1 10).
A vim, pois, para evitlr irreglllaridaLles e vexames, V. Ex.
deverá declarar ás mencionadas autoridades quaes os títulos ao
portador, que, na conformidade do que fica e~po lo, podem ser
emittidos e apparecer na cir utação sem dar lagar ao procedimento da apprehensão, e á imposição das pen.t da lei, afim
de que procedão com todo o rigor contra os que não e tiverem
comprehendidos em qualquer das classes acima referidas.
A data de U· de Setembro, de que traIa o art. 7 do Decreto
n. 3323, foi fixada á da ultima fallencia de casas bancarias occorrida na côrte; refere-se, portanto, á córte e não ás provincias, ne tas deverá ser a que det rminarem os respeclivo' presidentes para o indulto em virtude do arl. 5 do Decr to n. 3321
de 2t do corrente. E recommendo especialmente a "'. Ex. que
participe a este ministeria, na fórma da orden em viaor, não
ó a data da public:1ção dos citados decretos nessa provincia,
como a que fixar nos termos do dito art. 5.
Chamo agora a atLenção de V. Ex. para o art. 8 e modêlo do
Decreto n. 3323.
Tratando da emis ão dos titulos ao portador permiLtidos pela
excepção do arL. 1 10 da Lei n. 1083 de 22 de Agosto de
t 860, e expedindo esse modelo o Govel'Oo Imperial teve em
vista, atlenta a f:lculdade concedida pela lei, regularizar o systema já adoptado E'ntre nós da emissão de mandato's, ou os
cheque contra os bancos e banqueiros para facilidade e liquida ão de pagamentos que e fazião tambem por meio de recibos
extrahidos de livros de talãC', cuja fórmula, menos legitima em
sua origem, póde ainda suscitar duvidas.
Ora, sem obstar á liberdade garantida a quaesquer individuas
em conta corrente com os bancos e banqueiros, de usarem da
fórmula que mais conveniente lhes parecer para a ordens e
ma ndato de pagamento, como expres amente declara a primeira
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parte do art. \-l do Decreto, podem os mesmos banco e banqueiros contribuir para a bôa oedem e regulaeidade das operaçães. e auxiliar a autoridade publica na repressão dos abusos,
fornecendo aos eus clientes, em conta corrente, livros de talão
segunrlo o modelo annexo ao decreto.
E porque o fim da di posiçoe legaes sobre o titulo ao
portador não' , nem póde spr, impór aos referipos individuas
a obrigação de pa ar em cla.u ula-ao portador-os seus mano
rados e ordens contra os hancos e banqueiros, mas siID de
conceder-lhe' essa faculdade para que a possão exercer quando
jnlgarém a bem de llas tr;w acçõc' e pagamento, é claro que,
embora o livro de talão seja redigido nos termos indicados no
modêl0, nãn ficão <iquelle' individuo_ inhibidos de pa sa-Ios á
pe-Foa determinada, com a clau ula - d o1'dem - ou em ella,
corno quizerem, e as im o dispõe a segunda parte do art. 8 do
decreto.
Releva notar que o mandatos ou ebeques, que não fôrem ao
portador, não ficão ,ujeiLo ás regras e peciae da apresentação
. o banqueiro no prazo de tres dias, ob pena de perda do
direito regres ivo do porl:rdor contra o pas ador, estabelecida
no art. 1 § 10 da L i n. 1083 de ~U de Ap;osto, regendo-se em
eus eft'eiLos pelos principio crerae do clireito vigente.
Em umma, qualquer que seja a fórma dos escriptos acados
na me ma Praça I.:ontra o bancos e banqueiros, em virtude de
conta correnle, e que róI' pagavel-ao portador-nos lermos. da
primeira parte do art. 8 do decreto, deve conter para e"Ilar
a sancção penal da Lei rios requisitos do art. 9 do me mo
Decreto, exigidos pelo art. i
10 da Lei n. 1083 de 22 de
Agosto de 1860.
E, pois, afim de preencher as vistas do Governo Imperial,
V. Ex. trao millirá tambem aos banco's e banqueiros dessa proviocia uma cópia dos ci tados decretos e. do presente Aviso, para
sua intelligencia na pal'te que lbes diz re peito.
Deus guarde a V. Ex.-Oa?'los Onmeíro de Oampos.-Sr. presidente da provincia de ....
I
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de 5 e -oycrnlJro de 1864.

2. a secção.-~]jni 'teria dos negocil)~ da ju'liça.-Hio de Janeiro, t) Je NO\'emuro de !86J., - Foi presente a '. M. o
1ml erador a repre eotação que rlzerão os tc1belliãe' uos pr
te to de letra de ta côrte sobre o modo de contar o prazo
man;ado pelo Decreto o. 3308 de 17 de Setem'lro ultimo;
a o mesmo Augusto S nhor manda declarar que, 'á vi ta da.
expressa disposição do art. 1 do referido decreto, o prazo
de ~O dia', para o vencimento das letras, notas promissorias
ou quaesquer oul ro~ titu lo commerciaes, con tado de 9 daq neUe
lliP,Z, expira a 8 do corrente devendo ter Joaar no dia!) os
re pecUv,) protestos.
O que communico a V. . para eu conhecimento e devidos
effeito .
Deus guarde a V. S.-Francisco José FUTtado.-"'r. presidente do Tribunal ctt) Commercio da capital do Imperio.

\. vi

O

de 14 de No 8mbl'o de 1864.

Ministerio dos nenodos da: fazenda.-Rio de. Janeir , em 14de ~ovemhro de -1864. -Illm. e gxm. 1'. -Sendo de irnpel'iosa necessidade reduzir as emis ões do Banco do Brazil
ao limite prescriplo no Decl' t n. 3,306 de -13 de Setl'mbro
ultimo, as im o recommeódo muito particularmente a V. Ex.,
e declaro-lhe que, entre oulras provid !lcia que a 1'e pectiva
directoria deve ir adoptando para semelhante fim, convém que
d,'sde já applique as quantias que o.Banco receber das massa das
ca as b~lQcarias fallidas em pagamento de eu debitas ao me mo
B~nco a annullar um quantitativo correspondente da emi ão,
cumpl'indo que V. Ex. en' ie a e.. te ministerio, diariamente
uma nota explicativa do e lado tia referida emissão, pelo qual
.e conheça i1 execução que se fô" dando não Ó ao qu fica
Indicado, amo ao que di,põe o Decrato n, 3,33 dest data.
Deus guarde a V. Ex.-Ca1'los Oal'l1eir'o de O tmpos.- •
C' ndido B'lptista de Oliveira.
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Decreto n. 3,339 de 14 d (o

mbro de 1864.

Dá providencias sobre os dinbeiro que o Banco do Brazil recebe m conta
corrente e sobre a reparlir.ào do seus di\ idendo .

Considerando a nece sidade d.~ providenciar sobre os dinheiros
que o Banco do Brazil rec b em conta corrente simples e a
juro~, bem como a respeito do qUlnlilatiyo do dividendo que
poderá repartir pelos seus accioni tas, heí por bem determinar que em~uanto não e abrir de novo o trõco dos seus
bilhete por ouro, e observe o eguint :
Art· f. o As som mas que o Banco do Brazil receber em conla
correnle sirnple' serão consideradas como parte inlegranle da
emi- ão em circulação; e daqu lia que receber m conta corrente a juros Ó po lerá empregar o lj"uivalenle a Ires quartos.
Art. 2.° Os dividendos que e re artírem de ra em di' ole
pelos aceiooistas do Banc não excederâ.õ a 12 ao anno, e os
Illcros que re tarem serão applicados a augmentar o fundo de
reserva.
Carl . Carneiro ele Campos, do m u cnn,elbo, ~enarlor do
Imperio. mini tro e secretario de e.tado do negocio da Cazenda,
pre idente do Tribunal do The:,ouro Nacional, a:sim o tenha
entendido, e faça execular. Palacio do Rio de .laneiro, H de
Novembro de I 64., qnadragesimo-terceiro da InrJ pendencia e
do Imperio - Com a rubrica de Sua Magestade O rmperador.
%

Carlos Ca1'neiro de Campos.

Avi

O

de 27 de Dezembro ele 1864.

Ministel'io dos negocios da justiça.-Ilio de Janeiro, 27 de
Dezembro de 18M.
Tendo sido presente a S. M. o Imperador as seguintes duvidas suscitadas sollre o Decreto n. 3,aOU de 20 de Setembro
deste anoo :
1. a • ão encontrando as commissões liquidadoras consa que
faça carga aos fali idos, podem esl.es, :em prév a qualificação
lla fa I1encia, propõr concordatas aos crederes?
_
2.- Para a' concordatas dos banqueiros que suspendêrao os
pagamentos dentro dos 60 dias do Decreto de t 7 de ~ete~
bro ultimo, vigora o principio de não ser necessaria a maJOria dos credores, porém s6mente os dous terços do passivo?
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3.& Não vigorando, qual o meio de se reunirem cradores
·cm numero superior a 12,OOO? Aquella disposição do decreto
sub.isttl até a reunião tIo corpo legislativo, ou cessou?
4..' O Aviso de 30 de Setembro autoriza o que eslão fa'zendo os promotores, isto é, um processo de informação, sem
precedencia de denuncia? Tem base legitima no nosso direiLo
criminal?
5. a O juiz municipal pejo aviso citado substituía o do com·
mercio, incumbindo-lhe a qualificação das fallencias, ou ómente o conhecer dos delictos já descobertos e denunciados?
6.& Em qualquer e lado da liquidação podem os credores transigir com os banqueiros, mediante concordatas, afim de que
esles liquidem o resto da massa?
Houre por bem o mesmo Augusto Senhor mandar declarar:
1.· Que sendo conforme o regimen excepcional adoptado pelo
cilado decreto, atsoJuta e reciprocamente independente a acção
criminal e a acção commercial, devendo aquella proseguir ó
em atlenção aos iuteresses da ju tiça publica, e esta só em razão
do interesse privado, é evidente que, independentemente da
qualificação da quebra, a qual sõ importa a criminalidade, podem
os banqueiros fallidos propôr concordatas aos seus credore .
2,0 Que para os banqueiros que suspendêrão os pagamentos
dentro de 60 dias do Decreto n. 330 de 1. 7 de Setembro
ainda vigora, e não pOde deixar de vi"orar a disposição do
art. 2 do mesmo decreto; porquanto, sendo o principal fundamento do proces o excepcional dessas fallencia a impossibilidade do concurso do infinito numero dos credores das casas
bancarias, e esse mesmo, tambem, o fundamento da concordatas concedidas em razão do peso e não do numero dos voto "
é obvio que subsistindo aquellas fã l1encias excepcionaes devem
ubsistir as concordatas excepcionaes e todas a medidas conDelas e tendentes a resolver ou modificar as ditas falIencias,
que ainda subsi tem j sendo que fôra iniquo o negar-se a es es
b.anqueiros, ainda sujeito ao regímen excepcional dos decretos
cItados, o recurso especial que elIes facullão, quando alia os
me mos banqueiros não podem recorrer ao reaimen commum
em razão da falta de formalidades que elIe eXIge e que o
excepcional dispensou.
. 3." Que assim e por con equencia os sobreditos decretos
alDda são applicaveis aos banqueiros que fallirão liOS 60 dias.
4.· Que o Aviso de 30 de Setembro ultimo, bem longe
,de autorizar os processos de informação que os promotores
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estão promovendo, mandou que dles procedes em como procedem nos outro ca~o crimes, por via de denuncia. quaI;ldo
suppuzessem que a bancarrota era culposa on fraudulenta,
corno tal con iderada conforme os arts. 200 a 03 do Codigo
Commercial; senuo cerLo que n m o Codigo do Proce SO, nelD
o Decreto n. 707 de 9 de Outubro de 18~0 admitte essa
informaç-es judicíaes. e não é licita oulra fórma de proce o,
além daquella que a lei tem e tabelecldo.
5.° Qu. outrosim, o juiz municipal, pelo citado avi o.
não ubstituio ao juiz do commercio na formação du proces.o
especial para a qualificação da fallencia: e, pois, e ta qualificação, mediante a fórma e tabelecida no Oecreto n. -07 de 9
de Outubro de f 850, deve ser declarada no despacho de pronunda como fundamento do mesm tIe pacho. Tendo ce 'ado,
em razão da impossibilidade proveniente das circuro taneia imperio~as, nas quaes e fundou o Decreto n. 3309 de 10 ele
~.eternbro, a jurisdicção especial do juiz do commercio para
formar o processo da instrucção da fallencia na parte criminal,
é consequente qlW o juiz municipal, que é o juizo ompetenle
pelo Decreto n. 707 de 9 de úutubro de 1350, r (s umi se
a jurisdicção CI iminal pàra exercê·la conforme citado decreto,
e nunca pela fórma do processo commercial que nenhuma dispo ição lhe 'lLtribue, e que ó é privativo do juiz commcr~ial.
6.° Que nada obsta a que em qualquer e tado da liquidação
possão os credores traqsigil' com os banqueiros rncdi~nte concordatas, aOm de que estes liquidem o resto da ma sa j porquanto, quando mesmo rõ se certo que o no so Codigo Commercial exclue a concordata depois ele con8Lituido o contrato
da união, que aliás não é senão uma preflumpção, a mesma
razão não se dá no ca o excepcÍtl'ual de que e trata, porque
neom o Decreto n. 3309 de 20 ue Setembro marcou um lermo
no qual se tratasse da concordata, nem houve o facLQ de ter
sido recusada alguma proposta por es es banqueiros.
_
O que commnnico a Vm. para seu conhecimento e execuçao
na parte que lhe toca.
Deus guarde a Vrn.-Fl'ancisco José FUl'tado. -'r, 1° promotor publico da cõrte.
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A iso n. 492 de 23 de Outubro de 1865.
Ao Pre idenle do Tribunal do ComOlercio da Côrte.-Resolve duvida
obre a execução de uma sentença de mulla impo ta a um agente de
leilões.
f' 2."
ecção.-Ministerio do Negocios da Justiça.-Rio de
Janeiro em 23 de Outubro de '1865.
Em oflicio de tO de Julho do corrente anno expôz V. S, que,
tendo sido o' Agenle de leilões desta praça, Antonio de Moraes
e ilva, condemnado por senlença do Tribunal do Co:nmercio
de i4 de Setembro de '1863 a pagar uma multa corre pondenle
á quarta parte da fiança que prestára, e ins lando o mesmo
Tribunal com o Juiz Municipal da 24 vara, para que prestas e
informações ácerca da execução desta ~enlença, que para tal
fim lhe fôra remetlida, re pondeu o referido Juiz, que, não
tendo o réo pago a multa dentro do prazo marcado fôra elIa
substituida por cem dias de prisão, o qne ainda não tinha sido
cumprido por se achar o réo ausente.
Outro-sim, consultou V. S. se a sentença do Tribunal do Commereio, que condemnou esse agente de leilões, póde er pelo
juiz da execução sub lituida em pri ão.
Sua Magestade o Imperador, a quem foi presente o referido
officio, vi to o parecer do Conselheiro Consultor dos Negocias da
Justiça, visto o parecer da secção de Justiça do Con elho de Estado
de i 1 do corrente mez, houve por bem mandar declarar que,
posto o juiz não procedesse bem applicando a prisão sem uma
lei expre:sa que lilt eralmente a decretasse, e oulro-sim execulando a multa administrativa pela fórma estabelecida no Decrelo n. ti95 de 18 d Março de 18409 para as multas crim nae ,
fôrma que ó 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 execução
de sua senten~.a administraliva ao dito juiz, que o é das execuções criminaes, quando devia requisitar essa execução ao juiz
e pecial do commercio', que era nesle caso a jurisdicção coII;lpetente, combinado o arU8 do Titulo Dnico do Codigo Commercial com os arts. 35, 258, 261 do Codigo Commercial, 4.92
§ 3° , 4096 do Regulameuto n. 7J7 de 1850, iO e ii do Oecreto
11. 858 de '1851.
Com etreito, o principio estabelecido pelo art. 51 do Regulamento n. 12~ de 5 de Fevereiro de t8402, exactamente invocado
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pelo juiz, é que a sentença administrativa seja executada com
as sentenças judiciaria, e pelo mesmo juiz, e fórma pela qual
estas o são. Assim que, a execução da sentença deve ser requisitada á jurisdicção, que pela natureza do negocio e fórma
por que proced , . no caso a mais competente, isto é, a juris·
dicção commercial, civil, criminal, fiscal, etc., conforme o
negocio, por sua nalureza, é commercial, civil, criminal,
fiscal, etc.
Ora, o juiz das execuções criminaes nem tinha juri dicção
para excutir o deposito, de que trata o art. lO do Decreto n.
858 de 18tH, nem para executar a fiança do art. I i do mesmo
Decreto, nem tinha outra rÓl'ma de pro~esso para executar a
multá, senão a do Decreto n. 59:5 de 18~9.
No estado, porém, em que o negocio esta, esse Tribunal não
tem oulro meio de remediar o mal senão exlrabir oulra sentença, e requisitar sua execução ao juiz especial do commercio,
cumprindo á parte interpôr o habeas-corpus, ou oulro recurso
que lhe competir conlra a prisão, na qual foi a multa indevidamente convertida.
Deus guarde a V. S.-José Thomaz NabuGo de A1·aujo.- r.
Presidenle do Tribunal do ommercio da Côrte.

Aviso n. 500 de 28 d Outubro de 1865.
Resolve uma consu] la relativa ao facto de julgar·se o Banco da Babia, depois
da promulgação do Decreto de 16, de Setembro de 1864, desobrigado de
trocar as suas notas por ouro ou notas do Governo.

Mínisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro, em 28
de Outubro de f865. .
Communico a V: S., para sua intelligencia e devidos effeitos,
que a secção de fazenda do conselbo ele estado, visto o officio
transmittido com o do antecessor de V. S., n. 572 de IOde
Março ultimo, em que a caixa filial da Bahia consulta, se pelo
facto de terem curso forçado as notas desse banco e respectivas
caixas filiaes. póde o banco daquella provincia considerar-se
dispensado da obrigação de trocar as suas notas por ouro, ou
notas do Governo, e autorizado mesmo para dar em trôco das
suas proprias notas as da mencionada caixa; observando que
a questão proposta contém-se na que fez objecto da Consulta
de 31 de Outubro de 1864 sobre semelhante pretenção do novo
Banco de Pernambuco, resolvida em contrario a i9 de Novembro seguinte; foi de parecer, com o qual se conformou Sua
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:\lagestade O Imperador, por sua immediata Resolução de 20 do
mez proximo findo, que quer o Banco da .Bahia estivesse jáhabilitado para pagar suas notas em ouro, e deixasse por es e
motivo de sujei tar-se á restrieções do
3, arL. i da Lei
de 22 de Agoslo de i860, caso em que se acharia em circumslancias identicas ao da provincia de Pernambuco, quer
não se dê se tal hypotbese, nem por isso podia eILe, em face
das disposições da cilada Lei, julgae-se desobrigado de realizar as suas notas em moeda corrente, se os portadores de taes
litulos exigi sem esta fórma ele pagamento; send,o que por moeda
corrente não se póde entender senão a que é reconhecida e
aceita em lodo o Imperio. e as notas da mencionada caixa, aineia
depois do Decreto n. 3307 de -14. de Setembro do anno passado.
não têm curso forçado fól'Cl. da província.
Deus guarle a V. S.-José Pedro Dias de Cal' 'alho.~Sr. presidenLe do Banco do Brazil.

J.

riso n. 501 de

~8

de Outubro de 1 65.

'De l~ra qne :linda depoi~ do Drcrpln II. :l307 de 14 ne elembro ire i 64" a'
nola do Hauro dO Brazi! emillida~ peJa caixa cenlral, não pode.ní ter circularão for .ana na pro\·inri:l.

Minislerio do' negocio da fazenda.-Rio de JaijBiro, em ~8
de Outubro de 1865.
.
mm. e Exm. Sr. -Tendo sido presenle á secção de fazenda
do con elbo de eslado por ordem de Sua Mage lade o Imper 1 dor, o oflicio n. 27 de 27 de Fevereiro ultimo, com r !
essa presidencia tran miLlio o requerimento :da As ·ocia~, ..
Commercial Beneficente ahi t' tabelecidl, pedindd que as not
do Banco do Brazil, emittidas pela respectiva caixa central,
sejão recebidas em todas as estaçõ:l' pub1ica..s da provincía,-e
n. 21> de 2'1.. do mesmo mez. em que deu coóta de haver decidido, sobre representação da caixa filial do London- Bl'azilian
BanIe, ácerca ela íntelligencia do Decreto n..3307 de 14 de
Setembro do anno passado, que ainda depois da promulgação
deste acto as notas do Banco do 13razil emittidas pela caixa
central, não podião ter circulação forçada na província, foi a
referida secção de paTecer, com () qual se conformou o mesmo
Augusto Senhor por sua Immediata Resolução de 20 do mez
proximo findo, que tanto o cítado Decreto 'de H de Sét.embro,
como os eslatuLos do Banco e a Lei de õ de Junho de 1 53.
em que estes se fundárão e a de 22 de Agosto de -IS6(!)
~

c.
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que não permille alteração dos ditos estatutos senão por acto
legislativo, justific~o a mencionada deci~ão, e oppoem- e á pretenção da Associação l:ommercial Beneficente.
O que communico a Y. Ex. para seu conhecimento e devidos
effaitos.
Deus guarde a V. Ex..-José Ped,'o Dias de Oa1"valho.-Sr.
presidente da província de Pernambuco.

Às ento

VIII. -Codigo Comm reia!.

ÁRTs.1 4,169 176,186 199, 201, '291 e outros;
Reg. de 25 de ovembro de 1850 n. 737, ART.
~18, 219 e 20· Reg. da me ma data, n. 73 , ART5.
'11, 12, 24" 25 e 26.
Sobre a pratica e uso

commerciae' da Praça da cidade do Rio Grande, da
provincia de S. Pedro do Sul.

o Tribunal do Commercio da capital do lmperio manda publicar o seguinte Assento por elle tomado, do usos commerciaes da Plaça da cidade do Rio Grande, da pro\"incia de . Pedro
do Sul.
Secretaria do Tribunal do Comrnercio da capital do Tmpel'io,
18 de Dezembro de 1865.- secretario, Joaqu.imAntonio Fernandes Pinheiro.

Aos t 8 dias do mez de Dezembro do anno de I865, em sessão
do Tribunal do Commercio da capital do Imperio, que se achava
completo, sob a presidencia do conselheiro desembargador João
Lopes da Sílva Coito, tendo comparecido os deputados commerciantes abaixo assignado , e presente o desembargador ManoeI
Elisiario de Castl'O Menezes, riscaI do mesmo Tribunal, foi unanimemente assentado que. na conformidade dos arts, t t e 26
do Regulamento de 25 de Novembl'o de 1850, n. 738, fôssem
declarados verdG\.deiros ,na Praça da cidade do Rio Grande, da
provincia de S. Pedro do 'uI, os usos commerciaes aqui especificados, por ter terminado o prazo de seis mezes, marcados
,. , DO edital de 9 de Fevereiro elo corrente anno, impresso nos
. jornaes da côrte, depois de empregados os meios indicados no
\ dito regulamento, e por concorrerem em taes usos os dous
requisitos exigidos no art. 25 'do. pl'e'éitado R~gulamento n. 738.
A: ..Pelo que o Tribunal do Commercio da capital do lmperio manda
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pl1blical' pela imprensa e~te assento, para por elle se fazer prova
na referida praça em todos os casos que, segundo o Codigo do
Commercio, são regulados pelos usos commerciaes; e seis meze
depois de sua publicação estabelecerá regra de direito para de~
cisão das que tões que para o futuro se suscitarem a tal respeito, como ordenão os arts. 2'18, 219 e 220 do Regulamento
n. 737, e arl. 12 do Regulamento n. 738.
usos
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0.\ PRAÇA DO RIO GRANDE,
DE S. PEDRO DO UL.

'A PROY!KCIA

avias e f1'etes.
1. endo considerados como dous ancoradouros differentes o
do Rio Grande e o de . José do Norte, os con ignatarios terão
a faculdade de ordenar a descarga ou carga dos navios em qualquer deJles, ou em ambos, em conformidade com os regulamentos
fiscaes, sal vo condição particular expressa na carta de fretamento
ou conhecimento.
2. Os dias de estadia serão contados do seguinte ao em que
o navio dér sua entrada nas respectivas repartições, e estando
j~ fundeado no logar que lhe fór de ianadv para a descarga ou
carga.
3. Não serão contados nos dias de esladia o que fôrem
contados em mudança de ancoradouro ou em desembaraçar o
navio da alfandega.
4.. Quando dos onhecimentos ou carta de frelamento constar
que a carga tem de ser recebida. do costauo do navio, os capi~
tães pagaráõ o excedente das despezas da descarga a que dér
lagar o calado d'agua, que obrigar os navios fretados para o
Rio Grande a seguirem para S. José do Norte, para ahi alliviarem; não se contaráõ, porém, por dias de estadia senão
aquelles em que estiverem eITectivamente alliviados.
n. Serão concedidos aos con igualal'ios ou fretadores trinta
dias corridos, com xcepção dos domingos e dias santos, p.lra
effectuarem a descarga ou carga do navio, quando o colltral'io
e não estipular na carla de fretamento.
6. A descarga será effectuada de accôl'do com os regula.mentos
fiscaes, por ordem do con ignatario e conla do nilvio, se da
carta de fretamento ou conhecimento não constar algum outro
ajuste.
7. Os navios nacionaes ou e trangeiros que carreguem para
qualquer porto, ão obrigados a receber a carga em terra, sendo
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o risco ue conta de quem pertencer, e a arrumação por conla
do navio, pertencendo a escolha do mestre estivador aos carre·
gadores, salvo conven)io particular em contrario.
8. Os navios que vierem fretado e consignado a uma casa
sem clausula expre sa de ser por entrada e sabida, depois de
descarregados e elfectuado o pagamento da commissão' de entrada, poderáõ ser pelo dono ou capitão consignado ii. outra
casa para a sabida, se a sim o julgar convenienle. e. porém,
o capitão no acto da entrada encarregar o consignatario de pro·
curar-lhe um frele de sabida ubentende-se qne o navio fica
obrigado ao pagamento da respectiva commis ão.
9. O navio que vier consignado por entrada e sabida não
poderá ser fretado Eem o consentimento do consignatario, porque
este tem o direito de preferir freta-lo de ua conta, comtanLo que
o preço do fretamento seja igual ao que dér qualquer outra ca a.
tO. Quando o navio vier fretado por entrada para uma ca a
e por sabida para outra, terá. de pagar- e a commis ío de
cobranças de frete de entrada á primeira, e de fretes de sahida
á segunda, de fÓl'ma que não se patluem duas com missões sobre
o mesmo freLe, salvo convenções em contrario que con tem das
cartas de frelamento.
1i. Os fretes estipulados nos conhecimentos em moeda estrangeira serão pagos com o cambio do dia em que a ultima
descarga se eiJectuar em qualquer moeda commercial da Praça.
·t 2. Os fretes de sal erão pagos ;'t razão de ~8 alqueires por
uma tonelada ingleza.
13. Correrãp por conta do navio, se nio houver outro ajuste
escripto em contrario, as despezas do despacllO de entrada e
sahida do porto, ancoragem, todos o emolumentos devidos á
alfandega e mesa de rendas, traducção tios manirestos, lista de
sobresaLentes, praticagem e reboques.
..
14.. Os consignatarios em caso algum respondem pejas dlV1das
dos navios ou capitães.
_
Ui. A palavra tonelada, quando se não declarar a Tlaçao a
que pertence, será entendida por tonelada ÍQgleza de 2,240
libras.
16. No caso do navio necessitar de lastro, 'quantia receba só
carga leve, o capitão é obrig~do a suppri-lo.
.
t 7. A palha, a lenba, os sabugos, as unhas, os chifres, os
ossos, couros para fôrro, e aI para couros salgados e q~aes·
quer outros artigos empregados exclusivamente para a eslJVa_ e
fôrro do corregamento, nenhum frete pagarM, salvo convençao
em contrario.

A, EN1'O :XVIII

9.1

Proporções de fretes.

As proporções de fretes entre couros aJgados e outros produetos desta provincia são estabelecidos da st'guinte fórma:
La Para lã em fardos e cabellos em saccos, se o navio fôr s{)
carregado destes artigos. mais 100 0 / ••
Se 1/4. parte do carregamento con isLir de couro salgados e
sebo, xarque, cinza e pedra, mais 75
e 1/2 do earregamento consistir de ditos, m~is 0 0'0'
Se 311~ do carregamento eon·isttr de dilo, mais 25 %.
Se 7/8 do carregamento consistir de ditos, mais 15 ~.
Se o carl' gameI) lo consi til' de mais de 7/8 partes deste
arLigos, o resto delIe pagará o mesmo que para couros salgados
base do frete.
2. a Para couro seccos, eabellos em fardos. garras em far 'os:
Se ~/4 do carregamento con i:::tir de couros salgados (lU ebo,
xarque, cinza e pedra, mais 40 0J0.
~e i/2 do carregamento consi'tir de ditos, mais 20 0J0.
e 3/4. partes do carregamento consistir de diLos, o re to da
carga pagará o mesmo que couros salgados base do frete.
3." As fracçõe de cargas regula.ias Das l'e peeLi\'as proporções,
i to é, a fracções n2:o mencionadas.
4. a Para sebO e gra a em pipas ou fracções de pipas sob o pe:o
bruto entregue. mai i O 0J0.
Pilra 'ebo em cai -a~ ou barricas e xarque. o me mo frete que
couros salgados.
Para cinza cI e os os e ossos, menos t 2 % ,
Para pedra em granel ou em barl'ica , menos t2 % ,
%.

Oommissões.

Por: vendas de genero vindos dos portos do Imperio ou de
Portugal, 3 0J0.
:Por garantia de tae venda, 2 Ofo·
Por vendas de quae quer generos de outri) paiz, 5 '!o.
Para negociação de letra sem endosso, t %.
Paro endosso de letra ,2 t/"}. 0J0·
Para garantia sobre remessa de lelras, 2 t /2 % ,
Para cooranç3 de leVras-.
Para cobmmça de letras da cambio oa da. ter.l'a, DnO mdo o
product'o parrt pagamento do proprio commiL1fent\', fi "/10 ,
Para nemessa de. diobêire OUl I&Lras., não- llfoveni6Jll'6s das
'Vendas dos genel'os, { 0/ .
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Por compra Je generlls para porto" do 'mperio, 3 0/0'
Por compra de aenero para portos e. tri:t.ngeiros com fundos
do commitlente, 2 1/2 0/ 0 ,
Sundo a compra feita com o producto de saques obre o committen te, inclusive a negociação de letras, 5 % ,
Por cobrança de qualquer divida, que não róI' proveniente de
letras ou nota promissoria , 2 '1./2 0/ 0,
Por cobf3.nças de dividendo • i oI o'
Por aaenciar eguros de qualquer natureza, obre o valor
egu 1'0, 11 í oIo•
Por commi são de garantia sobre venda de generos de portos
estrangeiro ,2 '1./2 ~'
Idem idem de ditos porto nacionaes, 2 0/ 0 ,
Idem sobre de carga e reembarque de carregamento de na,ia arribados, sobre o valor.... 1/2 Ofo.
Idem sobre venda de navios, 5 ~'
Idem de entrada e cobrança de frete de navios
trangeiros
e nacionaes vindos de qualquer porto do Imperio ou do e trangeiro, sobre o valor do frete, 2 1/2 % ,
O navios nacionaes pagarão ao con ignatarío; por entrada ou
sabida, 100~OOO.
Por agenciar frete para navio e'trangeiros para qualquer
porto do Imperio ou de fóra delle, obre o valor do frete,
iS 0/ 0,

Por agenciar fretes para navio nacionaes para qualquer do
porto do Irnperio, obre o vaI r do frete, 2 '1./2 0/0'
.
Pelo custeio do navio, feito com fundo do con ignatarlO,
perceberá este uma commis ão obre a despeza feita de 5 Ufa·
Do mesmo parecer foi o deSe1l1bargador fiscal, que oilleiou
por escripto.
E, de como assim se accordou, lavrou- e e~te Assento ~e
por todos vai assignado.-Ooilo, pre idente,-Joaquim Anlonw
Fernandes Pinheiro, secretal'io.-F7'ancisco José Gonçalves.-:-

.José João da Ounha Telles.-José Fert'ei1'a Leal.-1'heophtlO
Benedicto Olloni.-Francisco de Assis Vieim Bueno.-Fui pre-

sente,

~[enezes.

Aviso n. 96 de 5 de Março de 1866.
Ao presidente do Tribunal do Commercio da cOrte.-Declara que os navios
não são objecto de bypotheca e registro, de que trata a lei hypotlJecan3.

2.' Sessão.-Ministerio dos negocios ela justíça.-Rio de Janeiro, em 5 de Março de '1.866.
Vindo em duvida, como consta a Sua Magestade o Imperador
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ar uma repl'c'entação tle commerciantes desta Praça, « se os
navios são obj ecto de h 'potheca e de registro, de que trata a Novissima Lei n. 1237 de 2'~ de Setembro de f 864 » ba por bem o
mesmo Augusto Senhor mandar declarar á V. S. para sua intelligencia e execução, que á vista das determinantes disposições
dos arts. 10 e o da dita lei, e H 0, 138 e seguintes, do Decreto n.
34 "3 d 26 de Abril do anno proximo passado, ús navios não
são objectos de hypotheca e registro, de que trata a citada lei
11 'pothecaria, mas todavia subsistem, como declarou o art. 112
do dito regulamento, posto que sem o nome de hypotheca, a'
obrigações reaes, que obre os mesmos navios estabeleceu o
Codigo do Commercio, as quaes obrigações reaes devem ser regi tradas nesse tribunal, em livro destinado pelo l art. 58 40 do
Decreto n. 738 de 25 de Novembro de 1850 para as hypothecas
commerciaes.
J
Deus guarde a V. S.-José Thomaz Nabuco de Araujo.r. presidente do Tribunal do Commercio da côrte.
-ldentico ao juiz de direito da P vara commercial da côrte.

Aviso n. 57:. de 22 de Dezembro de 1866.
A' lllma. Camara Municipal. - Drclarando que a Lei de lo de Oulub)'o de 1 28

em nenhuma das uas disposições courere ás Camaras MIlnicipaA3 a faca!-:
dade de fixarem o numero (te caixeiros dos estabelecimentos indu triaes ou
commerciaes; e que portanto não pôde a IlIma. Camara Municipal intervir
na fixação do nWllero de c::ixeiros das bancas da praça do mercadõ.

3." Secção.- Rio be Janeiro.- Ministerio dos negocias do
lmperio, em 22 de Dezembl'O de 1866.
Foi presente á Sua MilRestade o Imperador o officio'de 5 ele
Juubo ultimo, em que a 11Ima. Camara Municipal, dando cum~
primenlo á portaria deste ministerio de 4- de Maio antecedente,
informa sobre a representação, que ao Governo Imperial dirigem alguns dos arrendatari(ls de bancas e ~consignatarJo& de
pescadore da praça do mercado, pedindo a revogação do § 7
do Edít.11 da me ma IIlma. Camara de 4 de Julho do anno
pa ado, no qual e ordena que o pescadore indiquem ao fiscal,
por cartas reconhecidas por tabelliãll, qual o nome dos seus
consignatarios, devendo tambem estes declarar quae os eus caixeiros autorizados para venderem, sendo o numero deUe determinado pela commissão, e não podendo os que ã~ designados
,para negocio dentro elas bancas fazer a venda fóra, oU vice-versa.'
E o mesmo Angusto Senhor. tendo-se conformado por suã
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immediala Resolução de ,19 do corrente mez com o parecer
da maioria da. secção dos negocios do Imperio do conselho
de estado exarado em Consulta de 11) de Outubro ulLimo, ha
por bem mandar declarar á IIIma. Camal'a [uQlcipal que póde
subsistir a parte do referido paragrapho, relativamente ao
reconhecimenlo das cartas por tabellião; mas não a que diz
respeiLo á intervenção da 111m. Camara Municipal na fixação
do numero de caixeiros de cada banca, a qual não pMe deixar
d6 ser considerada iIlegal, não só porql e essa fixação depende
de circumstancias especiaes que só podem sei' devidamente
apreciadas pelo dono do estabelecimento, como lambem porque
semelhante medida excede as faculdades outorgadas ás Camara
Municipaes pelo Regimento de i o de Outubro de 4828, cujo
art. 66, quê é o que especifica as altribuições municipaes no
que diz respeito á policia e economia das povoações, em nenhum dos seus paragraphos confere ás Camaras o direito de
fuarem o ,numero dos caixeiros dos estabelecimentos industriaes, ou commerciaes.
José Joaqteim Fernandes T01"l'es.

Avi

O

de 3 de Abril de 1867 (*).

Quem deve ubsLiluir o juiz da 2· vara commel'cial do. Côrte,
impedimentos.

IlOS

eus

Rio de JaneÍl'ct, 3 de Abril de t867.-Em respo ta ao ameio
de 26 do mez proximo findo, em que Vm. consulta este ministerio a quem déverá passar, se fôr necessario, ajurisdicção
de sen cargo, quando aconteça achar-se já o juiz municipal da
3~ vara.. primeiro substituto para esse fim designado, e 'ereendo interinamente a da ia, e estejão ausentes ou impedidos
os oulros dous juizes municipaes effecLivos, cabe-me communicar-lJie que Sua Y1agestade o Imperador, a cuj:t pres nça
levei o mencionado ameio, houve por bem mandar declarar a
Vm.,( Cllue, na confonmidade dos DecreLos D. 19ô9 de 28 de
MarcÜ\· de, 1.857, e de ~ô de Fevereiro de i842, art. {, regra
i e anL. 3, deve exercer a jurisrllcção desse juizo o JUIz mu-·
nicipal <1[u,e, eS,tiver c.om a da '1" vara commecdal, o qual, na
hypothese figur.ada Ror Vm., p0de accumular as duas 'ilaCas
QOm.merciaes.
Daus guarJe a rm. -Ma1'tim Jilrancisco. Ribei1'o de Andra.Li{&..
-i-Sr:. Juiz ele dire11<il da.2 a llara.cemmerciaJ daC.êrLe.
"(li') ·Derogado.
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Decreto n. 3900 de 26 de Junho de 1 ti7.
Regula o juizo -rbilral do coo mercio.

Hei por bem. de conformidade com a autorização concedida
pelo art. 3 da Lei n. 1350 de H de Setembro de 1866, decrelar o s~guinte:
Art. Lo Fica derog1do o juizo arb traI necessario estabelecido pelo art..20, Tlt. unico do Codigo Commercial.
Art. 2.° O juizo arbitral será sempre voluntario, e póde gpr
instituido antes ou n'1 pendenda de qualquer causa; em ia
ou 2" instancia e alé mesmo depois de interposta ou concedida a revista (*).
Art. 3.° O ju zo arbitral só póde sel' instituido mediante o
compromisso das partes.
Art. 4.° Podem fazer comprom:sso todos os que podem
transigir.
Art, 5.° O compromisso ou é judicial ou extrajudicial.
Art. 6." O compromisso judiei ti pMe ser feilo na C(jDciliação, ou durante adem lQda perante o juiz ou tribunal onde
alle pender. e por termos nos alltos.
Art. 7." O compromi-so extrajullieial póde ser féito por
escriplura publica, ou pOl' eSljriplO particular assignado pelas
partes e duas t 'stemunbas.
Art.8.0 O compl'omi so devo conter, sob pena de nullidade:
1.' Os nomes, pronomes e domi ilio dos arbitras.
• 2. ° O objecto da con lestação sujeita á decisão dos arbitras.
Art. 9.° A damuJa de compromisso, sem a nomeacão dos
arbitros, ou relativa a qlleslôes eventuaes não vale senão como
promes a, e fica dependenle para sua perfeição e execução
de novo e espec ai aCI'ôrdo das parte, não só sobte os requisito do ar!. 8°, senão t mbem 'obre a de.clarações do
art. 10.
Parograpbo unico. Esta diFposiç.ão é exlens. va aos e"latutos
das companhias ou s. ciedades 1Jnonymas.
Ârt. 10. Â lém dos reqUlsilos e:-: -enciae' do art. 8°, podem
as parles accrescenlar nu compromi so as seguintes declarações:
. (*) Iuizo arbitral necessario &>1 dero~ado pela. Lei n. 1350; de i, GG q,u<
so permitlio a continuação dos processos' começados antes <feUa.;. He.v. n.
7345 de 24 dll Fevereiro de 1869 -G. Jur. t. 1 !Jair- 164.
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§ i. ° O prazo em que os arbitro devem dar a ua decisão.
2. ° Se a decisão do arbitros será execulada sem recurso.
3.° A pena convencional que pagará á ontra parle aquelIa
que recorrer da decisão arbitral, não ob tante a clausula sem
recurso.
A pena convencional nunca será maior que o terço do valor
da demanda.
§ 4.° Autorização para os arbitros julgarem por equidade,
independente das regras e formas do direito.
õ.o Autorização para nomeação de 3° arbitro.
Art. i 'J. A pena convencional e:tipulada no compromisso
será demandad.l quando e como determinão os art . 66 e 70.
rt. :12. As partes devem no compromisso nomear um ou
dous arbitros e lambem os respectivos substituto, e isto lhe
aprouver.
Art. i3. É tambem livre á partes nomear o 3° arbitro,
para o caso de divergencia, ou autorizar aos dous arbitras para
essa nomeação.
Art. t 4.. Se as partes não tiverem nomeado o 3° arbitro, nem
autorizado a sua nomeação, a divergencia dos dous arbitros
extingue o compromisso.
Art. HL Podem ser arbitros toda as pes;oas quo merecerem a confian a das partes.
hxceptuão-se:
1.° Os surdo e mudos.
· 2.° Os cegos.
· a.· Os menores.
§ 4. ° As mulheres.
Si õ.o Os interdictos.
· 6.° O analpbabeto.
, 7. Oestrangeiro que não souber a lingua nacional.
§ 8.· O inimigo capital,
Si 9.° Oamigo intimo.
, W. O parente por consanguinidade ou affinidade até o
segundo gráo, contacto por t1ireito canonico.
· ii. O que tiver particular interesse na decisão da causa,
romo o socio, o advogado, o procurador e o dependente de
qualquer das partes.
Art. :16. Todavia, podem ser arbitros as pessoas de ignadas
nos paragraphos seguintes, não obstante a razão de suspeição,
sendo esta razão conbecida pelas partes e expressamente declarada no compromisso:
0
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Lo O amigo commum.

. 2.° O pdrente entre os parentes.

