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Exercendo o cargo de Procurador da Fazenda
Nacional nesta Côrte e Provincia do Rio de J anei
1'0, achei-me desde o começo na rigorosa necessi
dade de tomar apontamentos das Leis, Regulamen
tos, Decisões do Governo, opiniões de praxistas, e
até de Julgados dos Tribunaes e de decisões de Au
toridades admimstrativas, para poder 'melhor des
empenhaI' os deveres variadissimos do lugar; por·
que nada existe compilado, lite modo a faoilitar o
estudo das questões que a cada passo se suscitão.

Ós trabalhos do exiniio Jurisconsulto, de saudosa
memoria, Conselheiro José Antonio da Silva Maia,
sao extremamente limitados, e' já não satisfazem ás
necessidades actuaes, -por incompletos, embora de
gmnde merecimento.

Compilando para meu uso aq1ielles apoRt1lamen
tos, entendi que poderião aprov~itar tambem a ou
tl'OS, t:eduzindo-os a um trabalho maís regulaI', me
thodico, e ao alcance de todas as intelligencias
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(porque a lei não de'9'e ser o privilegio ou mono
polio de alguns, senão conhecida de todos os cida
dãos); e não duvidei, animado já pelo benevolo
acolhimento do meu Com,menta7'io á lei de 2 de

Setembro de 1847, aba;lançar-me a essa empreza,
muito mais al.'dua, e em que por muitas vezes quasi
esmoreci por conhecê-la superior ás minhas forças.

O opusculo que ora vê a luz, sob o titulo de Ma,
nual do P7'ocurad01' dos Feitos da F azencla em P

instancia, representa o traba~o incessante de an
nos, feito dia por dia.

As difficuldades surgião a cada passo. E o estu
do .quasi que foi todo exclusivamente feito sobre
as pI'oprias Leis, Regulamentos e mais disposições
em VIgor.

Peço, pOl'tanto, desculpa dos erros que se pos
são encontrar; é obra de homem, sujeito a elles; e
de bom grado aceital'ei as emendas justas.

Pal'a esta publicação não fui movido por interes
se ou por vangloria; interesse, porque ninguem ig'
nora que o não dão entre nós, geralmente, publica
ções litterarias; vangloria, porque tenho conscien
cia bastante de mim mesmo, para não aspirar a
ella.

O unico motivo que a isso me determinou (acre
ditem ou não) foi o desejo de ser util aos meus
concidadãos, offerecendo-Ihes em um volume de
facil leitul'a e consulta, methodicamel1te exposta e
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comprovada, a doutrina das Leis e Regulamentos
fiscaes no que dizem respeito a actos judiciaes,
quer no Juizo dos Feitos, quer no de defuntos e au
sentes, quer nos outros diversos Juizos.

É uma quasi encyclopédia dos principios de Di
reito em todos os seus ramos, limitada ao objecto
da obra.

E para isto, basta ver que: no titulo 1.0 trata-se
da n0meaçao, substituição, vencimentos, deveres e
attribuições do Procurador da Fazenda i-no Titu
lo 2° do Juizo dos Feitos, seus Empregados, exe
cutivo, processos diversos que são de sua compe
tencia, e varios objectos relativos á Fazenda Nacio
nal; - no Titulo 3° dos bens de defuntos e ausen
tes, vagos e do evento, dos inventarios em qual
quer Juizo, dos bens de capellas, vinculos, e corpo
rações de mão-morta, contas de testamentos, e de
cima de heranças e legados; no Titulo 4.° de diver
sos impostos', como sello, dizima, siza, etc., da
redúcção de testamento á publica-f6rma, nullidade
de testamento, e outras acções em que p6de ser
chamado o Procurador a dar o seu parecer; - no
Titulo 5.° de varias actos em qualquer Juizo, con
flictos de jurisdicção, avocatorias, suspeição, multas
a bem da Fazenda, indemnisação de damno causa
do ao Estado, multas administrativas, prisão admi
nistrativa i-no Titulo 6.°1 finalmente, de actos, sen
tenças, precn.torias, rogn.torias, etc., vindos de paiz
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estrangeiro, isto é, principios de nosso Direito e
Internacional Privado sobre taes titulos e outras
questões que se podem suscitar.