Art. n. Podem lambem ser nomeados arbitras:
1.° O juiz de paz no aclo da conciliação.
. 2. l O juiz de ia instancia.
3. ° Qualquer membro dos Tribunaes superiores.
rl. i . Tem logllr a dispo ição do artigo antecedenL ainda
que pelo compromisso os arbilros tenbão poder para julgar
independente das regras e fórmas do direito.
Art. HI. Instituido o juizo arbitral por compromis o judicial
ou exlrajudicial começará a causa perante os arbitras nomeados.
Art. 20. Se já a ltde e tiver pendente, junto aos autos o
compromi o judicial ou extrajudicial, ou assignado o termo
pelos compromillenles, o juiz do feito ordenará ao escrivão que
devolva os autos ao juizo arbilral sem dependencia da intimação
das partes.
Art. 21. Se a causa se achar na segunda instancia. ou interposta ou já concedida a revista, será a petição para ajuntar o
compromisso dirigida no primeiro caso ao presidente do Tribunal do Commercio; no segundo caso ao mesmo presidente
ou ao de Supremo Tribunal de Justiça, se já o recur o tiver
id ahi apresentado; e no terceiro ao pre idente do Supremo
Tribunal ou ao do Tribunal revisor, se já abi estiverem os
autos da revista.
Art. 22. Em qualquer dos ca os do artigo antecedente os
respectivos presidenle::. m&.ndaráõ autuar o compromisso e mais
papeis que acompanharem a petição, ordenando que os autos
ejão devolvidos ao juiz competente, para ter logar o juizo
,arbitral.
Art. 23. Não havendo tempo marcado para os arbitros darem
a sua decisão, será esle de dous mezes a contar da aceitaçlíO
expres a ou tacila dos me mos arbitras.
Art. 24. O prazo legal ou convencional para decisão arbitral,
pôde ser prorogado por expresso consentimento das partes,
comtanto que a prorügação tenha lagar antes de expirado o
,primeiro prazo, sendo junto aos au10s o documento respectivo.
Art. 25. Os arbitras nomeados aceitaráõ ou se recusaráõ
dentro de oilo dias, depois que lhes rôr notificada a nomeação,
e se nesse prazo nada dis erem, julgar-se-ha terem aceitado.
Art. 2ô. Fica extmcto o compromisso:
§ i. o Divergindo os arbitras, se no compromisso as partes
Dão tiverem nomeado 30 arbitro ou autorizado a sua nomeação
(art. i4).
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§ 2.° E~cusando-'e qualquer dos arbitras antes de aceitar,.
não havendo no com~lromisso sub tílulo nomeado.
§ 3.° Fallecendo ou impos ibilitando-.e por qUêllqner modo
anles da decLão algum dos arbitros, se no eompromisso não
houver snb titulo nomeado.
§ 4.° Sendo julgada procedenle a recusação de algum dos
arbltros. não havl'ndo no omp! omisw ~uhslltlJlll nOffil>ado.
§. 5.° Tendo expirado o prazo convencional, on legal (art. tO,
.. o e arl. 24).
§ 6.° Fall cendo alguma das partes sendo algum dos herdeiros
menor.
Arl. 27. Em qualquer dos casos do artigo anteredente reverterá~. os autos ao juizo ordin Irio, se já houver caUS:1 pendente para proseguir nos termos ulleriores, ou pl'Oporáõ á&
parles as acções que julgarem competil'-Ihe .
Art. 28. Depois de aceila a nomeação exprt'ssa ou tacilamenle
(art. 'i5) não poderáõ o arbil ros e cu ar-se ao enL.argo que
ret:ebêrão. .
Art. 29. Terminado o prazo marrado para a 11ecisão da causa
(art. 26 "0) poderá o jliliz puuir com mulla de .. % ri n % do
valor da causa e prisão de 8 a : O dias, o arbitro que fôr convencido de conJuio com uma das parle para demorar a deci~ã()
ou frustrar o compromisso.
Art. 30. Este julgamento será summario: ouvid,) o accusado
por escripto sobre a petição e documenlfls na parle. delllro de
tres dias improrogavei" inqueridas ver']lCllrnellle as lI'. tl'mtlllhas}
se as. houver, o juiz prorerirá a ua sentença p(lr est:ripLo,
como de direito róI'.
.
Desta sentença cllmpete aggravo de petição ou ele instru menta.
ArL. 3'1. Ireita a, nomeat;ão dos .arl ilro~, só por commum
accôrdo das parles poderá ser revog·lda.
.
Art. 32. Só poderàõ os arbitro, ,er I rcosndo!' pela partes.
P..QF. oaUSélJ legal pGsLeriol1 ao COlllpromlSFO, ",dvII se dl"lla, n~o
tinbão üOllbecimaotD, e jUfi.Lrern ~l'r ohegadu á SlI<l, nllLida del?ors
da nomeação.
krL•. 3,) Sã/!) causas lpgMs 'de reonsill;ãn do!'! a bi~ros. t.odas
as enlUTIeralilas no ;lrt. Hi l ; e p oposta por e.'cripl.o spr.1.julg,a"da
D,ro

f'~lT'mautaJla t,

i'9iÜ di) lleg.ullirn n a

I'l

7 17 dI-!

ll&:;(~. '

rt!. 3-4. i\ceita a nome-a'Ção ({lrt. ~f») oS al\hilros nmnend~s
ordenaraõ por despal',be, que a parLe" r1~dll7,ãj) :na i,lIlem}aO
nus; tel'ID: s) q,ue serão mareados, S6t;U II lo a (,lrllicoldaoe e \;ompJica'ÇiãQ do negociu e não poden-àõ· excedel1 do tO dias- p&GélJ
cada urna.
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Art. 3,j. O escrivão fará os a.utos com visla ao advogajo de
cad,l uma das partes, e, findo o termo, os cobrará com razões
ou sem eHas.
Art. 36. Qua.'ldo alguma das partes não tenha adíogado,
poderá no prazo marcado apresentar aS'Ígnadas as . uas allegações com os documenlos respectivos, independente de vista do~
aulos,
Arl. 37. Se alguma das parles não aJlegar ou não ajuntar os
eu documentos JlO prazos marcado, irá por diante a causa:
e não se ajuntar:í.õ depois, salvo e nisso convier a outra parte.
ArL. 3R. Quando a causa precisar d maÍor diswssão ou o
réo com a sua contestação ajuntar novos documenLos, de que
o autor não tenba feito menção, poderá conceder-se ao autor
p~ra replicar e ao réo para treplil:ar novo prazo, que nunca
excederá de cinco dias.
Art. 39. Terminado os prazo, e a~ partes, ou (lgnma della:;
protestou por pro"a t0stemunhal, 'er~l m'lrcada para isso uma
s6 dilação que não poderá SPI' maior de 10 dias,
Art. 40. As testemunhas serão inquiridas pelas parles que as
produzirem, seus advogados ou procuradores na presença dos
arbitras. no dia, lagar e hora marcadas pelo e criyão, com
intimação das partes, ou seus procuradores.
Art. 4:1.. No juizo arbitral seráo admitlidas toda~ as pro'as
admissíveis no juizo ordinario.
Art. 42. Findo o termo probatorio, serão os aulo confiados
aos arbitras em commum por cinco dias, para os examinar:
findos os quaes, declararáõ por cota se o achão em e tado de
ser julgado.
ArL. 4;). Se qualquer dos arbitras entender que a questão
não está sufiicientemente esclarecida, poderá mandar proceder ao
exame 00 diligencia que julgar conveniente, e mesmo ao juramento de alguma das partes, para ajuda de prova.
Art. M. Qualquer de tas diligencias póde Lambem ser feita a
requerimento das partes, se alguma delIas o requerer até en.cerrar-se o termo probatorio.
Art. 45. Se os arbiLros entenderem que a causa se acba em
termos de ser julgada, assim o declarará-õ por despacbo, mandando que, ellados os autos, se lhes fação conclu os para
en tença final.
Art. 46. Os arbitros julgaráõ de facto e de direito, conforme
a lei e as clausula do compromisso; salvo se no compromis.o
(art. lO, § 4°) as partes os auborizarem para julgar por
equidade, independentemente das regra e fôrmas cio direito.
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Art. 47. Quando os arbitros tiverem poderes para j algar por
equidade, independentemente das regra e fórmas de direito,
poderáõ prescindir do proce so estabelecido nos artigos antece·
dentes, e darão a sna decisão. ouvindo verbal e summariamente
aS partes e testemunhas, reduzindo a termo os depoimentos das
testemunhas, e admitlindo os memoriae que a partes offere
cerem.
Art. 48. A. sentença dos arbitros será datada e as ignada em
commum, se concordarem, ou separadamente :e di cordarem.
Al't. lt-!). Se concordarem em parte, e em parte di cardarem,
poderáõ na mesma sentença declarar aquillo em que concordão
e aquillo em que discordão.
Art. DO. e occorrer divergencia entre os arbiLros, e nlt
compromisso as partes não tiverem nomeado terceiro arbi tro)
ou autorizado a sua nomeação, o escrivão far:'!. os autos conclusos ao juiz para declarar extincto o compromisso (arts. f4.
e 26 § '1°).
Art. 5t. Se pelo compromisso estiverem os arbitros autorizado para nomeação do terceiro arbitro, o escrivão fará os
autos conclusos aos mesmos arbitro para a nomeação do terceiro arbitro.
Art. 52. Os arbitro, conferenciando entre si, declararáõ
por despacho datado e assignado em commum, ou a nornea~
çã~ do terceiro arbitro, ou a sua discordancia sobre e~sa nomeação.
Art. 53. Dada a discordancia entre os arbitros obre a nomeaç.ão do terceiro arbitro, o escrivão procederá nos termos do
art. DO.
AI't. 54. Havendo terceiro arbitro nomeado pelas parles ou
pelos arbitros, o escrivão lhe fará os autos concluso para desempatar.
,
Art. DO. D terceiro arbitro será sempre obrigado a confor'mar-se com a opinião de um dos arbitros; podendo, todavia,
se a decisão versar obre questões diversas, c.doptar em parte
a opinião de um ou outro sobre cada um dos ponto' divergentes.
Art. 56. 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
marcauo para a conferencia.
Art. 57. Nestas conferencias poderáõ os arbilros discordantes
modificar a sua opinião no todo ou na parle em que dis:ordárão,
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-e do que se vencer entre elles á pluralidade se lavrará seu-

tença por todos assignada.
Art. tiS. O terceiro arbitro dará a sua -deeisão na fárma
determinada nos artigo anlecedentes, dentro do prazo de vinte
dias, contados da publicação da sentença dos outros arbitros,
se não fór outro prazo marcado para este fim no compromi"-so,
ou se não fór renovado por mutuo accôrdo das partes.
Art. ti9. A sentença arbitral só póde .er executada depois
de homologada.
Art.·60. Asentença arbitral proferida pelo juiz da .. a instancia, ou por qualquer membro dos Trinunaes do Commercio, quer como arbitro unico e commum das partes, quer intervenha qualquer delles sómente como' arbitro nomeado por uma
dellas, será executada independentemente de bomulogação.
Art. 6... A sentença arbitral não aproveita nem prejudica a
terceiro, que não assignou o compromisso; mas os berdeiro
e snccessores dos que o assignárão respondem pelos seus resultados, e são obrigados a cumprir tutlo a que serião brigados, aquelles a quem succedem, ainda que sejão menores, ou
outras quaesquer pessoas sujeitas á curatela.
Art. 62. Se o compromisso não contiver a clausula-sem
recurso,- appellando algnma das partes, será a causa deciditla
em 2" instancia pela fórma e modo por que são julgadas as
causas da j urisdicção ordinaria (*).
Art. 63. É livre ás partes, sob sua responsabilidade, appellar
da sentença arbilral, não obstante a clausula-sem recurso.
Art. 64. Ao Tribunal Superior compete decidir se o caso é de
appelIação, não obslante a clausula-sem recurso.
Art. 65. A clausula-sem recurso-não obsta a appellação :
~ endo nulto ou extiucto o compromisso.
. 2.° Excedendo os albitros os poderes conferidos pelo compromisso (**).
§ 3,° Preterindo os arbitras as fórmas essenciaes do processo.
Art. 66. Decidindo o Tribunal Superior que não houve algum
dos casos referidos no artigo antecedente, não tomará conhecimento da appeHação.
Art. 67. Decidindo, porém, o Tribunal que o compromisso'
.nullo ou extincto, julgará nuHa a decisão arbitral, e mandará
que se proceda na 'fór-ma do art. 27.

".0

(,) Art. 65 § 2.
C·*) VicIo Dil'. t. 13, pags. ú54 e [67.
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Art. 68. Iltro- imo decidindo o Tribunal uperior que os arbitras excedêrão 08 eus poderes, julgar' nlllla a deci3ão arbitral, e mandará que os arolitro decidão de novo a causa, salvo
a disposição dos arts. 24. e ~6 § 5.
As"im se procederá tlmbem, quando o Tribunal decidir que
houve preterição das 1órma ess nciaes do processo.
Art. 69. Em qual 4uer dos casos dos arts. 67 e 6 a pena
-convenci nal ficará sem eITeito.
Art. 70. A pena c nve.lc·onal, no caso do art. 06, será demandada por acção de dez dias.
Art. 74. Se a causa já pender·em juizo ordinario, conlinuará
a escrever no juizo arbItral o eSCflvão que era do feilo.
Art. 72. e a causa começ3r logo no juizo arbitral escreverá
no feito qualquer dos escrivães do civel, a quem tocar por distribuição a requerimento do autor.
Arl. 73. Ao juiz que presidir o juizo arbitral compete:
L o Proceder ás diligencias que lhe forem requeridas p1ra
instituição do juizo arbitral. (Arts. 49 e eguin tts).
§ 2. o Impor a pena marcada no art. 29.
~ 3. 0 Conbecer da reca ação elo arbilros. (Arts. 32 e se·
guintes) .
4. 0 Homologar e executar as sentenças arbitra .
~. J. o Pro"ideDciar sobre todos os incidentes que dependerem de juri dic ão.
.trt. 7~.. O juiz de ,la instancia do domicilio das parte compromíltentes, ou de urna dellas, quando fór diver o, qual fól'
por ellas escolhido, será o competente para presidir ao juizo
arbitral.
Art. 75. COl1Linuaráõ a ser julgados conforme o Codigo do
Commercio os processos do juizo arbitral necessario, começados
antes deste regulamenlo, estando já os arbitros nomeados e
tendo aceitado.
Art. 76. Ficão revogadas as disposições em contrario.
Martim l?rancisco Ribeiro de Andrada, do meu conselho,
ministro e secretario de estalo dos negocios da jusliÇ'l, assim o
tenha eD tendido, e faça executar.
Palacio do Rio de Janelro, em 26 de Junho de 1867, quadragesimo-sexto da Independenola e do Imperio..
Com a rubrica de Sua Magestade oImperador.-lJlartim Prancisco Ribeiro de A. ndrada.
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Decreto n. 4218 de 4 de JulJIO de 1868.
Crêa mais quinze loaares de corretores para a Praça do Commercio da.
cOrte.

Hei por bem, na conformidade do art. 67 do Codigo Commerci'l, e sobre consulta do Tribunal do Commercio da côrte,
crear mai quinze lagares de corretores para a respecliva Praça
do Commercio, sendo cinco para a classe de fundos publicas,
cinco para a de navios e cinco para a de mercadorias' re\'ogadas :loS disposições em contrario.
Martim Francisco Ribeiro de Andrada, 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
4 de Julho de 1868, !107° da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Mage tade o Imperador.-Jlfartim Francisco Ribeiro de Andmda.

D creto n. 4,;..45 de 16 de Setembro de 1868.
Altera a di po 'ição do arl. 4i

60 do Regulamento n.

de 1 51.

06 de 26 de Jul110

1ela atlribuição que me confere o art. 101 12 da Constituição e sobre Consulla do Tribunal do Commercio da Capital
'do Jmperio, bei por bem decretar que o art. 4f
60 do
Regulamento n. 806 de 26 de Julho de '1851, seja ubstiluido
pelo eguinte:
{( Cotar ou fixar, diariamente, ainda quando se não· tenha
reunido a metade e mais um de seus membro., e á vista da
nolas de todos os Corretores, o preço dos cambias, fundos publicas e metaes predo os; e no ultimo dia uLil de cada semana o preço dos de contos, frete e mercadorias principae .
« Esta di posição se refere não só ao objectos que ac.tualmente estão em u o de serem cotadl3s, como lambem a quae quer novos e1Jeitos, mercadoria ou papeis de credito, que
dêm lagar a consideravei tran acções, e por sua natureza
ejão su cepLiveis de estabelecer um preço e cur o regular. »
Jo é MarLiniano de Alencar, do meu conselho, ministro e
secretario de estado dos negocio da justi a, as im o tenha
entendido e faça executar.. Palacio do Rio de Janeiro, em
c. c.

63
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dezesei de Setembro de mil oitocentos sessenta e oito, quadrage imo etimo da Independencia e do lmperi . -Com a rubrica de ua Magestade o Imperador. -José ~ta1'tiniano de
Alencar.

Decreto n. 4272 de 23 de Novembro de 1868.
Eleva o numero de correlore

de mercadorias da Praça da capital do
Imperio.

Hei por bem, obre consulta do Tribunal do ommercio da
capital do Imperio, elevar a 35 o numero dos corretores de
mercadorias desta Praça, revogadas quaesquer disposições em
contrario.
José Martiniano de Alencar, do meu con elbo, ministro e
secretario de estado dos negocio da justiça, assim o tenba
entendido e faça executar. Palacio d Rio de Janeiro, em 23
de Novembro de i868, 11.7° da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.-José Ma1'tiniano de Alenca1'.

Decreto

fi.

4,327 de 30 de Jaueiro d 1869.

Revoga o arl. 14 do Decreto n. 1097 do l° de Maio de 1 00.

Hei por bem, em conformidade do arl. i4 da Lei n. 719
de 28 de Setembro de 1853, decretar o seguinte :
Art. t. ° O trabalho do expedien le das Con ervatorias do
Commercio, ficará ct. cargo da Alfandegas e Mesas de Rendas
(art. i26 § 47 do Regulamento de 19 de etembro de 1860) ;
revogado o art. 14. do Decreto n. i597 do 1° de Maio de 18"5,
'Art. 2.° Os emolumentos devidos pelos actos de expediente
das mesmas ConservatorÍ;ls pertenceráõ á receita geral do
Estado.
Art. 3.° Ficão revogadas as di p sições em contrario.
José Marliniano de Alencar, UO meu conselho, ministro e
secretario de estado do negocias da jus:iça, as im o tenha
entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em trinla
d~ Janeiro de mil oitocentos sessenta e nove, quadragesimo
OItavo da Independencia e do Jmperio.-Com a rubrica de Sua
Magestade o Imperador.-José llfartiniano de Alencar.
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Decreto ll. 1,695 de 15 de Setembro de 1869.
Pro!Jibe as venda de e cr,lVO debaixo de pregão e em exposição publica.

Hei por bem ,anccionar e mandar que e execute a Resolução seguinte da As~embléa t~eral :
.Art. i. o Toda as venda de e cravos debaixo de pregão e
em expo ição publica, licão prollilJidas. 0"1 leilõe' commerciaes
de e craros ficão probibidos, sob pena de nullidacle de lfles
vendas e de milHa de '100 a 300~, contra o leiloeiro, por
cada um escravo que vender em leilão. A praça judiciae
em virtude de execuções por divida, ou de parlilba entre herdeiro', serão substi tuidas por propostas e 'cri pta , que os juizes
reccberáõ d s alremalante pur espaço de 30 dia, annunciando os ju:ze por editaes contendo os nonH:S, i(lade~, profissõe" avaliaç-es e mais caracleristico do e era íOS q Uf'
tenbão de ser arrematados. Findo aquelle prazo de 30 dias do
annUllCIO judiciai, o juiz poderá renovar o annuncio por novo
prazo, publi ando em audicnria as proposta~ se fàrem insignificantes os preços offerecidos, 0\1 se fôrem impugnado por
bertleiro ou cl'edores ql,le requeirão adjudicação por preço
maior.
Art. 2. 0 Em todas a' renda de escravo, ou ejão particulare ou judiciaes . prohibido, sob pena de nullidade, separar
o marido da mulner, o filho do pai ou mãi, salvo sentia os
filhos maiores de i~ annos. (.)
Art. 3.° Nos inventarias em que não fôrem illteressado como
herdeiros a cer.dentes ou descendente, e ficarem salvo por
oulro bens os direitos dus credore', poderá o juiz 1.0 inyentario conceder carla de liberdade aos es ravos inventariados que
exhibirem á vi La o preço ele Da;:; avaliaçõe jodiciaes.
Arl. 4." Ficão re\ogadas as di po ições em contrario.
José Martilliano de Alencar, do meu conselbo, ministro e secrelariu de E tado cios negocIO de justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Pa.lado cio Hio de Jalleiro, em quinze
de Setembro de lUil oitocentos sessenta e nove, quadragesimo
oitav€l da Indppendencia e do Imperto.-Com a rubrica de Sua
Magestade o 1m perador. - José Martiniano de A lenw?'.
CQancellaria-mór do Imperio. -José ~I a?,tiniano de Alenca?'.
Transitou em 20 do Setembro de ·1869.-José da Cunha
Barbosa.
(o) 1I1enores-de 12 annos: Lei n. 20élO de 1871, arl.

Ú,

7.
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Avi o n. 555 em ... 6 d
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impre cindivel a "nLel'\'enção do Juiz Commercial no
de salvado.

(lro(;e~sos

Ministerio dos Negocio da Fazenda.-Rio de Janeiro, em 26
de ovembro de 1860.
O Visconde de Itaboraby, prr idente do Tribunal do Tbesonro
Nacional, visto o oflicio da Tbesouraria da provincia do Espírito
Santo n. 5 , de 20 de Julho do anilo pa ado, communicando
que em solução á consulta (la alfandega da mesma pl"Ovinci:le o Juiz Commercial deveria intervir na arrematação, a qne se
tinha de proceder na mencionada alfandega, dos alvados da
barca ingleza Leltice Catharine, por não acbar bem '!aras e
positi vas as dispo;;ições dos arls. 33:1 a 338 do re pectivo Regulamento, re olvêra que as diligendas da arrematação derião
ser effec~uada pela dita R.epartição por não ter campo recido a
autoridade judiciaria no lagar do naufl'tlgio ;
lo
Declara ao r. Inspector da mesma ThesuUI'aria que não foi
bem re olvida a questão; porquanlo a inte\'l'enção do Juiz Commercial em todo o processo de salvados é imprescindivel, e
prescrevem-na o arl.. 732 do Codigo Comrnercial e a índole do
proces o de liquidação.
Se o .J uiz do Commercio deixou de comparecer no logar do
naufragio, essa falta não di pen"a a. aHandega de, em conformidade com o art. 336
3° do R.egulamento de 19 de etembro de {SoO, pedir ao juizo autorização para vender o salvados. e de consignar em deposito o producto, á dispo ição do
mesmo juizo, perante o qual têm de correr todas a reclamações.
Accresce que a disposição do art. 300 e seguintes do Regulamento das AIrandegas não regulão para ú ca o de salvado~,
e sim, como se vê da epigrapl1e de (Jue se inscreve o respectlvo capitulo, para o da venda em leilão de mercadorias abandonadas para con umo.-- Visconrle de Itabomh'iJ.

--~-----
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EMOLUMENTOS DAS REPARTiÇÕES
D reto n.

43~6

de .:.1 de Abril de 1869.

Dá Regulamento para a cobrança do emolumento das repartiçõe publicas.

Em virtude da autorização concedida pelo art. 28 da Lei n.
lti 7 de ... 6 de etembro de t 87, bei por bem orden'ir que

na cobranç:l do emolumentos das repartições publicas se observe
o Regulamento que com e te baixa, as 'ignado pelo Visconde
de ltaboraby senador do Imperio, conselheiro de estado, preidente do conselho de ministros. ministro e secreto rio de
e t:ldo dos negocios da fazenda e pre idente do Tribunal do
The ouro Nacional, que assim o tenba entendido e fdça executaI' .
Palacio do Rio de Janeiro, em 24 de Abril de 1869,480 da Independen ia e do lmperio.-Com a rubrica ele . M. o Imperador.
- Visconde (le ltaóorahy.
Re~lll:~mcn.o

a qne se rcfel'e o Doel'ct" n. -13,,6 desta data.

A.rt. 1.0 Do actooS expedidos a favor de particulares pelas
repal'tiçõe gcraes. com prebendidas as ecretarias elo senado
e iIa. camara dos deputauo', e rão cobradas para a receita
lo E lado, a titulo de emolumentos, as taxa designadas na
tabella aonexa a este Reguamento.
E ta di posição é exten iva aos actos praticados pelas mesma repartiçõe gel'aes e as ignados pelos presidentes de provillcia.
Arl. 2." Os emolumentos dos aclos que expedirem a AIfantlega e ~Jesa de Rendas, concernentes ás Capitanias de
porto no; logare. onde não bouver Capitão do porto ou
eu delegado erão cobratlos na fórm,t da tabella annexa ao
Decrelo n. 4. (.7 de "9 de Maio dtl 1 46 a que ~e refere o art.
683 do Regulamento de 19 de etembl'u de -1860.
Art. 3. As disposições LIe le Regnlame oto não compreheodeil\ O" emolumentos de que tratão os seguinte' paragrapbos
o quites continuão a ter a applicaçã delerminada na legislação em vigor.
LO O~ emolumentos consuldres.
• ~. o Os que são devidos aos membros dos Tribllnaes do
COIllmercio.
I
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§ 3. ° Os quc pt;rcebem os secretarios das capilanias dos
portos.
. 4.° Os que competem a empregados ecc\eslastico e os direiLOs parochiae •
5. o Os que pertencem aos juizos cornmi sarios de medição e aos parocbo pelo regi 'lro de terras do dominio pal'Licular; na conformidade da lei das terras publi a..
6.° \.5 cu ·ta judiciaria, comprebendicla' as que se pagão
em beneficio das casas de expostos.
,-\.rl. [~." r.onLinuaráõ a ser arrecadadas para a receita cio
Estado:
.' L" As cu ta' dos actos praticados pelos procnradores e
solicitadores da fazenda nacional, na demanda _ m que e ta
fôr ven~edora c.mtadas na fórma tio Regimento de 3 de ~larço
de 185;;, para os advogados e solicitadores. (Lei o. 5,14 de 28
de Outubro de 184 , art. 50).
2 o \.S devidds pelo' acto que praticar m o. officiaemaiores da secrelaria dos Tribunae' do Commercio na qualidade de escrÍ\'ães ou secretarios dos me, mos Lribunaes contadas na rórma do citrd Regimento, par;\ o e,criv:-es tia '1"
in tanda do civel e secretarios da relaçõe"
Art. 5.° Os papeis sujeit) a emolumentos erão expediu. á.
e tação ti'cal, onde os interessados poderáõ r~cebê-Ios, l~ oi
de paga a taxa devida, excepto:
1. n Quando :l I'eparlição, que lavrar o a·'to, e tiver a1.1loriza.da a arrecadar os emolumento., antes dá expedição;
2. ° As nomeações de lagares com vencimcnto dos cofres
publicos, a' ql1:les serão entrl'gues aos nomeados, qDe poderáõ
tomar posse e ter exerci cio, dependendo, porém, a percepção
dos vencimentos do pagaml'nto da taxa.
A' t. 6.° Os actos ex.pedidos pelas reparLiçõe da côrtc a
favor da. pe oas residentes n;JS prO\ ineias serão remetUdo
aos respeclíYos presidentes, os quaes ol'denaráõ a remessa dos
ml, mos acto' á repartição competente da. capital para a cobrança do;: emolumento, nos lcrmo do arl. 5°.
Art. 7. ,I A cobrança dos emolumentos dever.á. con tal' :
Dos pl'Oprios titulos, pOI' verb3.. d quitação ela. repartiç10
arrecadadnra;
Das nnmeaçõe rle bispos e passará a quitação no ben~
placito á bulia de confirmação, e das dos parochos na pro\'Í ao
de co\lação ;
Das aposentadorias e jubil çães, no titulo d6'laratorio do
vencimento;
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Das mereê de Guarda-roupa e mais offieiae menores da
Casa Imperial, e eonces ão do fôro de fidalgo, serão averbados os emolumentos no diploma que expedir o mordomo·
mór, na conformidade do art. 3° do Decreto n. M5 de 23 de
Dezenl bro de t 4. 7.
Art. 8. 0 Dos actos preparaturios para a concessão de quaesquer titulas, a sim como do necessarios para que elIes produzão seus effeitos, não se cobrclrá emolumento algum.
Art. 9. 0 Os titulos de empregos publicas e mercês comprehendidos na tabella annexa,
t a M, que não fôrem solicitados dentro do prazos marcados na legislação em vigor,
serão devolvidus pela estações fiscaes á repartição que os
houver expedido.
Os emolumento devidos por quaesquer outros actos, quando
não fôrem paGos depois de aviso da repartição de arrecadação
competente, serão cobrado executivamente.
Art. to. Ficão revogadas as disposições em contrario.
Rio de J,meiro, em 24. de Abril de i 69.- Visconde de Itaborahy.
Tabcl1a unuexll <lO Rc~ulalllento que acomvanha Cl Decl'elo
n. 43:>6 de Z4 de A.b"il de t869.

Nomeaçõe com vencimento e conces 'ões de apo entadoria, jubilação e pensão.

§ {. o Nomeação para empregos civis, do magisterio, da
magistratura, ecclesiasticos, diplomaticos, consulares, oflicios
e empregos (!e justiça; concessão de aposentadoria, jubilação
e pensão:
Do vencimento annual até i :000, 000.
5%
Pelo eXledente até o de ô:OOOi1JOOO.
i %
Os emolumento serão calculados sobre o \{3Dcimento fix.o ou
lotado do emprego ou mercê.
_
.
_
_
Do acce so, transferencia, remoçao, deslgnaçao, prornoçao,
ou passagem de empregos e olDcios do me
ou de differente ministerio erá cobrado o imposto na razao do augmento ou
maioria do vencimento annual.
2. o Nomeação da olJiciaes do exercito e da armada para
empregos da administração em repartições e estabelecimentos
militare :
Do vencimento annual de qualquer natureza, deduzido o
soldo propriamente da patente. .
., 2 %

:n0
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A nomeações de ignad s neste paraarapho e 00 antecedente ficão sujeita á. taxa fixa de decreto ou portaria, quando
a quota propcrcional ao vencimento estiver abaixo da mesma
taxa.
§ 3.° Nomeação de presidente do Supremo Tribunal
de Justiça e das Relações. . • .
40~000
. 4.° Nomeação dejoiz municipal.
30~00
Reconducção e remoção..
.,
20~000
§ 5. ° Nomeação de agente do correio.
W '000
6. ° Nomeaç;"o de carteiro, correio mestre de
offirioa, com vencimento diario.
5~00
. 7.° Força policial da côrte.
Corpo militar:
Commandante geral.
50 000
Major..
40<'P000
C1pitão. . . .
30 000
Tenente e Alferes.
20~000
Guarda urbana:
Commandante geral.
4.0S000
Commandante de districto. . . . . . . . 20:'»000
§ 8.° Nomeação interina de commis ão. ou de emprego com vencimento eventual:
Decreto.
20 000
Portaria. . . . .
iO 000
§ 9.° Ficão isenta :
[.0 As nomeaçõe' e promoçõe' de officiaes do exerüÍto ou da
armada a classes aonexas;
2.° Adesignação, distribuição, classificação, remoção, tI'ansfereuda, nomeação dos officiaes do exercito para as commissões
ou empregos de serviço especial ás differentes armas e corpos
do respectivo quadro ou ás fortalezas; e bem assim analogas
alterações dos officiaes da armada para todo o serviço elIecLivo
a bordo dos navios do Estado, corpo de ruarinha e companhias
de aprendize marinheiro ;
:\.O Acarta de senador;
fl.O A de ignação para subo tituição de empregado da mesma
repartição e a de officiae de gabinete dos mini tros ;
5.° Anomeação de delegados e de subdelegados de policia e
supplentes, no municipio da côrte;
6, ° A designação ou nomeação para commissões de serviços
extraordinarios;
7.° A concessão de meio soldo e de monte-pio ás familias
dos officiaes' do' exercito e da armada;
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8. o A conces ão de reforma aos officiaes do exercito e da
armada e praças de pretj
0.° A concessão de pensão ás praças de pret do exercito e da
armada;
10. A. pensões concedidas pelo Governo á famílias dos militares e dos officiaes e praça da guarda nacional e vai untarios da patria mortos na guerra do Paraguay. (Lei n. i 354 de
J 9 de etembro de 1866).
Nomeações sem vencimento; profissões e mercês.

§ 10. Po tos ela guarda nacional:
Commandante superior, coronel.
80~000
Tenente-Coronel.
'jO~OúO
Major .
60~OOO
Capitão, tenente, alferes ou 20 tenente.
20~OOO
Pagaráõ as taxas deste paragrapbo as patente de concessiLO
de honras elos postos, as de reforma e de passagem, nos mesmos postos, ou do serviço activo para o de reserva e Yiceversa.
Ficão isenta:
t. o A nomeação ue officiaes do exer(ito para servirem, em
corumissão, postos da guarda nacional (art. 57 da Lei n. 602
de 19 de Setembro ela 18:30).
2.° A designação de capitães da mesma guarua nacional para
ervirem (le major, nos corpos em que não !10U ver oflicial do
exercito, na fórma do Decreto n. '1OM:i de 5 de Abril de 1856 j
§ 11. Honras de ministro ds Supremo Tribunal de
Justiça. • -. . . . . . . . . . • . 50#'000
§ 12. Dilas de desembarg'1dor. .
. • 40~OOO
§ 13. Bi po tilular, comprehendido o beneplacito á
·10ü;JP000
bulla de confirmação.
•
50 000
§ 14. Honras de monsenhor. . . . " .
40~OOO
. HL Honras de conego da capella imperial.
§ 16. Prégador da capella imperial e honras deste
4.0~OOO
olJieio. .
....
.
35;tpOOO
§ i 7. Honras de dignidade das cathedraes.
30~OOO
§ (8. Honras de clJDegos das cathedr·aes..
.
30;JPOOO
§ -19. Addido de 2° cla se ás legações brazileiras.
§ 20. Nomeação de emprego não especificado:
20~OOO
Decreto. •
"O~OOO
rortaria. .
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§ 21. Ofliciaes honoral'ios do exercito e tia arrnatla :
Official·general. . . .
50 JOO
Dito so perior. . . . . .
30'000
Capitão e subalLernos. . . . . •
'20~ 00
São isentas as araduações de po.tos concedidas a
officiaes do exercito e da armada.
§ 22. Advogado do conselho de estado. . . . . 20 000
23. Despachante, ajudante de de pachante, caixeiro
despachante, nas alfandega e mesa de rendas. . 10 000
§ 24. Carta de negociante matriculado. . . . . ,'0 000
~5. Dila àe rebabilitação de negociante.
. . .
O 000
§ 26. Carta de corretor, agente de leilão, interprete,
trapicheiro, admlni.trailor de armazem de
depo ito. . .
.
.
60~1}00
§ 27. ~omeação de avaliador commercial. .
4.~800
§ 28. Duque e duqueza. . . .
30C~000
§ 29. Marqoez
marqueza......
2 O~OOO
§ 30. Conde e conde. sa, visconde e vi condessa com
250~OOO
grandeza, barão e baroneza com grandeza.
§ 31. Vjsconde e vis ondessa.
'150~000
§ 32. fiarão e baroneza.
. 100~OOO
§ 3::1. Honras ele graad 'za. .
25011000
§ 3·q, Titulo d cons'lbo. , .
50~000
80<p(00
. 3;). Tratamenlo de ex.cellencia.
§ 36. Dilo d senhoria..
. 3) 000
§ 37. Fôro de fidalgo canHeiro e moço fidalgo com
60~OOO
exercicio. ' "
. .
30'000
§ 38. Dito ele fidalgo escudeiro e moço fidalgo.
§ 39. Dilo (le cavaHeiro fidalgo e e cudeiro fi(lalgo. 20~000
20~OOO
§ 40. Conce são de brazão de armas. . . . . .
20~OOO
§ 4.i. Titulo de imperial.
§ 42. Mordomo-mór "
.,.
• 200~000
§ 43. Capellão-mór, estribeira-mór, 'amareira-mór
i20~000
e qualquer olIicial-mór.
....
§ 44. Genlilhomem. dama de palacio e vereador. . 100~OOO
§ 45. Mo o da camara da imperial guarda-roopa,
30~000
açafala, moço da camara e mai' ofliciaes menores.
§ 4(j, Honras de oflicios da casa imperial.
O mesmo que se deve pagar da nomeação effectiva.
130~000
§ 47. Grã-cruz de qualquer ordem. . •
100~OOO
§ 48. Grande dignitario da ordem da Rosa.
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§ 4.9. Dignitarios da ordem imperial do Cruzeiro e
da 1 asa. . . . . . . . . . . .
90~ 00
§ 50. Commendador da ordem da R'lsa.
80~000
. 51. Officiaes rio Cruzeiro e da Rosa.
70~000
52. Gommendador das outras ordens.
60~OOO
§ 53. Cavalleiro de qualquer orrlem.
:)o~OOO
São isenta :
1.° A condecorações, honras, titulos e uistincções
concediJa a officiaes e praças do exercito, armada e guarda nacional em destacamento ou
cargos Jestacados. em remuneração ele serviços
milHares. (Art. 22 da Lei n. 719 ele 28 de Setembro de 1853).
2.° As que rôrem conferidas a principes e a subditos estrangeiro' que bouverem merecido a benevolencia do Imperio.
3. ° As condecoraçõe da ordem de S. Bento de Aviz.
4..0 Aconce'são ao exercito e armada de medalba
de bravura, de campanba e outra., e a de
medalha. bumaniLaria .
54. Carta de naturalisa ão. .
~O . 000
Excepto a concerlida a estrangeiro que vier par~l o Brazil como
immigrante ou colono, ou se contratar para o serviço militar,
na conformidade das Lei n. 808 A de 23 de Junho de '1855,
e n. 'J fOi d' 20 de Setembro de i 60, arL. 1,..0, paragrapho
unico.
Diplomas scienlificos e lilterarios () titulos de habilitação.

55. Carta de dnutor ou bacharel, de pharmacell-

lico e de approvação no curso do instituto commercial da côrle.. . . "
...
56. Titulo de engenheiro geographo, de engenheiro
civil, do curso de differonte. arma e corpos do
exer it • titulo de agrimensor, de approvação
de piloto, pratico das b:\lTas e machinista..
Na taxa devid·l. pelas artas de piloto e machinista não se comprebebdem os emolumento
qne percebem o secretario e O' membros da
commissão examinadora, pelo acto de approva-

fO~OOO

501 000

ção.

§ 57. Parteira, dentista e sangrador. .

2:t1J000
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§ 58. ApostilIa em cartas ou diploma- de doutor em medicina ou cirurgia, de pbarmaceutico e outro obtidos em esculas
estrangeiras:
O me mo que pagarião o titulo, e fó sem passados pela
academia- do lmperio.
59. Certidão de approvação em exame de cada
uma das materia: exigida para a matricula nos
curso superiore, passada pela inspecção da
instrucção publica na cõrte.. . .
5 000
§ 60. Titulo de capacidade para o ensino de qualquer ramo de instrucção secundaria no municipio
da cõrte, comprehendida a licença para o exercicio da profis ão. .
10 000
§ 6f. Dito para o ensino primaria idem. .
5 000
Esta taxa é devida ainda que haja di 'pensa das proya de capacidaLle nu ca. os dos regulamentos de instrucção publica.
Approvação ou coufll'macào de e laluto e compromis os,
•
divp,rsa .

conce sões

§ 62. Approvação ou confirmaç:-o de compromis~os
e de estatutos <.le sociedades de b neficellcill,
religio a e litterarias. .
20 )00
§ fi3. Approvação de estatutos e autorizacão para
incorporação de sociedades anonym<l :
Banco de circulação, de depositos e desconto, com·
panbias de seguros. .
.
•.
60:;000
Associações e-companbias de mi neração, navegação
e outras mercantis ou industriaes..
.
40 000
Caixas ecnnomicas, monte-pios ou ele oe 'Ofl'O, sociedades de soccorros mutuos, seguros mutuos
de vida e credito real.. . .
.,
20""000
§ <h. Approvação de quaesquer é1.lterações nos com·
promissos e estatutos.
~O~OOO
Exceptuão-se :
1.0 A apprnvaçã') de estatuto e autorização de incorporação
de companhia que se estabelecerem para ê pe. ca no littoral e
rio. do lmperio. (Lei n. 876 rlp 10 de Setembro de -1856).
.
;l.o Dila para a fundação de sociedade de colonisaç1.o e emIgração.
~ 65. Approvação de estatutos e ;l,utorização para fL1ncionarem
no Imperio, de caixas 01) agencias filiaes de sociedades anonymas
estabelecidas em paiz e trangeiro :
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mo que pagarião taes ociedades se fôssem
no Imperio.
66. Concessão de pri vilegio :
Por 10 annos ou menor prazo..
Por mai' de i O annos. .
.
...
Send a inventores. nos termos da Lei de 28 de
A osto de 1 30, qualquer que seja o prazo da
duração. . . . . . . . . . . . .
§ 67. Cessão ou transferencia dos mesmos privilegios.
6 . Cool'es ão de entreposto particular e de tra·
piche alfandegado.
-§ 69. Concessão de terras publicas:
Até t :000('fl inclusive.. .
De '1:000 a 2:000$..
..
..
De maior valor-mais i('fl por conto de réi, não
excedendo, porém a. . . .
....
ão' isentos 03 titulos de .alienação de terras publicas por concessão gratuita, ou em remunera ão de serviços.
70. Titulo de lote' de terras vendidas em hasta
publ ica ou fóra deila. de cada lote. .
.
. 7i. Titulo de propriedade de terrenos pertencente ao dominio parlicular quando requerido. pelos
re<::pecLivos possuidores; e de legitimação ou
revalidação de posses, sesmarias ou outras concessões, sujeitas a estas opera õe. .
72. Titulos de aforamento e arrendamento de
terrenos nacionaes, de marinhas e de alluvião
ou accrescidos ás marinha. .
.
Nesta taxa não e comprebende os emolumentos
devidos aos empregados occupados na medição
de demarcação dos terrenos de marmbas.
73. Titulo de aforamento de lotes de terras
reservadas para povoações. . .
74. Titu lo de çoncessão de pennas de agua. do
aqueductos publico no municipio da côrte..
~idas

100õ

estabeJe50 000.

t OO~OOO
20 000
20 000
20~000
4~000

5g000

10 000

28000

4 000
iO 000

2 000
iO~OO

Passaportes e actos relativo a embarcaçõe .

7'. Passaporte e portaria para viajar.
Expedidos pelas secretaria de Estado:
Por pes~oa ou familia. '.
Concedido' pelas secretaria de policia:

lO' 000.
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Por pessoa ou famiLia.
São 1 entos :
LO Os pas aportes concedidos aos membros do
corpo diptornatico.
2.° O visto da autoridade policial nos passaportes
de estrangeiro .
§ 76. Passaportes ou passe de viagem aos paquele'3
e navio mercante..
,..
§ 77. Dilo a emharcações de coberta para a nave·
, gação entre os portos de urna mesma provincia,.
E i ento o passaporte ou passe ás ernbarcaçõe
brazileiras empregadas na pesca.
§ 78. Carla ou bilbete de saude ás embarcações, nos
termos do art. 79 do Decrecto o. 2734 de 23 Je
Janeiro de 186,...
..
.
§ 79. Carta ou registro de propriedade das embar ações nacionae ..
Averbação nas mesma carta.,
..
úas cartas expedida pelas Cunservatorias do Commercio,-mais pela assignatura do Conservador.
§ 80. Certificado de exame de vistoria das barcas
a vapor.
..
.
.
Nest I taxa não e comprehendem os emolumentos,
que fôrern devidos ao secretario e membl'os da
commissão de exame, pelo acto da vistoria.

ti 000

6~000
2~00

2~000

ti 000
'l~OOO
1~000

10 000

Licença e dispensas,

§ 81. Licença concedida a magistrados e empre-

gados civis, ecclesiasticos e milit re
Atê tres mezes ..
Por mais de tres mezes..
São isen las :
1.0 As licenças concedidas a praças de pret do
exercito e da armada;
2.° As concedidas a ofliciaes do ex.ercito e da armada
em virtude de inspecção de sande.
§ 8.... Licença cou:edida a pensionistas elo Estado,
jubilados, aposent:.tdos e reformados, não sendo
praças de pret do exercito e da armada, para
mudarem de residencia, comprehendicla a expedição da guia para o pagamento elo vencimento na repartição da fazen'da do logar da nova
residencia .

tiifljOOO
iO<pOOO

5~000
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83. Licença para aceilar emprego, pensão ou
condecoração de governo estrangeiro.. . . . 30~OOO
§ 84. Licenlia para impetrar bre\'e apostoUco da
anta Sé ou de seu delegado no Imperio..
.
5~000
Sendo para breve de dispensa de impedimento,
não se pagará mais do que esta quantia, ainda
que seja de mais de um impedimento e duas as
pessoas que a requererem.
São isentas do imposto as licenças concedida a pessoas pobre , declaradas taes pelo parocho competente.
§ 85. 13eneplaci to a breves. conceden'lo honras, graças ou titulos e peciae a cJerigos, seculares ou
regulares. . .
.
.
50~OO
§ sn. Beneplacito a breves concedendo graças espiritoae . .
....
.
. 10 'ooa
Sen do o BeneplaciLo a breve de dispensa de impedimento para ca amento, applicar-se·ha a obsel'vação do § 81~.
§ 87. Dispensa a corporaçõe de mão- morta para
po uirem.. .
20I/POO(}
§ 88. Licença a orden regulares para celebrarem
con lratos onerosos, na fórma da Lei de 9 de Dezembl' de 1830..
10~OOO
§ 89. Licença para abel'tora de estabelecimentos particulares de instrucção, uo municipio da côrte. .
5~000
Alicença para abertura de colJegios e escolas da
associação de S. Yicente de Paulo não está sujeita
a emolumentos.
§ 90. Licençaconcedida p la junta central ou commissão de hygiene publica, para abertnra de
botica ou fabrica de aguas mineraes e venda
de substancias veneno as..
.
.,
iO~OOO
§ 9L Licença para ahrir casa ou escriptorio de
emprestimo obre penhores. .
I O~OOO
§ 92. Lic~nça não especificada. . .
5~OOO
A' licenças a que se refere este paragraphó são as de que se
expedem titulos 6,;peciaes, e não a s de simples despachos.
As licenças das alfandegas para ir a bordo aos navios são.
~xceptuacIas de emolumentos.
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Cartas, Dreretos, Avi_os, Portaria~, Ab'al'á e Orden ; Termo e Regi Iros ;
Rubrica de livro, e ReconbeClmento de firn a' e certidões.

§ 93. Carta e decreto não especificados, comprehendidos os de perdão e de dispensa de lapso de
tempo. .
. . . • 20~000
Exceptuão-se o de perdão ou commutação de
pena, quando expedidos a favor de pobre.
§ 94. ! viso, portaria, offirio e ordem não e pecificados, comprehendirlos os avi os de dispen a de
lapso de tempo e o dA concessão de moratorias
a devedores da fazenda nacional.
1O~000
95. Portaria expedida pelas ecretarias de policia. ,
2 000
São isentos:
l. o Os avisos e portarias que ordenarem o pagamento de vencimentos, de ajuda de custo e de gratifica.ões proveniente de
contratos ou destinada a remunerar servi os extraordinarios.
2. 05 que comlOunicarem a deci ão de recursos;
3. o Os que versarem sobre matriculas em academia ou aulas de instrucção secundaria ou conce"são de dispen a de exame de habilitação para qualquer fim ;
4..? Os que f rem expedidos a favor de praças de pret do
exercito e da armada;
5.0 Os que se expedirem em beneficio de presos pobres;
6. o Os que ordenarem o pagamento a empregados, pelas e tações fiscaes dos logares em que residirem;
7. o Os que ordenarem o pagamento de divida passiva do
Estado, de qualquer origem;
8. 0 !s quitações passadas aos responsaveis da fazenda nacional.
§ 96. Registro das patentes e nomeações de oiliciaes do exercito e da armada e classes annexas.
()~OOO
§ 97. Dito das de reforma dos me mos officiaes.. .
5 000
§ 98. Matricula ou registro de diploma, nas juntas
de hygiene publica:
Medico, cirurgião, boticario, denti ta, parteira.
2~000
5~OOO
Droguista. . '. . . .
2 000
§ 99. Matricula de conductor de vebiculo. . .
§ iOO. Registro de qualquer documento ou titulo feito
nos li \TOS das repartições publicas por solicitação de parte. Cada linha de 30 letras. .
~060
Não se cobrará de uma verba de registro menos
{1'J\OOO
de. .
• •
0
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JOI. Alvará de moratoriaa negociagte matriculado. 50~OOO
de entrada e sabida nos livros""do
cofre dos depositos publicos. . . . . . •
i~OOO
.S t03. Verbas de embargo e penhora dos' mesmos
depositas. .
~500
§ 1O~. Termo lavrado nas repartições publicas. O
mesmo que e deve pagar pelo registro de qualquer documento.
Exceptuão-se os termos de fiança de responsaveis
á fazenda nacional, pela cobranca de rendas
publicas, por con trato de serviços -e de fornecimento ('l.).
to5. Termo de abertura e de encerramento dos livros de commerciantes agentes auxiliares do commercio e vendedores de substancias venenosas.
Por livro. .
.
106. Rubrica de· livros :
Na Conservatorias do Commercio :
Livros de negociantes e agente auxiliares do commercio. .Cada ru brica . .
~080
Nas juntas de hygíene publica:
Livros de vendedores de substancia venenosas.
Cada rubrica..
.
...
040
t 07. Reconbecimento de firmas dos agente diplomaticos e consulares. . ~ . . . • . .
500
108. Certidão extrabida de livros, ele actos punlicos e de documenlos :
i
Cada linba de 30 letras.
.
~O;)O
Nenhuma certidão pagará menos de.
~~OO
E 'ceptuão- e :
/
,1. o A fé de ol.licio de ol.liciaes do exercito e da a1JTI3d;l e
§ 102. Termo

~;·t

.

(

(.) Circular n. 27. -Ministerio dos negocios da fazenda. ~íuo; de Janeiro,
de Julho de 1869.
.
O Visconde de Itaborahy, presidente ele Tribunal do Thesollro ,'acional, ã
vista das duvidas suscitadas em algumas das repartições sobre o modo p:orque
se deve courar a taxa de 60 rs. devida a titulo .de emolumentos, na fórma
do ~ 10ft da tauelIa annexa ao l'.egulamento n.ft356 de 2ft de Abril do c9,rre,nte
anDO, por cada linha de ::lO letras que contivere.!D os lermos lavrados nas repartições publicas, sujeitos ú mesma .taxa, declara' aos 51'S. inspectores das tbesourarias de fazenda, que ella e deverá cobrar na razão do numero de linhas
de 30 letras que contiver o termo, cuja escripta convem que se faça reguIar~
mente, de modo que não se augmenle, nem .diminua o numero de letras
(}ne poder conter cada linha. - Visconde de Itaborahy.
.,,:"
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classes annexas, e as escusas de ~erviço da praça de prel do
exercito e da marinhagem'
2.° As certidõ,'s passadas ex-officio no int res e da justiça
ou da fazenda publica;
3. o Os,certificados de obilo passados pelos medico verifi(ladores.
As certidões extrabidas de livros ou de documentos findos
ou parados pac aráõ de busca, por anno, 500 1'S.
Contar-se-ba o tempo da busca do :lllno eguinte áquelle
em que os papeis e livros se acharem_(jndo~, excluido o anno
em que se passar a certidão.
.Ainda qoe dous ou mais individuo requeirão a certidão,
nem por isso haverá emolumentos de mais de urna busca, nem
esta será contada segundo o numero de volumes em que esti\'erem divididos os livros sobre o me mo assumpto.
Cobrar-se-na, porém, a irnportaucia de tantas buscas quantos
fôrem os objectos de que e pedir certidão.
.
RIo de Janeiro, 24 de Abril de i8H9.- Vwonde de Itaborahy.

Decreto n. 4394 de 19 de Julho de 1869
Altera o ar!; 61 do Decreto n. 738 de 25 de Novembro de 1850

_ •• I

Hei por 1em, sobre consulta do Tribunal do f.ommenio da
Côrte, decretar o seguinte:
Art. Lo O registro dos contratos e distratas de sociedades
commerciae , regulado pelo art. 5t do Decreto n. 738 de 25 de
ovembro ~,le t8vO, será. feito de conformidade com o arl.. U.
do Decreton. 27H de ~9 de Dezembro de t860.
. Art. 2.° Dev(loo as partes apresentar dous exemplares do
respectivo: instrumento, um dos quaes lhes será restituído
com a nota determinada na !':egunda parle do art. :f4.. do referido Decreto i:l!- '27H, e o outro ser~ archivado na Secr taria
do Tribunal com;~igual nota.
. Art. 3. 0 De cada. registro se cobrará a quantia de I''#J, além
da de 'J'#J do alicio do Desembargador Fiscal, nos casos em que
é elle ouvido.
r,
.' .Art. 4.· Ficão revogáuas toda as disposições em con~rario.
José . Martiniano
de Arencar, do meu conselho, mill1stro e
,

AVI,O
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secretario de e tado dos negarias da justiça, as.im o tenha entendido e faça 6xecutar. Palado do Rio de Janeiro, em 19 de
Julho de i 69, qU:Jdragesimo oit(lto da Independencia e do
Imperio.-Com a ruhflca de Sua 1age lade o Im~erador.
José Jt1 artiniano de Alencar.

e reto
Cr~a

I .

-4427 de 23 de Outubro de 186 .

c:nco lugares de

cOJ'relOre~

geraes para a Praça do Commercio na r,apiLal
da província das AJagôas.
.

Hei por bem, na conformidade do art. 67 do Codigo Cummercial e sobre consulta do Tribunal do Commercio de Pernamhuco, crear cinco lugares de corretores geraes para à Praça
do Commercio da capiLal da província das Alagôas.
Jos~ ~tartiniano de Alencar, do meu conselho
mini tro e
,ecrelario de estado dos negocias da ju:.tiça, assim o tenha
entendido, e fa<;a executar. Palacio do Rio de Janeiro. em 23
de Outubro de 48Li9, ql1ldrage~imo-oitavo da Independencia e
do Imperio.- Cl1m â rubrica de Sua :\1agesta e o Imperador.Jos~

jl[artiniano de Alencar.

VISO

n. 59 li 15 de Fevereiro de 1870.

Lhesouraria da' Alagôa , declara que fica revogado o seu
acto de decidir que os caixeiros do negociantes não matriculados não podião agenciar na res pecliva Alfandega os negocias
especiaes á ca as de que são prepostos' porquauto, obrigando
a disposições do Codigo (ommercial, tit. tO cap. 2°, a todos os
cornmercianLe , matriculados ou não, (A viso n. i 68 de 20 de
Julho de (853) e pertencendo os titulas de nomeação de caixeiros despachantes á classe dos documenLOs, cujo registro é
obrigatorio, nos termo do art. {O,
2°, comprehendido naquelle titulo e capitulo do Codigo, e a que faz refereDcia o arte
74; é clar/) que, na fôrma do arte 648,
2° do Regulamento
das Alfandegas, estão habilitados para agenciar os negocias de
seu patrões ou amos, os caixeiros das casa comllJerciaes não
matriculadas, que exbibirem os seos titulos regularmente registrados.
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Resolução d 23 de Fe relro d 1 70 (*).
Ao fiscal do Governo na liquidação da massa fal/ida de Â.
J. Â. Souto & C., communica para sua intelligencia e devidos

effeilos, que Sua Magestade o Imperador, conformando· e com
o parecer da sec.ão de fazenda do con elho de Estado, exarado
na consulta abaixo transcripta, ácerca do modo por que deve ser
pago pela massa fallida de A. J. . Souto C. o credito da
fazenda nacional proveniente de transac ão de letras ou cambiae havidas da dila flrma, houve por bem decidir que a fazenda nacional não pôde figurar na bypothe e dada enão como
simples credor chirographario, devendo por conseguinte entrar
no rateio com os demais credores da referida ma sa, visto não
e tratar de uma divida activa de caracter administrativo ou
fiscal, e sim de caracter e direilo commum e privado.
OONSELHO DE ESTADO
Parecer da secção de justiça a re peito da rehabililação concedida pelo Tribunal do Commercio da Côrte ao commerciante fallido Antonio José Alves
Souto.

Senbor.-Â ecção de justiça do conselho de estado, tendo
examinado em virtude do Avi o de 27 de Novembro proximo
pa sado os autos de rehabilitação do commerciante fallido
Antonio José Alves Souto, sentença do meritis imo Tribunal
do Commercio da Côrte que o rehabilitou (11s. 5 v.): razões do
recur o interpo to pelo desembargadoJ' fiscal elo mesmo Tri-·
hun·l (fis. 15) j e razões do recorrido (11s. 18);
Considerando:
i 0, que a rebabilitação foi bem fundada oa doutrina do Aviso
de 27 de Dezembro de 1864, 2, concebida nos termos seguintes:
{( Que para os banqueiros, que suspendêrão o pagamento,
dentro dos 60 dias do Decreto n. 3308 de i 7 de Setembro,
ainda vigora e não pôde deixar de vigorar a disposição do
art.2° do mesmo Decreto; porquanto, sendo o prin~ipal fn~d.a~
mento do processo excepcional dessas fallencias a lmposslblhdade do concurso do infinito numero dos credores das casas
bancarias, e este mesmo tambem o fundamento das concordatas
..concedidas em razão do peso e não do numero de votos, é
(.) Não vem na collecçãode lei: Rcv. elo

104.

\I1St.

dos Adv . n. 1870, pago
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obvio que, subsistindo aquellãs faUencias excepcionaes, devem
subsistil' as concordatas excepcionaes e todas as medidas connexas e tendentes a resolver ou modificar as dilas fallencias
que ainda ubsistem, sendo que fôra iniquo o negar-se a esses
banqueiros, ainda sujeitos ao regimen excepcional dos decretos
citados. o recurso especial que elles facultão, quando aliás o
mesmos banqueiros não podem recorrer ao regímen commum,
em razão da falta de formalidades que elle exige, e que o
excepcional dispensa.»
Considerando :
2. o, que não procede o argumento, a que se uoccorre o desembargador fi cal, deduzido da' expressões do art. 7 0 do Decreto
n. 3309 de 20 de Setembro palavras. « Só dei/ois de ultimada a
liquidação é obrigada a administração a dar conta ao juiz, procedendo-se a este respeito nos termos do art. 868 e seguintes
do Codigo do Commercio», porquanto essa disposição do art.
70 do Decreto suppõe, como o art. 86S da Codigo tambem suppõe, o caso de não ter havido concordata, porque havendo
concordata cessa ipso facto a liquidação; e outro-sim a concordata como a liquidação e a conta da administração, prescindem
em todo o caso do conc~rso numerico do credores, e só exige a
intervenção de tantos credores, quantos representem dous
terços do valor dos creditos ; sendo que a fallencia deve ser
concluida pelo mesmo modo por que foi iniciada e processada,
e a impossibilidade pbysica, que determinou as medidas excepcionaes para a abertura e operações da fallencia é a mesma
que determina a applicação e conlinna.ão das mesmas mediàas
para a resolução della.
A secção de jusUça do conselho de estado é de parecer que a
sentença recorrida seja confirmada.
Vossa Magestade Imperial mandará o que fôr justo.
Sala das conferencias da .ecção de justiça do coosellio de estado, 30 de Março de i869.-José Thomaz Nabuco de Araujo.Visconde de Jequitinhonha.-Domiciano Leite Ribei?·o.
RES.OLU ÃO.

Confirmada a entença recorrida, Paço Imperial, em 30 de
Abril de :1869. -Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador..-José jJfartiniano de Alenca?'.
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Decreto n. iS05 e 9 de

ri) e 1870.

Dá regulamento para a arrecadação do impo to do

ello.

Usando da autorização do art. JO § 9 do Decreto n. 1750
e ~O de Outubro de 1869, hei por bem ordenar que sI' execule
o Regulamento p'lra a arrecadaçã I do imposto do sello, que
com esle baixa, as ignado pelo Visconde de ltaboraby, con eIheiro de Estado, senador do Imperio, presiclente do conselho
de mini tros, mini lro e secrdario de Estado do negocias da
fazenda e presidente do Tribunal do Thesouro Nacion'~I, que
assim o tenha entendido e faça execular. Palacio do Rio de
Janeiro, em 9 de Abril de i870, quadrage imo nono da lndepenJencia e do lmperio.
Com a rubrica de Sua Mageslade o Imperador.- Visconde de
A

,

ltalJomhy.

Ru.ento para a arrCGállação [10 ÍlJlposto [lo sell aQue se refere o
I

fiUGl'eto n. 4505 desta da a.
TITULO. 1.
Do . cHo v.·o(lol·cioual.

CAPITULO I.
DOS PAPEl

lIJ I: I 1'0

AO

ELLO I'nOJ'ORCION.LL.

~rt. 1..•. Os titulo comprcbe~didos na' classes mPllcionadas T1C~le r,apltulo
eslao sUjeItos ao sel!o lJJ'OPol'cloJlal Ifxad D respectiva tabellas.

}- classe.
Letras de cambio e da t4r'ra; escripLos á ordem; r.red,itos e escl"iptura& ou
escriptos de obYiga~ão ou eJ;ol/eru~âoo de somma.s e lJahaycs.
VALOR.

SC:LLO.

Não excedendo de 20l>NOOO...............
De mais de 200S0uO até
4008000....
•

I

"

WOIIOOO

II

600i!dOl) •
ilOO6000 II

» .

JI

'e réis. paI' diante; c.obl'anuu-se ruaü
ASSlm

1.oo~UOO. .• •

~iOROOu.

•• .

I:OUO~OIIO....

t~Ouu por

200 I'éis.
400 II
lOO)J
800 »
18000"

conto ou frdccào fIe (~onto

DECRET

N. 4505 DE 1 70

1015

Comprehend 'm·<c nc,ta cla ',e:
L~lras d~ cambio c da terra sacad;; 110 IllIpcf'lH.
Lelra sacad1s em paiz c 'lrangeIro para sereu! aceitar. ou fl~7 lO; no lI,npert o"
E criplos á ordem.
CrellilQs, raclllr,ls ou conlas assignadas.
Titulo de ellll'reslilllo de dinh"iro.
Escrirturas puhl iras de hypolheca.
Contrato de ~ocirdade.<· -'
E·cripluras puIJlIc.• s e particulares de l1i<solllcfto de m:íMade.
. rrendamento ou locação e quae quer iLulõ de lransaIÍs ·ão ..de U ol'e
gõzo d bens illll1loveis, moveis e ellIO lentf's.
. Tltulos de transferencia, nâo ujeita ao ·imposto de lran.lDj:·~'O. W pro·irdade.
•
~ •
~. cripluras publicas de e criptos particul ·res de fiança.
:1 ".
C ria d,- credito e abono.
f. '
carta de on]ens.
•
f
Cunhecimento' ou bilhete d liniliv,)s de melaes pl'eciQ " p1.•S3d' peja
Ca.1 da Moada na conrormidadll <.lo art. 83, 2' põ.rte do Reg\!' ento II.
2'j:3í de 2 de Mar 'o de 1860.
Titulo. de !!aranLia de mercadorias, pa ',ad na co formidade do U.ecrcto
n. ~ôo de 8 de Janeiro de i870.
.~
Uilhctes passado- pelo as igllante' da' alfandega&. a a- H:;a- de direitos
li consumo e de reexp .rlaç~o, a que e referem o't;lrl . Q-.5, § ia, 586 e
612 n. :! elo Rpgulamenlo do t9 de Sel>:mbro de 1860,
.
. aldos de conta corrente, quando ajuizado . •
Endossos dos titulo em lJrnzo.
.• ,
Os dos que forem pagaveis á vi'ta. eLldo (eilos dep~l da apresentação.
Os dos titulos a prazo, qnanl10 feito depois do<velwilJ!ellto do' mesmos
tillIlo~.
. ., ..
Titulos de deposilo exU'ajudicial.:'
_,,..
Ordeu para elllrega de lIeo de m'[JIJãIJ, casado .em hce~ç.a.·
Termos de fiança pre ta la ani juito ou rei arllção publica,
Papeis que contiverem promess:\ ou obriaação, ailldá., que obJ(Jrll}a de
recibo, distrato ou exonemção de obrigação, delegaçào, subrogarào, garantia e daclaraçào ou liquidaç<1p;rle OUlma e valoreS.
• ._
2- elas e.
};ola ao lJOrludor c á vista.
\' AJ.OR DO FRI';T.El.

- ELLO.

. J

excedenrlo de 200S000
:;
'• .•.•• _.
200 réis.
UP. mais de 200S000 até i :QOO$OOO .. _
: .•.•. : .,. . . .. . . 1iOO I)
A-sim pl,I' diante; cobran o<() lJJais SOO réi' pt;!.' ctlnlo ou frac(:ào da
conto de réis.
.
[o

Ft'elal/llmlu de navio.
., SELLO.

VALOB

.'
.. •

P"l'n delltl'odo
lroperio. ,

Não excaden lo de 500600'1•.. ,.....
De maJ.s dll 500SIIOO até .j :OOOsuOO.

%~\J;~
~SOOO

lJoI!~rio.,

,

'HOOG
'.tI1VüU

2:U006000.
_ 88000
Assim por diante' cobrando·se U1ai 2S000 por conto ou fmcç.,w dtJ conto
de réis, SOlido o lIill'iu frtlLado para uenbru do Imptlrio, e (j,SlIUO seado pdra
•

i :00u8UOO •

JsJoo~

._PlU:!. i':"", do

Jlaiz eSU'augeiro, ou seIU ueCJa !a~a(l oe lugar.

lOl!)
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Apotices ou

t~tra$

de 'eguro e eDil/falos

011

VALOR DO PREmO.

SELLO.

Não excedendo de 108000..................
De mais de 10S000 até 50$000..
"

%OOréi •

(

I

i

iS»

26000 »
'.' . •. . •
38000 »
Assim por diante; cobrando· e mais 1Sooo paI' 50S000 ou fracção de 508000.
Art. 2.· O sello dos titulas da l' e 2- classe será cobrado:
»

5OS000 • i0081100
lOOSOOO • 15OS000

letrns de risc••

Lo Nos contratos de arrendamento, sobre o preço de todo o tempo da
locação, e} não havendo e tipulação de prazo, ou sendo este incerto, sobre
a renda oe um anno: compctando-se além dis o em ambos os casos a
quantia que se estipular sob o titulo de joia, entrada ou qualqúer outro.
No casos. de traspasso, sobre o valor correspondente ao mpo que faltar para a terminação do prazo, ou sobre o de um anno, se o prazo fOr
incerto.
2.0 Nas fianças prestadas em juizo ou nas repartições publicas, sobre ova·
lar arbitrado, ou estabelecido em lei ou regulamento.
i 3.0 os tilulos de arrematação de rendas publicas, sobre a lolação do excesso do rendimento que o contrato deve produzir e que constitue as van·
taaens do arrematante.
4.. Nas transferencias de apoUces e acções de companhias ou sociedades
anonymas, sobre o preço da negociação ou transmis ão.
'
5. 0 ['ias titulas· de contrato em virtude dos quaes e passarem letras lia
mesma data delle e que não constituirem por SI ó obrigação nova, obre
a dilferença entre o valor do con trato e o das letras.
Sendo o contrato feito por escriplura publica, o tallelJião deverá declarar nella qual a importaoCl:l do se110 das letras e o modo por que foi pago.
No caso de e cripta particular, igual declaração será lançada no tillllo
pelo .recebedor e escrivão do sello, dentro do "prazo de trinta dias da data
do titulo.
:
.
.
6. 0 Nos contratos de sociedade, sobre o fundo capital, qualquer que seja
o tempo de dur~ção; e nas prorogações sómente sobre o accrescimo, se
o bouver.
.
7.' Nos contratos de que houver diversos exemplares, numerados seguidamente, soure um delles ómenle, declarando nos outros o recebedor
e o e cri vão do se110 o numero do exemrlar sellado, o valor do impo ·to
e o nome d,e quem .Íl.lUtilisou a eslampi ba, ou a data e o numerO da.
verba, se nao fõr sUjeIto ao ello adheslvo.
Esta dispo~jção não é extensiva ás lelras.
..
8. 0 Do capilal das companbias ou oe.edades anollymas ·e suas agencIas
~ caixas filiaes, sobre a importancia talaI das enlradas, li medida que o
capital e 1õr realizando.
9.' Nos titulas enJ que.e ronvelJci(lnaropagamento, porprestaçôesde.quantias, que se mio possa deterllJÍllar, sobre a imporlancia de uma allltUldade.
" 10. No cOlltrHos con~ .as repartições publica, não se declaralldo o '!aJ' r lolal, al)les da expcillçao das ordens pilra pagamento de cada prestaçao.
H. Das notas ao porlndor e á. vista, sobre o termo médio dos bilhetes·
de cada clas e em circulação no anilo anterior .
. E te termo' médio será calculado, verificando·se o numero dos blllIele!>
emUlidos de cada classe em circula~ão, no fim dos mezes do referido anno
e di\'idindo·se dppois o total dos bilhetes pelo nllmero dos mezes.
.
An. 3.' O seBo proporcional de UllJ titulo compreiJende. o das dISPO.SIÇÕf'S conslitutiv,1S do conlralo e das que fOrem cOllsequP,llcias necessanas
delola .
',. .
Se, porém, o titulo contil-er vnrias estipulações' independentes uIDas das
op.tras, de sorle que por si só constituão outros lantos contl'atos, será deVIdo o sello de cada, Iuna, delJas, ainda que se re.llrão aus mesmos con.
trahenles.

DECRETO K.

4505

DE

1

la

1017
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!lIel"cM pecuniarial •

. Art. 4.' Ficão sujeitos ao ello de 2 o/ odo vencimento de 200S000 paral
cima:
'filulos de nomeação expedidos por funccionarios publicos e autoridade~
ecclesia licas, pelas mesas das camaras legislativas e das assembléas provinciaes e pelas camaras municipaes.
Os de empregados das corporações de mão-morta e sociedades anonymas
Os de concessão de reforma, aposentadoria, meio soldo e outras merCês
'lecuniarias.
Art. 5. O sello será calculado sc.bre o ordenado, gratificação ou outro
lencimento de um auno, cornprehendidas as porcentagens, commissões e
~DlOlumentos, conforme a lotação.
SI Lo Nos ca os de accesso. transferencia, remoção, ainda que para lugares de diverso ministerio, reconducção ou novo provimento para conti_
nuar no exercicio do mesmo emprego; pagar-se-ha o sello proporcional da
melboria de vencimenlo, se a houver.
SI 2. 0 O sello de accrescimo será devido, ainda que se não lavrem novos titulos, liem apostillas, averbando-se naquelles em virtude dos quaes
se ~r.barem servindo os empregados.
Al't. 6. 0 O sello dos titulos desta classe é devido, qualquer que seja a
fór::!ll por que fôr expedido o acto da nomeação ou nlercê. Havendo maia.
de um acto, será averbado no que der direito ao exercicio do emprecro
ou . . S vant}lgens da nomeação.
" ,
rI. 7. o Sómente :\ vi ta dos titulos de nomeação devidamente sellados
se abrirá asselltamento e serão os empregados incluidos em folha de pa a:
mento ; podendo estes tomar posse e entrar em exercicio antes de satisfe to
o seBo.
Art. 8. 0 Não obstanle a disposição do artigo antecedente, será permittid() ,
abrir as entamento no:tbesouro, sem pagamento do seBo:
Lo AO titulos dos empregados do cor~o diplornalico, que o ;1oderão pa.gar nas Jeg-açõe ondl-l receberem os \'encllnento .
2.0 AI' do
mpregados pensionista. residrnte na provincias.
Arl. 9. 0 O se1l0 da patentes dos mililare~ poderá s.er arrecadado á I'1sta
de guias das pagadorias da côrte e thesourafl3S de fazenda.
D

CAPIT LO li.
DO

TIT LOS 1 E1'iTOS DO

ELLO PROPORClO1'iAL.

I' e 2" classes.
Art. iO. São isentos:
•
1 l. Titulos de actos e contratos sujeitos ao .imposto de transmissão de propriedade, salvo e contiverem est ipulaJôes IJIdependentes, de sorte que por
si só conslituão outros ct1ntralos sUjeitos a eUo (art 30 l.
JJ. Bilhetes e outros titulo, de credito emillidos pelo t6esouro nacional
e pelas the80urarias de fazpnda geraes ou provInetaes; exc.epto a letras
sacadas a favor de particulares, aiuda que para movimento de fundos entre
repartições publicas.
m. Notas ao porladol' e á vista, emittidas pelo banco do Brasil, e o fundo
capital do mesmo banco.
.
IV. O capital das sociedade$ de credito real. e as letras 'ypolhecarias ou
a Iransferencia. destas (Lei n. 1237 d,' 2Ii de Setembro de 1864., art.·i3, SI n,
e Decreto n. 34.7i de 3 de Junho de i865) ..
V. V.des postae~.
VI. Os conhecimentos, passados para pagamento .aos vendedores de genero
para o~ arsenaes f' Olllros estabelecÍlllentos pubhcC'S.
VII. Concordatas cOllllllerciaes Clllebradas judicialmente. (Decreto n. 24.8i dI"
28 de Sete1lJhro ele i859\.

I
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Y!ll. hlol'l10ria conreclidas lia fôrma do Codi!!o Commercial.
TilUlos, ,,'cl e papei'l VI' dos o proce~ a,le. nos rnn ulados das
naçõ' s estrangeiras, suão U\'erem de produzir os sens elIeilo, no imperio.
X. Contratos de empreitada ou IOC1rão dI' S"'r\riço, "'fi que o empreiteiro
ou locadur aprnas forll",ça o prop io lralmlhn ou indu'Ll'ia.
Xl. Aolo~ rolali 'o· fi desapropriação por ulilid<lde ou neeP sid1de publira,
por conta do Estado, das admini trações provinciaes, OJ das CalDaras mu·
llicipa s.
XII. Tilul s d 1 COllrps :ia de I iherclad '.
XIII. Obri;(açõ"s, c ulela. d p, Jlbor e todo' o actos reI, livo à' "dmi'
lIi lraçõ(' d s l'al\aS cl·onomiras. Jl1ont('~ pios, monle ele piedadp. ou de
soccorro e sociedade d> soc O! 1·: mulll": e o capital do mesmo estabel .cilJlentos, crf>aoos n:l fÓl'llla da Lri n. l 3 de 22 de A osto de 1860.
XI\'. COlltratos de parl'etia, 01 il'lJrados com olonos,
X\'. TiluJos e documentos aprcson ado' "'111 juizo a favor dos ::jue litiga·
rem por sua liberdade.
X 1. Quilaçõ s de dinheiro pr0\'cnienlcs de contratos que tellbão pago
sollo proporeiollJ1.
EXCrplldio l' :1. que compn hr.nelão pagamonto de jur ou de quanra não
computada no tiluJo principal, ~,qual' l'ag~1 ão o 110 do accre cimo.
X\'II. TI",n. fercllcias de apoli('rs, acçõe de compaubia e 'ocif'dades anony",a~ e ou Iras titulo para o plI 'ito 11' erem recebid.:Js em penhor.
XVIII. Trall f"r.lIcI3s em li.ros de apoliec e acçõ 's de companhia e
socil'dadl's anon) mas cm conseqnencia dI' tran mi ão por tilulo oneroso ou
gratuito, cle qUt: se tenba pago sello IlrOpol'eional ou impo to de tmn mi 550
de propl'iedad{)
MI. ti. 'ão é d ido sello do endossos li ordem sem declaT'ação de t;alar
recebido ('u cm conta, nem dos pa ~dos alé o dia do vencimento nos lilu·
los a prazo, ou anles da apresenlação, quaulo flquelles que fOrem paga veis
IX.

á viSl".

Os endo.sos em branco repulão-se sempre á ol'dem com valor recebido
(Cad. Com., arts. 361 e 36~).
Art. n São isentos:

1. Vellcimentos d. empregados do corpo diplomatico em disponibilidad',

li. Titulos de ,uh~Liluição lemporaria entre: empregados da me. ma repartiçã e os de ex,'l'I icio rventuaJ.
III. Titulas d,\ nomeação interina, ou por mono ele anno, e os de emprego
de vencimento annual menor de 200ROOO.
IV. Gratlficàções por serviços oxtraordinarios e a de officiaes do gabi·
nete.
V,
'oDleaçõ~s de delegado e subclelegaclo de policia.
'J. Ti'ul ele r. forma de praças de pret e as V3111a a ellS de efl'ectiviclade
que lhes rompeLirrm,
VIL Pensõe.. concetlidas a familias do militares o (los officiaes e praças
da guarda nacional e voluotarios da patria, que morrerem em coo eqnencia
da gu f1':J do PaJ'aguay.
VIII. GraliOraçõa~ militares inbemntes ao exercício do posto, excluídas a~
que se derem por cODlmissões ou empregos.

TITULO II
Do sello fixo.
CAPITULO I.

nos PAPEIS sumlTos AO SELLO FIXO.
Art. 13. Estão sujeitos ao sol1o fixo os papeis, livros e titulos comprebeo·
didos na s~gl:in tes classes;
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1d dasse.

l"or iI qu.e pagão seguI/da a nu.mero de (uli

<.

! .o-Papeis (oTtmses e documenta.' civi .

Autos lie qualquer natureza, comprehendido. o. que correm ante
o juizo c('clesiastico, delegado, subdel gado e juizes de paz.
Requerimentos memoria e memoriaes; dirigidos a qualquer autond;lde. . . . . .
...........•
~ cripta
parliCIIlares, ou por inotrumento publico fóra da nota,
em qcc directa ou in~irectamente se não declare valor certo .
Tra \:tdos, cerlidõe e pulJJicafórma. . . . . . . • . . .
Sentenças e sobre- enl~nça. cxtrallidas de processo. incluida a< de
formal de parlilba. . . . . . . . . . . . . . . .
Carta, te temunbaveis, precataria, avocatoria:: execulorias de inquiriçâe., arrema~aç~o e adjudieaçno: ainda que expedidas a favor
da fazenda provmcml. . . . . . . . . . . . . . .
Provi ões dE tutela e oulras niio especiHcada. . . . . . • •
ln trumenlOS de dia de apparerer, de pos e, prolesio e oulro fóra 200 rs.
da. nolas. . . . . .
. . . . . . . . . .
Editaes f: mandados judicia
Procuraçõe e 'apud-acto, não conlendo clausula que lome exigível
o seBo proporcional . . . . . . . . . . . . . . •
Sul) taLlelecimenlo das mesmas quando não outorguem poderes para
a venda de e cravos . . . . . . . . . . . . . . .
Atlestado e .recibos de menos de 50$000 .
1'estamentos e codicillos. . . • . . . . . . . . • . •
Compromissos ou estatuto de irmandades, orden terceira, con·
fraria e ociedade. . . . . . • . . . . . . . . •
Contratos/. titulo e papei não njeilo ao ello propore.ional, nem I
a taxa Ilxa maior.tlo que a' designada nesle paragrapho. . • • I
• 2. 0 -

Livros.

De termo de bem-viver, de segurança o os de rol dos cULPados.,
Dos cofre de orphão. . . . . . . • . . . . . . . .
Da ordens tefcdi'a ; it'mandade • confrarias, f::.brica e hospitaes.
ne nota. de protooollo das audJencia • do apontamento de letras \iOO rs.
e do registro de labelliàes e escrivães de qualquer jllizo. . .
I)e pr tocollo.(1.1) o1)lciaes do I'egislro geral. . . . . . . .
Dos di tribuidol'e judiciaes & depositario publicos. . . . . .
De regi tro de na>cimeuto • J'aplismos, c.asaUlentos e obil.os. • .
O· que são obrigado a ter Ú cúlfllJlel'cianles, companbias, corre· ,
tor , a~ento d~ leilõe , tmpicbeiros e ad!Dini traliore de ar- \. ""O rs.
mazen ae depu Ilos (Cad. Cou ., arl .!l, 13,50,71 e 88). . . . ,
{IS dos de par.han te
_ . . . • . • . . . . . . . . .
As I~xas estabelecida 1I0S §SI lu e 2u são devida> por meiá folba de papel,
toda escripla. ou em parte, nào excedendo de 33 centímetros de c II1primrnt'l e 22 de largw·a.. Excedendo esta medida, cada meia folba (Jagnrá (J
(!.
'da respectiva taxa.
.
a.. é permíttido escrever om cada meia folha de papel dou' ou mais
aelus, salvo pagando·se o sellu de cada um; excepto os que fõrem escriptos
em consequencJa ou para complemenlo dos actos que os' pn..cede~em.
j

2" dasse.

que pagão

lia ra,ão da qualidade da acto.
Si 3. 0 - Documentas diversos. (.)
l\ec!bos ou qllitações particulares de !)O$OOO pam cima. • . . .
!'ápe{$

Ree.lbos ue dinj)eiro drpositill1ú e.n. conta CúJ'l'ente nos bancos e
Casas hn~lr.arHls de 508000 para cima • • . . . . . . •

?

200 rs.

I
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-Cheques e mnndndo ao portador ou a pe,~" 1 detel'l11inilda, pas. ado
para serem pagos por banqueiro., na IUI'sma pra a, elll virlude de
cOlltas correntes, na rórma do al·t. i o, ~ iO da Lei de .i!::! de .\go to
de i850. • . . . . . . . • . • . . . • . • .
Titulas de couce'são de penna- d'agua do. aqlleductos j.'ublico·..
Diplomas de babilitação para er nomeado juizde direito (Dec.\
n.587 de 26 de Julbo de i850) • • • • • . • . • • .
Passap~rtes, guias de mudança de uomicilio e titulas de residencia, J
Conhemmentos de carga. . . . . . . . . . . . . .
Cartas de registro de embarcação. , . . . . . . . . .
Suhstabelecimentos de procurações, que outorguem poderes para
a venda de um escravo. • . . . . . . . . . . .
Seudo para mais de um, a taxa erá mulLiplicada pelo numero
dl'lles, comtanto que não -exceda de i:OOO,~,
Titulo lle poso e de tlll'l'enOS devoluto (Lei n. 601 de i de etem'
hro de i8õO) • • "
.••..••••••
Excedendo de um qnadrado de õoo bl'aças por lado, cobrarse·hão tantas vezes õaOOO (tuantos fÔl'em os quadrados de igual
numero de braças, exclwdas as fracções.

~OO 1'8.

'~$OOIJ

208000

58000

Si 4. o -Licenças.
A empregados publicas, até tres mezes.

. • • • •
"
Por mais de 3 mezes .
Para aceitar emprego, pensão ou condecoração de governo estrangeiro. • . . . . . . . . . . . . • . • . • .
Para abertura de theatro, concedida por l!utoridade policial. •
Para espectaculos publicas, de que se aulira lucro, idem, • .
Licenças c0Il:cedidas p~las camaras m~nicjpaes, para o exercicio ~
de mdustna, proJlssao. arte ou officlO. . . . , • . . •
Pelas capitanias dos portos.. . . . . . • ". • • • •
Licenças e alvarás não especificadas. . • • • • • • • •

28000
48000
30aOOO
408000
308000

48000
2aOOO

Si D.o-Loterias.
Bilhetes de loterias, segundo o numero de inteiros do plano approvado. . . '.
• • • •

Si 6.o-1'-itutos

Cartas de mercê do titulo de Duque ou Duqueza.
De Marquez ou Marqlleza . -. . • . • . . . • •
» Coude ou Condessa, Visconde ou Barão com grandeza.
II
Visconde ou Viscondessa. • . • . . . . . . .
»)
Barão ou Baroneza. .
ti
Horiras de grandeza.
(
» Conselho. . . . . . .
»)
Tratamento de Excellellcia
»
»
» Senhoria.

Si

õO 1'8.

e tratamentos.
l.:oooaOoo·
SooaOOO

6008000
flOOaOOO
3OOHOOO
3008000
lõOHOOO
3ooaOOO
iõOaOOO

7.o-Nobre%a e Bl'azão.

Alvarás. ~e mercê de Fidalgo Cavalleiro, ou' ~loco Fidalgo com
exerClCIO • . .'. . . ..... . . .
De' Fldal"o Escudeiro, ou Moço Fidalgo. . ~
» Cavaileiro Fidalgo, ou Escudeiro Fidalgo •
» Brazão d'armas '. .

200aOOO
HO.~OOO

808000
708000

Si S.o-OfliGios da Casa ImperiaL
Mercês .do cargo de Mordomo-mór . . . . . • . • . .
.De Capellão·mór, Estrlbeiro-mór, Camareira-mór, e qualquer Oiliclal-mór da Casa Imperial • • • • •

5008000

4OOHOOO
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....
....

Gentilbomem, Dama. de palacio e Veador .
:\foço da Imperial Camra da gllarda-roupa.
Mordomo.
. 0.
Açafata
Olficial-menor . . . .
Moço da Imperial Camara . . . • • . • • • • • •
~ualquer outra nomearAi:o de officio ou emprego da Casa Imperial . • • . . . . . • • . . . • • • • • • •
'Bollras dos referidos officios, metade do sello correspondente ao
titulo de effectividade.
)'
•
,.
•
•

~

SI

9. 0 -

10. -

aoosono
uo,OOIl

8OS000

60 OO(}

70000
50S000
~OSOOO

L

Condewraçóes.

Jl.ercês de Grã-Cruz de qualquer Ordem.
• • • • •
.De Grande Dignitario da Ordem da Rosa.
• • • • •
» Dignitario da Ordem Imperial do Cruzeiro e da Rosa. • "
I) Commendador da Rosa.
. . • . . • • • • • • •
• • • • • •
• Official do Cruzeiro e da Rosa. •
• Commelldador das outras Ordens.
li Cavalleiro de qualquer Ordem.
. .
• . •
l>s a{Vaciado com di Lincçõe de qualquer Ordem pagaráõ
IDaJS metade do seBo corre pondente aos gráos anteriores,
que lhe não houverem ido e pecialmellte conferidos.

SI
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4008000
3008000
200%000
i50S00(}
1208000
60S000

DipLomas scientifi.cos e outros.

Cartas de Doutor e BaclJaJ'el . . . . . • . • . • . •
Cartas. de bacharel em letras, de approvação do curso de institutos commerciaes, de engenbeiro civil ou geograpbo e de
pharmaceutico. . . . . • . . . . • . . . . . .
-Outros titulas de habilitação cientifica ou de profis ão . . .
As apo tiLla, no titulo scientificos, passados por faculdades
estrangeira, pagaráõ o sello acima estabelecido para o que o
fOrem no lmperio.
,lk> Advogado do Conselbo de E tado. . . . . . . . . .
Provisões para advogar, a quem não seja formado pela faculdades do lmperio:
fem declaração de tompo, ou com a clausula de - ernquanto
se não mandar o contrario - ou . emelhante :
"Nas cidades em que houver Relações
Nas outras cidade e vilias . . . . . . .
Sendo provido temporariamente, cada anno .
....
Provi õe de olil~iLador dos audltorio das cidades onde lJouver
Relaçõe. . . ,
.
Da outra, cidade e villa9 .
.... . .
. 'ende tem pararias, cada anno ou fracção de anno
Nomeações de e crevente juramentado .
Diplomas de matricula de negociante. .

Si

508000
20.000
28000

508000

J50 '000
9) 'DG

:isoM

O 000
30$000
28000
" 000

60'000

H. - Privilegias.

Diplomas de concessào de privilegio a qualquer empreza :
Por (Jez annos l ou menor prazo . . .
• mai de oez anno at vinte. . .
~
mais de ,rinte anno'. . . . . . . . .
Pa~ar-se-ha o sello estabelecido nesle paragrapho, ainda que
.(j privilegio seja e tipuJado nos contrato
e e talutos de com·
panbias ou sociedades anonymas.
: J2.-

.

Ol~tras

merces.