Sempre confiando pouco em minhas força se in
telligencia, submetti á emenda e revisão de pessoas
mais habilitadas, principalmente em certas especia
lidades, o trabalho; e agradeço publicamente a
sua bondade e instrucção. -

E, para que mais proveitoso ajnda seja, irá
como appendice não s6 alguma alteração e dispo
sições novas que reformem e esclareção a doutri
na exposta) mas tambem a integra de Leis, Re
gulamentos e Decisões, por ordem chronologica,
que facilite a consulta do texto das mesmas; além
dos Indices respectivos.

Se cons~guir aquelle meu unico intento, dar
me-hei por emuberantemente recompensado das
vigilias despendidas; porque não ha satisfação

I

maior que a de ser util aos nossos .semelhantes.

Côrte.-Abril de 1859.

o Autor.
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:Do Procurador dos Feitos da Fazenda Nacional, sua
nom.eação, substituição, vencimentos, ideveres ,
attribuições e encargos.

CAPITULO I. (a)

Sua nomeação, substituição, l"ellciment~s,

direitos e deveres em geral.

§ 1.0

O Procurador do Feitos é o Advogado e' repre
sentante da Fazenda Nacional nos JlúZOS de 1.~

Instancia (1).

(a) V. Supplemenlo n. 'I. a H.
(1) L. n. 242 de 29 de Novembro de 1841 arts. 1., 5, e 6; Dec.

n. 156 de 28 de Abril de 1842; Oec. n. 160 de 9 de Maio de 18~2;

lustro -da Dir. Ger. do Cont. de 31 de Janeiro e 10 de Abril de 1851,
Nos de segunda Inslancia falia o Procurador da Corõa e Soberania
Nacional (L. cito art. 1.5); mesmo quando sejão os Tribunaes do Com
mercio (Av. de 2 de Junho de 1.858 no Jornal suppl. de H).-An
teriormente, erão promovidas e defendidas as causas da Fazenda Na
cional pelo Procurador Fiscal do Thesouro Publico, e pelos Procura-
'~ores Fiscaes das Thesourarias Provinciaes (L. de 4 de Outubro de

P. F. i
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Na Côrteha um espeéi·al nomeado pelo Gover
J;l.O~~j~ 'lual tambe.m hoje o é da Fazenda Na
cional na P,rovincia do Rio de Janeu'o (3).

§ :3.0

Nas Capitae$ .das Provincias s.ervem de Procu
rador dos' Feítos nos Juizos de 1.a Instancia os
Procuradores Fiscaes -tias Thesourarias, e seus
Ajudantes (4).

§ 4.°

Nos outros l11gares, serve quem fôr desi~a

do (5) j @rdinariamente, e de preferencia, os Collec
tores (6).

1831 art. 20 ~ 2, e art. 77; Ord. de 5 de Janeiro de i835; Av. de
24 de Setembro de 1836). -o Procurador dos Feitos deve ser habili
tado:em Direito, e com "pratica do'Côro; sem o que, lmposslvel é que
preencha as suas funcções e bem defenda os g~aves interesses e di
reitos do Estado confiados ao seu patrocinio (Av. de 17 de Abril de
1846; arg. do Dec. n. 870 de 22 de Nov. de 1851 art. 33, e do
Av. n. 430 de i856).

(2) L. cito de. IBM élrt. 6. -Pelo Minjsterio da Fazenda.

(3) Decr. n. 7_36 de 20 de Novembro de i850 art. 78. - O Dec.
n. i298 de i.7 de ,Dezembro de 1853 declarou que só fõra extinct{)
na Provincia do Rio de Janeiro o Juizo dos Feitos da Fazenda
Geral.

(4) L. cito de 48li~ arl. 6; Dec. n. 870 de 22 de Nov. de 1851
art. 33.-=Excepto na Capital da Provincia do Rio de Janeiro pela ex
.tincç~o do .Iui~o Geral, como fiCOll dito no § 2, e nota 3. - Os
Procuradores Fiscaes devem ser pessoas habilitadas em Direito, e de
preferencla Bachareis em Leis (Dec. n. 736 cito de 1850 art. 48).
Os seus Substitutos, igualmente; e com pratica do foro, ainda que se
€hamem de fóra da Repartição (Ord. n. 337 de :l de Nov. de 1855,
e Av. n, 430 de 27 de Dez. de 1856).

(5) L. cil. de 184t. art. 16 §§ 1 e 2.