'l'itlllos de conces ão de hon.l'a de ministro do supremo tribuna.
de justiça • .
. • • • • - • ~
• ~ _

10 SOOO

3008000

1:)008000
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Tilulos de bonra de De embargador . . . . . • • . .}
lIilo de honras de 10n ~nhor . . . , . . . . . • . ~
Dilo: do bpllras de C nego da CapeIla Imperial e Calhedral dO)'
I lO de .I1\nelro. . . . . . . . . . . . . . . .
DilCl. de P,f PRador dn Capella Imperial e de honras deste omcio. }
Ditos de Itpnra d,' dignidade das outras catbedrae . . . .
l'ion.eaçiio de addido de 2" clas e.á Legações. . • • • .
Titulo. l!P commis,ão se,m, vencimento ou de emprego remu- ~
nrrarlo, Il11\s de exerrlCIO eventual.. . . . . • . • .
Titulo de nomeação interina, ou por \lIonos de almo, e os
de emprl'Ro do vencimento aUllual monor de 200S000. • •
Titulo de remo~'ã d empr go ou para continuação de exercicio,
~pm mellJoria dr YlllciuleJlto .
. . . • . . . . • •
Pat ute concedendo lJOnra e graduacõe de postos do exercno o .da..armalla :.
Ofilc'ial grJJcr I... .
])ito uporior, • . . . . • •
Capitão ou lJballeUlo. • . . •
Sellllo a , graduaçDu>. conCildidas a omciaes do exercito e
arnada. ~. " .
. ......••...
FaleI tes de mciae.~ da guarda nacional, quer de elIecLívidade.
quer de re~ rma, de cOllces~ão de honras ou de pa sagem da
acth a para a I'e.crva ou vice-ver a:
Commandanl sl.õj101'Íor ou coronel. . •
Tenente-roronel.
?tIajor. . . . . • . . . . . . . • . .
'apHão. lenente, aHeres ou 20 tenente. . . . •
artl'l de natllralisação, ex,;epto as quo fOrem Lentas dos emolumentos cio . ecrolaria, . . . . . . . . . . . • .
Carias de autori ação ne companhia ou sociedade anollyma e de
approvação do~ eslatuln .
.
Sendo concodid;t a aulori ação por acto di tincto d da approvação dos e:talllto~, cobmr e·ha de c;tda um metade d ·-Ie ello.
Artos de conflrn',1çào ,d com proJl1 i os de confl",ria, irmandade e onlom terColJll'a ' . . . . . • . . . . . .
Alvará de supprilllcnt ' de licença de pai ou tutor para casamento, . . , , . . . . . • . • . . . . . . \
Di. pemas de Inp, o de tempo, • . . . . . . . . . .)
arras de perfml:! ão c adopgão, lanta vezes quantas as pessoa
ronlPmplad:I., , . . , . . . • . . . . • • • .
Dilas, de supplemculo d' .idade, idem. . . • • • • • • •
"ovlsões de opere demu!1endo. • . . . . • • • • • •
[JloOlas de Qualquer mel' \ não especificada.

t

i3. - Diplomas ecc!esiaslicos.
'.Bullas de ôonfirll1ação do I,ispo tiLular, • . . .
Dreves concedendo honra graça e tillllos especiae a clerigos
seculare ou regulares.
, '. .
Dilo con<:Mendd gruç:i espiriluae'. •
Cartas de OrJen de Pre.bylero, . . . . , . , . . . .
Provi ões de confirmação tle cOlUpr mi so de confraria, irmandade e ordem terceira. , . . ' . . . ' . . . . .
Di. pensas de int r Lício para Orden , ou de idade. "
.}
Dilas de lapso' de leinpo concedida pelos Di pos . . ,
•
'Dila de il1'pedilDell(o e de pregão para. casamenLo; excepto a
concedida a pobres, declarado lae' pelo pal'ochos, e a que
o fOrem para casameIllo de con, ciencia. . . . . , . .
'Ditas de fiança de banhos, ~s ch Imadas d leI pora , jrregUlari-!
.darle, ctt;, quando dada pelu Ol'Clinario. . • . . . .
DIla de illegiLimidadl' para o provimento de beneficios. . .
pULro~ diplomas pa.sados por autoridade ecc]esiastica, não esI
Jleclflcarlos no~tl.' p:JJ'agrapbo. • • • • • • • • ' . '

50$000
30$000
20$000

1$000

1~0 000
Orj~ooo

80$Uoo
~

Ipooo

30ROOO

60/1000

30$000

4OROOO

30$000
208000
2$000

808000
50$000
iOSllOO

1OHooo
iOROOO
iõRODO

lOJ'OOO
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pal'Ucular:
, • ' .
• • . •
.•••

30g000
WSOOO

Si i4.- TituLos de agentes auxiLiares do eommercio.
De trapirIJe;ro e admini traelor de armazem de deposito,
"}
20800«
» Correlor e agenle de leilões. . • . . • • . •
l' lJe I'ar.banle da alfand~ga e ajudante,
. • • "
.I
iOSOOO
n rlllp.~prl.'~e.?o rOIllUJerclO. , . . . • • • . . • . (
.
» ~1I?ld.a-lI\Jo.
. , • • • • . . . • . • , .. }
58000
» CaIxeIro· de. pacIJaJlle . , • .
. . . . . • . . .
ArL. iI!. e um titulo contiver dill'erenles mercê, de cada uma das quaes
seja devido o seBo fixo, pagará o impo lo sómenle da mercê sujeita á laxa
maior.
CAPITULO li
DOS TlTULOS JSE~TOS

no

SELLO FIXO.

Arl. Hí. São iSl\ntos:
1. Titulas, r.onderoraçõe-, honras e distincções r.oncedil1as a omciae &
praças 110 exercito armada," l!uarrla n1cíonal em de ta.'amento ou corpo
t1e"a.~adO', por erviços nlilllnre.; declarando· e sl'l cirr.umstaneia no
11I'úp110 lJecrelo de Mercê, salvo quanto ás condetOl'3\,õe (h. Ordem d S.
Oenll' de Aviz.
II. Mcr(;c. l:onf rillas a Príncipe e a subdito eslran!;eiros.
III. Livros das caL-as et'<1I,omicas, monte ·pios, monte de piedade aTI de
socrorro e da sorieuade- de SOCC01'1'O mutuos creu.]a- em virtude da Lei
n. f083 de 2:2 de A!-!()~lo de ig60.
IV. o~ ua ca as de Caridade e rle Aji ericordia, os dos termo das multas
a ,inrarlos e da' rorreiçõ p ., e outros não ~peciflt'ado no ar!. i3 ~ 20.
Y. Proce. so em que fórem parte a justiça, ou a fazenda nacional; os
traslados e sentença deHes; os mandado e quau quer actos promovidos
ex,oflicio em juizo, cndo, porém o I'éo, ((uando afino I condemnado, sujeito
ao . ('Ho.
n. Proce os de desappropriação por utilidade ou necessidade publica.,
]JrollloYido por conta do E tado, ou da adminj-trações provinciaes e pelas
camara' IlJullicipa s.
I'JI. Aclos promovidos, litulo ou docamento. apre entado em juizo a.
fal'or dflS lllle litIgarem por sua liberdade; sendo, poréJl), a parte contraria
saj ita ao pagamento do seIlo, e róI' vencida.
YlfL Proce so do cc.nseibo de direcção, inquirição, di ciplina, investigação.
de guerra e ontros qne .e in laurarem 110 exercilo e armada, nos corpos
policiars e na guarda nacional.
IX. Rer.ibos passado em titulos sujeitos ao seHo proporr.ional e as dill'etentes vias dos me Jl)OS recibos; excppto no caso de serem juntos a requerimento', ou apresenados a autoridade.
X. Titulo ou papeis ujeitos ao ello, proporcional e o que deJle fóre~
Isento. pagando e te ultimo o sello liXO do ar!. i3 i o , qllando exl1lbido como documento em tribunae, juizos, ou lações publica.
XI. Alie lado dos medi o. e guia da autoridades para sepultura dos
cadaveres.
. XII. Documento do expediente da, repartições geraes, provinciaes e :IIl'll"
IDcipaes.
XlU. 'omeacõe de delc"ado e ubdelegado e a de inspectores de quarteirão.'
o
XlV. Requcrimento. e papei' de preso' pobre,
Art. 16. Os papeis, de que tratão o ns. ii a 14 do artigo anteceden*-.
pagar:iõ o seHo do art. 13 § i O , quando apresentados a autoridades, afim"
)lroduzil'(1ITJ c(J"eito diverso <Iaqu .lIe para que rõrcm pas. ados.
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Tl'l'ULU JII.

.'.

Da .cobl'ança.
CAPITULO 1.
DO

ELLO ADIIE

rvo.

AfL. t7. Haverá esU!mpilbas de sello adbesivo, cujos valore , formato ~
'8Jgnaes caracteristicos serão determinado pelo governo.
Art. j 8, O sello ad !lesivo serve:
~ L o Para os titulas da i>, 3a e 4> cla es do sello proporcional, excepto
() ao capilal das compallllias e sociedade anonymas.
§ 2.° Para os actos e papeis sujeito ao sello lixo, a que se refere o art. f3
~§i jO, 30 e ~o.
Art. 19. O ello será inuliU ado, escrevendo-se a data e a assignatura, parte
no papel e parte na estampilba.
~ Lo É competente para inutilisar o seBo:
0
1. Nas letras de cambio e da lerra, o aceitante; na,s que fôrem saceadas
á 'vista ou sobre paiz estrangeiro o sacador.
!!." Nas que se prol.eSk'lrem por falta de aceite, o e crivão do protesto.
3.0 Nas transferencias de apolices e acções, o transferente, no livros em
que se lavrarem os termos.
4.° Nos contratos lavrados em nota e em repartiyões pu!lUcas, o contralJente que assignar em primeiro lugar; colJocando-se a e tampilba no
proprjo livro.
No caso de que tTata o art. 2' n. 10, o escrivão do. ello inuLili ará a e tampilba nas guias expedidas pela repartição ollde se bouver celebrado o
.contrato.
.
5.0. Nas facturas ou cOllLas de generos v ndido • o comprador; nos cre<lHos e outros til.u.los de Dbri"ação, o de,redor.
0. 0 Nos fretamentos de navios á carga, coLheita ou. pI'ancha, o capitão 0\1
mestre na noU! do despar.ho mal'ilirno, em qu.e deverá d 'larar o valor
total do fl'ete.
7.0 Nas contas corrent , o cscrivão do ~elIo ou qualqn I' do. sigllatarjos.
.
8.0 Nos demais litulos sujeitos ao ello propol'cilmal, no~ chrqucs sobre
banqueiros da mesma praça, nos conhecimentos de carga r 110S recibo'
.fJe 50$000 para cima, o igllatari .
.
9,0 Nos titulas extrabidos de proce sos, nas c J'Lidões, tra$I~(los. publicas·
f6rmas, traducrões e OULros (Iocumcnto omciae~, o empregado pllblico ou
jle corporação de mi'io·l1lorla. qne primeiro snbserevcr taes do I.1lJ1ento..
10. !'ias procuraçõcs !' .llbstal1!'I!'I;illlellf.OS por instrulJ1Clltn ]lul1lico fOra
das nota e nas n'l'Ud·acla, o tabcJlião ou cri vITo.
I,·
ii. Nos autos judiciaes e admiui tralivo , a parlp qll a "igl1ar o arra- ~
zoados, art.ieulados c alle"3çõe ; nas demai' foll1as, o escrivão cio p~o~ess~.
Exceptuão·se os de execuções da fazen la nacional, cujo 51'110 r:t IIlUtl'
lisado J13 guia para o pagamento da divida, pelo .;cri"50 do . ello.
~2. os )'cquerilJlcnlo., o ignat31'io, a auturidade qt.LC os despachar ..0 11
o empregado que, ante de despacho, lhe. d I' 3núanwnto 11 informaca~.
13. Nos testamcntos Oll codicillos, o oscrilr;io quc lavrar o termo de ac.el~ão da testamentaria.
H.. Nos titulos sujeitos 30 seJlo do arl.. 13.~ 30 e lJ,0. passado~ nas ~e'
cretarias de estado, do senado e da camara do~ deputado e na directorias!
do lbesouro nacional o escrivão do ello da estação a qne fôrem remetidos para a co1Jrançá do emolumentos.
.
.'
i.
!'ios que expedirem as ecretarias das pre idenClas de prÇlvlfiCl3, dos tI'
bunae e das r.a.ll1aras IDunicipaes, os respect.ivo~ secret~rlO .
endo passados em outra reparlição, o signaU!no do_titulo..
5
W. Na procurarõee no.rLiculares e nos docllmentos nao espeClficacl '1 s 110
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nwneros anteeedentes, o signalario, ou na falta, o escrivão do seBo, ou
-{) empregado a quem fOrem apresentados para produzirem eff ito_-;
~ 2.0 Aos bancos e associações bancarias é facultado illutiJisar o seilo
'Por meio de carimbo, que imprima o nome do banco ou da firma social
e a dala.
~ 3. 0 Quando fOrem diversos os signatarios de um papel, inutilisará a
-estampilha o que o assignar em primeiro lugar.
~
S; i. O Para completar a importaneia da taxa devida poderão ser colladas
n'um titulo estampilbas de diversos valores.
.
Art. 20. O sello adbesivo será vendido nas repartiçõe encarregadas da
cobrança do imposto e em casa particulares, autorisadas pelo tlle30uro
e thesourarias.
CAPITULO II.
DO SELLO DE VERBA.

An. !I. Devem ser seIJados por verba:
SI i. o O papeis não sejeitos ao sello adhesiv:o.
S; 2.° Aquelles, em que não se empregar o seBo adhesivo, por .nlio o

baver no lugar, endo isto declarado pelo escrivão do seilo que lançar a
verba.
~ 3. 0 Os titulas, cujo seIJo proporcional exceder ao de estampilha de maior
vaTor, se o contribuinle não preferir o modo de pagamento estabelecido

no arl. i9 S; 40 •
S; 4. 0 O que incorrerem em revalidação, na conformidade do art. 3I.
MI. 22. O cOl1lratos, que fOrem obrigados ao sello proporcional, não se-

rão lavrado em livros de notas do tabelliao, nos de repartições publicas
e companhias anonyma , sem terem pago a taxa, conforme:! o art. 29.
S; 1. 0 Os que fOrem lavrados em autos judiciaes, ou officialmente fOra
detle • não serão a signados ou sub criptas pelo escrivão ou official competen te, em que e tejão ellados.
• .
S; 2. 0 Os que o fOrem por particulares, onde houver repartiçao arrecadadora do . elfo ou des.e lu!\'ar distante até tres leguas metricas,. pagaráõ o
imposto dentro de lrinta dia da data, concedendo-se mais trinta dlds para
cada nova distancia de tres leguas metricas. Ficão, porém, salva as disposições seguinte :
Lo Nas letra de cambio e da terra, sacadas a dias OU mezes de vista,
conta-se o prazo para o sello da data do aceite.
2.° Os saldos de conta correntes pagaráõ o sello antes de ajuizados.
3. 0 Os titulas a prazo menor de trinta e um dias serão seLlados até a
Yespera do vencimento.
4. 0 enbuma obrigação poderá ser solvida, sem que esteja devidamente
seBada.
S; 3.° O ello do capital das companhias ou sociedade anonyma erA
pago no prazo de trinta dias, contados do em que findar o termo de cada
entrada.
§ f~.o O das notas ao portador e á visla pagar-se-ha annualmente, até 30
de Julho.
S; 5.0 Dos frelamento , na llypotbese do art. i9 S; iO n. 6, será. averbado
o seIJo na nota do de pacho lUaritimo.
Art. 23. O- papeis sujeito ao sello fix.o serão sellados:
Lo Os auto judicines antes da conclusão para sentença final, ou intercutoria com força de definitiva.
~.o Os tiLulos extrabido de processos, certidões e outro documentos of.
iaes, antes de subscript"Üs.
"
3.0 Os cheques e mandatos, antes de cump~idos •.
4.0 O conhecimentos de carga, dentro de alto dIas da data. . •
lS.o Os testamentos e codicillos, antes de subscripto o termo de aceitaçã6
da testamentaria.
6.0 O requerimentos, antes de despachados.
7.0 Os demais papeis assignados por particulares, al}i.es de juntada to
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aulas e a requerimentos, ou de apresentação a autoridade ou omclal p~
blico 8ara produzirem effeito.
8.0 s livros, antes de rubricados ou de se começar nelles a escriptQo.
ração.
9.° As 10Lerias, antes da venda dos bilbetes.
Art. 2~. O sello das graça. cOucedidas pela Santa é averbar·se-ha DI)
Beneplacito Imperial, e o dos outros dill!omas eccle ia ticos no despacho
ou tiLulo da conces ão, antes de produzir etreito.
Art. 25. O imposto será arrecadaoo e escril,tnrado nas recehedorias, mesas
de rendas, suas agencias e colleclorias.
Nos casos em que é perl1Jillido o sello de \'erbn, será tambem arrecadado.
Si 1. 0 Em qualquer outra repa.rtição publica, autoriSatl.l pelo mini lro da
fazenda.
~ 2. 0 O dos passaportes de embarcações e documento pertenr.entes ao
despacho cJellas, nas alfandegas e mesas de rendas e .ua agencia, por
onde taes de. pacbos se expedem.
~ 3.° O do papeis e uocumentos sujeito ao sello fix.o Iple e expedirem
.fl roce. sarem pelos juizes. ue [Jaz, e autoridades policiaes tle lugares onde
n 'houver alguma das referidas estações, pelos re'perlivo e érivãe .
. SI 4.° O dos titulo passados por bancos e as ociações bancarias, pelos
mesmos estalJelec:imehtos; assignando a respecliva directoria ou gerente
tá! o no thesouro e nas tbesourari , em que se obl'igne a entregar :i
estáção cal nos primeiros dez dias de cada mez, o producto do mez an·
tecedente- e a exbibir, quando exigidos, os livros da e cripturação.
~ 5:,°10 os billletes de loteria, pelos thesoureiros dellas, sentlo entregue
o producl(> no thQ§ouro lhesourarHl. ou estação uo sel10 do lugar da ex·
H'acção, liJltes
e , vel;Oque.
Art. ~6.J \. amenCo o sello constará de uma verba rubricada pelo re·
cebedor é Ilw I ão, contendo o numero do assento do livro da receita, (t
valor dá.'l.tro em algarismos e por eJd.enso, o nome do lugar e a dala.
Art. . 27. A esentado qualquer papel á estação fiscal, e sendo entregue
ao recebedor a importancia do seIlo, e creverá este em algar! mos o valor
recebido, lançan depois o escrivão a parlida no livro e em ultimo lugar
a verba no papel t.. •
Art, 28. Quando lfC"'-bouver pago taxa inferior á devida, o o titulo róI' de
nevo apresontado ao sello no prazo legal, cobral'- e-ha a Ililferença sómel1te;
lançando-se no livro 'l1e,receita e na verba as letras - Dir.·Arl. 29. A verba de sello dos titulo' lavrados no livro' Ile notas, no
(las repartiç es publicas e'1 s'l.Io tran farencias de acrõos riu companhias l se
lançará em uma nota circumstalI'Ciada assiguada por alguOl,lo iutel'OS 'nu(1S,
"ou pejo talJellião, empregado ou corretor; mencionando-.e no aclo, lJ ue
, srJ li vi ta ue ta nota se poderá lavrar, o nnmero, qll1nli'l. e data d . t'i 1o.
. Mt. 30. O numero de folhas dI) liVl.'OS levados ao se1l0 erá declaral10
na ultima folba por quem delle rse deva servir.
•1
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Ar!. 31. Os papeis não senados- em le"'lpo a aquellas em que o sello a~h~.
sivo não fór competentemente inulili. ad9 011 de que s courar taxa I\1fb'
fiar á devida, serão revalidados, pagando;
..
Lo No primeiro e~egundo casos, o t1ocup~o do s6\\9, marcado na l'll eCLI\~
lªbella; no ultimo, o decuplo da dill'ença entre o mesmo se1to e o qu
1iouve~m pago no prazo legal.
'0
2.· O dobro da taxas designadas no numero, antecedente, os qlle .est~o
sl1j~s ao ..sejlo proporcional, se não fOrem reva~datlos alltes tio 11.\
venCImento.
.
'en.
. 11\ uuico. Os titulas sem prazo e os pas adas ti, vista, con 1l1erão·s~ 'dos
eufos, .\lal~ o~,.elIpitos deste artigo, no dia em Q.ue fOrem Alagas, pl'OLe~la
ou aJUlzadõs.
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Art. 32. A disposição do artigo precedentfo' não é applicavel aos titulas
da 5" classe, nem aos da 2a classe, §§ 60 a !6,0 do sello fixo.
Art. 33. Aos titulas sem ~ata,. ou qu~ a ti~erem emendada, sem que lia
mesmo papel tenba o propno Iguatano ratLficado a emenda, applicar-seha a di posição relativa ao não seUados em tempo, exceptuados aqnetles
cujo prazo rara o elio não e contar da data.
Art. M. A revaJidação será caJculada com relação ao valor, de que se
devêra pagar o ello proporcional, ainda que o IDesmo valor se acbe diminuido por quitação ou outro meio legal.
CAPITULO IV.
DA FISCALISAÇlo.

~

Art. 35. ÀS estações encarregadas da cobrança não poderão fazer exames
nos cartorios ou em repartiçãe!', para averiguarem faltas de pagamento;
devendo, no caso de infracçã~. requisitar das autoridades certidões ou exames
para procederem contra o mfractores.
Art. 36. 03 delegados, subdelegados e juizes de pa? são fiscaes do procedimento ,dos seus escrivâes, como recebedores do seUo.
Art. 37. O Juiz, cbefe de repal'liç.eo publica, ou quatquer autoridade civil,
eccle iasUca e militar, geral, provincial ou municipal, a quem fór presents
algum processo admiJli trativo ou judicial, no qual existão papeis, que nã()
tenbão pago o sello ou a revalidação no prazos legaes, eXIgirá, -por de pacho
no me mo processo, antes de lhe dar andamento, que a falta seja supprida.
Os proces30s, de que trata o art. 09, e os que estiverem submellidos
ao tribunaes judi~iario , militares e erclesiasUcos, ás lhe ourarias de fazenda geraes e pruvmciaes, ao tbesouro e ás secretaria de estado, poderã()
todavia ser ahi despachados antes de pago o sello, ficando deste dependentes
os efTeito dos despacbos.
Art. 38. Os directore ou gerentes de sociedades anonymas são obrigados
a apresentar, quauuo o chefe da estaçào fiscal o exigir, os titulas de nomeação do re pectivos empregados, considerando-se verificada a hypothese
do art. !lf~ § 30, no caso de recu a.
Art. 39. Os contrato ou estatlltos das sociedades anonymas não sel'ã()
recebido no tribunaes e consen'atorias do commercio, sem que con te
deUe' o assentamento do sello do capital.
Ar!. W. As autoridade, empregados, Juizes, talJelliães, escrivães e ofliciaes
publicas, a quea) fór presente titlllo, ou papel sujeito á revalidação, ou
d'onde conste alguma das infracções, de que tratão os arts. 4,3 a 47, ore·
meLteráõ ao Ilbefe da e~tação fiscal do di Lricto ou a quem competir proceder sobre eUe.
Art. 41. AS deci ões erào dada por despacbo no proprio titulo, no requ&rimento da -parte ou communicação oflicial.
Al't. 42. Se o contribuinte não pagar 10"0 o imposto ou se, além da reva·
lidação, bouver multa, er·lhv·ha não obstante devC?lvido o titulo, fi~ando cópit
authenlica do mesmo e do de pacllo neile pr ferIdo, para os etreitos legaes.
Si Lo De autos e escripto lavrados 011 registrados em livros de cartarios
e l'~partições publicas, e de papeis de gran.de yoluple não se .e~trahirá
cópIa. mas sim extracto contelldo os factos JustIficatIVOS da declsao.
~ 2. 0 Este artigo não é applicavel aos titulos' e papeis, de que trata o art.
4tí, os quaes, decidida dellr!itivamente a questão pela autoridade administrativa, serão enviados a qllem de direito [ór para instauração do process<l
criminal.
CAPITULO V.
DAS MULTAS.

Art, 43. Fieão sujeitos á multa de 5S000 a 25HOOO, além das penas de)
Codigo Crim'f. os empregados na arrecadação do sello, que receberem 011
lançarem no ivro de receita taxa maiol' ou menor do que a devida!
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Art. 44. Incorrem na multa de 10SOOO a 50S 00, alem da! penl! do Codlgo
Criminal:
% LD I) juize, que sentenciarem autos ou assignarem mandado. e qoaesquer instrumentos e papeis que nenbum sello tenbão pago, ou em que a
verba liv~r sido feita '10 sello adbesivo inutiUsado por pessoa incompetente. (
~ 2. 0 Os empre~ados qne. sem prévio pagamento do sello, fizerem a s~n
{tamellto, em folha, (je tltulos de nomeação.
~ 3.° O juiz, autoridade ciril, ~ccle ia lica, militar ou municipal, cbefe
de corporaçào de mãO-Il111J'la ou director de sociedacle anonyma, que dê!'
)"posse e '3xercicio a qualquer empregado, que não tenha vencimento dos
) tofres publicos, sem que o tilul. de nomeação esteja sellado.
~ 4.0 I) cbefe de reparliçào publica, juiz, ou outro funccionario, que as)signar contrato ou 1I0meações, altellder officialmente ou deferir requerillJeJ,to, ou papel in truído de documentos não seJlados; ou fizer guardar
P. cumprir, ou que produza eJTeiLo ULulo 0\1 papel sujeito a sello, sem que
o ten ba pago.
$\ 5.° O official publico, que lavrar contrato, ubscrever, ou registrar papel
SUjeito ao ello, em prévio pagamento deste.
§ 6.° O tbesoureiro que extrallir loteria ante de pago o se110.
Art. 45. Ficão sujeito á multa de 40Q a 20üfi. além da penas do Codigo Crim.:
~ Lo Os que fal ilicarem o sello, ou empregarem estampilba falsa, ou
de que já se tenba feito uso e os que e cre,rerem verbas faI~a .
~ 2.° O escrivão ou oulro empregado nas estaçõe
do seUo, que ante·
datar ou alterar verba, com o fim de evitar o pagamento da revalidação.
Art. 46. O que negociar, aceitar ou pagar letra de cambio e da terra,
cscripto á ordem, cbeque ou nota promLsoria, antes de pago o seBo em
emiJo on revalidação, quando devidal seril sujeito á mulla de II % do valor
da lelra, escl'ipto ou nota. e ao dooro, na reincidencia. Se o negociador
da letra, escl'illto ou nota fOr corretor, e bouver procedido de má fé, será
na l'eillcidencia destituido do omcio.
Arl. 47. O qUb vender elio adhesivo, sem a compel.ent~ autoriução,
per~rá o valor das estampilbas, que lbe fOrem encontradas e incorrerá na
multa de 208000 a lOOSooo. 'o caso de reincidencia a multa sen\ duplicada.
Art. 48. As multas serão impo tas:
Lo Pelas l'ecebedorias de rendas interJias, al1andegas, mesas de rendas e
colleclorias, cada uma em relação aos papeis que nellas se possão seUar,
a quaesquer infractoreô que não sejão autoridades judiciaes, ecclesiasticas,
mil itares e civis, incluidos os vereador-e e os chefe de repartições administrativa geraes e provinciaes, quando procedão em razão de seus cargo!.
2,0 Pelos presidentes de, provincias às respectivas autorida{!es e funccionados, comprebendidos na excepção do numero antecedente.
3," Pelos ministros de Estado ás autoridades e cbefes das repartiçõeS da
cOrte.
CAPITULO VI.
DOS RECURSOS B RESTITUiÇÕES.

Art. 49. Das decisões proferidas pelos chefes das repartições fiscaes, sobl'lt
tjuestões relativa ao imposto do seBo e sobre as multas comminadas neste
Regulamento, caberáõ os recursos facultados pelo Decreto n. 2343 de ~9 de
Janeiro de i859, arts. 30 Si l°, e 27.
Si 1:" Os col1ectol'es e administradores de me a de rendas recorreráó
,
ex-ofli.cio, na provincia do Rio de Janeiro para o tribunal do tbesouro e
\
nas Outras provincias para as tbesourarias, das decisões favoraveis sobre I~ ,
restituição do imposto e das multas.
\ , :'ti
~ 2. OS recursos, tanto voluntarios como necessarios, serão interpostos
den~ro de 30 dias, contados da. intimação ou publicação d'as decisões; teudo
etreIto suspensivo os que versarem sobre restituição.
Art. 50. Ser;1 restiluido o selto de verba devidamente arreca.dado:
{,o De nomeação, que não produzir etreito pela posse do nomeado oll..
~elo e-'{el'cioio do emprego.
.
2.° De acto ou coutrato que não se eJJectuar.
1
a.o De contrato nullo, se a..nullidada. rOr ab,~(~
D
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Art. 51. (I sello adhesivo em uenhum caso se restitue, ficando salvo
parte o direHe> á indemnização pelo funccionario que, em razão do car"o,
appli'~ar a alltum papel e tampilha de valor maior que v de ido, ou cujo
imposto deva ser pago por \'erba.

~

TITULO IV.
DíSllOsições "eraes.
~

Arl. 52. (l deposito central tias e tampilbas estará na casa na moeda s
os depositos pronndae- nas lhcsouraria de fazenda, sob a admini-traçà()
do provedor e do IIlsp~';LOres e soh ii ~uarll'\ dos thesoureiro .
Art. 53. Da casa da nloetla erào as estampilha' remettidas á recebedoria.
me a~ de rendas e collr,'LOna, da cõrte e provincia do Rio de Janeiro e
ás tbesourarla- da tI"llIalS províncias, de conformidade com as ordens cio
director geral das relidas plllllicas.
Das mesma Ibesoul'ana [ar-se-ha a distribuição delias pelas estações
llscaes en'~arregadas r1~\ e,)brança do sello.
~ unico. A GISpoSI\"io tle tI) artigo nã,) obsta á remessa directa das dita
estampilbas 3 qu,L1quer das mesma eslaçõe, dando-·e avi~o á tbesouraria
competente, para dl)hilar o respon aveis e tomar lbes conta.
Arl. 51}. O. vendetlorc particulare- fornecer- e-hão das estampilhas por
meio lle compra nas repartiçõ s competentes, e terão direito a uma comntissii.r- ;]larcadn pelJ ministro da fazenda, endo tletluzida do valor das
estampilhas no acto da compra.
ArL. 55. Haverá na C,l-" tia moeda um registro, d'on'le conste o anno l
mez em quo começou a distrihuição para a venda puhlica das estampilhas
de caua valor, com desi;':lIação dos si!(naes caractel'i licos por que se destingào. Deste registro Jará o provedor, por despacbo, as cerlidõe requerida.
Art. 56. Os Utulo da mercê', de que trata o art. 13 Si§ 4,0, 60 a i4o,
serãe. remellidos á recehedoria do Rio de Janeiro, Oll á e tação arrec.'\dadora do imposto na capital da provincia em que residirem os agraciados,
afim de lhes 'erem elltregues depoL de seI lado .
Si Lo TdJ'minado o prazo, em que o titulo devem ser solicitado, sem
i{Ue o interes ado o tent1ão feito, a estaçii.o fiscal os devolverá á repartIção que o houver expedido.
Si 2.0 A di·po içào deste artigo é applicavel aos actos do governo, da
mordomia da ea a imperial e dos pre iden t':lS de provincias; os outros pa&ará.õ o sello antes de as ig\lado .
~ 3.0 Ao titulas de nomeaçào pal'a emprego com vencimento J.os cofres
Iltlblicos é applic~I'~1 o art. 8 ° . ,
.
An. 57. Os escnvae, empregados, socledadas, tilesourelros das loteria
2 guae quer outro ficão sujeitos ás pena do art. 43 da Lei n. 5·14 de iS
,de Oulubro de 18'~8, pela indevida (letenção do producto do sello.
Al'I.. 58. O producto armcadado nos termo' do arl. 25 Si 30 será remettido no fim de cada emestre com a competente guia á estação ti cal do
di 'trieto, pelos escrivãe, que terii.o por este encargo a commissão de 5 %
do Il,osmo producto.
Art. 50. 'ão será retardado o julRamento do processos crinlinaes e policiaes em qualquel' inslancia por falta cI,) sello, o qual será pago depoi
pelo inlere sado no andamento tio processo.
Arl. 60. O valor do ello do revalida~ão e LIas multas, que não fór pago voluntariamente, en\ arrecatlado por meio xeclltivo; procedendo-se, quanto á'
multa, na ,:onformitlade do Derreio n. 2!~ fi de 29 de Setembro de i859, art. 33.
Art 61. Os infractores das Leis e 1ll)gulamelltos do sello são solidariamenlE: responsavels ~ fazenda nacional (leia importaucia da revalidação
dos tilulo e das mulla'. Terào, pnrém, direito regressivo uns contra o
outro. \la ordem da I'e (lon 'abilldade contrahida.
O fUllccionarios re pontleráõ sómellte pelas multas, quando procederem
em razàc.. dE: seus cargo .
MI. 62. Serão admiUidas denuncia sobre as infracções deste Regulamenl()
c:abelido ae. dellullciantr:. lJIelade da multas.
i\~t. 63. f'ü;àú revOal1adas a:~ di posições ~m contrario.
BiCo dE: Janeiro, \I lJ Abnl úe I 70.- fuconde de IÚlborah,•

.
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Aviso n . .:.65 de O <l

Setembro d 1870.

Illm. e Exm. 'r.-A Sua .IagesLade o Impl'rador foi preo officio de 20 de ovembro de i 6 ,n qual o presidente
interino do Tribunal do Comrnercio dessa provincia consultou
ao Governo Imperial « se é licito ao deputarlo commerciante, que
nem é uspeito, nem está legalmente impedido, negar-se a volar
sobre materia da competencia do Tribunal, sujeita a 'eu conhecimento e regulamento instruida, a pretexlo de querer proceder
a syudicancias ecretas; ti nf) caso negativo quaes as providencia que deve tomar o pre idenle do Tribunal. »
E o mr.smo August enbor, tendo OUVIU a secção de justiça
do conselho de Estado, com cujo parecer se confr rmoo por sua
'mperial e immediata Resolução de 24 de Ago to ullimo, houve
por bem mandar declarar a V. Ex., para o fazer conslar áquelJe
magistrado, que em todos os casos de jurisdicção administrativa,
pedindo o deputado commercial e paço para examin<\r papei
e informar-se, se deve, ad instar do que dispõe o art. M:i do Decreto n. 1599 do IOde Maio de 1855, adiar a decLão para a
conferencia seguinte, porque muito importa áju tiça o conhecimen to da causa; e qne, recusando-se elle a jlllgar a questão,
depois de findo aqueUe prazo, deye ser sub lilui o e re ponsabilisado pelo crime previsto no art. 159 do Codigo Criminal.
Deus guarde a V. Ex. - Barão de JIuritiba. - r. presidente
da provinda do Maranhão.
~ente

Decreto n. 4882 de 1 de F VerelI'O de 1872.
APrinceza Imperial Regente, em nome de S. M. o Imperador
o Sr. D. Pedro n, usando da attribui\,ão que lhe confere o
art. i 02 § i 2° da Constituição, e de conformidade com a imperial
resolução desta data, tomada sobre consulla das secções de
justiça e do lmperio do con elho de estado, ha por bem decretar o seguinte:
Art. V Para quaesquer effeitos jurídicos não é admissivel
comminação alguma .ou advertencia aos credores d.o fallido,
.chamados para deliberar sobre concordatas, contas e moralori~s,
~lém das que são prescriptas no al't. 842 cio Codigo Commerclal
e das que se conformão com os arts. 844 e 847 do mesmo
Codigo.
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Nas cartas circulares que o escrivão tiver ele dirigi!' aos cre~
dores do fali ido residenles no Imperio, cujos nomes e domiciIias sejão conllecidos, e nos editaes e annuncios convocando os
desconhecidos, e os conhecidos cujo domicilio fôr ignorado, e
os residentes f6ra do Imperio, deverá ser inserit a, com as advertencias do arL. 84, a do arl.. 84.4 do cilada Codigo, que obrigaos ausentes a adberir ao valo da maioria dos presentes. .
Art. 2.° São revogada as disposições do art. lo do Decreto
n. i, 368 de i 8 de Abril de {854 e do art. 69 do Decreto n.
1,597 do t. o de Maio de t. 850.
. ..... ',
Francisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, conselheiro
de e tado senador do Imperio, ministro e secretario de estado
dos negocias da justiça, assim o tenba entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro { de Fevereiro de i872:;' rH o da
independencia e do Imperio.-PRlNCEZA IMPERIAL llRGENTE.
- Fl'anciso de Paula de Neg"eiros Sayão Lobat@ .
• ,>
\.

.

Rio de Janeiro, em 6 de Abril de ,I 872.-Submettendo á conideração do Governo Imperial a consulta do juiz de àireilo da
2a vara crime <.la capital dessa provincia, sobre a in.Lelligencia
que se deve dar ao § 20 do art. '1 0 da Lei n. 2,033 de 20 d.e
Setembro ultimo, combinado com o art. 4·° do respectivo regulamento, quanto á substituição dos juizes de direilQ 11,S
comarças geraes, participou a V. Ex. ao mesmo tempo haver
determinado que aquelle magistrado ficas.e no exercicio da 2a
vara, e o juiz municipal no da i a, para evitar-se a accumulaçã@
de varias encargos pelo mesmo juiz de direito, como tudo expõ~
essa presidencia em seu offie-io n. 34 de 2i de Feverei!'o proximo findo.
.,
. M. o Imperador a c,ujo conhecimento levei este objec);o :
manda declarar a V. Ex.:
1
Lo Que o § 2° do art. {O da lei e o art. 4,0 do regulamenlo
se referem as sub tiloições na comarcas especiaes, e nada têm
com as geraes mencionadas na consulta; sendo que as disposições desses artigos, por sua clareza, dispensão qualquer demonstração j
2. o Que llas comarcas geraes a substituição dos jU.tzes de direito continúa a ser regulada pela legislação an~er~ór, pois que
.a es e respeito nenbuma inl1ovação fez a reforma judiciaria'
·3. o Que ne sas comarcas os juizes de direi lo e municipaes
copservão o exel'cicio de suas antigas e bem discriminadas'~
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attribuições, que se augmentárão pela dila reforma, como é
expresso nos arts. 5°, H., 16, 64- e 66 do regulamento citado.
Deus guarde a V. Ex.-Fmncisco de Paula de Negl'ei?'olJ
Sayão Lobato.-Sr. pre,idente da provincia do l'ará,

Decreto n. 4968 de _4 d Maio de 18' .
Manda executar o Regulamento Consular desta data, em substituição do
.
de 11 de Junho de 1817.

CAPIT LO II.
Do favor á navegação.

Art. 97. OS Consules parLíciparáõ o estabelecimento ou sup·
pressão dos filiaróes, balisas, e boía , e todas as mudanças
mais nolavei's que occorrerem nos bancos, e correntes do seu
. districtoj assim como remelteráõ mappas, planos, avisos, e outros
documentos bydrographicos, que se publicarem a este respeito.
Art. 98. O mais tardar 24: boras depois de fundeada qualquer
embarcação brazileira 13m um dos porto do seu consulado, o
Capitão ® Mestre entregará ao Consules um relatorio ou
declaraçab do logar e tempo da sua sabida, da lotação e carga
'. do navio, :da derrota e dia de viagem, das desordens, accidentes', encontros, perigos e mai circumstancias que occorrêráõ,
o mari·ifesto da carga ou cópia juramentada delle, o passaporte
do navio e a matricula da equipagem, que se conservaráõ
no con'sulado até a sua sabida; e quando pareça aos consules conveQiente, para verificar a declaração dada, ou para examinar taeS'documentos, por qualquer motivo que se offereça,
poderáõ exigir a provisão da arqueação, o livro dos ajustes,
certificado (le matricula, o contrato de fretamento e quaesquer
outros documentos, até os mesmos passaportes dos passageiros.
\
Adisposiçãa deste artigo lerá logar quando a embarcação se'
dirija áquellé~ porto, ou vá a elle ter por escala ou por ar·
ribada.'
.
O capitão, que faltar a este dever, depois de ser legitimamente intimad'o, incorrerá na pena de iOO:t/l para o socborro dos desvoalidos nacionaes, e. se negar-se ao pagamento
desta multa, 0# Consules o declararáõ no endosso do passaporte'
especial de viagem, para que a autoridade, a quem fóI' apre-'
sentado na sua volla ao Impel'io, faca Jogo satisfazer, sob sua
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responsabilidade, o duplo da multa arbitrada em ca tigo da contumacia do capitão, ficando a este o recurso para o ministro dos
negocios e trangeiros, executada a condemnação. (Esta disposição
fica dependendo da approvação da assembléa geral).
Art. 99. A falta da satisfação da multa não impede a sabida da
embarcação, nem autoriza demora nos papeis para esse fim
precisos, e que devem ser dados pelos Consules.
Aos Consules fica o recurso de submellerem ao conhecimento
do Governo Imperial os motivos da queixa que possão ter con1ra o capitão, sobrecarga ou quaesquer outras pessoas por
quem a mesma embarcação responder.
Art. '100. Os Consules prestaráõ todo o auxilio para que os
capitães das embarcações brazileiras preencbão aquelIas praças
de suas tripolações que por algum motivo ou accidente lhes faltarem; e farão na matricula as observações necessarias.
Art. iOL O capitão de qualquer embarcação que estiver de
partida, tendo com antecipação participado aos Consules o dia
em que pretende effectua-Ia, I) porto a que se destina, e aquelle
ou aquelIes por onde intenta fazer escala, comparecerá no
consulado na yespera da sabida, e apresentará os despacho. da
alfandega e os conhecimentos numerados progressivamente, o
manifesto da carga, na fórma das leis commerciaes e da alfandega, e os passaportes dos passageiro .
Art. '102. Os Consules examinaráõ se a embarcação está desembaraçada pelas autoridades do paiz para sahir do porto; e
das falta5 que encontrarem adverliráõ o capitão.
Art. i03. Os ConsGles verificaráõ pela matricula da equipagem se a embarcação leva as mesmas pessoas comprehendidas
nella, e se com ua autoridade, ou sem ella, tiverem de embarcado algumas, ou embarcado diversas, declararáõ essas e outra
alterações na mesma matricula.
Art. f04.. Tendo feito o capitão assignar o termo de juramentc?,
pelo qual aillrma que não tem conhecimento de que esteja a
bordo do seu uavio outra carga, que não seja a declarada no
manife to que apre,enta, o Consullegalisará o mesmo manifesto,
que fechará. com direcção ao Inspector da Alfandega, entregando-o
ao Capitão, assim como o pas aporte e os mais documentos
respectivo por elle Consul visados. Do mesmo modo procederá
quando o navio sabir em lastro.
O manifesto será acompanhado de ameio do con uI ao
Inspector da Alfandega do porto para onde se dirige o navio,
declarando-lhe o nome deste e do Capitão, o porto da sabida,
as im como o numero de conhecimentos de carga.
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Se houver a menor su peita de fraude, a commllnicará de
officio ao mesmo inspector, trausmittindo todos o esclarecimentos que poderem aclarar a verdade.
ArL. i05. Quando os manire tos assim legalisados pelos Consules contiverem irregularidades, ou defeitos que elles deverião
impedir ou corrigir antes da le C1alisação, os Consules ão os
unicos responsaveis pelas multas ou penas que POl' semelhantes
omissõ s puderem ser impostas aos navios ou ás cargas.
Art. {06. Os manifesto' devem ser feitos na fórma prescripta no Regulamento das Alfandegas do Imperio.
Art. 1. 07. Os Capitães do navios estrangeiros, que carregarem generos para os portos do Brazil, !'ião obrigados igualmente
a apresentar ao Consol o manifesto para o legalisar como
esta prescripto nos arts. 1. 01. e 1. 04 j e a matricula da equipagem, a carta de saude, e os passaportes dos passageiros para os
yisar.
Art. 1.08. Os Consules farão declaração no manife lo dos
generos nelle con Lidos, cuja entrada eja prohibida no Brazil, e
bem assim de que esclarecêrão o capitão a tal respeito.
Art. tO!). Os Con ule in[ormaráõ aos capitães e mestres de
embarca ões, que se destinarem ao Brazil, dos deveres que
têm de preencher à sua chegada, e especialmente da entrega
dás cartas, e outra obrigações determinadas por lei.
Art. U O. Os Consules dos portos em qoe tocarem por escala
ou arribada as embarcações, que de ouLt'os portos se dirigirem ao
Imperio, examinaráõ se os papeis de bordo e tão em conformidade dos artigos antecedentes j neste caso porão o visto
sómente na carta de saude, accrescentando nella a noticia do
estado sanitario di) porto, e dos seus arredores, e nenhum outro
emolumento perceberaõ.
Art. {i t. Aembarca ão que receber carga em diversos portos
estrangeiros para os do Brazil, poderá legalizar os manifestos
da carga de cada porto perante o Consul do ultimo em que carregar, o qual nesH caso perceberá os emolumentos respectivos
ao manifesto em separado de cada um do ditos portos.
Art. H2. 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 Consul brazileiro legalizará as certidões das mercadorias descarregadas, com referenoia ás declarações constantes dos manifestos
em que elles estiverem incluidos.
Art. H3. Dos navios nacionaes. que na mesma viagem se
dirigirem a varJos portos de um districto consular, perceberáõ
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os empregados consular,e' do primeiro em que aportar os emolumentos por inteiro, e os dos outros portos só a meLade' e
assim nos differenLes districtos onde fôr, na ida, ou na volt.a.'
Art. 1.14-, Os Con ule exerceráõ policia a bordo dos navios
mercantes, já deliberando como nos casos dos arts. 126, 134135, 136 e 137, e já dando ouLras providencias em regulamen:
tos apropriados aos portos de seus di trictos, os quaes serão
an le de executados sujeitos á approv'ação do Governo Imperial.
Art. H5. Entrando algum vaso de guerra do Imperio no
porto de sua residencia, ou em 'lualquer outro do sen dist.ricto,
os Consules se offereceráõ ao commandanLe para lhe fornecer os
provimentos de que possa neces itar, e, procuraráõ prestar-lhe
todos os serviços que couberem nas suas forças afim de promover e facilitar o bom exito da expedição.
Art. H6. Se o commandante de um vaso de guerra fôr por
qualquer accidente obrigado a corlar as amarras ou a deixar em
terra algumas munições, ou effeitos das embarcações de seu
commando, os empregados consulares cuidaráõ logo em fazer
rocegar os ferros, arrecadar as referidas munições e eITeitos, e
remetleráõ pela primeira occasião oppol'lun esses artigos para o
porto do armamento.
Achando-se, porém, elIes muito avaria.do , e incapazes de
conservação e uso, ou se a despeza da reDlessa ab 'orver a
importancia de seu valor, ficão os Consules autorizado para
vende-los, dando conta ao Governo Imperial.
CA PITULO III.
Dos accidentes, perigos, e mais circumstancias occ07'ridas na
viagem.

Art. i i 7. Se nascer durante a viagem alguma criança, procede- e a termo escripto pelo escrivão nos navios da guerra,
ou pelo capitão ou' mestre nos mercantes na 24- horas seguintes
ao nascimento, em presença do pai, ,se estiver a bordo, e de
duas testemunhas, conlendo o nome e sexo do recem-nascido,
a bora, dia, mez e anuo, em que altura nasceu, e todas a
circumstancia do nascimento, assim como dos nomes, esLado,
profissão e patria dos pais e avó, ando conhecidos.
Art. 418. Os Consules exigiráõ duas cópias autenticas do
,termo de que trata o artigo antecedente, e transmiltiráõ uma
ao mini terio dos negocios estrangeiros, e guardaráõ a' outra no
arcbivo.
Art. H9. O ministro dos negocios estrangeiros mandará cópia
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do termo que lhe tiver sido remettida, em observancia do artigo
á autoridade competente para faze-la registrar no
cartorio do domicilio dos pai da criança mencionada, ou para
o arcbivo publico, não se abendo do domicilio.
Art. i 20. No primeiro porto estrangeiro a que chegaI' o
navio, as cópias do termo dos artigos antecedente erão entregues ao Consul nelIe residente, e, não o havendo ahi, remettidas pelo correio ao mais vizinho con ulado geral.
Art. i 2i. Adisposição do artigo antecedente é tambem applicada ao caso de morte de qualquer individuo, que se tenha verificado durante a viagem.
Art. i22. FalJecendo algum passageiro ou individuo da
tripolação durante a viagem, o Capitão procederá a inventario
de todos os bens que o fallecido deixar, com as istencia dos
officiaes da embarcação e de duas testemunhas, que devem ser
Gom preferencia passageiros, pondo tudo em bôa arrecadação;
e logo que chegar ao porto do seu destino, em que haja Consul
Brazileiro, fará entrega a e te do inventario e bens para serem
remettidos á autoridade competente do Imperio.
Art. i23. Os Consules receberáõ na fórma das leis commerciaes, e com a cautelas preci 3 , as declaraçõe dos capitães
ou mestres das embarcações, e o protesto de arribadas e avarias, qualquer que seja sua natureza, e as que fôrem requeridas
por elIes ou pelos sobre-cargas, passageiro , e pessoas da tripolação, não só a bem de seus direitos e dos interessados no
casco e carga, como sobre máo tratamento a bordo. Are·
querimento das partes, darão traslados das ditas declarações e
protestos.
Art. tU. Nos casos do artigo antecedente, quanJo fôr
presentá aos Consules representação conjunctamente produzida
pelo capitão, officiaes e tripolação, póde ene exigir juramento
sobre seu conteúdo.
Art. i 25. Os Consules podem resilir o contrato dos officiaes
ou gente da equipagem· se lh'o requererem, e' provarem que
fôrão ou são maltratados pelo capitão, ou privados por elIe do
devido sustento no porto ou durante a viagem.
Art. i 26. Se durante a viagem houver nece sidade de concerto
da embarcação, ou de compra de victualhas, e se as circumstaneias ou distancia do domicilio dos donos do navio ou do
sobre-carga impedirem ao Capitão de autorizar-se com as suas
ordens, os Consules, tendo presente o acto assignado pela maioria da equipagem, o podem mandar fazer.
Art. i ~7. Tambem poderáõ os Consules, na ausencia do dono.
~ntecedente,
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do na~io ou do sobre-carga, n?s termos do artigo antecedente,
autorIzar a descarga de um navIO na fôrma das leis cl)mmerciaes
com tanto que seja ella indispensa vel para os concertos que s~
tiver de fazer, ou por causa de avaria na carga.
Art. i 28. Naufragando qualquer embarcação brazileira, os
consules do districto deveráõ providenciar sobre o seu salvamento, recorrendo ás autoridades locae para o soccorro necessario, sem comtudo obstar á diligencias dos capitães, donos e
consignatarios.
Na ausencia destes farão elles os requerimentos e protestos
convenientes para o auxilio opportuno e prevenção· de roubos
-e descaminho j procederáõ a inventario do que se achar, e á
sua bôa arrecadação a beneficio de quem direito tiver, pagando
as despezas de a)vamento, segundo o estylo do paiz, por conta
dos interessados, conformando-se em tudo o mais com o disposto no artigo antecedente.
Árt. :129. No caso em que as embarcações naufragadas. levarem carp-il para outro porto, dirigirão o inventario ao respectivo
empregauo consular brazileiro para lhe dar publicidade.
É entendido que em todos os casos de naufragio, apparecendo
socios correspondentes ou quaesquer pessoas prepostas para
esta arrecadação pelos proprietarios, carregadore , consignatario ou seguradore~, devem estas preferir para a mesma
arrecadação e disposição do objectos salvados, conforme as
ordens e expressa vontade dos donos.
Nesta circumstancia ·os consules não poderáõ pretender mais
do que os emolumentos correspondentes aos documentos que
na occasião fizerem, que perante elles fôrem feitos na conformidade deste Regulamento.
Ârt. 130. Sendo alguma embarcação condemnada por innavegavel pela autoridade competente, ou abandonada por qualquer motivo pelo capitão ou consignatrio, os' Consules, não
exislindo no Iogar procurador bastante do dono, proverão a
que se ponha em Ma arrecadação o seu casco e carga, até
que os re pectivos proprietarios transmittão as suas ordens.
Art. :131. Deveráõ empregar toda a diligencia e zêlo para
haver cabos, ancoras, boias ou outras pertenças dos navios de
guerra ou mercantes, quando estes objectos tenhão sido achado no
mar ou no porto, se seu valor exceder is despezas ou direitos
de sal\lamen Lo.
Art. t 32. Se quaesquer marinheiros, ou outras pessoas embarcadas em uma embarcação brazileira mercante commetterem
'llD mar levantamento, morte, ferimento, ou outros quaesquer:
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crimes, quer o capitão os lenha presos, ou não, os Consules
tomaráõ conhecimento do ca o sómente para o e1reito de r ter
o réos a bordo, e de os remelter com os autos de informação
da culpa, pela primeira embarcação, que sahir para o Brazil,
afim de .erem entregues á justi.as competentes.
No caso em que a embarcação, onde se achar o preso ou
presos, queira partir para outro destino, e não haja a esse
tempo no porto embarcação que o conduza para este Imperio,
os empregados con~ulares requisitaráõ ás autoridades do paiz,
que os detenllão em custodia até haver occa iã de o. fazer
parLir como fica dito.
Art, f33. Os Con ules procederáõ a um summario de informação da culpa, ou crime commetlido quando o capitão o não
tenha feito no caso do artigo antecedeu te.
Art. i 34. Se os delictos do art. i :32 fórem commettidos a
bordo depois da entrada do navio no porto estrangeiro, entre
pes oas da equipagem do mesmo navio ou de outros navios
brazileiros, os Consules procederá-õ á informação da culpa, e remeltel'áõ os culpados par,l o porto deste Irnperio a que pertencer o navio, afim de serem ahi julgados.
Arl. i 35. Se as leis do paiz em que estiver o navio não permillirem aos Consules estrangeiros este direito, ou as autoridades locaes reclamarem os criminosos por correr perigo a tranquillidade publica, devem estes ser-lhes entregues.
Arl. 136. No caso de naufragio de embarcação de guerra
nacional, os Con.ules procederáõ com zêlo ás diligencias necessarias para a salvação. de accôrdo com o commandante e oJJiciaes respectivos, pondo em bôa arrecadação os salvados pela
maneira determinada a respeito de semelhantes jnfortunios dos
navios mercantes, salva sempre a preferencia devida aos referidos commandantes e officiaes.
Se os aprestos, apparelhos, e outros effeitos salvados, ?ern
que avariados, fôrem ainda capazes de espera e servjço, assIm o
participaráõ aG Governo Imperial, que lhes dará as suas ordens.
Art. 137. Desertando algum, ou alguns marinheiros de bor~o
de qualquer embarcação mercante brazileira, os Consules dar~o
parte ás auloridades locae , requerendo-lhes a sua assislcnCla
e auxilio para se descobrirem e apprehenderem os mesmos
desertores, que deveráõ ser remeltidos para bordo da embarcação a que pertencerem.
O me 'mo praticaráõ com os marinheiros ou outras quaesquer
pessoas, que desertarem dos vasos da marinha imperial.
Art. t 38. Se o desertor fór e~tril.Dgeiro procuraráõ obriga-lo
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ao cumprimento do seu dever, ou por intermedio do Consu1
da sua nação, ou, segundo as circumstancias, pelo das autoridades locaes.
Art. '139 . .À. mudança do capitão, ou commandante de qualquer embarcação, só pôde realizar-se exhibindo o consignatario,
que tem de a fazer, os poderes que lb.e fôrão conferidos pelo
proprielario no caso de ter este feito ajuste com o capitão
para deixar o navio naquelle porto; concordando na mudanca o
mesmo capitão e o consignatario, on apresentando este pond'erosos.e jusLificados motivos para tirar àquelle o commando do navio.
A vista de taes documentos e circomstancias, o Consul reconhecerá se o que vai ser nomeado é cidadão brazileiro, e, verificado que seja, mandará lavrar em sua presença o termo de
nomeação, e o mencionará no endosso do passaporte especial de
viagem, e na matricula da equipagem.
Art. H.O. Terão tambem inspecção sobre a venda de qualquer
embarcação bl'azileira, que haja de ter effeito nos portos dos seus
districtos. Neste caso exigiraã do capilão pl'ocuração bastante,
ou outro documento legitimo, que o autorize pal'a effectuar a
venda, e, achando este documento em termos, consentiráõ nella,
se esth'erem convencidos de que o preço dado pela embarcação
é bana (ide seu valor.
Art. Ui. Sem procuração do propl'ietario, os Consules ·não
consenliráõ na venda de embarcação alguma, salyo no ca o de
innavega bili dade.
A innavegabilidade ómente se haverá por justificada quando
se provar algum deste casos: 1°, de ter havido naufragio;
2°, de precisar a embarcação de concerto, cuja despeza exceda
a tres quartos do seu valor; 3°, de não ter o capitão ou
mestre fUQdos, nem credito ufficiente para fazer o necessario
reparo, ainda mesmo que a sua importancia seja inferior á do
segundo caso.
Art. 1ft.2. Não sendo o comprador brazileiro, os Con ules
recolheriõ tolios os documentos que provem a nacionalidade
da· embarcação.
Esta mesma pratica se ob ervar'i, a respeito dos navios naufragados, condemnados por innavegaveis, pu abandonado.
Estes documentos devem ser remetlidos ao ministerio dos
negocio da mal inlla na primeira opportunidade.
Ar\. H3. Se a venda, de que trata o artigo antecedente,
fôr reita onde não haja Agente Consulal" os Consules, tendo
della noticia, se dirigiráõ ás autoridade locaes, pedindo que
signifiquem em todos os lugares de ua alçada aos notarios
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publicos, corretores e mais pes oas que possão envolver-se na
venda da embarcação, para que só procedão a elIa depois de
ter o capitão. ministrado provas do seu direito para aquelle
fim, e, se o comprador não fór subdiLo brazileiro, recaihão todos
os documentos que nacionalisem. a embarcação.
Art. f4.4.. Quando em qualquer dos casos dos artigos antecedentes o empregado consular julgar necessarios mais esclarecimentos do que os que lhe tiverem sido apresentados, poderá
ir a bordo da embarcação e fazer nella as precisas perguntas ao
capitão, officiaes, tripolação, e até aos passageiros, obre os
factos e circumstancias expostas, assim como sobre a carga, seu
destino ou outro objecto relativo á viagem.
Art. 14.5. Comprando qualquer subdito do Imperio algum
navio em parlo estrangeiro, deve apresentar ao Consul a respectiva escriptura de compra, para proceder-se ao exame da validade da mesma compra, da matricula, ajustes das soldadas dos
officiaes e tripolação, descripcção e arqueação do mencionado navio, bem como para pagar quaesquer direitos estabelecidos por lei.
Art. i46. OConsul, feitos os exames do arligo anterior, e os
achar exactos, fará lavrar e passar os documeBlos necessarios,
ou os legalisará para que ocomprador possa solicitar da legação
imperial, junto do E::>tado onde se effectuar a transacção, o
competente pa saporte extraordinario, que autorize a sahida do
navio com bandeira nacional.
Art. 1.47. Ás legações compete dar o passaporte exlraordinario ás embarcações que esliverem nas circumstancias do arligo
antecedente, afim de se dirigirem com elle aos portos do Imperio para ahi se habilitarem competentemente.
No districto consular, onde não houver legação, o respectivo
Consul expedirá. o passaporte extraordinario.
Art. :148. Aexpedição dos passaportes fica pertencendo aos
Consules nos termos do Decreto n. 41.76 de 6 de Maio de i868,
sem prejuizo da attribuição que, em virtude do mesmo decreto,
cabe ás legações.
.
Os Consules não deveráõ conceder passaportes aos menores
e ás mulheres casadas, sem autorização expressa do pai, tutor,
ou marido. Esta restricção não comprehende os estrangeiros,
cujos passaportes não têm de ser passados, mas tão s6mente
visados pelos Consules.
Art. 14.9. Os Consules ficão inhibidos de pôr o vislo em
passaportes e em quaesquer outros actos expedidos pelos ministros diplomaticos brazileíros.
.

AVISO ~.
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de 4

·n·)

DE

1 12

ue Oulubro de 1872
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(*).

IlIm. e Exm. ~r.-Tendo a juiz mUJicipal do termo de' Capivary, consulLado á essa pre idencia se era regular a pratica
ali seguida de perceberem os depositarios particulares adiaria
de 320 rs. para ~ustento de cada e cr vo depositado, L Ex.
decidio que não lhes competia aquella diaria, por ser de favor
o erviço que assim [JresLão.
Em resposta ao seu ameio de 11 de Maio ultimo, relativo a
este objecto, declaro a V. Ex. que e taes depositaria servem
por. cnolha do,; inleressados, sem intervenção do juizo, só têm
direito ao qGe fór estipulado, pois neste caso o deposito COil tilue uma convenção parlicular.
Quando, porém. na falta de depositaria publico, o juiz a seu
arbilrio, ou a conleolo das palle:, nomêa alguem para encarregar-se do deposito, é applicavel a esse depositaria o que se acha
disposto no Aviso n. 372 de 26 de Novembro de ·18õ9, salvo
se renunciar expressamente ás vantagens conceuida~. O que
V. Ex. fará cou tal' ao referido juiz.
Deus guarde a V. Ex. -Manoel Antonio Duarte de Azevedo.
-Sr. presidente da província do Rio de Janeiro.

Aviso n. 47,w de 17 de Dezembro de 1872.
Drclara que a dispo'lçiio do art. 891í do Coúigo Commercial procede unica·
mente qoando o fallido de quebra fraudulenta houver sido condemnado no
juizo plenario.

Mioisterio dos negocios da justiça.-Rio de Janeiro, em i7
de Dezembro de '1872.
Consultou o Tribunal do Commercio dessa província se o art.
89õ do Codigo Commercial só lem applicação quapdo o fallido
fraudulento róI' condemnado no processo criminal ou se, devendo subsistir os effeitos civis da pronuncia, conforme o ar~.
820,' qualquer que seja. o julgamento Iinal neste caso) não pouera elle em tempo .dgum ser rehahilitado.
Sua Magestade o [mperador. a cuja presença levei o offieio
ue V. S. de 23 de Setembro ultimo, manda declarar-lhe, visto o
parecer do Tribunal do Commercio qa capital do Imperío, ouvitlo sobre o assumpto, que, segundo se àeduz dos ars. 848' e
894 do Codigo Commercial, do art. 182 do Decreto n. 738 de
(")
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~fS de Novembro de 18fSO, e foi eslabelecido no A'sento n. 13 de
9 de Julho de 18fS7, tomado pelo Tribunal do Commercio da
côrte, só procede a disposição do art. 89fS do Codigo quando o
fallido de quebra fraudulenta houver sido condemnado no juizo
plenario; e, pois, mantidos embora os eJJeilos civi da pronuncia nos termos do art.) 820 do Codigo e t86 do Decreto citado de 2fS de Novembro' de 18~O, póde o fallielo, que fôr
absolvido daquelle crime, obter a sua. rehabilitação.
Deus guarde a V. S.-j)fanoel AntoniD Dúa9'te de Azevedo.
-Sr. presidente do Tribunal do Commel'cio de Pernambuco.

Resolução de consulta de 25 de Janeiro de
1873 (*).
Senhor.-Mandou V. M. Imperial, por Aviso de 3i do mez de
Julho ultimo, que a secção de justiça do con elbo de estado, tendo
em vista a inclusa representação de agentes de companhias estrangeiras de seguros, com agencias' filiaes nesta côrte, consulte
_sobre a verdadeira intelligencia do arl. 52fS do Decreto n. 737
de 2fS de Novembro de {8ãO, e sobre o que mais convenha para
resguardar os direito de terceiros que contratarem com as mesmas companhias.
A secretaria informa nos seguintes lermos:
« Acompanbia de seguros'~Queen-foi ohrigada a pagar um
sinistro na importancia ele 80:000~OOO. )
Teve logar a execução. Oagente bavia seguido para a Europa,
e estava sendo interinamente sub. tituido pelo gerente de uma
casa commercial, cujo chere tambem se aLhava na Europa.
O dito gerente encontrára em caixa um saldo insignificante:
e· por occasião de ser inlimado o mandado de penbora por parte dos- exequentes, declarou que sem u]teriores pro'l idencias ~a
companhia, cuja séde é em Liverpool, não podia pagar, tanto ma~s
quanto a referida companhia sÓ.tinha aqui o fundo de garantIa
no valor de tO:OOO~, depositado uo tbesouro, na conformida~e
do Decreto n. 4,084, de 2fS de Janeiro de i868. O juiz expedlO
mandado de prisão contra o agente interino, ao qual o supremo
Tribunal de justiça denegou habeas-corpus.
.
O caso produzio sensação na Praça. O presidente elo Tnstlt.uto dos Advogados designou um delles para Jazer um rela~orlO.
O outro membro da ordem tambem apresentou o seu.
(lt) ~ã~ vem pa CoUecção de leis.
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Um dos relatores concluio qne U 3rt. D25 uo Regulamento n.
737 de 25 de Novembro de -1850 é inapplicavel aos agentes de
companhia anonymas; e o outro tambem assim entendeu, ajnda
na hypothese de ter a companhia bens na côrte, e de e conde-los
o agente.
Oinstituto approvou estas conclusões, e no mesmo sentido se
pronunciárão oulr05 advogado consnltados.
Tal é, em resumo, a exposicão dos agentes de companhias
estrangeiras de •egnros com agencias filiaes na côrte, os quaes,
para evitarem que se reproduza facto igual no futuro, pedem
no incluso requerimento que o Governo Imperial firme a iote1li
genci'a do art. :52 citado que dispõe:
« O executado que esconder os bens para não serem penbol'ados, ou deixar de po.sui-Ios por dólo, será preso até que entregue os bens, ou seu equivalente, ou até um anno, se antes não
entregar. »
Citarei outra disposições que se prendem ao assumpto. Art.
8° do Decreto n. "75 de 10 de Janeiro de 1849: « Os administradores ou directore de sociedades anonymas responderáõ pessoal e solidariamente a terceiros. »
Art. 29D do Codigo Commercial: « Os administradores ou
directores de uma companhia ou sociedade anonyma respondem
pe soaI e solidariamente a terceiros que tratarem com a mesma
companhia, até o momento em que tiver logar a inscripção do
instrumento ou titulo de sua instituiç.ão no registro do commereio. Effectuado o registro, respondem só « ã. companhia pela
execução do mandato.»
O Decreto n. 4,084 de 25 de Janeiro de 1868 concedeu, sob
condicõe por elle declaradas, a I;leces aria autor'zação para que
a companhia Queen Insuronce estabelecida em Liverpool estendesse as suas operações ao lmperio.
Tran creverei, em essencia, as condições :
« 1. a Acompanhia não poderá effectuar 00 Impedo operações
obre seguro de vidas;
« 2. 11 Oepositará W:OOO~ como fundo de garantia;
« 3. a O eus acto. praticados no Imperio serão regidos pelas
leis brazileiras ;
« 4. a A companhia responderá pelos acto de seus agentes no
Brazil, e pelo cumprimento de todas as obrigações que e11e. contrahirem;
« 5. 11 Será levada ao conhecimento dI) Governo qualq~er ~l
ter~ção nos estatutos i
4
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« 6. a Finalmente. Acompanhia carece de autol'ização do Go-

verno para p.stender soa operações além das praças designadas
peJo decreto.»
Se o agente interino da Queen não havia recebido bens, como
declara, não podia esconde-los, nem deixl.U' r.e possui-los pO?'
dólo. Já daqui se vê qne faltava a condição e s<'ncia! para ter
lagar a detenção nos lermos do art. 525.
PeJa condição 4.3, a comp:mhia responde pelos actos e obrigações de seus agentes para com terceiros. Estes respondem á
companhia peJa ex cução do mandato.
Sendo assim, e tratando-se de um remedia Ião grave como a
detenção pes oal, não e poclia com fundamento impô-Ia ao :lgerte nas circumstancias figura ·las.
A opinião contraria não poderia socorrer-se á condição 3a,
segundo a qual os actos da companhia praticados no Imperio são
regidos pelas leis brazileiras.
Esta condição, entendida de al'cordo com a 4,\ não allera a
posição do prepo to, que pratica operações nos J'estriclos termos
de suas instrucçãe" transmittidas pela ad ruini tração ou direcção
em Liverpool.
Se nas operações fôssem infringidas as leis do paiz, o preposto responderia pe!o aclo criminoso perante os tl'ibunaes, llonrorme a parte que nelle tivesse.
Desde, porém, que se trata (le compl'omissos dependentes da
companLia, nem é licito devassar judicialmente a intenção do
preposto que os não saLisfilz. A administração da compauhia é
a responsavel pan com terceiros.
Facilmente se reconhece que essas companhias, com sédes 'ro
paizes estrangeiros, e sem a condição rxpre sa de cumprirem
aqui seus compromissos. olIt'rI~cem inconvenientes que a
protectora fiscalisação do Governo deve ter em visla, afim de
não serem prejudicados os naeionaes, que c1llixão muilas vezes
de altender á pos 'ibilidade .de cl'rlas emergencias.
_
Mas se a companhia tem a sua séde em raiz esll'<J.ogeiro, e n.ao
se acha obrigada a conserv::r nas mãos de sru prepostos os meIOs
necessarios para a satisfação de encargos; se, além di to é difficil que mandanles e mandatarios possão calcular com -todos os
recursos precisos para solver compromi'so provenientes de
factos eventuaes e imprevistos, como uma sentença, não pod.ero
recahir sobre o preposto os elfeilos de uma execução commerctal,
quando eUe apenas se considera uma especie de gestor de negocios com poderes limitados.
Se, porém (mrsmo em caracter provisorio), elle se achasse
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subrogado nas obrigações do comm.ttente, então cumpria-lhe
salisfaze-las.
Se fôsse impreyidente, aceitando orna grave responsabilidade
sem o m.:ios precisos para. solve-Ia, devia queixar-se do seu proprio acto, e soffrer as consequencias.
Feita esta distincção, indispensavel para determinar a rasponsabilidade do mandataria, enLendo que se póde regular o caso
por decreto, do seguinte modo generico :
O agente de compall~lias ou sociedades anonymas, que tiverem
ua séde e direcção em paizes estrangeiros, procede SOJ a responsabilidade das mesmas companhia ou socieãades, e a alias
unicamen te responde pelos actos de sua. gcrencia.
este caso não tem lugar a execução e delençãJ pessoal do
arl. 52 conLra o mJsmo agente, pois a companhia é quem respontle civil e criminalmenle a terceiros, peranLe os tribunaes de
seu paiz, POl' acLos que praLicarem no Imperio, por si ou por seus
prepostos.
A responsabilidade, porém, das companhias nãJ exime o
agenle de respunder por esses actos nos seguinles casos:
i", quando oITensivos das leis do paiz j 2·, quando praticados
nos limites expre SQS do mandato; 3·, quando por disposição geral
ou especial se ache o 3gent \ generica e expressamente subrogado
nas obrigaçõüs, quer contrahidas por elle em nome da companhia, quer por ella propria, e das quaes resulte qualquer acção
ou transacção,
« A.ssim penso; mas a questão é grave, e lalvez convenha ouvir
a secção de justiça do conselho de esLado, 2& secção, em 8 de
Fevereil'o de i872.-Cunha Figueiredo Junio,'.»
« É questão que pertence á jurisprudencia dos tríbunaes. Não
tem applíc.1Ção ao agenLe encarrJgado dos negocios da companhia
Queen o art. 525 do RegulamenLo n. 737 de i850, mas é o poder
judiciaria o competente para corrigir este julgado, dando á disposição a intcrpretação verdadeira e geralmente aceila. Em {{ de
Fevereiro do i 72.-.4. Fleul'Y.ll
O mal1l.latlo de (Jri ão conLra o gerente da companhia de seguros
Qucrn é evidenlemenLe inju..to, ma a injustiça não podia proceder
de duvidas sobre a vCl'dadeil'a intelligencia do art. 525 do Dvcreto
n. 737 de 25 de Novembro de 1850, seuão do desprezo e violaç~o de suas disposições expressas. Como bem pondera o director
da 2" secção da secretaria: « Ogerente não havia recebitlo bens,
não podia esconue-los, nem deiKarde ptJssui-lo~ por dóI 0, condição
essencial para tcr lugar a prisão.»
Adisposição tio cilado art. 520 do DecretQ de {800 é clara e
V
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b~th fundada.

Fana do executado, e sendo da competencia dos
a ordem do processo, instaurado este, não pMe ser
oDjecto de duvida a entidade respoosavel, e pOI' isso sujeita ás
previsões da lei, tendentes a assegurar os e1'feitos ela cousa
julgada.
Segundo o que está prescripto no Codigo Commerciai, art. 29!J,
e Decreto de 1° de Janeiro de t84.9, art. 80, o administrador ou
director de uma companhia anoo 'IDa s6 responde solidaria e pe soaHnente a terceiros antes do registro do seu titulo ou de seI'
aut'Jrizada pelo Governo a companhia; e, portanto, f6ra desta condições, não pMe ser executado, e só ao executado é applicavel o
art. õ25 do Decreto de t850.
anilo, poi.s, clara a dispo. ição sobre que versa a consulta e sem
inconvenientes em sna discreta execução, entende a ecção lie
justiça do conselho de estado que deve ser mantida como está,
idáepend~nte de novas declarações, que são desnecessarias.
Vossa Magestade Imperhl'l mandará, porém, o que fôr mais
acertado.
Sala das conferencias da secção de justiça do conselho de es.tado em 22 de Novembro de 1872.- Visconde de Jag'Uary.tribl1na~s

VOuwonde de Nitherohy.-José Thomaz Nabu,co de Â.1·atbjo.

Como parece. - Paço, em 25 de Janeiro de t873.:'- Com a
rubrica de .S. M. o Imperarlor.- "R{anoel Antonio Dtba1'te de
Azevedo.

..

Resolucão de consulta de 15 de Outubro
de 1873 (*).
Embarcação

n~cional

pe1'tencente a estrangeiro.
.

Senbor.-Mandou Vossa Magestade Imperial, que a secção
do conselho de estado dos negocios da justiça consulte sobre o
recorso interposto por Moreira, Molta, Pacheco & C., na qualidade de administradores da massa fallida de Paulino Dias Fernandes, do Accordão do Trihuna! do Commercio da côrte que
julgou improcedente o procedimento intl'nladl) n:t 2" Vara Commercial contra Mauoel Alves Salgueiro VianDa e Bernardo Gonçal ves de Mello Guimarães, estrangeiros, indicarlos como co-proprietarios, c'om o fallido, da e'scuna Tres Amigos, a qual fôra
(*) 'Não 'vem
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arr~matada, depo itada e sujeita á penalidade do art. 4.:$7 do
Codlgo do Commercio. Examinados os autos originaes eill os
quaes fôra interposto o recurso da decisão administrativa que
proferira o Tribunal do Commercio da. côrte em Áccordão do
leOl' seguinte:
Vi tos este autos, etc. o Tribunal do Commercio da ca·
pit.al do Imperio, considerando que dos esclarecimentos constantes dos autos não resulta sufficiente prova de que os accusado M:moel Alves Salgueiro Vianna" e Bernardo Gonçalves de
Mello Guimarães, ejão compartes na propriedade da escuna Tres
Amigos, ou mesmo que tenhão nella interesse: considerando
que, para applíclção de uma pena tão grave "como a com·
minlda na 2& parte do ar!.. 4,57 do Codigo do Commércio,
é mHer que a prova. eja plena e concludente, e como tal não
pôde ser aceita a con lante do autos; julga improcedente o
procedimento inlenl.ado co,ntra os ditos accQsados, e manda que
a e cuna em que tão seja relaxada do deposito em que se acha
e en tregue aos administradores da .mas·sa .fallida d9 seu pro.!.
prietario, Paulino Dias Fernandes, e pague a mesma massa
as custas ex-causa.
Rio de Janeiro, em i9 de Maio de i873-Menez6s, presidente.
F. Pinhei?'o. -Bueno, vencido.-Leal.-8oares.-Ferreira.Telles.-FÚi presente.-Sayão Lobato.
Trata-se da applícação do al't. 4,fS7 do Codigo do Commercio,
onde se diz: « Provando-se que alguma embarcação registrada
debaixo do nome de brazileira pertence de todo ou em parte a
estrangeiro, ou que tem neHa algum interesse, será apprehendid~ como perdi da, etc ».
. .
A verificação do fa.cto com a prova das Clrcums~anCIas que
constituem a hypoth e prevista nesta disposição do Codigo do
Commercio e bem a sim a im,posiç,ão da pena de confisco é, e
não podia dexar de ser, ela xclu iva competencia da jurisdicção
contencio'a d Juizo Commercial. Não só a respectiva -lei e
Regulamento explicitamente não incluem tal especie nas attribuições conferida ao Tribunal do Commercio na parte admi·
nistrativa, como repugna inclui-la em qualquer disposição generica, que aliás nenhuma existe q le lbe ej:J. applicavel.
A. que entende com materia de alguma analogia é o Decreto
(le 29 de Novembro de 1851 « que marca o modo por que os
Tribunaes do Commerciodevem impôr a. multa dOe que trata o
arl. 463 do Codigo do Commercio», não pôde, porém, contemplar-se ad insta?' das muU s arbitradas nos casos e na
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fórma deste arL. 463, a espe~ie da apprehensã e coo fisGO da
embarllaçãú (uo art. 457) que não é equivalente, e é abs luta·
mente diver a. E ta espe'i~, tão di fna ue ponderação pela SJa
importlncia em todoti os entido", já no tocante á prova para
rcconhe,~iment do (a lo da proprieda e inhibida, e jiL quanto á
:everidade da pena, não podia ser de lina' a do juizo contencioso com todas ,as suas garantias d profunda intlag ção e
CUlDp~'ida defesa, para peremptoria dod"ã) atlministraliva.
senão por 'Virtude de po 'itiva dispo.:i,;ão de lei que falta, ou
antes par:! mehor dizer. que não ca!)ia em razão ró-se decretada, visto corno é a dila especie, de sua prJpria natUI'13Za, e
segundo tod,)s o- principius. da competencia do J izo Contencioso. Neste encontrárã} as partes o recursos ordinarios para
inteiro esc1.lrecime.llJ da verJade e a mais ampla defes L dd
~eu direitos· assim como a firmeza e regularidade do caso julgado qU0 nunca se conseguirá, e não rór manlid;.t a exdu iva.
competencia do juizo extreme de qu' esquer cnuOietos.
Opina. portanto, a secção:
Que excedo da competencia administrativa dos Tribunaes do
Commercio o processo e julgamento da especio que contempla o
art. 4.~7 do Codigo do Commercio, e loz· objecto do Accordão
que administrativamente preCedo o meritissirnu Tribunal do
Comm3rcio da côrte, de que é interposto o racur.:iO sujeito.
Que assim tambem irregular foi a interposição deste recurso,
e Dãn cabe ao conselho de K tado o seu conhecimento, da exclusiva competencia do Poder JudÍl;iario em termos babeis.
Vossa Magestade Imperial landará o que fôr mais acertado.
Sala das conf 'reneias ela ser:ção de ju tiça do consell.Jo de
estado, em i8 de Setemb(' de i873-Pisconcle de Nitherohy·
~José Thomaz Nabuco de A?'au;'o. - Visoonde de Jagua1'Y.
RESOLUÇÃO.
Como p:J.rece.-Paço, em H> d Outubro de 1873.-Com a
rubrica de SlIa Magestade o lmper.1dl)r. -Atanoel Antonio Dual-te de Azevedo.

Aviso d \ 14 de Novembro de 1873.
111m. e Exm. Sr.-Lev i à presença de Soa Magl stade o Imperador o omeio de V. Ex. n. H7, de to de Julho ultimo, a ompanhando a consolLa feita peJu 4.' Juiz subEtilulo da comarca do
Aceife a respeito das duvidas seguintes;
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1.& Sel nas seutenças, de que traLd. o art. 68, § iO do Decrúto
~,824. de 2~ de .orembro de iS7!, acha-se ou não subentendida a condição de erem eilas defini Lhas ou com força de
definitivas;
.
~.' e quando o . Juiz~s ubstituto funccionão com jurisdicção
pardal, por impúdimcnto do effectiros, podem conceder dilaç- e para fóra do 1m perio, e proferir despachos de abertllra de
fallencia.
E o mOSllJO Augu Lo Senhor manda declarar :J. V. Ex. que,
sflgundo a doutrina do Aviso dirigido ao Presidente da Bahia
em 13 de M,trço do cJrrenle anno, os Juize subslitutos, corno
auxiliare' dos Juizes de Direito das comar.;as'e 'peciaes no
pl'epar e insirucçl0 dos feil ,) lÍ\'ois, e Ião iolJibidlls de proferir qualquer scntenç,l, por cuja expre.3são entendem·se tudas
aquella de que c' iba appellaç'-ú on aggravo de petição ou de
instrumenLo, nos lermo do iO do art. 68 do Decreto n. 4.,82ti
de ~:2 do NOl'ernbro de 1874, que é applicavel ao ca_o da sublituíção reciproca, i vista da 23 parte do dilo para:;rapho e do
art. 4.0 ' to do cilauo Oecre\o. 'ão podem, pois, os Juizes sub,·tituLos proferir. dcsp. ch . de aberLura de fallencia, nern c': ncader
dilação para fór:! do Illlperio. porque de Laes de pachos \.la o
r curl)O de aggl'avo.
Deus gu'\rde a V. Ex.-Jfanoel Antonio Du.ar:e de :L:eve.lo.Sr. Presidente da provincia de Pernambuco.
n.

Decl'eto n. 5 ~ -7 de 2D de Fevereiro de 1874.
Manda illcluir o. E crivãcs de a\lp~llarõcs cíveis e crirne~ da Relações na
di Lribuiçãü (los proces o. commerciaes em egunja inslmcia, e designa os
sel'l'enLual ia que Jevcru tl mar us p. vl ~L dI) leLra::..

Hei por bem, para exocllç~o do Decreto Legi latira numero
dous mil trezentos ql1<trenla \j dou de sei" de Agosto do anno
pas. ado, decretar o seTui flte :
Al'l. Lo No Tribnnae de Ilelaçilo, cm que hUlll'er um só E5~
crirão de appellaç,ões e aggral'o' commerGiaes, e crevcráõ com
elle, por distr;buiç;'o ·nos processo com:nerda s, o' E crivães
de appelIações cirois e crime da R 'laçJu.
Arl. 2." O. at'tllaes Escri"Je de appelIações e aggravos com·
merciaes conlilluão.1 s r Tabelliãe pI'ivativos do protesto das
letl'.s de c~,nbioJ da t 'rra c mais titulu' qne o exigem.
ArL. 3.· Qual do tit.:.Hem exlincLo5 fim L:ada R 'Iação tOl1us os
offi 'ias de E5cri rã das c~u"as commerciaes em segunLla in -t1111cia
I
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serviráõ de Tabelliães do prote to de letras e oulros titulas os
Escrivães do Juizo Commercial da primeÍl'a in tancia.
.Art. 4. •• Em falta destes, úu quando estiverem impedidos, são
compet ntes para ,tornar o protesto: ,1·, os TabelJiães de notas
do lugar, ou os Escrivães do Juizo de paz de fóra, das cidades e
-villas; 2°, o e~crivães do civel.
Art. 5.° Ficão revogadas as disposi ões em contrario.
O Dr. Manoel Antonio Duarte de Azeredo, do meu conselho,
ministro e secretario de estado do negocias da justiça, assim o
tellha entendido e faça. executar. Palacio do Rio de Janeiro em
-vinte de Fe ereiro de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Independencia e do Imperio.-Com a rubrica
de Soa M:lgestade o Imperador. - },[anoel Antonio Duarte de
Azevedo.

Decreto n. 5581 de 3 t

df~ ~{arço

de 1874.

Dá Regulamento para a aJ'recaJaçào do imposlo de transmissão de

propriedade.

Usando da autorização conferida pelo art. {:I, {:I, da Lei
n. 234.8 de 25' de Agosto de 1873 :
Hei por bem que, na arrrecadação do imposto de transmissão
de propriedade, estabelecido pela Lei n. 1507 de 26 de Setembro
de 1867, e Decreto n. 4-35a de i7 de Abril de :1869, se ouserve
o Regulamento que com este baixa assignado pelo Visconde do
ia Branco, Consclheit'o de Estado, Senador do Imperia, Presi·
dente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de EstJdo
dos Negocias da Fazenda c Presidente do Tribunal do Tbesouro
Nacional, que assim o tenha entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro em trinta e um ele Março de mil oitocentos
setenta e quatro, quinquagesimo tertJeiro da Independencia e do
Impel'io.-Com a rubrica do Sua Magestade o.Imperadol'.Visconde do Rio Branco.

Detreto

Tl.

5585 de 11 Ahril de 1874.

Manda execular O Regulamento desla data, conroruellle á Dlarinba mercanle
nacional, á industria da construccào naval e ao commercio de cabotagem.
.

Hei por bem, para execução da Lei n.2348 de 25 de Agosto
do 1873, art. t f, § 5°, que se observe o Regulamento que com
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este baixa, relativo á marinha mercante nacional, á indusiria da
conslrucç[o naval e ao commercio de cabotagem.
.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do .Conselbo d ~ Ministro , Ministro e Secretario de Estado dos Negocio;; da Fazenda.
e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o lenha
entendido e faca executar. Palacio do Rio de J:meil"o em onze de
Abril de mil oi acentos setenta e quatro, ql1inqua,Je~imo terceiro da Indep ndencia e do Imperio.-Com a Rubrica de ua
Magestade o Imperador. - Visconde do Rio Branco.

Decreto n. 5865 de 6 de Fevereiro de 1875.
Declara a despezas a que estão sujeitos os salvados das embarcações
naufragadas. '

Hei por bem, para execução do art. ii, § 7°, da Lei n. 2348
de 25 de Agosto de 1873, e art. 4° do Decreto n. 5455 de 5 de
Dezembro do mesmo anno, que e observem as instrucçõ~s, que
com este blixão, assignadas pelo Visconde do Rio Branco, Conelheiro de Estado, Senador' do Imperio, Pre idente do Conselho
de Ministro" Ministro e Secretario de Estado dos Negocias
da Fazenda, e Presidente do Tribunal do Tbesouro Nacional, que
a iP'l o tenba entendido e faça executar. Palacio do Rio de
Janeiro em seis de Fevereiro de mil oilocento setenta e cinco,
quinquagesimo quarto da Independencia e dli Imperio.
Com a rubrica de Sua 'lagestade o Imperador. - Vi condI- do'
Rio Branco.

'

Ilultruefões .. que se refere o Dcere&o n.

~86ii

dell'a

da&a.

Arl. L ° Os inspectores das alfandegas e administradores das
me"as de rendas, tendo de cumprir o disposto no art, 333 do
Regulamento n. 2M7 de 1'9 de Setembro de i860 designaráõ,
para assistir e fi cali ar a am'cadação dos salvados das embar~a\ões naufragada~. o numero de empregado e demais auxiliares que fôl' strictnmente nece sario, segundo a importáncia do
naufragio e as condições do logar em que este tiver oecorrido.
Logo que se conclua aqnelle Rervico, serão conservados no
ponto onde ~e acharem depositadas <IS mercacloria, salVAdas
unicamente os empregado fi caes que ao respectiv) inspector
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ou administrador parecerem ufficientes para guarda e fisc lisação das mesmas mercadorias, alé que a estas se dê destino.
Arl. 2.° Os empregados fiscaes, encarregado do servi o de
que se traLa, terão transporte de ida e volta por conta do
Estado, e pel' 'eberàõ, além dos vencimentos proprios de seus
lagares, mais uma. ajuua de custo correspouuentc á metade
dos mesmos vencíLDenlos, emquanto e acharem nessa CO.1missão.
Em casos extraurdinarios, o ministro da fazenda na côrte, e
os inspectores das thesuura.. ias de fazenda fi s provincias,
allendendo á distancia, perigo, incoalmodos e :nais circnmstancias do servi '0, e onvinào o inspectorl:Js d s aHandegas ,ou
admini trJ.dores d~ me as de rendas, pode áõ conceder um augmenta razoaveI na dila ajuda de cnsto alé mais outro tanto
da sua importanciíl.
Art. 3. Não se abonará ajuda de custo quando a arrecatlação dos salvauo se realizar no proprio ]og3.r da sMe das
alfandegas e mesas de rendas u os empregados não fôrem obrí·
gados a trabalhar :.I1ém das horas do expediento.
Tamhem ce~,sará o abou e, finuo o prazo que tiver sido
marcado pelo chefe da repartilião par;]. cOllcluir- e a com·
mis:ão, ella e prol ngar j salvo caso de fo ç.L maior, devidamenLe ju tifi~ado, a juizo do JDesmo Chefe.
Â rlo 4.° Do prllducto da vünda das merüadori: s e obje tos
a' recadado', erão deduzidas as despezas que . e tiverem
elIectuad~ em proveilo das mesmls meré daria e objecto:.,
ou de seus donos, lae' como a:5 de salvamento, conducção,
beneficio, gnarda, venda em hasla publica; e betU 'assim metade d:.J. ajuda de cuslo abJnada aos empregados fi ae., se a
iUlllortancia daquellas dcspez:J.s, reuuida :;, düs direitos de
consumo, calculados na fôrma do a: l. 24, paragraphü uiJico,
das disposições pre1imiuare da tarifa em vig ir, nâo exceder a
50 'lo do refJriUo producto. No ca o conlrJl':o, a despeza com
a ajuda de cu to correrá lo a por conta dos cofre- publicas
unicamenLe.
Paragl'apho ulli(j • Nilo se deduzirá daquulle producLo o saluo
da (ure, publica, n ca~os em qu-, esta fô1' empregaLla para
gUêl.rJa dos salv.idos.
Art. 5.° Comparecendo capitão ou con ignatario do na"io,
o dono ou cODsigliatari das ll.el'cadoria"', e 11;1 ~ua falta ores
pecLi"o agenle consular, a clJe compelirá lomar Calda e dispôr
0

°
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dos salvados, ,atisfeitas as despezas e pagos os direitos competente , na fôrma do artigo antecedente, .limitando-se a repartição fiscal á gnarda e deposito dos salvados, á fiscalisação e
arrecadação dos mencionados direitos c despezas. Se estas não
e acharem liqnidadas, e caus:u transtorno a demora dahi proveniente, porlerá o Chefe da r~parti~ão admiLlir a prest3ção de
6ança idonea ou caução, como julgar mais comeniente, para
garanlia de seu pagamento.
Rio de Janeiro, 6 de Fevereiro de 1875.-Viscorlde do Rio
Branco.

Decreto n. 2662 de 9 de Outubro de 1875 (*).
AJltoriza o Govemo a supprimil' os Trillllnae: e COTt 'crvalorias do Comrnercio.
e a organizar juntad e ia ·pecloria. commerciaes.

Hei por bem sanccionar e mandar que StJ execute a resolução seguint~ da assembléa geral:
Arl. 1. 0 E autorizado o Governo para upprimir os Tribunaes
e Conservalol'ias do· Commercio, passando a ser exercidas por
juntas e in pectorias commerciaes, que organizará, as respectivas altl'ibuições, exceptuadas as seguintes que ficaráõ compelindo ao juizes de Direito nas uas comarcas:
1. Resolver subre a rebabilitação dos fallidos). Codigo Commercial arls. 893 a 897.)
II. Conceder ou denegar moratoria (arts. 898 a 906).
III. Nomear administradores e fiscae das herança' nos ca"os
do art.3tO.
IV. Destituir o liquidantes das sociedadesmercautis dissolvidas nos ca os do art. 34.7.
V. Obrigar os trapicheiros e administradores le armazens a
assignar termo de fiel depositaria (arl. 87) nas comarca fõra
das sédes d~ juntas e inspe 'tarjas commerciaes.
Lo Quanto á compeLencia, ordem o [órma de despacho
das junta' e inspect rias commerciaes, se bservaráõ, quanto
[õr posf;ivel, a' dispo ições do Titulo unico do Codigo Commercial, THulo 1 do Regulamento n. 738 de _J 11 No'.embro de
.. 8ãO e Titulo ~o do Decreto n. {597 do 1 de Maio de t 8ã5.
§ 2. Na OI'ganização das juntas e inspectorias commercias,
nâo será excedido o credito votado na lei de orçamento, e
deveráõ ser contemplados os acLuaes empregados das secretarias dos Tribunaes do Commercio.
0

0

0
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3.·
-o recolhido' ao cofre pnblico.::, como r ceita, os
emolumentos que e cobrarem, á excepção do concernente á
rubrica de livro.
Art. ~.o Ficão revogadas as dispo 'cões em contrario,
Dioao Velho Ca\"alcanli de . buquerque. do meu con elbo,
mini tro e eerelario de e lado do' negocio ua jlrtiça a im
o Lenha entendido e faça executar. Palaclo do Rio de Janeiro
em no e de OnLubro de mil oitocento etenta e cinco qninquagesimo quarto d lndependen 'ia e do Imperio.
om a robrica de "ua l1age lade o lmperador.-Díogo elho
Ca"alcanti de j lbuquerque..

n .. 6 . de:i. de Outubro de 1 7-.
Regula () direIto que tem o fabricante e o negociante, de marcar os produco
to de na manufactura e de sen commercio.

Bd por bem sanccionar e mandar que se execute a seguinte
Ro olução ~a assembléa geral:
rl t.. E reconhecido a qualquer fabricante e negociante o
direito de marCár os prodnctos de ua manuf ctura e de eu commereio com signaes que os tornem distinctos dos de qualquer
outra proeedencia. A marca poderá con istir no nome do fabricante ou uegociante, ~ob uma fórma di~tinctiva, no da firma
ou razão ocial, ou em quaesquer outra denominações, emblemas estampas, eUos, sinetes, carimbos, relevos, involucros
de toda a espe ie, que possão distinguir os produclos da fabrica, ou os objeclos de commercio (,.
Â..l't. 2.
inguem poderá rei indicar por meio da acção desla
lei a propriedade exclusiva da marca, sem que previ' mente
tenha registl'ado no Tribunal ou Conservatoria do Commercío de
eu domicilio o modelo da marca, e publicado o regi tro nos
jornae em que se pr.blicarem os acto officiaes.
Arl. 3. Para te registro de erá o fabricante ou eu mandatario especial apresentar dou e emplares do modeJo, do
quae um lhe será re litoido com a not do regdro, e o outro
collado em um livro pro[lrio, que para e~se fim baverá no Tribunal ou Conservatoria do Commercio. O modelo consistirá. no
de enho, gravura ou impres~{1 representando a marca adoptada.
Art. 4..
registro e fará J.lJ' j)
da apresentação dos
0

_

0

0

(-) Decis. do Trib. do Comm. da côrle d 23 de Deumbro d 1 75 á pago
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exemplares, certificando o offieialo dia e a hora da apresent;;ção, e deverá conter:
V A data da apresentação do modelo.
2.° Onome do proprieLario da marca e o do procurador que
houver solicitado o registro.
3. 0 A profissão do proprietario, seu domicilio e o genero de
industria a que a marca se desUna. T da estas declarações
serão feitas na nota lançada no exemplar restituído ao dono do
modelo.
Art. 5. o em que se faca constar o registro da marca, nenhuma acção criminal erá proposta em juizo contra a usurpação ou imitação fraudulenta della; salvo aos prejudicados o
direito á indemnização por acção civil Gue lhes competir.
Art. 6. ° Será punido com prisão simples de um a seis mezes e
multa de 5 a 20 do damno causad.o ou que se poderia causar:
L° O que contrafizer qualquer marca industrial ou de commercio, devidamente registrada no Tribunal ou Conservatoria
do Commercio.
2, o O que usar de marca contra-feitas.
3.° O que dolo amente applicar nos productos de sua manufactura ou nos objectos de seu commercio marcas pertencentes a outros (*1.
4. ° O. que vender ou expuzer á venda productos revestidos
de marca contra-feitas ou ub-repticiamente obtida, sabendo
que o erão.
Art. 7. o erá punido com um a tres mezes de prisão e multa
de 5 a 20 do damno causado, ou que se poderia causar ~
L° O que, sem contra-facção, imitar dolo amente marcas
alheias de modo que possa enganar ao comprador.
2.° O que no mesmo intuíto e nas me. mas condições usar
de marcas imitadas.
Art. 8. 0 Os complice de tes delictos serão punidos conforme as regras do art. 36 do Codigo Criminal.
Ârt. 9. Além das penas de que tratão os artigos anLecedentes, fica, em todo caso, garantido ao prejudicados o direito á justa satisfação de damno, q~e será efIectivo, nos termos da legisla ão aclualmente em vlgor.
Art. 10. A requerimento dos mesmo prejudicados não se
dará despacbo nas Alfandegas a productos estrangeiro que trouxerem marcas de fabricas nacionae' imitada ou contra-feita ,
provada a existencia da fraude ou u nrpação, em que sejão
%

%

0
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destruidlls as dilas marcas ã custa do despachante, e ainda que
prejudicados sajão os involucros ou as mercadcria .
Arl. t t. É prohibido o confisco dos productos que contiverem marcas contra- Ceitas ou imiladas ; todavia, a parte lesada
pfJder'i requerer apprebensão e d posit'J dos me. mos productos
até o julgamento fin~l da acção chil ou criminal, afim de se
poder regular o valor da indemnização respect.iva.
Paragrapbo unico. A distribuição das marca•• no t.:aso do
art. t t, ou apprehen'ão e depo ito da mercadorias, no caso
deste artigo, dependem de decisão do Tribunal do Commercio
ou Conservatoria.
Art. 12. Quando duas ou mais marcas identicas de indivi·
duas dilferentes fôrem levadas as regi tro do Tribunal ou Conserv~,toria do Commercio, prevalecerá a marca que tenha posse
mais antiga, ou, nenhuma, teudo posse aquella que. tiver' prioridade na apresentação (art. 4-0) ; se todas, porém, fôram ao mesmo tempo apresentadas, não serão registradas -enão depois de
alteradas.
Art. t3. O effeito legal tIo registro durará. por 'li> annos,
sendo o mesmo registro renovado, findo esse prazo, para que
a propriedade exclusiva da marca seja mantida nos termos uesta
lei. Nas transmissões d:-s fabrica, assim como nas alterações
sobrevindas ás firmas sociaes, se a marca tiver de subsistÍl". farse-ba no registro are. pecliva averbação, dando-se cópi<1 desta
ao fabricante, on negociante, e fazendo-se publico pela imo
prensa.
Art. U. Cobrar-se-ha pelo registro a mesma taxa marcada
para o registro dos contratos de sociedades commerciaes.
Art. 15. Não se admittem como marcas as que se compoem
ext.:lusivamente de cifras ou letras, nem tambem imagens ou
1 epresentações ,de objectos que podem suscitar escandalo.
A.rt. Hi. Esta lei é applicavel aos estrangeiros que no Brazil
têm estabelecimentos de industria e de commercio.
Art. {7. Os estrangeiros ou brazileiros cujos estabelecimentos
de iodmtria ou commercio fôrem Ritnados fóra do Brazil gozaráõ igualmente do beneficio desta lei rara os productos
destes e tabelnliimentos, se nos raizes onde clles residem, convenções diplomaticas Uvp,rem concedido reciprocidade para as
marcas brazileiras. Neste C;i~n o deposito das marcas estrangeiras
lerá lagar na secretaria do 'j'(;blln~l tio Commercio do Rio de
Janeiro. ('I'")
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ri. f 8. Re I'ObJ.o-se ilS d i posições em conLrario.
Thornaz J05P Coelho de .\Imeida. do meu coo elbo} ..\linisLro
e. ecretlrio dú .Estado 110' l'gociüs da. AgriculLura, CommerCIO e Ohl'as Publicas, assim ti leolia enlendldo e faca executar.
Pahci I do Rio de Janeiro em vinle e Ires úe OUlubro de
mil oitocenlo .:elen!a e cin:o, quillqllagekimo quarto da lndependenci' \ do 1!1l perio.
.
Com a rllbr't:a de Sua .\Iaae tade o Impel'ador. -l'homaz Jose
J

Coelho de Almeida.

Cbancellaria·mór do lmllerio.-LJiogo Velho Cavalcanti qe AlbUt]uerque.

•
T.;ansilou em 27 de Olllu bro de" c/.:', - José 1Jerilo da ·Cunha
Figueiredo Junio,'.

Publicado na Directoria Cenlral d, .=ecretaria de ESlado dos
[ egocios da Agricnllura, GlImmercio e Obra Publicas em 3
de Novembro de J875.-PeJo director, Bet'narel!) José de Castro.

Decreto n. 2684 de 23 de Outubro

ue

187::>. (*)

D;l força de lei no Imperio a a' entos da Ca~a àa Supplicaçã., do Lisboa e
compet~ncia ao 'upremo TrilJUllal de Justiça para lomar oulro .

Hei pOI' bem sanccional' e mao'dar que se execute a seguinte
re olução da assembléa geral:
ArL. L° s a sentas tomados na Casa da Sllpplicaçã.o de
Lisboa, depois da creação da do Rio de Janeiro até a.época lia
Tndr.pendencia á excepção dos que eSlão derogadús pela h~!!isli ção posterior. têm força de lei em todo. o Imperio.
As di po ições desta lei não prejudicão os casos julgado:>
conlra ou conforme o dito' assentos.
Art. 2.° Ao Supremo Tribunal de Justiça compete tomar
as eotos para intelligencia das leis civis, commerciaes e cl'iminae , quando na execução dellas occorrerem duvi(la~ manifestadas por :ulgamentos di ergentes havidos no me mo Tribunal,
ReLações e Juizo de primeira instancia nas causa. que cabem
na aa alçaua .
. • 1. o E-Les a~sentos serão lomados, sendo con uHada préviamente as Relações.
2.° Os assento serão registrado em livro pl'oprio. remeltidos ao Governo Imperial e a cada uma das Célmaras Legislativa , numerados e incorporados á collecção das leis de cada
(.) Decr. n. 61~2 de :1876.

o. c.

67
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anno; e serão obrigalol'io' provisoriamellte Ll~ que ejão derogados 'Pelo 'Poder Legislativo.
§ 3. Os asseMos 'serão tornados por dous terços do numero
talai das ministros do Supremo Tribunal de Justiça, e não
oderáõ mais ser revogados por e ~e Tribunal.
Art. 3.° Ficão revogadas as di posiçõe em coútrario.
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do meu con elho,
:Ministro e Secretario de "E tado do Negocios da Justiça. assim
O tenba entendido e la a execuLar. Palacio do io de Jan iro
em vinle e ires de Outubro de mí! oitocento setenta e cinco,
quinquagesimo quarto da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua l\Jagestade o Imperador.-Diogo Velho
Caualcanti de Albuquerque.
Chanéellaria-mór do Imperio.-Diogo Velho Cavalcanli de Albuquerque. ,
Transitou em 27 de Outubro de 181a.-José Bento da Ounha
Figuei1'edo Junior.
0

viso n'. 568 de 7 d

Dezembro d 1 75.

Em officio do 1 de Junbo ultimo sllbmelleu V. S. á consideração do Governo o acto do Tribunal do Commercio da
côrte decidindo, sobre representação da junta dos corretores,
que os agenles de leilão, salvo o caso de ordem judicial, não·
podem vender eo\, aI moeda fundos publicas, acções de bancos
e companhias, ou outros titulas que admiltão cOlação.
E S. M. o Imped.dor, conformando·se por immediata re 0lução ue 27 do mez lindo com o parecer da secção de ju liça
do conselbo de estado em consulta de 9 do mesmo mez, houve
por bem mandar declarar.
Que, nos termos do art. 45 do Cod. Com. combinado com
o art. 25 do Decreto h. 06 de ez6 de Julho de 1Sã I, a intervenção dos correlores nas convenções, ran acções e operações mercanLis, além de er faculLativa e não constituir
privilegio, refere-se ás 'negociações executadas em particular
entre elIes ou com terceiros.
Que, segundo 6 ~rt: iO d9. dilo Codigo, art. IS do Decreto
n. 858 de to de N~vembro'qe '~85't e ouIras disposi~õe~, ~s
-vendas· em basta publica, salvos os ca os de arremataliao judIcial por execução de senlença, pertencem exclusivamente aos
0
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agentes de leilão, cuja fuocções relativamente ás dos corretose C:istinguem pela fórma e não pelo objecto das operac;oes.
Que não ba, portanto, fundamento legal para serem os leiloeiros priva,do da faculdade de vender quaesquer artigos ou
valores consIstentes em fundos publicos, acções e titulos sujeitos á cotação sempre que as partes quizerem dispensar o
concurso dos corretores e as garantia~ do citado Codigo, art.
52 e seguintes. O que communico a V. S. para sua intelli.
gencia e devidos el'feitos.
Deus gnarde a V. .-Diogo Velho Cavalcanti de Albuque1'que.
r~s

Re~jl!ltl'o

de o.al'cas

A respeito da representação da secretaria do Tribunal do
Commercio relativa a duvidas no registro de marcas, resolveu
o mesmo Tribunal o seguinte, de conformidade com o parecer
do Sr. conselheiro fiscal:
Quanto á primeira duvida. Nos termos do art. 60 ao da
Lei n. 2,682 não podem os fabricantes nacionaes marcar os
producto de Sllas fabrica com as marcas que de ignão as
fabricas de iguae productos em paize estrangeiros, e até pelo
uso de semelhantes marcas sem duvida alguma incorreráõ na
pena do art. 7 da ci ta da Lei, conforme o dispo to no i o do
mesmo artigo.
Quanto á segunda duvida. Esta tem a sua solução no art.
17 da Lei ci lada não podendo ser admiltidas a registro as marcas
de generos de procedencia estrangeira senão na condi ões declaradas no mesmo artigo.
Quanto ã terceira duvida. Não póde deixar de ser mantido
o principio da unidade da marca, de sorte que esta distingua os
producto e generos das de outra procedencia, como é expresso
do art. i o da precitada Lei n. 2,6~_ e no art. :i z que não permilte ouso de marGas idenlicas em fazer excepção alguma quanto
às consistentes em brazões de familia.
Em sessão de 23 de Dez~mbro de i875.
0
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Regula a co13ç;ão oflh:ial .10' fundos publicos, :lcçõe de companbia., melaes
precioso·, e a verificaçao uo curso dos ('anlbios e descouto .

'sando da altribuição conferida pelo art. 102,
j 2 da
Constituição, hei por bem que na execução do art. 45 do
Codigo C'lmmercial se observe o seguinte:
Art. L· o edificios destinado. para Praras do Commercio
hav rá um lagar especial, separado e elevado, onde á vista do
publico, s reunirão os corretores de fundos, quando tiverem de
propôr e efTectuar transacçõ's sobre:
I. Fundos poblico , nacionaes ou estrangeiro ;
li. Letra- de ca:nbio j
llI, Emprestimos commerciaes ;
IV, Ac~ões de companhias autorizadas e aumiltida pejo E tado;
Vo Compra e venda de metaes precioso o
Paragrapho unico. Com os eorretol'es de fundos serão admiLlido, no logal' especial de que trata este artigo) os corretores
de mercadoria", quando pretenderem a compra ou ,enda de
metae' precioso .
Art. 2.· A abertura e encerramento da reunião dos correto~
res se faráõ ás horas determinada pela re pecLiva junta.
§ i.· .\'s propostas que apparecerern) e as transacçõe que se
effectuarem durante a reunião seráõ annunciadas em ·roz alta
pelos corretores competentes por si ou por intermedio de seuagent , devendo uns e outros declarar sómente o objecto e o
valor ela operação ou negocio.
Para mencionar-o e o nom do committente é indispensavel
autorização deste por escripto.
2. o ~ otas especificada, a sim da propostas como das transacções, que se fôrem realizando, serão escript~ com clareza e
precisão e logo am 'adas em logar paLente da reunião até o encelTamenlo desta.
3. • o fi m da reunião os corretores apreseu lará- á respec~
liva junta boletins, assignado:> por elles, contendo a reproducção da noLas mencionadas no paragrapbo antecedente..
4.· Em acto continuado, registrados os boletin no llvro
dos preços corren tes, a j unta verificará o resultado das transac.ções do dia pJ.ra determinar o cur-so do cambio e a cotação do
["uodos e valores negociados .
•) nd
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5. o Â. cotação e cur50 do cambio -erão lançado. por termo,
com assignatura do presidente e do secretario da junta, no livro
a que e refer o paragrapho antecedente', para os fins prescriptos nos arts. 43 e 45 dtl Decreto n. 806 de 26 de J olbo de ~ 85~.
Art. 3. o Fóra do logar e~pecial e das bora marcadas na conformidad deste Regulamento, é prollibido aos correlores erfectual' transacçõe relativas aos valores indicado- no art. {o.
sob pena d multa do lriplo da imporlancia da corretagem qué
lhe possa compelir, além de qualquer oulra applicavel ao ca O,
rt. I~.o Uma commi são de quatro negociantes matriculados, da qual erá presidente o da Associação Commercial. com
a assistencia de um fi cal, empregado de fazenda, desiRnado, na
cOrte pelo ministro re pectivo á requisição do da justiça, e na.
pro'lincia pelos presidente, ouvidos o~ Inspectore~ das Tl1eourarias, examinará no primeiro dia util de cada mez o çur o
da transacçõe feitaS pelos corretores, e a exactidão da~ cotações fixada pela junla no mez anterior.
{. o Os membros da commissão serão eleitos pelos negociantes que fizerem parte da A sociação Commercial, á pluralida le de volos em e crulinio ecreto. e da me·ma fórma sub tituidos bieonalrnente na. razão de dous. A primeira· substituição
será úeterminada pela sorte, e nas subsequentes regulará a
antiguidade
2.° Aeleição terá logar em tempo opportuno, desiRnanrlo
o presidente da \ssociação Cummercial o dia que Ibe· parecer
mai conveniente.
3 o A commis ão não funcciona'rci sem tres membros preente pelo meno . No caso de impedimento absoluto de qualquer delIe sen iri o immediato em votos.
Arl. 5.° Acommis ão exigirá dajunta dos corretores ps dado.
e esclarecimento indispen avei ao exame que lhe compete, e
communicará ao Tribunal do Com:llercio a . irregularidades e
abu o que prejudiquem a fidelidade da cotações ou a observaneia deste Regulamento.
Art. 6. Ao emprpgado fiscal incumbe participar directamente na côrte ao ministerio da fazenda e nas proíincias aos
pre' idente as occurrencia's a que se referem os arts. 4° e 5°,
e dar ao Governo as informaçõe por este exigidas. Para laes
fins a junta dos· corretores e a commissão prestará5 os esclarecimento necessarios;
Arl. 7. Ficão revogadas as disposições em contrario. '
Diogo Velho Cava'canti de Albuquerque, do. meu conselbo,
mthistro e ,eerelario de estado dos negoeios da jmtiça, assim
0
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o tenha ententlitlo e fa a executar. Palacio do Rio de Janeiro
em 4, de Março de '1876, qoinrluagesimo quinto da l1Jdependencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.-Diogo Velho
Oavalcanti de

lbu,querque.

Decreto n. 6142 de 10

e Março de 1876.

Regula o modo porque devem er tomados os assentos do
de Justiça.

upremo Tribunal

Hei por bem que para exe.coção do Decreto legislativo
n. 2684 de 23 de Outubro de i 875, se observe o segu nte
REGULAlIIENTO.

Art. i. o O assentos tomados na Casa da Sopplicação de
Lisbôa, depoi da creação da do Rio de Janeir.) até a época
da Independencia, á excepção do. derogados pela legislação
posterior, terão força de lei em t.odo o Imperio.
E ta dispo ição não prejudica os ca o jGlgado contl'a ou
conforme o dito as entos.
Arl. 2. Ao Supl'emo Tribunal da Justiça. compele tomar
assento pal'a intelligencia da leis civis. commerciaes e cl'iminaes, quando na execução dellas occorrerem duvidas manifestadas por julgamento divergentes do mesmo Tribunal, tla Relações e dos Juize de primeira instanvia, !las cau as de sua
alçada.
Paragrapbo unico. Para ter Jogar a providencia indicada é
indispensavel :
Lo QlJe os julgamentos tenhão sido pl'oferido em proC'e~sos
que eslejão findos. depois de esgotado os recurso ordinarios
facultados por lei;
2. Qne a divergencia dos jnlgamento tenha por objecto Q
direito em these ou a disposição da lei. e não a variedade da
applica ão proveniente da variedade dos facto .
rt. R o Os assenLOS tomados não prejudlcaráõ os casos julgados contra ou conforme a doutrina que estabelecerem.
Art. 4.. Serão tomados os assentos:
L Por indicação de qualquer ministro do upremo Tribunal
de Justiça.
H. Por pl'oposta de alguma da Relações do Imperio, ou de
qualquer juiz de primeira instanda.
0
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III. Â requerimento feito pelo Instituto da Ordem dos Advo.gados,
Arl. 5. 0 A indicações t proposta e requerimento serão
acompanhados:
L De um relatorio circumstanciarlo rios julgamentos divergente" que se e pecificaráõ, e das duvida~ occorrida, ,obre a
íntelligencia da lei, ou do direilo em the e,
U. De certidão ve7'bo ad verbum dos julgamentos divergentes.
Esta certidões serão pa-sada ex-offieio pelos funccionarios
competentes. mediante requisição.
_
Arl. 6.0 Havendo indicacão no termos do ar\. 4° n. 1, será
lida e ficará sobre a mesa para ser votada na sé~são seguinte
sem discussão.
3 '
i. o Reconhpcida a necessidade do as.ento 1I0r um terço dos
membros d·) Tribunal, o presidente expedirá cópia desta decisão ás Relações do Imperio, requisitando parecer de cada
uma deI as.
2.° O Tribunal poderá tambem ouvir, quando_juJ,gu~ con'Veniente, o Institulo da Ordem do Advogados, O TriDnnaes
do Commercio e Jurisconsullo de melhor nota.
..
Ârl. 7.° 0.3 presidente das Relações, logo que receber~ {l conulta dirigida pelo presidente do Supremo Tribunal 4ê Justiça, :.
deveráõ élpre enta-la em me a, e designar dia para 3idiscn são
do objecto da consulta e votação da 1'e posta que se deva dar, ;
com intervallo sufficienLe para o exame.
j. o O que se vencer por maioria de votos será rednzido a
parecer. contendo não ó a intelligencia que se deva dar aquestão sujeita, ma tambem as razõe justificativas de a '~ntelligenc'a.
~
2. ° O parecer será as ianado por toclos os mem1fros da
Re13ção, podendo os vencidus fazer a declaração e c~.pta de
seus volos.
3. ° O parecer será transrn i tlido no prazo marcado pelo pre- ,
sidente do Supremo Tribunal de Ju liça, que aLtenderá ás
dislancias.
...
Arl. 8,0 Nos ca.o" do ar\. 4°, ns 2 e 3, o presidente do Supremo Tribunal marcará a sessão eguinte para a -volacão das
pro oslas ou requerimentos.
"Deliberada a admissão das propostas ou dos reqt(êrimentos
por um terço do::> membro do Supreme Tribunal de Justiça,
pl'oceder-se-ha na conformidade dos arts. 6 e 7°.
Ar\. 9. 0 Findo os pl'azo' marcados ás Relações, na rórma. .
do arl. 7·, :lo. o presidente do Supremo Tribullal ,de Ju liça.
0
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entregará o parecere recebidos e mais papeL a uma commissão de 1re membro por elle nomeado , a qual, depois
do necessario exame, apre eDlará em me~a seu parecer em re·
latorio escripto.
1. o O pl'esidente do Supremo Tribunal de J asUça facilitando o exame do parecer e documento a todos os ministros
pelo tempo que julgar conveniente, conyocarã, de accôrdo com
o Tribunal, llma conferencia extraorclina.ria, em que erá amplamente di culida a matel'ia.
O Tribunal poderá prolongar a di cus~ão por mais de uma
conferencia, se a im jul!1ar necessario para e clarecimento da
decisão:
§ 2. 0 Finda a di cu ão, será tomado o a "ento por maioria
nunca inferior a dou ter o. do numero total dos membros do
Tribunal.
3.° Na acta da conferencia ce fará especificada menção da
discussão e votação.
4. 0 Â retl.accão dos assentos erá incumbida a um do
ministros elo 'Úibunal por ue ignação elo presidente, e ficará
sujeita ã approyação elo me mo Tribunal.
'5. ~ No pr ambulo dos as ento erão declaradas as razõe
que lhe servirão tle fundamento.
G.o Na integra do a sento não se fará menção de voto
vencido, mas só mente a declara.ão de ter sido tomado o as ento
por unanimidade ou maioria de voto no termos do 2° deste
artigo.
Poderáõ, por' m, os membro vencido fazer inserir a 1'azõe I de seu voto na acta da Ressão cio TribunaL
§ 7. Os assento serão a signados pelo membros presentes do Tribunal.
Art. tO. Numerados e registrados os as ento em lifropropl'io,
serão remelLidos ao ministro da ju liça, a cada uma das Cama~as
~egi lativas ,por intermedio deste, e ás Relações do Impeno.
, Art. H. 'Os assentos ficaráõ incorpora· los á collerção das
leis de cada anno, e terão execução logo que fõrem publicado&
0
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Diar~o Official.
Arl. 12. Ficão revogadas a di posições em contrario.

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do meu consel~o~
ministro e secretario de Estado dos negocios da justiça, aS~lm
o tenha entendido e faça executar. PaJacio Jo Rio de Janeiro,
em 10 do Marc,d 'de 1876, quioquagesimo quinto da Indepeodencia.e'do Imperio.-Com a rubrie", (Ie Sua Mage tade o Im·perador.:-Diogo Velho Cavalcanli de Albuquerque.
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de 10 de JIaio de 1 76.

De accordo com o Aviso do mioislerio do Império de 3 do
corrente, decldro a V. S., cm solução á consulla, feila por esse
Trjbunal em 17 do lDez findo, que, pela doutrina do Avi o
n. 89 de 4. ele Junho de 18'17, ba incompatibilidade entre
os cargos de secrelario da Camara Municipal e agente de leilôe.,
attenla a impossibilidade de erem 11mboR atlsfacloriamenle desempenbado~ pelo mesmo individuo que de,e op.lar por um
deHes.
Deus guarde a r. S.-Diogo Velho Cavalcal1ti de Alb'llfjUel'que.

Decl'et n. 6384 de 30 de ovelnbro de 1 7fi.
Organiza as junta e in pcetoria

commerri<le~,

tivas flllJcrõe .

e regula o ex.ercicio das respec-

Princeza Imperial R genle, em nome de ua Mageslade o
Imperador o Senhol' D. Pedro lI; u ando da altribuição conferida no art. '102 § 12 da Con liluição do Imperio, e de confurmidade com o art. 10 do DecJ:"eto Legislalivo n. 2ti62 de 9 de
Outubro de 18í5' ha por bem decretar o seguinte:
CAPITULO
DA

r.

JUNTAS COMMERCIAE .

Art. !.o Haverájunlas commel'ci,aes na capital do Imperio e
nas cida'des de Belém, S. Luiz, Fortaleza, Recife, S. Sal vador e
Porto-A legre.
rL. 2. o Os dislriclo da jQri dicção das juntas commerciaes
serão os seguinte :
§ Lo O da capital do Imperio comprehenderá o municipio
neulro e a provincias do Espirito-Santo', Rio de Janeiro ,São
Paulo, Paraná, Minas-Gerae , Goyaz e Malo-Gros o.
2. o O de Belém, as provinciâ' do Par~1 e Amazonas.
3. o O de S. Luiz as províncias do Maranhão e Piaohy.
§ ~. o O da Fortaleza, as prov i.ncias do Ceará e Rio Grande
do Norte.
§ ~.o O do Recife, as provincia de Pernambuco, Parahyba
e Alagóas.
6. O de S. Salvador, as provincias da flahia e ergipe. ,
0
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7. 0 O de Porlo-Aleore, as provincia de . Pedro e Santa
Calharina.
Art. 3.° A junta commercial da capital do Imperia será com·
posta de
1 Presidente,
1 Secretario lelrado,
6 Deplltados commerciantes,
3 Supplentes commel'ciantes.
As ontras. juntas commorciaes serão COlDpost:! de
·1 Presidente,
i Secretario letrado,
4 Deputados commercianles,
2 upplenles commerciantes.
An. 4.° Os presidente das junta erão nomeados pelo Governo Imperial de entre tres commel'cianles eleito pelo collegios commerciaes, e serão consenados emquanto bem sp.rvirem.
Pelos me~mos collegios ~erão eleitos os deputados e supplentes, que serviráõ por quatro :lnnos, renovando·se os depulado
por metade, de dous em dous annos.
O' secretarias serão nomeados pelo Governo Imperial e poderáõ ser removidos, quando o bem do seniçu publico o exigir (1) .
. Arl. 5.° Na eleição, renova ão e preenchimento das yaga
dos presidentes, depul. dos e supplenles serão observadas as
disposições cm vlgur do Codigo Commerdal, lit. unico arts.
4, 5, 6, H, t 5 e 16, e d Regulamento n. 696 de iJ de Novembro de '1850.
t .° Nos collegios commerciaes terá pri oridade á el ição para
presidente das junta, votando cada eleitor em tres nome. de
commerciantes nas condições exigidas pelo CorJigo Commercial,
til. unico, arts. H. 'US, e Regulamento n. 696 de '1850, arls.
3° e 40 prim ira parle, e 10· segundo membro.
§ 2. 0 A dispo ic.;ão cio Regulamento n. 696, arL. 4°, segunda parte, será appllcavel s6lOenle á eleição do deputados e supplentes das junlas commerciaes creadas em lagares onde não ha
Tribunaes do Commercio.
§ 3. 0 Nos referidos logares os collegio commerciaes que
tiverem de proceder ás primeiras eleiçõe p3ra execução dI)
presente regulamento serão convocados e presidido pelos ~re
sidentes da associações connnerciaes. e, na falta, pelo eleitor
commerlÍante quo o presidenle da provincia nomear.
(1) Avs. de 20 de Abril e 16 de Agosto 1877.
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4..0 Os acluaes deputados e supplcntes dos Tribunae' do Commercio passaráõ a servir nas juntas respectivas, pelo tempo que
lhes faltar, convocando-se os collegios commerciaes sómente
para a eleição dos presidentes.
Art. 6. 0 Ficão pertencendo ás juntas cornmerciaes as mesmas
prerogaLivas e todas as attribuições adminislraLivas dos tribanaes
do commercio, exceptuadas as que pelo Decreto n. 6385 desta
data ão conferidas aos juizes de direito .
.A junlas cornmerciaes. quanto á sua competencja, ordem e
fórma do seu despacho, reger-se-hão pelo titulo unico elo Codigo
ommercial, til. Lodo Beg. n. 73 ele 25 de Novembro de
1850, Decreto n. 1597 de I ° de Miio de -1855 e mais di5posições em vigor, que não fôrem expre samente derogadas pelo
presen te decreto. (2)
Art. 7.° Compelem especialmente á junta commercial da
capital do Imperio a attribuições mencionadas no Regulamento
n. 738 de 1.850, arls. 2i, 2~, 23 e 27, endo remettidos i repartição geral da estatistica os esclarecimentos colligidos para a
organização da estatistica annual do commercio, agricultura,
industria e navegaç.ão mercantil.
Art. 8.° As junLa celebraráõ sessão ordinaria ás quintasfeiras, e, havendo impedimento, no primeiro dia util subsequente.

CAPITULO II.
DO

MEMBRO

DAS .JUNTA

commRCIAE

Al't. 9. ° Aos presidentes e depu tados das juntas commerciaes
competem as aLLribuições administrativas que actualmente ex.ercem o presidentes e deputa":os dos lribunaes do commercio.
egulamento n. 738 de i850, capitulas 3° e 4.0, e Decreto n.
1597 de i8õ5, capitulo 2°. (3)
§ Lo Os presidentes serão substituidos nos seus impedimentos
,pelo deputado commerciante mai votado.
2.° Os caraos de pt'esidente e deputados das juntas eommercíaes são h~norificos, e os que os servirem só perceberáõ
por este titulos os emolumentos da rubrica dos livros.
Art. lO. Os secretarios da juntas commerciaes serão nomeados d entre os bachareis formados em direito.
§ Lo Os aus deveres e omeios serão os que pertencem aos
'Secretarios e fiscaes dos tribunaes do commercio, sendo-lhes
(2) Vide Decreto

D.

2682 de 1875 e v. de 4 de Dezembro de 1877.

(3) Av. 1. de Maio de 1.877.

106 •

APPENDICE

~aprliGaveis a

di po ições cm vigor do Regulamento n. 738 de
e 60 •
. 2. Compelem·lhes mais:
f. o As aLLribuições conferidas aos oillciaes maiores das
secretarias do Tribunaes do Commercio pelo arts, 57 60, 68,70
e 7f do Regulamento n. í38 de 18:>0.
2. Propôr a prohibição ou annullação do' rei!istro do
contralos de sociedade, quando nelle e verificar a f""lta de formalidades subsLanciae .
3. o Assi lil' ás sessões das juntas, devI' ndo ser ouvidos SObl'6
os assumptos sujeitos á discussão e decLão, mas não votar.
f850, caps.

~o

0

0

CAPITULO LU.
DAS SECRETARIAS

DAS JUNTA.

COMMEUcrAES.

Arl. f 1. Haverá na ecretaria da junta commercial da capilal
do Imperío j
2' Offidae •
2 Amanuen e ,
t Porteiro,
i Ajudante ue porteiro.
Um do oillciaes ervirá de arcbivi ta e outro de eycrivão nos
pl'Ocessos em que nesta qualidade escrevem os officiaes maiores
das secretarias dos Trihunaes do COllimercio, nm dos amannenses
de interprele, e o ajudanle do porteiro, de continuo.
, § 1. 0 Nas secretaria das juntas commerciaes de S. Salvador
e Recife, bavel'á o mesmo pessoal fixaria para a da c~pital do
Imperio, menos um amanuese e o ajudante do porteiro.
§ 2. o Nas outra secretaria haverá sômenle:
i Official,
i Amanuense,
i Portei 1'0.
§.3.' Servirá de thesoureiro o emrregado que os presidentes'
das juntas desjgDa~em, endo por estos arbitrada a respectiva
fiança.
ArL. i 2. As primeiras nomeações' dos empregados das secrelarias das junlas .serão feitas pur portaria do Ministerio da
Justiça sendo preferidos os dos actuaes Tribunae do 'Commercio.
As subsequentes terão lagar pela me ma fôrma, sobre propostas das juntas, e a estas perlenceráõ no fuLuro a nomeação
e demiS'são dus porLeiros e mais empregados subalternos.
Art. i 3. Os secretarias e empregado~ das secretal'ills das
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junta' perceberáõ os ordenado e gratificaçõe L1e exercício mareados na tabella annexa ao presente D~{jreto, sem prejuizo, quanto
aos actuae empregado, do (Jlle de maÍ e.tejão vencendo como
ordenado (!~ .
. .\rt. 1 q.. _ as secretarias das juntas commarciaes serão observadas as disposições em vigor dos arts. í6 a 71 do Regulamento D. 73 de'l 50.
CAPIl eLO IV.
DAS

ri

PECTORlA

CO:llMERCIAE.

Árt. ·15. as provincia~ qUE: não tiverem juntas, haverá in'pectores commereiae, endo e~tes cargo exercido D:l' cidades
m:iritima pelo ln pectore da' Alfandegas 011 pelos admini Iradores de mesas de renda,· e nas (lutra cidades pelos InspecJore' de The ourarias de Fazenda.
. 1. ° A séde das inspectoria do PialJby, S. Paulo, Paraná e
MatLo-(Tros o será nas cidades da Parabyba. ~antos. Paranaguá
e Corumbá; a das outras nas capitaes das .respectivas provincia .
. 2.° As aUribuições compeLencia e e.'pediente da inspectoria. commerciaes erão regulado: pelos Decretos ns. 1597 de
J855, cap. 3°, tiL. 2°, 4327 de 30 de Janeiro de 1 69, a
mai dispo ições em vigor" relativa aos conservadores do commercio.
3°. O cargo de in pactor commercial é honorifico cúmpetindo aos que o exercerf'm unicamente os emolumento da rubrica· do livro.
CAPITULO V.
DI po rçüEs GERAE •
.\1'1. 1ô. Os emolumentos que se arrecadarem nas juntas e
inspectorias {jommerciaes serão recolhidos mensalmenLe aos
cofres publicas, como r ceita geral.-Decreto n. 2662 de 9 de
Outubro de -1875 . 3° (5).
. . Lo I S emolumentos da rubrica dos livro erão recolbidos
a uma caixa e distribui dos mensalmente a quem competirem (6).
(li) Avs. u. 57 de 1873 e de 16 de Agosto e 22 de Setembro de 1877V'ide 110t. 83 do Reg. n.

n '.

(5) Decr. 11. 6636 de 1877. -l'~'de o ar!. li, Sl 2 do Decr. n. 4356, de
1869, e Av. de 7 de Novembro de 1877_
(6) Avs. d, 4 de Maio e 17 de Setembro de i877.
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2. o Pertenceráõ aos ~ecretarios das juntas commerciaes o
emolumentos que percebem os fiscaes dos Tribunaes do Commercio (7).
Art. 17. As juntas e inspectorias commerciaes requisitaráõ á
autoridades competentes a diligencia necessarias para a effectiva execução de sua ordens e deci ões.
'I. o QuanuG as multa que impuzerem não fôrem paga' nos
prazos marc,tdos, erão os do~umenlos respectivos l'emellidos
aos procuradures àscaes da fazenda para as cobrarem na [órma
da lei.
2. o O tribunaes, juizes e mais empregados de justiça perceberáõ, pelos acto praticados em virtude de requisição das
juntas e inspectorias commerciaes, os emolumento do RegimentlJ
annexo ao Oecreto n. 5737 de 2 de Setembro de 1874.
rt. 18. Ficão supprimidos os Tribunaes e Conservatorias do
Commercio, passando suas aLlribUlções ás juntas e inspectorias
commerciaes, logo que forem installadas, como dispõe este
decreto.
Diogo elho Cavalcanli de Albuquerque, do conselho dlJ
me mo Augusto Senhor, ministro e secretario de estado dos
negocias da justiça. assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em 30 de Novembro de 1876, quinquagesimo quinto da Independencia e do Imperio.
PR1NCEZA IMPERIAL REGEr TE.
Diogo Velho Cavaloanti de Albuquerque.

Decret n. 6385 de 30 d Novembro de 1876.
Al)rioceza Imperial Regente em nome de S. M. o Imperador
o r. D. Petlro II, u.ando la attribnição conferida no art. 102
§ t2 da Constituição do Imperio, e de conformidade com o art.
1° do Oecreto legislalivo n. 2,662 ele 9 de Outubro de mil oito.
centos setenta e CiOCO ha por bem decretar o seguinte:
.
Art. '1.0 Competem aos juizes ele direito as seguintes allrtbuiçõe :
'1." Resolver sobre a rehabilitação dos fallidos (Codigo Commercial, art . 893 a 89i);
2. a Conceder on denegar moratoria (Codigo Commercial, arts.
898 a 906) ;

3. a Nomear administradores e fiscaes da lleranças nos casos
do arl. 3iO do cilado Codigo;
(7) Dccr. n. 4394 de 1869, art. 3

DECRETO
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4.- Destituir os liquidantes das sociedades mercantis dissolvidas nos caso do art. 347 do mesmo Codigo ;
5. a Obrigar os trapicheiros e adminisl radares de armazens
a assignar termo de fiel depositaria (Codigo Commercial, art.
87) nas comarcas de fóra das sédes das juntas e inspectorias
commerciaes.
Art. 2.° Estas altribuiçõe serão exercidas na côrte e nas
capitaes das provincias da Babia, Pernambuco e Maranhão pejos
juizes de direito especiaes do commercio. Nas capilaes do Pará,
Ceará, Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas-Geraes, . Pedro do RioGrande do Sul, !\falto-Grosso e Goyaz pelo juizes de direito ela
primeira nra cível. Nas demais comarcas pelos respectivos juizes
de direito.
Art. 3.° Â. jurisdicção voluntaria e administrativa dos
actuaes tribunaes e conservatorias do commercio, quanto ás
atlribuições referidas no art. i o de te decreto, fica desde já
pertencendo ao juize ele direito, que no exercicio della se
regeráõ pelas disposições applicaveis do Codigo Commercial, dos
Regulamento ns. 737, 738 de 21S do Novembro de i850, do
Decreto n. 1597 do i o de )Iaio de f855 e as mais em vigor.
.\rt. 4. 0 Compete ás relações de districto o conbecimento dos
recursos mandados interpôr para o conselho de estado pelo
Decreto n. f,597 de -I de Maio de '1855 art. 8 n. L
Art. rJ. A custas judiciaes pelo actos e processos admini traLivos resultantes do exercicio da aLlribuições mencionadas
no art. .[0 erão contadas conforme o Regimento approvado pelo
Decreto n. 5,737 de 2 de Selembro de i874.
Árt. H.O Ficão revogadas as disposições em contrario.
Diogo Velho Cavalcanli de Albuquerque, do conselho do
mesmo augu to enhor, mini tro e cecretario de estado dos
negocias ela justiça, assim o tenha entendido e faça executar.
ralado do Rio de Janeiro, em 30 de ovembro de i876, quínquagesimo quinto da lndependencia e do Imperio.
PRlNCEZA IMPERIAL REGENTE.
0

O

Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque.

Decreto n. 6419 de 22 de Dezembro de 1876.
Amplia o prazo

<:10

exam

Oll

vistoria das barcas a vapor do Commercio.

Tendo ouvido a secção de guerra e marinha do conselho de
a Princeza Imperial Regente, em nome do Imperador, ha

estad~,
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por bem. I]e conformidade com o parecer da mesma ecção,
exarado em consulta de 21 de elembro ultimo, determinar
que seja elevado a dous mezes o prazo fixado no art. O.· do
Decreto n. 132'~ de o de Fevereiro de 1 01. para exame ou
vi Loria dos machinismo , caldeiras. ca co, ,lpparelbos, amarras
e ancoras tlas barcas a vapor empreg idas no trafico dos portos
e na pequena cabola~em, assim como das que fizerem a navegação da grande cabotagem, 1I10a vez que, pela proximidade dos porlos a que se destinarem, po são rl'alizar mais de
llma viagem por m z, devendo o referido exame ou risloria
verificar-se dentro de 2!~ hora contadas tla apresentação do
re;:,pecLivo requerimento par'a emeIrrante 11m.
Luiz Antonio Pereira FrancQ, do conselllO do mesmo AugusLo
enhor, mini Lro e secretario de eslaL10 dos nl'goeio da marinha,
a:;sim o tenha enlendido e faça executar. PaIacio do Rio de
Janbiro em vinle e dous ele Dezembro de mil' oitocenlos
atenta e sei~, quinquagesimo fjuinto da Independenci e do
Imperio.
PRINCEZA J.HPERIAL REGENTE.
Luiz Antonio Peteil'Ci ]/I'anco,

Rio de Janeiro.-.'Jinisterio do negocios da ju Liça, em 20 tle
Março de 1877 .
.\ Sua Alteza a Prineeza Imperial RegenLe em nome do Imperador fol presénte a representação, em que diversos agentes de
leilão ne ta côrte pedirão que, firmando-se a lnl.elligencia do
art. H. do DecreLo n. 858 de 10 de Novarnbro de i80i, na parte
referente á nomeação, approvação e exercjcio de prepostos,
fóssem os recl arnan tes mantido na posse das garanl.ias. flue
aquella disposição lhes conferio .
.E a mesma Augusta Senhora bouve por b ,m mandar declarar
que podem os agentes de leilão habilitar préviamente pe soas
que os substituão em seus impedim!'!Dtos pOI' molestia lemporaria na conformidade do artigo e decrelo citados, ma semeIbante substituição só poderá rea Iizar-se quando os leiloeiros
participem e provem perante a respectiva junta cornrnercial o
impedimento, com o qual deverá l.ambem cessar o exercicio do
preposto.
O que commuriico a V. S. para seu conbecimento e devida execução.
Df3uS guarde a V. S.-Francisco Janual'io da Gama Cerfjuei1'a. -Ao Sr. presidente da junla commercial da côrte.
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Hio de Janeiro.-i\1inherio dos negocios da jusliça, 24 de
llarço de 1877.
fllm. e Exm. r.-Com o OIDCio n. 6H5 de 8 do corrente
mez transmitli V. Ex o requerimento do porteiro da Relacão
de Porlo-.~Iegre, Leonel José da Costa Cahral, pedindo ser nomeado para igual carf{o na secretaria da junta commercial da
me ID' cidade; e informou que, aJémde Ler o peticionaria as
preci~as conrliçõps de idoneidade, convinba ao serviço publico
aqaeHa acculUulaçio, uwa vez (jU ~ a junll commercial tem de
funccionar no edificio, onde actualmenle trabalha o mesmo TribunaL
Declaro â V. Ex., em respo. ta ao ci tado otficio (jue, com-quanto pareça ju tificada e~"ll accumulação, não con\'em estabelece-Ia, pois é po 'si"r( que as dua repartições venbão a
fllnCcion'1f em logares dilferente ; accrescendo que o" porteiros
têm allribuições, as quae. talrpz não passão ser bem desempenhadas por um só emprecrado mórmenle se os respectivos
trahalblJs lórem simullanells, ou as mesmas hora.
Oeus guarde a. V. Ex. Francisco Janl~a7'io da Gama Ge?''l'Ueú'a.-Ao Sr. pre'idente da proYincia de S. Pedro do RioGrande do Su I.
Rio de .J:lOeiro.- linisterio dos negocios da ju tiça, 20 de
Abril de 1877.
grn re. posta ao oilleio rle 11 do cnrrent mez declaro a Vm.
que o rrquisito do :1rl. 4.· do Decreto n. 6aS4 de 30 de Novembro de 1876 é unicamente exigido para a elJer.tividade do
cargo; e, porlanto, (1S eCl'etarios dasjunlas commerciae deveráõ,
no scus impedimento: temporarios, ser ~ubslituidos pelo rlepu\.. do commercianle, que o pre8idente di'!'ignar. na con 'ormidade
do art. :)7 do Decrelo n. 738 de 2;) de Novembro de 1850; con~
vocando·se, nesse ca o, um dos suppleotes para completar-se
o numero legal do memhro das rcferidas juntas.
Oens guarde a Vm.-Francisco Januu?'io da Gama Oerl)'Uei?'u.-Sr. presidente da junta commercial de S. Salv' ~or.
2.& Secção.-Rio de Janeiro.-Mini lerio dos negocias da
justiça, 1 de Maio de 18i7.
Declaro o Vm., em resposla ao officio de 12 de Abril ultimo,
que no processos alfecto ao julgamento das juntas commerciaes, deve adoptar-se o alvitre de serem o despachos 6
c. c.

6
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entenças escriptos pelo l.!t'put:1do. que o presidente na ocraslao
de iJnar, sem necessidade de di lrillUlr-se os processos, para não
dem Irar o julgamento por qualquer impedimento, que obrevenha.
Foi, pois, acertado o procedim nto, que Vm. teve, por occa ião de serem ultimamente julgados nesse Tribunal quatro
processos contra corretores.
Deus guarde a Vm.-Francisco Janua"io da Gama Ce,'queira.-Ao Sr. presiuente da junla commercial de S. Salvador.
Mini terio dos negocios da fazenda. -Rio de Janeiro, 3 de
Maio' de i 877.-l1lrIl. e Exm. Sr.-Tendo sido submettido ao
exame e parecer da ecção de fazenda rio conselho de estadl1 o requerimento documentado, em que varios accionistas desse banco,
entre outras queixa, reelamárão contra o acto da respectiva
directoria que declarou em commisso as acções a elle. perlencentes e os privou de tomarem parte nas reuniões da assembléa
geral; a segunda petição, a signada por um dos reclamantes,
solicItando, em nome de todos elles, que o Goverdo cassas e a
carta' de autorização do banco; e, finalmente, o omcio em que
e a direcloria, respondendo sobre taes representaçõe.. em
virtude do aviso do ministerio a meu cargo ne 27 de Julbo do
anno proxirno pa sado, pedio tambem a intervenção do Governo
para fazer cessar o litigio iniciado pelos me mos rechlmanles
perante a autoridade judicial; manda S. A. Imperial a Regente
em nome de . M. o Imperador, declarar a V. Ex., de conformidade com sua inwerial r solnção de consulta de 24 do mez
proxirno passado, que o Governo deliberou não allender a nenhuma daquellas representações e nem ao pedido da directoria
du Banco pelas razões qne passo a eJl.pôr.
As principaes accusações feitas à directoria fôrão:
LO Terem-se empossado illegalmenLe alguns de eus membros;
2.°
ver feiLo urna chamada de capital, qnando era accionada !lLl fóro commercial por illegi lima, e para operar- e a
dlssolnção do banco;
3.° Aapplicação da pena de commi-so aos reclamantes por
nã) haverem sati feito aquella exigencia inopportuna e illegal, mas depositado judicialmente as respectivas quotas em
alva·auarda de seu direito e de seus interes es;
4. o Querer manter-se a lodo o custo, não ob tante a impossibilidade em que se acha o banco de preencher os fins ue-
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sua fundação e o perigo que correm os capitaes de todos o
.
a sodado ;
iS. o Comprar ou promQver a compra ficticia de acções para
nullificar o numero de accionistas de sua parcialidade Da as embiéa geral, ill!ldindo as im éL disposição dos e ·taLuLos, que
nega o direito de accionista a quem não o é seis mezes ames
da reunião da mesma assembléa.
A que 'tão capital, obre que se ba êa todo o procedimento
do reclamantes, foi a posse da directoria, e sua insi tencia
nessa posição, que elles reputavão illegal. Esta arguição, porém,
não resi le á simple expo ição do factos, taes como occorrêrão e con tão dos documento exhibidos.
Com errt:Ílo, desse documentos se vê que até a apresenta·
ção do ultimo relat()~io da directoria (23 de Junbo de 18i5)
houve a mais completa barmonia e o mais .perfeito accôrdo
de vistas entre os director s, o conselbo fiscal e associados, a
ponto que a commissãlJ fiscal, em cujos membros figuravão
alguns dos actuaes dissidentes, propondo a approvação tias
contas de gestão, concluio com um vo.o de reconhecimento á
directoria, pelo zêlo e crilerio com que procedêra.
Entretanto, tre' dia depois, em ses ão de assemblé:l geral,
sem que se manifesta sem novas circumstancias para tão oppo to
juizo, app.lreceu o reqLlerimento, assignado por u·m só accioni ta, mas apoiado por muitas outra as. ignaturas, lançadas
em ColIJa annexa, pedindo reunião extraordinaria para tratar-se
da liquidação do bJnco j proposta que, sendo sujeita á votação nominal,' na es ão elfectivamente convocada pa;,a esse
fim, calJio. por Hão haver reunido dou terço dos votos presentes, nem um terço do capital realisado do banco.
Deste facto re ultou, não obstante, a exoneração espontanea
dos direcLores; e, como o banco não devia nem podia ficar seD!
direcção, seguio-se, na melhor ordem e sem reclamação de
ninguem, a eleição da actual direlltoria. para a qual entrárão
dous dos accionistas depOIS dis identes, deliberando-se tambem
nesse acto que ró sem emiLtidas as acções l'esLantes da t n él'ie.
E porque a tlirectoria. demisslOfJaria, 1I1legando t r ces ado o
seu mandato, se recusasse a fazer a distribui ão de tas acções,
de que precisavão quatro dos nuvo djrectores para poderem
entrar em exerci cio, e se limitasse a pa sal' a adminis~ração ao
uDico delles que possula 100 acções, em sessão solemne, na
presença do directores demis ionarios e da commi são fiscal,
verificou-se a posse da nova administração, recebendo o accionista Carlos Gonçalves de Sã. todos os titulas e valores do
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banco, e em seguida fazendo tran ferir acções da 1- serJe ao
outro eleitos que, ou não erão ainda accionista, ou po" uião
meno de "100 acções, depois de terem sati feito a primeira
e egunda pre tações do capital, já realizadas pelos demais
soci/)s.
Mas, allegirão os reclamantes, quatro do eleito, ou não
erão accionista on tilJbão menos de 'JOO acções' a directoria
dem's ionaria não lhes distribuía as acções que lhes fcllLavão,
e as cautelas desta' não podião ser rubricada senão pelo presidente do banco, qualidade que não tinha o unico accioni ta
habilitado, que procedeu a essa diftlribuição.
E. ta allegação carece tambem de fundamento.
Nem os estatutos approvados pelo Decreto n. 5,742 de i6
de Setembro de 1874 dizem que a eleição de director recaia em
acdonisLas, ma sim que esta qualidade e a po 8e plena. de
100 acções são requisitos nece sarios para o exercicio do referido cargo (art. 16), nem foi irregular a emissão de cautelas,
assignadas pelo director 1J0nçalTes de Sá.
O que por ora e entrega aos sub criptores do banco do
commercio não ão os titulos definiLivos, porém e sas canLela
comprovantes da entradas feitas, por não lerem estas pas ado
ainda de 15 °1. do capital do b:lnco; só depois de realizado
um quarto do valor nominal das me mas acções é que ellas
poderáõ ser emillida e negociaveis.
Ora, sendo estes o titulos que deveráõ ser assignados pelo
pre idenle (art. 30
2° dos estatutos) e não as cautelas, por
não serem essenciaes para provar a qualidade àe accionistas.
pois que esta consla do regi Iro de averbação do banco,
podem as mesma. cautelas ,er, como fórão, assignadas pelo
director habilitado e em exercicio, e pelo thesoureiro.
E, quando houvesse nisso uma excepção á regra ordinaria.
fóra uma necessidade indeclinavel, porque de outro modo. o
banco ficaria acephalo, e sempre que uma directoria demlssionaria se reC'Jsasse a cumprir e e ullimo dever de mer.o
expediente, as a sembléas geraes dos accionistas serião CO,lg~
da~ a fazer. uma escolha forçada de mandatarias, ou se tornaria
índispensavel reformar o arL 30 dos esta tu los.
Anova comm são fiscal, que se compõz em parte dos membros da que fôra eleita no periodo da concordia, pensa deste
mesmo modo.
Reconhecida a legitimidade da directoria, não se lhe podia
eontestar o direito com que resolveu fazer uma 3a chamada de
capital.
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É esta uma das suas altribuições (art. 26 § 12 dos esta·
tutos).
Aopportuoidade desse acto poderia er objecto de duvida,
mas não autorizava a censura de iIlegalidade.
Demai', a circum tancia da praça, esse mesmo abalo
que a di sidencia causava ao credito cio banco, e que reclamava
uma reparação, além da conveniencia, allegada pela directoria,
de completar 1/4 do valor das acçõe , para que estas pudessem
er negociadas ou coladas, expli~o plausivelmente aquella deliberação.
Nerll obstava a isto o pleito judicial intentado pelos reclamante , em opposição aberta ao que decidira a a sembléa geral
em ua sessão ordinaria de 1. Ode Agosto. Se prevalecesse um
tal impedimento, estaria na mão de qualquer fracção de uma
sociedade anonyma paraly ar-lhe os movimentos, até pôr-lhe
em ri co ua segurança.
O t'ommisso oulro ponto de accusação, é pena imposta
aos accionistas refracta rios ou remis os pelo art. 1 i dos estatutos' e 'em esta sancção nenhuma sociedade poderia contar com
a prestaçõe::. do capital subscripto, á medida que as necessidades de suas operações o exigis 'em.
Os dissidente recusarão-se á entrada e o deposito que fizerão em juizo de nada aproveitava ás transacçoes do Banco,
pois não podia esle faze-las com dinheiro que estava em eos
cofr s j nega.rão-Ihe os di sidente~ propositalmente esse sub idio,
tenelo em vi ta fazer parar e liquidar o estahelecimento. Ma
assim não aconteceu, porque outros acdonistas accudi:-ão, e
o depojlo, confirmado pelo juizo commercial, foi jolgado null0
por 'emença da Relação do di ·tricto, e ultimamente levantado
pelo" que o havião feito.
As im, reconhecido e consummado o commisso, só a directoria, que é legitima, e por is o competente, pMe releva-lo
(arts. 11, 26,
t3 dos e tatuto ).
Provindo a. recusa dos accioni tas de um facto extraordinario, não previsto nos estatu lo , o da illegalidade que elIes
encherg,não na eleição oa directoria, poderá esta, auendendo
ao ávullado numero de prejudicados e mais circumstancias em
que todos ou alguos delles se achão, proceder fieste ca o como
lhe parecer mais equitativo.
Só o espirito ele conciliação, adquirindo entre os interes ados
seu natural imperia, poderá correr um véo sobre esses factos,
que felizmente não são muito commun nesta praça.
A ultima imputação, a da compra simulada de acções..
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não e tá provada; presuppõe uma intenção ainda não reduzida
a factos.
Admittindo-. e, pnrém, que tal se désse seria um artificio
contra o principio absoluto da lei, que, para evitar o abu o de
ficl,irôias tran ferenr.ias, r slringlo até c~rto ponto o direIlo das
acquisiçõe legitimas; artiflcio d que todos os dias ha exemplos, qne não pód ser efficazmenle prevenido} e que só é intrinsecamente immoral, quando a ces ão é phanlaslica, ou tem
por fim au~menlar o poder do accioni.ta além dos votos que
Jae caberião, se elle figura ~e com toda~ as uas acções.
Finalmente, embora parecesse que os accioni. tas dissidentes querião sobmeLler á decisão do Governo uma quesliio que
ell~ j~ havião levado para o Tribunae..J udiciarios, . em tO'!avia
articularem explicitamente os factos que no fôl'o commum ser·
virão de fundamento á acção ordinaria contra a dirrctoria, o
Governo não enxergou élhi um verdadeiro conflicto, que devesse
levantar, em d ferimento ao pedido da directoria, atLentas as
ilisposições da Lei n. 1,083 de 22 de Ago to de 1860 e seu
Regulamento n. 2,711 de 19 de Dezembro do mesmo anno,
que bem extremão os !imites da competencia administrativa nos
casos de di solução das sociedades anonymas; as im como,
não vio motivo para ser mais benigno com aqufllles que pretendiáo a applicação dessa pena ao Banro do Oommercio.
Nos termos do art. 36 do citado Regulamento a dissol ução de
um IJanco ou de outra CIualquer sociedade anonyma só póde 131' decretada pelo Governo: {O, no caso de que, expirado o prazo de sua
duração, não seja este prorogado ou renovado; 'Z0. no de ulLrapassal' o circulo de suas operações, traçado nos respeclivo:l estatutos, ou de ser dirigido de modo contr:\rio ás condições e regras
estabelecidas por elles ou pela mencionada lei.
Em todas as ouLras bYPolheses do arL. 3~ do Regnlamento
ácima citado a liquid3.ção é da competencia ex.dusiva do poder
judicial.
Consegllintemente nenhuma das ullimas pretençõfls e. tava
no caso de ser bem eucceclida peranle o Govel'Do; a darlirecloria,
porque a acção ínlentada contra ella no fôro cOffimercial não se
fundava só e principalmente em violação dos estatutos· allegou-se
antes de tudo que o banco não po lia preencber o sen fim, preItendendo-se a dissolução por este motiro, e a responsabilidade
·civil dos mandátarios, materia da competencia daquelle pode)~ ;
e a dos accionistas propugoarlores da liquidação, porque nao
provárão as arguidas violações dos estatutos, oem quando. se
provassem deveria o Governo preterir as regras da prudenCla e
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equidade, dictadas pelos arls. 37 e 38 do s(Jbredilo Reaulamento
recorrendo para logo á medida exlrema de cassar a ~utoriz3çã~
conferida ao banco.
Deu guarde i V. EX.-Bu1'ão de Cotegtpe.-Á S. Ex. O Sr.
presidente do Banco do Commercio.

De reto n. 6636 de 26 de Julho de 1877.
Firma a intelligencia do ari. 16 principio do Decreto n.
bro de 1876.

638~

de 30 de Novem-

A Princeza Imperial Regente, em nome de Sua Magestado o
Imperad Ir o Senbor D. Pedro I[ allendendo ao que, em
omcio de 24 de Abril proximo findo, representou o presidente
<.Ia junta commercial da côrte e de conformidade com o pare~er unanime das Secçõe.~ reunida de justiça e fazenda úo
Conselbo de Eslado, ha por bem decretar o eguinte:
An. Lo Na disposição do art. 16 p1'incipio do Decreto n.
63 )4 de 30 de Novembro de 1876, não se comprehendem us
emolumentos, que por suas assignaturas percebião os pi'esidentes dos extinctos Tribunaes do Commerdo e os conservadores
dq commercio. os quae ficão pertencendo aos presidentes das
juntas c.ommerciaes e aos inspectores commerciaes.
Art. 'tl." Ficão revogadas todas as dispo'içõe em contrario.
FranciscoJanuario da Gama Cerqueira, do Con elho do me~mo
Augusto Senbor, Mini tro p, Secretario de Estado dos Negocios
da Ju tiça a sim o tenb' entendido e faça execular. Palacio do
Rio de Janeiro em t6 de Julbo de i )77, 560 da Iodependencia
e do 1m perio.
PRINCEZA. IMPERIAL REGENTE.
Fmncis.co J anua1'io da Gama Om'queim.

Rio de Janeiro.-i\'linislerio da jusLiça, em 4 de Agoslo
de t 77.
111m. e Exm. SI'.-Foi pre enle a Sua Altnza a Princeza 1m·
perial Regente, em Domedo Imperador, o Omcio n. 35 de 19
ue Julho ultimo, no qual o presidente ua junta commercial de
PorlO·Aleare consulla sobre o deslino que devem ter os livros
das Cons~natol'ias do Commercio, que, em virtude do ])ecreto
n. 6,384 de 30 de Novembro do anno findo, ticaráõ ex,tinclas e
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não fôrão subslituídas por inspectorias commerciaes, vi lo entrar
em duvida.e os dilas livros elevem er recolhit.!o' ao archívu tia
junta, ou fi('ar depositado' na reparliçõl,', a cargo das quae'
esta vão aquellas Con_ervatorias.
E a mesma Augu la Senhora manda d 'Iarilr a v. I:x., al1m
de o fazer coo 'tilr aquelle I'uflcclollariu, par:.l ~eu conhecimenlo
e devida xecuçào, tllIe os Ii vro' tia antiga Con 'ervalo\'la devem
er recolhido ao archivo da junla commerr.ial, lião .ó para conservarem-se melhor as tradiçõt' e hi 'toria da reparllf~ã.o, como
para maior comlllotlidade do cOlTllTJercio, ficando reunit.!o· pm
um só If1gar todos os documentos relatl os a uma rerla ordem
de negocios, tanto mais qO'lnto a allribui 'õe' dos Con 'nadores llão fôrúu di lrlbuidas ao ln poetor das Alfalldegas, e
adminislrarlores das mesas de reoda , t:1Il razão clus cargo por
elles occu pados.
Deus guarde a V. Ex. -F"ancisco Janua7'io da Gama Cer'qUe1;ra. -Ao 'r. presidente uo Rio-Grande do Sul.

Rio de .Tanoico.-Minislel'io da Justiça em
de 1877.

"'~

de

Agoslo

111m. e Exm. Sr.-Oeclaro a V. Ex, a fim de fazê·lo constar
ao inspeclor da I he:ouraria de razenda de Sa pru\'incia. em resposta ao omcio n. 5 'de 27 ue Abril ullimo:
1.° Que é approvada a intelligencia dotla pela lhe-ouraria ao
art. -l3 do Decrelo n. 6,384 de ;30 de Novembro de 1c 76, o
qual só garante aos a.cluaes êOlprl'gldos ua jllnla commerriae,
que fazião parle dos extinclos lrilll1llaeS úo COmmerljlU, o que
de mais estive sem percebeMo romo ordeoatlo ;
'2 •• Que os em pregados cios exlinclos tri qnnaos que não
fôr[o conleruplados na organizaçãu elas acluaes junta, uel'em
continuar a servil' nas lllBsmas romo adddiclos, percebendo as
vantagens que anteriormente lhes l:umpeliào;
3.· Ql1i:J o am'lI1uense. que ervia inlerinaloente no Tribunal
do Commercio, fÍ(;Oll ipso facto di pcnsal10 da c()mmis~ão que
eslava exercendo.•
UBUS guarde a V. Ex. - Ftal1 cisco Janucl7'io dCb Gamcb Ce1'll'ueira.
-Ao Sr. presil1ellle elo Jiaranhão.
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Rio de Janeiro. - linisterio da Justiça em i4 de Agosto
de f n.
111m. e Exm. Sr.-Foi pre'ellte aS. A. a P1'inceza Imperial
[ egente, em nome !lo Imperador, o requerimento em que Herculano Ole~;\rio Ribeiro Castro, 'onliouo do extincto Tribunal
tio ~omrnercio dessa provincia, pede para ser addido ne sa qualidat"le á junla. commer ial.
E a mesma Augusla Senhora houve por bem altender áquella
pretenção, vi lo que a no sa legi laç:i.o gannle seus venómenlo aos empregados de repartições' extinctas; devendo. pois, o
supplicante ficar ,ervindo na junta commercial, percehendo as
me-mas vanlagens que lhe competlão no Tribunal do Cornmercio, emquanlo não se lhe der oulro de lino.
Deus guarde a V. EX.-Francisco Jam~ario da Gama Cerqueira.-Ao Sr. presidente de Pernambuco.
Rio ele Janeiro.-l\1inisLcrio da Justiça em H de Agosto
de f877.
111m. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em resposta ao officio n.
8.9 ue 14. de ~laio ultimo, e para fazê-lo woslar ao inspector
da l!wsourál'ia de fazenda dI' sa provincia, que o porteiro da
junla cúmmercial dtlve perl:eber u mesmo ordenado, que lhe
compelia por ex.ercer igual cargo no exlinclo Tribunal elo commercio, á vi la do que dispõe o arl. 13 do Decrelo II. 6 384de 'O de Novembro de 1876, deduzlUdo-se da gratificação o
augmento correspondente, de modo que o total dos vencimenlos nã e:c da o marcado na tabella annexa ao me mo derelo.
Deu guarue a V. Ex.-Francisco JamUJ.rio da Gama Ce/''lueira.-Sl'. Ire idenle da provincia de Pernambuco.
Rio de Janeiro,-Mini lerio da ,lu ti a em i4 de Ago,lo
de 1877.
!llm. e Exm. Sr.-Declaro (I V. Ex., afim de o fazer constar
ao in peclor da lhe ouraria dp. fazenda des.a provincia, em resposta ao meio n. 9 ele 2'Z !le Maio ultimo, que o empregado
addido a orna repartição, por ler pertencido éi oulra que foi
ex'lincta, deve continuar a perceber ,os vencimento& que nesta
lhe com pCliiio; pelo que approvo o acto do mesmo inspeclor,
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que de. e modo procedeu ÇJuanlo ao empregado que foi m;lnelado addir á junta commerciaJ, depoi de exLinclo o Tribunal
do Commerci .
Deu guarde a ,. EX.-Francisco Januario da Gama Cerqueira. -Ao Sr. presidente da provincia de Pernambuco.
- Communirou- e á da Bahia, para fazê-lo conslar ao pre,iclenle da jnnta commerciaJ e ao in pector da Thesouraria rle
fazenda, que Manopl Caetano rle Andrade Coitinho de Villena
e 1\1 110, e Joaquim Ferreira Sobr.tl J unior, aq u lIe aj udante do
porteiro, e este conlinuo do exlincto Tribnnal do r.ommercio
da mesma provincia, devem continuar a . ervir, como addido ,
na referida junta percebendo as vanlagens que anteriormente
lhe competião, até terem outro destino.
Rio de Janeiro.-Mini Lerio ela Ju lica em 14 de .\go to
de 1877,
Foi presente aS. A. a Princeza Imperial Regenle, em nome do
1m[ erador, o requerimento por V. S. remettido com omcio de
13 de Abril uILimo, 110 qual o porteil'o des a junta e o eu
aj udan te reclamão con tra a red ucção rei ta pelo tllBsouro em
f:uas gralificaçõe., lixadas na tabella anneXil ao Decreto n.
6,38~, de 30 de Novem bro de 187l).
E a me ma Augusta Senhora houve por bem resolver que o
art. 13 do cilada decreto, garantindo aos empregados acluaes
das juntas, que pertencêrão ao Tribunal do Commercio, o que
de mais estivessem recebendo como ordenado, autoriza aquella
reducção, devendo-se deduzir da gralifica ão o augmenlo correspondente no ordenado, de modo que os vencimento totaes
não excedão os marcados na tabella annexa ao mesmo decreto.
O que communico a V. S. para seu conhecimento, e para
fazê-lo constar ao referidos em pregados.
Deus guarde a V. S.-Francisco Janua?'io da Gama Cerqueira.
2.· Secção.- Rio ele Janeiro.-Ministerio dos negocias da justiça, 24 de.Agosto de 1877.
Declaro a V. S., em, resposta ao omcio de 3 do corrente,
que o aviso n. 31 de 16 de Janeiro de 1856, resolve perfeitamente a duvida por V. S. suscitacla. Devem, portanto, ser
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deferidos os reqnerimento, apresent:ldos á juntas commerciae..
no quaes se peça a omi são, nas pnblicações do estylo e nas c.ertidões, rio nomes dos sacio, c mmanditarins, mencionados e
assignados nos respectivos contratos, levados ao registro do
commercio.
Outro-sim. não pMe ser considerado comn perreito cnn trato de
oC'iedade em commandila. para o fim de ser registrado, o
instrumento, que contiver apena a as ignatura do soci dito
re ponsavel solidaria, rom a simp.les declaração da existencia
de um ou mais pre. tadores de capilaes, mas sem as assignaturas
de tae commanditarios, não só para garantia de terceiros, como
lambem para a determinação de seus direito e ubrigações em
relação ao demais a' ociados.
Finalmente, é facultativa a disposição do art.. 14 do Decreto
n. 2711 de 1.9 ('e Ilezemhro de 1860, e deve entender-se sempre
ubordinada á do art. 312 do Codigo Commercial; observandoe a pratica adorlada, quando o registro rios contratos de ociedade em commanuita fôr feito de accôrdo com a dispo ições
do Decreto n. 1394 de 19 deJulhode 1869.
Deus guarde a V. S.-Francisco Januario da Gama Cerqtwim.

Decreto n. 6878-d.e t2 de Setembro de 1877.
Foi ex:ten iva al1S i'1lel'preles "o cúIDlllercio da praça da provincia do Ceará
a di posição do Decrdo n. 1000 de 26 de J ulIl10 de !852, segunda regra.

I\. Princeza Jmperial Regen~e, em nome de Sua Magestade
o Imperador o Senhor D. I:'edro n, 11a por bem decretar o
eguillte:
Al'tigo unico. Fica extensiva aos interpretes do commercio da
Praça de provincia do Cea.rá a dispo ição do Decreto n. 1000 de
26 de Junho de 1852, egunda regra.
Franci co Januario da Gama Cerqueira. do Con elho do Mesmo
Aogu.'to Senhor, mini tro e ecretario cio Estado dos Nego[;iolb da
Justiça, assim o teota entendido e faça executar.
Palacio lo Rio de Janeiro em i2 de Setembro de 1877,56° da
Indepenclencia c do lmperio.

PRlNCEZA Jj\1PEIUAL HEGEN m.
PNlncisGo Janua1'io da Ga'ma 001'queira.
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/J,.a ~{'cção.-Rio de J:lDeirn.-Jlini leno dos negocios dajustiça em i 7 de Selembro de 1877.
111m. e Exm. Sr.-Poi pre.:ente á Sua Iteza a Prlllcez:l Imperial Regf\ote, em nome do [Ioperador, o ollicio de 22 ele
Agosto Liudo, em que o presiuenle da junta cOlllmercial dessa
praça cOllsu!La:
1.0 S o deputado commerciante. que substitue o secretario
da junul nos seus impedimentos, tem ou não direito á gratifLcação elo substituído;
2.° Se as de-peza do expediente da secretaria devem ser
feitas d l.:Ooformidade com () (lrt. H ela Lei n. 749 de 2 ile
Setembro de '1853, ou ficão reduzidas ii. quota aonualllJente distribuidá para e'se 11m;
3. ° Sel iJern decidia a i unta mandando, em e-'ão de '16 do
mez findo, arr.llivar um contrato social para continuar a firma
de Francisco Gaudencio da Co la & Filhos, não olrtanle ser já
fallecidn o socio ostensivo delJa e lambem outro socio, que era
sen .!ilbo.
I!: a mesma Augusta Senbora, mauda declarar a \. Ex., afim
de fazê·lo constar áquelle funccionario, em respú la ilS Sllas
duvidas:
1.° (jue, sendo applicaveis á juntas comm. rciae o. Decretos
n. 1995 de H· de Outubro de 1857, e n. 25:3\ dr, 18 tle Fevereiro de 1SüO, compele ao tleplllarIo commerciante, qUI' nblilue o :ecretClrio, na h 'polhe. e rio Aviso de I t uu Abeil u!tllno,
ê:L gratific~eão de Axerciclo, e os emolumenlo
do art. 16 do Decrelo n. 6384 de 30 de Novembro d,' 1876.
'i." Que, em visla do art. 16 (principio) deste ultimo derl'pto,
não podem as juntas dispõe dos emolumentos ill'recadados e qne
devem ser' rt'colbidos aos cofres publicas, como reCl31ta geral;
devendu a contas de fOl'Oecimento para o expeclientA ~er pagas
nas lhe.ourarias ele fazenda pela quota pal'a esse fim dbtt'Íbuida ilnnualmenle.
3.° Que, qnanlo á. ultima duviuil, teatando-se de uma que tão
oe intclI'a compelencia da jllnta, cumpela-lhe rp.solve la na conformidade das leis e I'egulamr.ntos em vigor, cabendo aOS 10tpres a"os OR recnrsos legae , tanto mai quanto esta a Que. Lãn
affe 'ta au conhecimento do consp!bo de estaelo, Poro Virtude de
recurso interposto, e cuja deCisão deve a junta aguardar.
Deus guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama Ce'I', queira.- Ao SI'. presidente da provincia cio Pará.
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4. a Set:ção.- Rio de .Janeiro.- Ministerio dos negocios da
justiça em 22 ele etembl'O de 1877.
IIJ m. e Ex m. Sr. -Declaro a "'. Ex., a fim de o fazer const;J r
ao presidente da junta commercial dessa capital, em respo. t \
ao seu officio de 15 do corrente, que não ha liesbarmonia
~ntre o Aviso deste ministerio de :2{ de Março ultimo, publicado no Diario Official ue 8 de Abril, e os avisos de 11~ de
Agosto, publicados uo de 2 do corrente, visto como aquelle
refere· 'e ao caso especial is. imo da gratificação de decennio. concedid 1 pelo Decreto n. 738, e que constitue um direito ad uirido para o empregados que já percebião, pelo qne deve accrescer integralmente ao vencimentos que lhe compelirem,
em virtude do Decreto n. 6384 de 30 de Novpmoro ue 1876;
ao pas:o que os outros avi os fixão apenas a intelligencia do
art. 13 deste ultimo decreto. na contagem dos vendmentos
aos actuae empregado. que antigamente percebião ordenado
maior que o IlIClrcado na' tabellas annexas.
Deu~ gunrde a ,. E'.- Francisco JamJ.Q1'io da Gama Cerquára.- S'r, pre idente da provincia da Bahia.

Aviso de 3 de Outubro de 1877.
Ao presidl'nte do Banco do Commercio.- IIlm. e Fxm. Sr.Tendo pre ente a repre 'entaçã,) lJue ao Governo Imperial dirigirão os accioni tas do Banco do Commercio João .1ollteiro da
Luz e Antonio Jos' da Costa Braga, e na qual pedem que sajão
annullados os actos da ultima as embléa geral do mesmo banco,
sob o fuodamento:
1.0 De llão haver antecedido o prazo de oito dias pelo menos
entre a publica ão da convocação da dita assembléa geral e a
sua reunião, veflficada em 27 de Julho proximo passado;
2.° De ter a as embléa procedido á eleição de um director
ómente e não dos tre , cujos 10Jares lIavião vagado:
Vista a illformação prestada por V. Ex.. sobre a dita representação. e o parecer da directoria competente do thesouro naciunal:
Con iderand 1, quanto ao 1 facto, que, posto fôsse regular
que a convocação da as embléa geral se fizes e no' precisos
termos do àrl. 33, 1 dos estatutos, todavia. nada offrêrão
os iutere ses de,se e tabelecimento com a Ínobservancia da regra
pre cripta; e que nem a censurárão os accionista da maioria deliberante, uuico a quem podia seI' elta prejudicial, pois que a
0
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doutrina do artigo só pócle ser con~iderada como U)edida economica e sem alcauce Lle outra ordem;
Comiderando quanto ao 2° facto, 4ge a reducção do numero
dos directores e lava projectada na reforma, de que e trata
no mesmo banco, e que O procedimento da assembléa geral, na
nomeação de um só director, teve por fim attender unicamente ao IDtel'es e., sem tau ar a terceiros o menor' prejuizo;
accrescenLlo que a directoria tem funccionado por algum tempo
com tres membro. fim dt'lrimento do serviço do banco, e
antes com \antagem, pela maior celeridade que resulta da delIberação de tres directurcs em logar de cinco:
Declaro a V. Ex., para s u conhecimento e devidos effeitos, que,
não offeretendo tae factos motivo importante para a intervenção do Governo, natla ha que re olver a semelhante respeito.

Aviso n. 2215 de 31 de Outubro de 18i7.
Sendo ouviria a secção de guerra e marinha lo con,elho de estado sobre o requerimento em que o major Luiz José de Menezes Fréoe pede se lhe declare a vercladeint int>lIigencia do
Si 2° do artigo 2° do Oecreto n. 2756, de 27 de Fevereiro de 1861,
na parte relativa á profundidaJe em que devem ser con trtlldos
os curraes de peixe, sua Mageslade o Imperador houve por bem,
por irnmeiliata re olução dt: 27 do corrente, con[ormar- e com
o parecer da me:ma secção, o qual se acha de accôrdo com o
emiUido na consulta do conselho naval, n. 344.8, de 14 de Ago to
antecedente; Ucando portanto entendido que os tres palmos de
agua de que ll'ata a supt'adita di po 'ição é a maxima profundidade que na baixa-nlar devem ter os logares em que se póde permillir a coostrocção de currae de peixe; o que a V. S. commuuico
para sua intelligeocia, e em saiu ão ao menciouado requerimento por V. S. informado com o oflicio n. 54, de 27 de
Julho deste anno.
Deus guarde a V. S.-Luíz Â'ntonio Perei1'a Franco.-Sr.
capitão <.lo porto da côrte e provincia do Rio de Janeiro.
Circular. _4:l ecção.-Rio de Janeil'o.-}/inislel'io <.los negocios da justiça, em 7 de Novembro de '1877.
Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., ~fim de o faz r constar :.to presidente da junta commercial dessa provincia, que
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(levem ser os emolumentos arrecadados integralmenle recolhido todos os mezes aos cofres publicas' como renda. geral nos
termos do art. to, § 3° da Lei n. 2662 de 9 ue Outubro de
1875, e art. {fl do' Decreto n. 6384 de 30 de Novembro de
f870, de endo cessar a pratica de se paaar por conta dos
emolumentos a ãespeza com o expediente, acbandll-se derogado
o arl. 1'~ da Lei n. í19 de 28 de Setembro de 1853.
A referida despeza deve ser paga por conta da quota especialmente marcada na lei do orçamento, acbando-se as tbesourarias babililadas com o credito necessario.
00 minlslerio da fazenda já solicitei que, no comêço de cada
exercício, e eotl'egue aos porteiros da juntas a quantia de
50' para o pagamento das de pez;Js miuda , a qual não será
excedida dentro do exercicio, dever. do aquelles prestarem contas men almente.
As despezas mais 3vultadas serão pagas nas thesourarias de
fazenda.
Oeus guarde a . Ex..-Francisco Janua?'io da Ga,mcb Ce?'queimo ~ Sr. presidente da provincia de....

Circular

TI.

28 de 12 de Novembro de 1877.

OBarão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do Tbesouro Nacional, remelte aos Srs. Inspectores das Tbesourarias' de Fazenda
os inclusos' exemplare da .Lei de orçamento n. 2792 de 20 de
Outubro proximo passado, para os exercicios de 1877-1Si8 e
1878-1879, afim de qne a cumprão e fação cumprir nas repar·tições que 1I1e8 são subordin'ldas, a quaes, por meio de annuncios snccessivos ou de editaes, nos lugares em que lião
houver folhas diarias, farão constar que, elez dias depois do
recebimento da presente circular em cada uma de sas repartições, começará a arrecadação .d?s seguintes imp~slos:
Lo O Oóca, a que são sUjeitas as embaTcaçoes que atracarem para carreaar ou de carregar nas elóc',s, pontes e caes das
Alfandetyas e Mesas de Reuda de 1a e 2a ordem, ou dos arma·
zens externos por ellas custeados. A cobrança erá feita de conformidade com as disposições do Decreto n. 3986 ele 23 de
Outubro de ,1867, que fica em vigor na parte relativa a este im'Posto, com as seguintes modificações:
.
Primeira. Serão calculadas na razão de metade as taxas fixadas
no art. I ° do mesmo decreto.
Segunda. São isentas de imposto quaesquer embarcações miudas
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flue ~e empregarem na de'carga, emlnrqn e uesembarque de
merr.adorias.
2. o 00 se1l0 fi. o de 200réis da ,Ia via das notas pelas quaes se
fizerem llespachos de qoalquer natnreza. nas AHandeaa, H ~I ê)~
de Ren(\as. exceptnadas tão sómente a floe di ~erelO respeito a
õespacho. livres tle mercadorias importada direct2mente pelas
repartições aeraes.
3.° 00 sello 11:0 da 200réi. qne a. me ma lei tornoll 6'\.lensivo ao. recibo do valor ele 2fJ a ~O ; sendo ohria:lloria a
adhesão das respectivas estampilha. tanto no. recibos como
nas notas de despacho, no acto lia as. ignatura des es papeis pela
pessoas que os fi rOlarem.
a applícação e cobr;1nça dec:le impo. tn, em :lmbos os ca o.
acima menr'ionados, obs~rvar- c-hão a, dispo. i ões do Regulamento n. ~;)05 rle 9 de Abril (! I "70, e mais orden em vig r:
ficando entenrlidn epe na isenção de qlle tratão as Orllens n. :310
de Gtle .Julho elo '18G9. e n. 0108 de _711e . Jarço de 1871 só e tão
comprehencliclos os recibos (le s,lIa' ias pa sados em avulso, em
folhas 011 férias pelos operarios emprefJ(l.rlos em obras e ervi O~
publicos geraes. provinciaes ou munic;paes e não os recibos do
fornecedores ele g neros e materiacs para as repartições publicas,
conforme está. em pratica no Thesollro acional.
Bariio de Ootegipe.
2" secçã:o.-Rio ele .Janeiro.-.1inisterio dos negocio ria justiça, H de Novembro ele 1877.
111m. e Ex.m. Sr.-Sendo diriaida ao Governo Imperial uma
reclamação obre decisões pelas quae tem a junta commercial
da capital de sa província recusado admillir :lo regislro tilulo.
de negociantes matriculados no antigo tribunal do commercio
eh côrte, pelo rDndamento de não exercer m elle actualmente
o commercio, julgo conveniente declarar, para Ma execução do
art. H. do titulo llDico do Codigo Commercial e 56 do Regulamento n. 738 de 25 de Novembro de 1850, que a proti ãn
habitua 1 do commercio não é concl ição es encial par;t o regi tI'O de titlllos do. negociantes, que nesta qualidade adquirirão
direitos e prerogativas pelo facto da matricula,
.o que V. Ex. fará constar ao presidente da referida junta.
Deus guarde a V. Ex. - Fl'anci co Janll,ario da Gama Cerqueimo -Ao Sr. presidente da provincia de S. Pedro do Rio
Grande do Sul.
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23 sec ão. - Rio de Janeiro. - Ministerio dos negocias da
.
IJIm. e Exm. Sr. - Com o oflicio de 23 de Ago lo ullimo
tran miLlio o presidente da junta cornmercial de Belém o recurso
que o respectivo ecretario interpuzera do despacho por elIa
profericlo para não ser arcbivado o contrato social de Franci co Gaudencio da Cosla & Filbo.
Sua ). gestade o Imperador, conformando-se, por sua imme ~
diata resoloeão do 4o do corrente, com o parecer da secção
de ju tiça do cooselho de estado, houve por bem inderel'ir o
me mo recul'S : 'lo, porque a competencia dos tribunaes (actualmente junta) do commercio sobre a probibição do registro
compreh nde sóm 'nle, por motivos de ordem publica, os contrato de sociedades em c:lmmandila que dividem o seu capital em acções; 2°, porque seria contrario aos principias de
liberdade individual, garantida pela constituição, que pudessem
os mesmos tribunae ou juntas annullar todo os contratos
sociar's, ou n gar-Ibes effeitos para com terceiros, quando pertence tal atlribuição ao poder judiciario, mediante as acções
com pelen teso
O que V. Ex. fará constar ao referido presidente.
Deus guarde a V. Ex. - Fmncisco Januario da Gama Cer'queimo ·-Ao Sr. presidente da pro~incia do Pará.

.J ustiça, I} de Dezembro de ·1877.

33 secção. - Rio de Janeiro. - 1inisterio dos negocias da
ju tiça, 11$ de Dezembro de !877.
Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em resposta ao officio
n. '0 de 1$ do mez findo, que a decisão des a presidencia,
dada á consulta aci inspector da thesouraria da. fazenda, e na
qual disse que a visita da policia ás embarcaçõe entradas
deve preceder á da alfandega, flrma- e na rlisposição dos
arts. 369, § 2° do Regulamento n. 2 47 de 19 de Setembro
de i860, e 33 do de n. 268 de 29 de Janeiro de 184.3. como
já foi explicado pela ordem do tbesouro D. 442 de 43 de 011tubro de 1866.
Deus guarde a V. Ex.-F1'ancisco Januario da .Gama Ce/''queira.-Ao Sr. presidente da provincia do Amazonas.

c. c.
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ADDIQÃO Ás OTAS
DO CODIGO.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
ArL.
Art.
Art.
Art.
Art.

4-, noto 22-Av. de 14 de ovembro de 1877.
43, 110t. 86-Áv. n. 568 de 1871>: Decr. n. 6132 de 1 16.
:Ir>,1Iot. -Decr. n. 6132 de 1876; D. 66% de 1877.
46, noto 89-Cits. Decrs.
ó:d. 1I0t. 99-Av. n. 568 de 1875.
68, f}.ot. 120-Av, n. 248 de 1876.
70, noto 122-Av, cito
74" noto 126-Av. n. 59 de 1870.
162, noto 237-Rev. n. 9047 rle UI de Abl'il-de 1877-Dir. t. 13 P't:. 200.
168, noto 242-Rev. n. 9095 ue II deJulho de 1877-G. Jt~r. t. 17 pago

no.

Al'L. 312, noto 436-Av. de 24 de Agosto de 1877.
Art. 362, not. 521-Rev. n. 9114 de H de Agosto de 1877-G. .TU7'. t. 17. pa".
440.
Mt. 496, noto 73I-Av. de 15 de Dezembro de 1 77.
Al·t. 633, noto 952-Rev. n. 8940, acc. revisor de 12 de Outubro de 1 77- G.
Jur. t. 17 pago 513.
Art. 678, noto 1053-Rev. n. 9125 de 25 de Agosto de 1877-Dir. t. U, pago
144.
Art 71] § lO, noto 1I06-Rev. n. 9125 de 25 de Agosto de 1877-LJir. t. 14,
pag.I44.
Arl. S08, noto 12GB-Decis. d'Agg. da ReI. da Côrte de 24 de Julho de I 77'
-Dir. t. 1,1 pago 14 .
Al't. !:lU § 4, noto 136:i-Rev. n. 9146 de t3 de Outubro de 1877-G. Jur.
t. 18 pago 109.
Art. 79, noto
-Acc. da Rel. de Belêm:de 25 de Setembro de 1 77.-Di,...
t. 15 pago 162.
Tit. Uno art. 1l noto 1431-Av. de 30 de Abril de 1877.

DO DEORETO N. 447 DE 1846.
Tabe!., noto 3<l-Decr. n. 4356 de 1869, art. 2.

DO REGULAMENTO N. 737 DE

1850~

Art. 2 § 8, noto a-Viu. Ullt. 952 UO Cod.
Arl. 11, noto 15-Rev. 11.9180 de 12de D.zembro de i&77-G . .Tm·. t. 18pag.
ii.

Art. ~50,-Rev. n. 9183 de 19 de Dezembro de 1877-Dir. t. i5 png 146.
Art. i309-Acc. da Rel. da Oôrte de 24 de Novembro de 1877-G. JUl·. t. 18 pago
126.
Art. 598, noto 450-Dccis. d'Agg. da ReI. de P. Alegre de 2 de Outubro de
J 77-G. Jur. t.17, pego 525.
Art 669 § 1, noto 517. Hev. D. 8!J5-! de 14 de Dezembro de 1877-Di'r. t. 15 pag
161.

DO REGULAMENTO N. 738 DE 1850.
Art. 37, noto 6J,-Av. de 20 de A'Jl'il de 1877.
An. ;Só, noto 95-Âv. de 14 de Novembro de 1877.

rnDrCE ALPHABETrCO
DO

CODIGO

CO~MERCI.AL

Abalroação. Arts. 749 a 752.
Abandono. rts. 714 724, 753 a 760.
Abonadores. AIts. 3 O e 422.
Acção. Arts. 3 8, 671, 675, 679 e 722.
Aceitante. Arts.39 399,404 e 422.- Vid. Pagamento.
Aceitar. Arts. 392 a 394 e 400.
Aceite. Arts. 394 a 396, 400 a 403 e 424.
Administração. Arts. 18 e 874.
Administrador. T. un., art. 25.
Administradores. Art . 35,.83 84, 7,
,91 a 9 , 11 , 241 a 246 293
03, 828, 54, 856 a 870 e 3.- Vid. Caixeiro. - Conductores de g~
neros e Commissarios de transportes.- Contas. - Feitores.- Guardalivros.- Quebras. - Trapicheiros.- Tribs. , o Com UI.
Afretador. AI·ts. 522, 566. 590 a 595, 597 a 599, 607 609 611 a 613 617,
624, 654 e 744.- Vid. Fl·ete.- Fl·etador.- Hypotheca tacita especial.Capitão de navio.- Viagem.
Agentes auxiliares do commercio. AI·t. 35.
Agentes de leilões. Al'ts. 35 n. 2,39, 40, 41 59, 6 a 73.- 'id. Cowmi slio
mercantil.- Contns.- Corr tores.- Tribs. ,lu Comm.
Agiotagem. Art. 80 n. 2.
Aguada. Vid. AlTibada forçada.
Ajudante do Porteil·o. Vid. Presidente.- Secreta.ria.
Ajuste. Vid. Officiaes da tripola,ào.
Alfandega. AI·ts. 732 e 733.- Vid. aufragio.
Alheação. Vid. Mandado mercantil.
Alienação. Art. 468.
Alijamento. AI·ts. 764, 769, 770 e 772.
Alimentos. Art. 878 n. 3.
Alto mar. Art. 727.
Aluguel. Arts. 764 n. 11, 74 n. 1 e 877 n. 7.
Amarras. Art. 764 n. 4 e 766 n. 2.
Ambiguidade. AI·ts. 1 1 e 67il.
AIlcoragem. Art. 768.
Ancoras. Arts. 764 n. 4 e 766 n. 2.
Apolices. AI·ts. 42, 675, 681 a 683, 68 a 696, 700 a 702, 710, 711 n . 2
e 3, 717, '730, 780 e 782.- Vid. Abandono.- Alto mar. - Contrato de
seguro maritimo.
. .
Aposta. Art. OU n. 2.
Apparelhos. Art. 764 n. 3.
Appellu,ào. Al'ts. 851 e 869.- Vid.- Embllrgos. Tribs. do Comm.
Apposição de seUos. Âl'ta. 809 e '11.- Vid. Fallencia.-· Juiz Co=issario.
- Juiz de Paz. - Quebra.
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Aprezador. Art. 726.
Arbitradores. Arts. 139. 194, 201, 209, 772 e T. un. 21. - Vid. Juizo ar·
bitral. - Locação mercantil.
Arbitramento. Arts. 80, 82. 95, 194, 201, 209, 215, 217, 749, 750 e 776.
-Vid. Abalroação.-Avaria.-Contrato de compra e venda.- Feitores.
- Guarda-livros.- Trapicheiros.
ArbitJ:os. Arts. 294, 348, 736, 739, 750, 783, 854 e T. uno 20. Vid.- Juizo
arbitral.- Tribs. do Comm.
Armador. Vid. ApoLice.
Arraes de barcos. Vid. Conductores de generos e Commissarios de transportes.
Arrecadação. Arf:. 909.- Vid. Apposição de seUos.- Companhias.
Arrematação. Arts. 70 e 47 .
Arrendamento. Art. 74 n. 1.
.
Arresto. Art. 753 n. 1.
Arresto de inimigo. Àrts. 721, 723, 724 e 754.- Vid. Abandono.- Acção.
- Segurado. - Segurador.
Arribada forçada. Arts. 740 a 748, 764 ns. 9, 10 e 11.- "id. Protestos
formados a bordo.
Assentos. Vid. Tribs. do Comm.- Usos comm.
Autoridade. ·Art. 17 e T. '/JII~.- 1° ~ uno - Vid. Tribs. do Comm.
Avaliação. Arts. 698 e 815.
Avarias. Arts. 761 a 796 e 77 n. 7.- Vid. Abalroação.- Apolices.- Se·
guros.- Se..;urador. - Veudasjudiciaes.
D

Balanço. Arts. 10 § 4, 18, 802 § 2, 805, 817 e 898.- Vid. Credito.- Ex·
hibição.- Pngamento.
Baldeação. Art. 717.
Banco Commer ia!. A.rt. 866.
Bancos. Arts. 120 e 285.
Banqueiros. Arts. 119 e 875.
Barqueiros. Viu. Conàuctor de generoso
Bemfeitorias. Art. 877 n. 2.
Beneficio de decisão. Â..rt. 431.
Beneficio de ordem. Art. 26.
Beneficio de restituição. Arts. 353 c 911.
Bens de raiz. Art. 26.
Borrasca. Art. 766 n. 1.

c
Cabos. Arts. 764 n.·3 e 766 n. 2.
Caixl\s de navio. Vid. Embarcação.
Caixeira. Arts. 35 n. 3, 45, 74 e seg., 876 n. 3. 865 e 882. - Vid. Prepo~
nente.- Preposto.
Cambio maritimo. Vid. Contrato de dinheiro a risco.
Capitão de navio. Arts. 32 451, 496 a 537,600 a 604, 606, 608 a 611,
613, 614, 616, 618 a 620, 630, 632, 654, 712, 726, 731, 737,' e 754 e T.
~. 25.- Vid. Abandono.- Arribada.- Avarias.- Capitães dos portos.
- Conhecimento.- EmbaJ'cações.- Naufragio. - Passageiros.- Praça
do Commercio. - Seguro.- Segurado.- Segurador.
Capitães dos portos. Art. 512.- Vide embarcações.- Recurso. .
Carga. Arts. 767 e 772.- Vid. Abalroação.- Abandono. - Arribada. - .
Â..varias.- Capitão de navio.- Naufragio.- Salva,dos.- Segurador.
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Carregador. Art. 100. Vid. Abandono.- Afretador. - Conductor de generos.
Carregamento. Vid. Apolice.
ClU·ta de credito. Art. 264Carta de fretamento. Arts. 566, 568, 569 e 694.- Vid. Contrato de fretamento.
Carta plU·tida. Vid. Contrato de fretamento. - Carta de fretamento.
Caso fortuito. Aft. 799.
Caução. Vid. Fiança.
Causas Commerciaes. - T. uno arts. 18 a 22.- Vid. Jurisdicção.
Cavillação Art. 57.
Certidões. Arts. 70, 122 ~ 3 e 406 n. 3.
Citação. Arts. 453 772 e T. uno 24 e 25.
Clausulas. Arts. 131 n. 2, 672 n. 2 e 673 n. 1.
Clerigo. Arts. 2 n. 3, e 3.
Collegios Co=erciaes. T. uno arts. 14 a 16.
Co=andantes das armas. Arts. 2 ns. 1, e 3.
Co=andita. Vid. ociedade.
Commerciante. Arts. 1 a 4, 10 a 13, 119, 122 n. 5, 153, 392, 797, 908 e
909.- Vid. AceitlU·. - Escripturaçi'to.- Compra e venda. -Corretor.Deputado.- Fallencia. - Letra. - Livros.- Mandado mercantil.- Moratoria.- Mulher casada.- Praça do Co=ercio.- Prerogativas.- Restitu.ição.- Sociedade.- Socio.
Commercio. Arts. 30, 32 e 35.
Commissão. Art. 839.- Vid. Usos.- Co=ittente.
Commissão mercantil. Arts. 165 e 190.
Commissario. .Al·ts. 1, 4, 163, 166, 168 a 187.-Vid. Co=ittente.- Commissão.- Usos.
Commissario de transportes. Vid. Conductor de generoso
Committente. Arts. 119, 150, 153 a 155,160,167,1 7 a 1 9.-Vid. Commissão.- Commissão mercantil.- Commissario.- Mandato mercautil.Mandatario.
.
Co=odato. Art. 74 n. 1.
Companhias. Arts. 3, 185, 287 e 288.- Vid. Sociedade.- Socio .
Comparte. Vid. Embarcações.
Compensação mercantil. Arts. 439 e 440.
Compctencia. T. uno arts. 17 c scg.
Compra e venda condicional. Arts. 127 e 191.
Compra e venda mercantil. Vid. Contrato de compra e venda.
Comprador. Arts. 191, 196, 197, 202 a 206, 208, 212, 213, 215 e 216.Vid. Contrato de compra e venda mercantil.- Venda.- Vendedor.
Compromisso. Art. 145.- Vid. pena convencionnl.
Conciliação. Arts. 13 , 453 n. 2, 842 e T. uno 23.- Vid. Citação.
Concordata. Arts. 42 a 854.- Vid. Administradores de fal1encia.- Curador fiscal. -Falleucia.
Conductor de genero . Arts. 99 a 118.
Conhecimento. .Al·ts. 576 a 589.- Vid. Apolice.- Contrato de fretamento.
Cnnsignatario. Arts. 69, 784, 785 e T. uno 25.- Vid. Capitão de navio.
-Commissi'to mercantil.
Consules. Art. 746.
Contabilidade. .Alt. 10 Si 1.
Contas. Arts. 432, 433 e 870.- Vid. Administradores.- Credores.
Contrato de cambio maritimo. Vid. contrato de dinheiro a risco.
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Contrato de compra e venda. Arts. 191 a 201, 217,21 c 220.-Vid. Com~
prador. - Venda. - Vendedor.
Contrato de dinheiro a. risco. Arts. 633 a 665.- Vid. Capitão de navio.Contrato de seguros maritimo . egurado.- egurador.
Contrato de fretamento. Arts. 566 a 574 e 62 .- Vid. Afrctador.-Fl·etador.
- Carta de fretamento.
Contrato de seguro marítimo. Arts. 666 a 684, 685 e 686.- Vid. Apolice.
-Contrato de dinheiro a risco.- Segul'Rdo.- SeglU'ador.- eguro.
Contrato social. Arts. 121 e sego e 300. - Vid. CVUlpanhia.- ociedades
co=erciaes.
Contrato de união. Arts. 855 e 85rj. - Vid. Actas. -Admimstradores de
fallencia.- Concordata.
Contratos commerciaes. Vid. Contrato social.-Compra e venda.- Escriptos.
- Escriptura . - Fallido.- ullidade.- Obrigações commerciaes.
Contramestre. Arts. 538, 541 e 542.
Convocação de credores. Vid. Fallencia. -Concordata.-Contrato de união.
Cópia. Art. 50.
Copiador. Arts.12 a 16, 23 § 1, e 24.- Vid. Prerogativas.
Corporações de mito-morta. Arts. 2 n. 3, e 3.
Correspondencia. Arts. 10 § 3 e 290.
COlTespondencia epistolar. Art. 122.- Vid. Contratos co=erciaes.
Corretagem. Art. 64, 2- parte.
Corretores. Art. 32, 35 n. 1, 36 a 67, 00 D. 2, 801 n. 1,803 n. 5 e
804.- Vid. Agentes auxiliares do co=ercio.- 'fl'ibunal do Commercio.
Corsario. Ad. 764 n. l.
ostnme geral. Arts. 234 é 673 n. 3.-Vid. Usos.
Cousa salvada. Art. 877 n. 4.
Credito mercantil. Arts. 426 e 427.
Credor. Arts. 250, 260,292 e 434.
Credores. Arts. 279,843,873,877,882, 84 8 6, 9 a 92 e 910. - Vid.
Administradores de fallencia.- Concordatas. - Contrato de união.Fal1encia.- Hypotheca.- MOl·atoria.- Penhor mercantíl.- Pl'eferencia.
- Qmtação. - Sobras.
Cumplice. Vid. Fallencia.
Curador. Art. 353.
Curador fiscal. Arts. 809, 815, 818, 834, 838 a 840, 843, 863 e 883.Vid. Administrador de fallencia. - Fallencia. - Reunião de credores.
Curadoria. Art. 78 n. l.
Curso de cambio. Arts. 33, 384 e 416.
Custas. AI·ts. 860 e 876 n. 2.
D

Dador de dinheiro a risco. Art. 877 n. 8.- Vid. contrato de dinbeiTo a risco
Darnnos. Arts. 711 e 164 ns. fi, 6, 13, 14, 16 e 21, 766 n. 1, 771 e 772.
Vid. Avaria.:.
Definitiva. Art. 793.- Vid. Sentença.
Depoimento. Àrts. 122 n. 6 e 123.
Depositario. Arts. 276,282,284,450,814,839 e 854.-Vid. Administra~or
de fallencia. - Commissão.- Curàdor ·fiscal. - Deposito. - DelJos,to
mercantil.
Deposito. Arts. 583, 585, 614, 874 n. 1 e 875. - Vid. Capitão de navio.Jmzo arbitral.
Deposito mercantil. Arts. 280, 281, 283, 285 e 286. - Vier. Depositario.Penhor mercantil.
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Deposito 'publico. Á.J:ts. 866 e 869.
Deputa~o. T. uno arts. 3 a 6 e 28.-Vid. Collegios commereiaes.-Ele·ção.
- TrJbs. do Comm.
Derrota. Â.J·t. 711 n. 1.
Descaminho de letra de cambio. Arts. 388 e 389.
De carga. Â.J·ts. 522, 567 n. 5, 585, 598 e 705.
Desconto. Art. 255.
Desembargador. T. uno art. 28.
Despezas. Â.J·ts. 73 , 744, 768, 800 n. 1, 825 e 876. - Vid. Avarias.Credores.-Fallencia.-Hypotheca.
Detenção. T. uno art. 27.
De\'edor. Â.J·ts. 251, 263, 278, 908 e 909.-Vid. Fiador.-Fiança.-Pp-nhor
mercantil.-Quitac;ão.
Diario. Arts. 11 a 16, 23 a '25.
Directores. Arts. 241 a 246 e 299.
Dividas.-Vid. Fallencia.-Fallido.
Divorcio perpetuo. Â.J.t. 1 n. 4.
Doação. Art. 802 n. 4.
Documentos. Arts. 10 n. 2 e 290.-Vid. Commerciante.-Officia).-maior.
- Registro do Commercio.
Dolo. Art. 139.
Domestico. Â.J·t. 876 n. 3.
Dono de barcas. Vid. Conductor de generoso
E

Edital.-Vi l. Concordata,.
Eleições. Vid. CoUegios Commerciaes.-Deputados.
Emancipado. Â.J·t. 1 n. 3.
.Embarcações. Arts. 457 a 495.-Vid. Abalroação.-Abandono.-Â.J'l'jb~da
forçada.-Avarias.-Capitão de navio.-Contrato de diuheiro a risco.Damnos.-Despezas.-HYI)otheca tacita especial. -Manifestos.-.l' aufl·agio. - Porto. - Processo verbal.-SeguradoJ'.-Seguro.
Embargo ou arresto. Â.J·ts. 239, 279, 527 e 619.-Vid. Capitão de navio.
- Fretador.-Locação mercantil.-Portador.
Embargos. Â.J-ts. 808, 851 e 906. T. uno art. 27.
Emolumentos. Â.J·ts. ~8 e 29 do T. un.-Vid. Matricula.-Presidente.
Empregados. Art. 28 do T. uno
Empreitada.-Vid. Empreiteiro.-Prescripção.
Empreiteiro. Â.J·ts. 227 e 232 a 240.-Vid. Locação mercantil.-Locador.
- Locatario.
Emprestimo. Vid. Contrato de dinheiro a risco.-Credores. - Hypotbcca
tacita especial.
Endosso. Arts. 360 a 364 635 e 675.-Vid. Aceite.-rJontrato de dinheiro
a risco.-Embargo.-L~tra.-PlIgamento.-Portador.
Equipagem. Art. 564,
uno
Erro. Â.J't. 220.
Eacalas. Vid. Contrato de seguro maritimo.-Segurador.
Escravos. Â.J·t. 273.
Escriptos. Árts. 22, 125 e 426.-Vid. Contratos commerciaes. - Instrumentos.-Prova plena.
Escriptura publica. Â.J·ts. 1 n. 4, 27, 122 n. 1, 265 e 266.-Vid. Hypotheca.-Prescripção.
Escripburação. Vid. Commerciante. -Livros.-Socios.
Escripturarios. Vid. Officiaes escripturarios.
.Escrivães. Art. 863.-Vid. Concordata.
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Estadia. Arts. 567, §§ 5 e 6, 5 5, 591, 592, 593 e 627.
Estatistica. T. un., art. 9.
E tellionato. Art. 655.
Estrangeiro. Arts. 30 e 39 n. 3 {:i un.-Vid. Escriptos.
El"icção. Al t. 216.-Vid. Comprador.
Exame. Vid. Livros.
Execuc:ão. Vid. Citação.-Embarcação.-Fallencia.- Ioratoria.- ·ocio.
Exhibição. Arte. 18 a 20.

entença~

Fallencia. Vid. Fallido.-Qnebra.
Fallido. Arts. 2 n. 4, 37 n. 4, 797 a 802, 22 a 29 e 880.-Vid. CommerciRnte.-Concordata.-Execução.-Menor.- Nullidade.-Quebra.Quitação.-Sentença.- ocio.
Falsidade. Art. 52, T. un., art. 14 § 2.
Fazendns. Vid. Avarias.-Damnos.-Hypotheca.-Naufragio.-Seguro.
Fé. Vid. Livros.
.
Feitor. Arts. 35 n. 3, 86 a 876 § 3.-Vid. Oitação.-Preponente.-Preposto.
Fiudor. Arts. 258 a 263.
}~iança. Arts. 40 e seg., 256 a 258, 784 e 785.
Filho. Vid. Commerdante.-Quebra.
Filhos·familias. Vid. Oommerciante.-Credor.-Menor.
Fiscal. T. un., arts. 2 e 3.
Força maior. Arts. 548 e 609.-Vid. Moratoria.-Quebra.
Fôro. T. un., arte. 18 e 19.
Fraude. Vid. Contrato de compra e venda mercantil.-Contratos commerciacs.-Fallido.
Fretador. Arts. 566, 590, 596 fi 598 e 744.-Vid. AfreÍG'1.dor. - Capitão
de navio.
Fretamento. Vid. Contrato de fretameuto.
Frete. Arts. 33, 615, 616, 621 a 625 e 760.-Vic1. Abandono.-Credores.
- Hypotheca tacita especial.-Preferencia.- eguro.
G

Gerente. Vid. Administrador.-Socio.
Gestão. Vid. Exhibição.
Guarda-livros. Art. 35 n. 3.-Vid. Caixeiros.-Credores.--Prepol~ ente. Prcposto.- Soldadas.

n

Herança. Art. 78 n. 2.
Herdeiros. Arts. 311, 874 n. 5, 878 n. 2, 910 e 911.
Hypotheca. Arts. 97, 145, 265 a 270, 564, 565, 626, 632, 738, i6 n. 6,
877, 884 e 885.-Vid. Conc1uctor de generos.-Contrato de dinheiro a
risco.-Oredores.-Preferencia.-Regi 'tro.
I

Inimigo. Vid. Arribada.-Avaria.
Inquirição. Vid. 'Testemunhas.
Insolvencia. Vid. Embarcações.-Quebras.-Riscos.
Instrumento~.-Vic1. Provas.
Interpretes. Art. 62.-Vid. Tl·aducção.-Tribunal do Commercio.
'
Inventario. Vid. Quebra.

INDlCE ALPHABETICO

1097

J

Jogo. Vid. Quebra.
Jornaes. Vid. Hypotheca. -Prescripção.
Juiz. Art. 19, T.un. 21.
Juizes de direito. Arts. 750, 908, e 909. T. un. 19.-Vid. Commerciante.
-Jurisdicção. -Quebra.-Substituição.
Juizes municipaes. T. un., art. 17.-Vid. Commerciante.
Juizes de orphâo Vid. Commerciante.
Juizes de paz. Vid. Apposição de sellos.-Invental'io.-Quebra.
Juizo. Vid.· Escriptos.-Livros.
Juizo arbitral. Arts. 245, 294, 348, 739, 783 e 846.
Jurisdicção. Arts. 18 e 30, T. un. 19.-Vid. Juizes de direito.-Quebra.Tribunal do Commercio.
Juros. Arts. 423 29,875 e O.-Vid. Credores.
Juros mercantis. Arts. 138, 248 a 254.
Q

L

Legado, Art. 878 § 2.
Legatario. Art. 874 n. 5.
Letra de cambio. Arts. 255,341, 354 a 359, 422, 443, 754 e 8~4 n. 3.Vid. Aceitante.- Descaminho.-Endosso.-Portador.-Prote to. - acador.-Recambio.
Letra de risco. Vid. Contrato de dinheiro a risco. -Endosso.
Letra da terra. Arts. 425 a 427.
Liquidação de sociedade. Arts. 344 a 353.-Vid. Socios.
Liquidante. Vid. Liquidação de sociedade.
Linos. Arts. 10 a 25 50, 70, 71, 122 n. 5, 185, 290, 501 a 504. - Vid.
Administradores de fallencia.- Capitão de navio.-Corretores. -Exhibição.-Traducção.
Locação. T. un., art. 19.
Locação mercantil. Arts. 226, 231 e 245.
Locador. Arts. 226 a 228. - Vid.· Empreiteiro.-Locação. -Locatario.
Locatario. Arts. 224, 226 e 230.-Vid. Empreiteiro. -Locação. -Locador.
Louvação. Vid. Arbitramento. -Avaliadores.
lU

Má fé. Vid. 8egUl·ado.
Mandatario. Arts. 142 a 144, 146 a 148, 150 a 152, 154, 156, 158, 161 e
162. T. uno 25.-Vid. Committente. -Mandato mercantil.
Mandato mercantil. Arts. 29, 140, 141. 145, 156, 159, 163 e 164.-Vid.
Committente.
Manifesto. Art. 694.
Má -morta. Art. 2 n. 3.
Marido. Arts. 28 e 07. - Vid. Committente.
Marinheiro Vid. Ofliciaes da tripolação.
Mastros. Vid. Avarias.
Materiaes. Vid. Hypothecas.
Matricnla. Arts. 4, 5,6,8 e 9.-Vicl. Corretor.-Embarcaçõe. -Registro.- ociedade.
Menor. Vicl. Commerciante. -Filhos-familias.-Herdeiros. -Liquidação.
-Matricula.
Mercadoria. Arts. 778 e 779. - Vid. Credores.-Praça do Commer. io. Seguro.
Mergulhadores. Vid. Avarias.
Mesa de rendas. Vid. l' aufragio.
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Mestre de fabrica. Vid. Administradores.
Mestre de navio. Vid. Capitao de navio -Livros. -Praça do Commercio.
Mora. Arts. 138, 205 e 249.
Moratoria. Arts. 79!:l, 898, 900 a 906.
Mulher. Art. 37 n.2.
Mulher casada. - Vid. Commerciante.-Credores. -Marido.-lI1atricula.
Mulher commerciante. Arts. 27 e 29.
Multas. T. un. art. 29.
lIfutuo. Art. 247.
N

Jaufragio. ÀJ.·t. 732. - Vid. Avarias. -Capitão de navio.-Salvados.Segurado.- 'egurador.
Navio, Vid. Embarcação.
otas promissorias. Arts. 426 e 427.
ovaçào Art. 262, 438 e 453.
Nu!lidade. ÀJ.·ts. 129, 220, 265, 288,302, 406, 468, 656, G77, 827 c 82 . Vid. Companhia. -·Contratos commerciaes.-De dinheiro a ri c . -De
seguro maritimo.-Embarcaçoes.-Hypothecaõ.-Eudos·o.-Liqllida,.ào.
-Sociedade.
O

Obrio·ações. Arts.135 a 138 428.
Oflic:a! do corpo policial. Art. 2, n. 2.
Oflicia! de fazenda. ÀJ.·t. 2, n. 1.
Oflicia! de justiça. Vid. Tribunal do Commercio.
Of:licial maior. Vid. Arcbivo.-Registl'o. -Secretaria. Tribunal do Commercio.
Oflicial militar. Vid Commerciante
Oflicia! publico. Vid. Agente de leilões.
Oflicial escripturario. Vid. Secretnrio.
Oflicial e gente da tripolaçã ,. ÀJ.t. 543 a 565.-Vid. Tripolação.
p
Pai. ÀJ.·ts. 1 D. 3 e 807.
Pagamento. ÀJ.ts. 797 a 868. - Vid. Administradore, de fallencia. -Credores.
Pagamento mercantil. Arts. 402, 429 e 437. Vld.Aceitante. Credores.
Papeis de credito. Vid. Praça do Commercio.
Passageiros. Arts. 629 a 631. - Vid. Avarias. -Capitão de navio.
Pena. Art. 821.
Pena convencional. Arts. 128 e 218. - Vid. Compromisso. -Juizo arbitral
Penhor. ÀJ.·ts. 271 a 279,874 n. 1 e 883.
Pel·da. Vid. AlJandono. -Avarias. -Descaminho. -Quebra.-Segurador.
Perito. T. 'U/n., art. 21.. - Vid. Avaria. -Segurador.
Perjurio. T. un., art. 14 § 2.
l~err.1Uta. Vid. Troca mercautil.
Pilotagem. Vid. Avarias.-De pezas.
Piloto. Arts. 538 a 541.
Pirata. Vid. ÀJ.Tibada. -Avarias.
Portador. Arts. 3/1 a 391, e 3!:l4 § unico. -Vid. Pl·otesto.-8acador.
Porteiro. Vid. Secretaria.
Possuidor. Vid. Portador.
Praça do mommercio. ÀJ.ts. 32 a 34. Vid. Commissario. -Corretores. Interpretes.
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Preço coneute. Vid. Curso de cambio.
Preferencia. Arts. 470, 627, 738, 880 e seg.-Vid. Commerciautcs.-Credores. - Hypothecas.
.
Premio. Vid. Avarias.- eguro.
Preponentes. Ads. 74, 75, '17, 7 , 79, 81 a 84.- Vid. Prepostos.
Prepostos. Arts. 74 a 76, 80 e 85.
Prerogativas. Arts. 4, 21, 22,309, 310, 825, 898, Tit. uno 3 § l.-Vid.
Collegios Commerciaes.-Commerciautes.-Detenção pessoal.-Arresto.
-Escriptos.-Fallido.-l\Ioratoria.-Procuraçàes.- ociedad s.
Presa. Vid. Abandono.-Avarias.-Embarcll.ções.- egurado.
Prescripção. Arts. 441 a 456.-Vid. Liquidação de sociedade.
Pre identes de proVÍncias. Art. 2 n. 1.
Presidentes dos Tribunaes do Commercio. Arts. 13, 3, 62, 6 e 463,
T. un., 3, 12 e 15.
Preso. Art. 823.
Presumpçàes. Art . 200 305, 316, 432, 433, 434., e 476.- Via. Provas.
Primllgem. Arts. 449 n. 3 e 575 u. 4.
Prisão. Arts. 20 e S:ll.-Vid. Quebras.
Processo. Vid. Quebra.-Tribunal do Commercio.
Pro}Jrietari de navio. Vid. Embarcação.
Protestos. Arts. 405 a 414, 425, 426, 505, 509,5 7, 589, 606, 614, 619,
635 661, 675.
Prote tos necessarios. Arts.373 a 375, 395, 397, 403,411 a 413.
Prote to não neccssarios. Alts. 25 , 3'6 a 36 e 381.-Vid. Aceite.Detençào.-Juros.-Portador.-Pl'escripcão.
Prova plena absoluta. Arts. 21, 52, 569 587 e 633.-Vld. Instrumentos.
Prova plena relativa. Al·ts. 20, 22, 23, 426 e 544. - Vid. Instrumentos.
Prova testemunhal. Art . 123 e 300.
Prova dos u os commerciaes. Vid.- 50S commerciaes.
Publicação. Arts. 912 e 913.
Q

Quebra. Arts. 797 a 810, 12 a 820, 22, 826, 27, 830 a 1, 90S e
909.-Vid. Apposição de sellos.-BRlanço.-Collegio5 Commerciaes.Concordata.-Contrato de união.-Credores.-Curador fisca1.-FIlUido.
-Inventario - Preferencia. - Prisão. - Recurso. - Rehabilitação. Reunião.
Quebrado. Vid. FaLlido.
Que itos. Vid. Arbitramento.- Vistoria.
Quitação. Arts. 434, 435, 70 a 872 e 900.-Vid. :UoratoriA.-Pagamento
mercantil.-Rehabiütação.
II

Rateio. Vid. Avadas.-Crcdores.-Hypotheca.
Rebeldia. M. 712.
Recambio. Arts. 415 a 421Recibo. Vid. Pagamento mercantil.
Reclamação. Vil. Avaria.
Reclamação de presa. Vid. Abandono.
R convenção. ArL 440.
Recurso. Vid. AppeUaçào.-Capitào de navio.-Moratoria.-Trapicheix05.
-Tribu.ual do Commercio.-Rehabilitação.
Re~istro. Arts. 1 n. 4, 10 n. 2, 26 e 31, Tit. vn. 11.- ido Carta de
n:etamento.-Contrato de dinheiro a. risco.-Credorcs.-EmbarcaÇÕCll.Hypotheca.-Livros.-Soeiedade.-Tribnnal do Commercío.
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Rehabilitação. Arts. 893 a 896.
Resaque. Vid. Recambio.
Res! itl1ição. Vid. Beneficio.-Processo.
Reunião. Arts. 844, 845 e 848.- Vid. Administradcres de fallenci:l.Concordata.-Conb:ato de união.- Credores. - Moratoria.-Quebra. Quitação.
Revista. T. uno art. '26.
Risco. Via. Contrato de dinheiro a risco.-Segurac1or.-Segurado.
Rol de equipagem. Vid. Matricula.
Roupa. Vid, Apposiçi:to de se11os.
Rubrica. Vid. Livros.
li

Sacado. Vid. Aceitante.
Sacador. Arts. 365 a 370, e 394 2" p.- Vid. Aceitante.
Salario. Vicl. Avarias.-Creaores.-Preposto.-Prescripção.-Salvaclos.
Salvados. Arts. 788 a 739.-Yid. Apolice.-Avarias.-Capitão de navio.
- Naufragio.
Salvagem. Vid. Abandono.
Secretaria. T. 111n., art. 7.-Via. Archivo.-Registro.-Secrctario. - Tribunal do Commercio.
Secretario. Viel. Livros.
Segm·ado. Arts. 687,692, 700, 701, 719,.721 a 724, e 729. - Viel. Abundono.-Apolice.-Contrato de seguro maritimo.- egl1raclor.- eguro.
Segurador. Arte. 687, 693, 699, 708, 710, 711 a 718, 725, 728,730, 776,
777, 781, 795, 796.-Vid. Abandono. - Apolice.-Contrato de seguro
maritimo.-S gurado.- egnro.
Seguro. Arts. 695, 697, 698, 703 a 707, 709, 716, 727,729. - Vid. Aband'lno.--Apolice.-Contrato ele seguro m3ritimo.-Segurador.
SegLll'o maritimCl. Vid. Contrato de segm'o maritimo.
Senatus-Consulto Velleano. Vid. Mulher.
Sentença. Arts. 1 n. 4, 793, 896, 906.
Sequestro. Vid. Juriedicção.
Sessão. Viel. Tribunal do Commercio.
Simulação. Viel. Uontrato de compra e venda.-Contratoe commerciaes.
Sinistro. Vid. Abandono.-SegLuac1o.
Sobras. Art. 869.
Sobrecarga. Vid. Equipagem.
Sobrer.stadia. Arts. 567 n. 5, 591, 592, 598 e 627.
SOCC01'1'o. Art. 825.
Sociedade. Arts. 300 a 308, 335 a 343, T. uno 19 § 2.
Sociedade anonyma. Arts. 295 a 299.-Vid. Banco.
Sociedade capital e induetrin . .Arts. 317 a 324.
Sociedade em commandita. Arts. 302, 311 3 314.
Sociedado em conta de participação. Arts. 32~ a 328.
.
Sociedade em nome conectivo ou com :fil'ma. Arts. 315 e 316. - VJd.
Companbias.-Liquielayão de socie 'lade.-Matricula.-Socio.
Socio. Vid. Sociedade ele capital e induStrin.
Socios. Arts. 289, 293, 294, 296, 306, 309, 310, 329 a 334. - Viel. Credor.
- Liquidação de sociedade.
So1c1ac1as. Vid. Avarias. - Contrato de seguro maritimo. - Credores. Oiliciaes e gente de tripolação.-Preposto.-Prescripção.
Subdito brazileiro. Vid. Embarcação.
Supplentes. Vid. Oollegios Commerciaes.-Deputac1os.-Eleição.
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'Temor. Vid. Arribada.
Testemunhas. Arts. 123 e 300.
Titulos de divida pnblica. Art. 42, T. un., art. 19 § 1.
Tonelagem. Vid. Avarias.
Tradição. Vid. Contrato de compra e venda.
Tmducção. Arts. 16, 62, 125.-Vid. Instrumentos.-Interpretes.
'l'ransporte. Vid. PraÇ<'l. 1'10 Commercio.
Trapiche. Vid. Trapicheiros.
Trllpicbeu·os. Arts. 35 n. 4, 87 a 94 e 97. Vid. Deposito mercantil.
Tribunaes do Commercio. Arts. 9, 90, 512, 739, 783, T. uno 1, 2, e 9.
- Vid. Agentes de leilõe . ~ Caixeiro. - ColleglOs Commerciaes. Commerciantes.-Contrato de dinheiro a risco.--Corretore::. - Deputa,
ãos.-Embm·cações.-Feitores.-Fiscal.-Julgamento.-Livros. -Man·
dato.-Matricula.-Moratoria.-Registro. -Rebabilitaçã{). eretaria.
ociedade em commandita.-Trapicheiros.-Usos commerciaes.
Tripolação. Vid. Arribada.-Avarías.-Contrato de cambio marítimo. alvados.- Segurado. Credores.-Officiaes e gente da tripolação. 'egurador.-Seguro.
Troca mercantil. Arts. 221 a 225.
'Il:opeiro. Vid. Couductor de generoso
Tutelado. Vid. Credores.
Tutor. Vid. Liquidação de sociedade.
U

Commerciaes. Arts. 154-, 169, 176, 186, 201, 291 e outros. - Vid.
Tribunaes do Commercio.
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v
'araçào. Vid. Abandono.- egorado.
'Velas. Vid. Avarias.
Venda. Vid. Contrato de compra e venda.-Qnebra.-Troca. - Vendas
judiciaes.
Vendas judiciaes. Arts. 70, 527, 773 e outros.
Vendedor. Arts. 202, 205, 207 209 a. 211, 214 c 219.-Vid. Comprador.
-Contratos commerciaes.- otraws de compra e venda.-Credores.
Verificação graduação dos creditos. Arta. 59 a 861 e a.-Yid. Admínistradores de fallcocia.-Credores.-Pagamento.
istoria. Vid. Arbitramento.-Embarcaçães.
Viagem. Vid. Abandooo.-Embarcação.- egnrador.-Seguro.
Vicio. Vid. Livros.
Visitlls. Vid. Embarcações.
'Viveres. Vid. Avarias.
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Com missões aos cUl'adores fiscaes, depositarios e administradores das
massas faIlidas. . • . . .
• . . . . . .
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dos .cr!ldores para a segunda reunião deve er fei La ]101' circulares do
e cflvao. . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
ArI C
7 de iii de r\()vem bro.-O· i n Lerpretes tamlJem podelD
traduz
s manifc: tos que se devem apresentJr nas alfandegas.
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n. 1956 de ~2 de Ago 10.-Manda applicar á Praça do ComI
Ja provincia. do Pará os Decrs. 11 .952 de 2 de Abril de i õ~,
lO
U iOO~ de 26 ele J II n110 cio eI ito anno a respeito do corretores,
3gp te el01rilõe e interpretes. . . . .
. . . . • . ..
" ." TO X"II.-Cod.doConJm. arls.1 "~, 169, 176, Hl8. 2Ól, 291 e outro;
n.73 , art . li, t2, e 26, heg. n. 737, arts. 218,219 e 220..
I "') n. ~9 9 de 10 ,'1' Outubro.-Eleva a oilo o numero do' cor'Ir gel'11" ela r a a rio ommercio da Província elo Pernambuco.
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unieo comi knl ",.\ o julgameuto do: prejuízos e damno cau'os por abalrodr I [,olllro do porlos do Imperio e 110 alIO mar..
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elIeitos não commerciac, . . . . . . . . . . . . • .
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dos Banco~ e outras companbias e socieJades aL ollymas, e o proce so filie elll laes c..sos se deve eguir. . . . . . . . • .
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sobre a c,'cat'ào e organização dos Banco, companbia, ociedadcs
anolJY,·II~s e Oll.ras, e prorog:1 por mais 4, IlIeZtlS o
pI'azo nlal cado pelo art. 1 do Decr. n. 2686 de l.O de Novembro do cOl'1'en:e
anilo.

iT

77
78
i9
89
82

!1!~
I

99
902
907

9(jQ

tSGi.
DECRETO 11. 2733 de 23 de Janeiro de i86l.-Marca o modo de se
verificarem as lran acções e transftlrencias de acções de companhias,
"u sociedal1es anonymas, do; Litul s da divida publica, e de qllaesquer outros que admiLlão cotação.
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