(.fi) Reg. de 14 ·de Janeiro de 1832 at:ls, 32 e 33; Dec. n. 1.60 de
. 9 de Maio de i 84·').· art. 1.:]; .Ord••n. 4a de. 17 de Julho, n. 96 ·dE: 27
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§ 5.°

o Procurador dos Feitos da Oôrté e Província
do Rio de Janeiro tem de ordenado Rs. 1:600$000
(7), além das porcentagens ou commissões no Juizo
dos Feitos (8), de Defunt0s e Âusentes (9), da Pro
vedoria (10), e dos outros diversos Juizos (11).

de l'/ov. de 18li3; Dec. n 422 de 27 ele Junbo de 18'15 ar!. 9; Inst.
da Dir. Ger. do Cont. de 3i de 1au. d~ 18:'1, arl. 13. - olr. II. 82
de 4 de Março de 1857.

(7) L. cil. de 1841 ar!. 8.
(8) L. cit. arts. 7, 8 e 16, § 3. -Da porcentagem conce.lida aos Em

pregados do Juizo, cabe ao Procurador dos F~iLOS duas p!trles (art.
16 § 3 Cil l. - Elia foi a prinr.ipio de iO 0/., maxilllO perrniltidrJ pela
Lei (Ord.de 29 de Nov. de 1842); ·l.'eduzio-sedepois a 6·/. (Circ.o.
86 de 31 de Out. de 1843, Qrd. n. 90 de 5 de OUL de tlSú4. Instr.
em Ord. n. 141$ de 28 de Abril de 1851 art. 1:2); ultimamente foi
de novo elevada a 10% (Circ. n. 398 de ai de Olll de i857). - É
pªga pelo Thes'luro. seglJndo a conta ahi competp.otemeote feita ([nstr.
eil. n. 141$ de 1851 art. ilt). - A cornlllissão ou porcentagem cha
mada de et.eecuções vivas, que era devida s~gulltlo o Alv. dr. 18 de
Out. de 1760 a cargo dos executados (Ord. n. 1.04 de 30 de Outu
bro de i844), foi abolida pela Lei n. ,514 de 28 d~ OutubrO de 1848
ar!. 50.

(9) Dec. n. 160 de 181l'l art. 26 ; n. 422 de 1845 art. 7.-É ape
nas 1 % do producto liquido que se apurar em dinheiro (Av. n. 98
de 12 de ~etembro de 1lS45, n. H4 de 24 de OUI. d~ 1846, Dec. n.
1>61 de 18 de Nov. de i8li8). Este Dec. de 1848 deve ser entendido
de conformidade com, o Av. n. 114 de 1846, emquanto o Governo por
Decreto não f'ixar outra intelligeoeia (o/r. do Min. da Faz. ao Juiz de
Orphãos da Côrte em 8 de Agosto de 1857 ).-.u paga pelo Curador
da herança e dos bens, á vista da conta devidamente feita nos
a.ntos. .

(lO) Der. cil. n. 160 de 1842, arts. 26, lIli e 48; Av. 109de 18M;
Dec. n. i 569 de 3 de Março de 1&55 arl~. 36 e 128. - Esta por
centagem ó. só do producto liquido dos bens dll ~vento; e ap~nas i
por. <lento como dos de defunt<>s e ausentes (Cil. Re1;. de 18li:! art. !26
eAv.109de1844).

(11) Ord. ri.lt9 de 11 de Fev. e n. 14lt de 16 de Junho de 1853.
É de 1 % do que se recolher ao Thesouro por diligencias do Pror.u
rador, e debaixo de todas as condiçõe~ impostas por aq.uellas ordep:>..
De sorte que se pÓ'de dizer inteiramente Dominá!. . .
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§ 6." :

Não tem, porém,. direito. algum a emolumentos da
Fazenda oudas Partes (12); - excepto da Fazenda,
a diaria de caminho e e tada, quando em serviço
f6ra da residencia do 'Juizo (13).

§ T.O

Àos ·Procuradores Fiscaes, Collectores, Recebe
~ores de rendas, e commissionados para diligencias
a bem da Fazenda se arbitrão porcentagens, e gra
tificações (14).

. (12) L. n. 242 de 184! art 8; Instr. em Ord. n. 6 de i2 de Jan.
de 11142 art. 8; Inslr. em Ord. n. 143 de 1851; Inst\'. da !lir. Gel'.
Cünt. de 'lO de Abril de 1851 art. ~ O.

. (13) Instr. cil. n. 14:1 de 1 '51 al'ls. 1 e 3.-Paga pelo Thcsouro,
.á vista das contas extrillJidas <.lus autos e visadas pelo Juiz (In~tr. art.
9). - Alteradu e (Ierogado o Reg-im: de 10 de Out. de 1754 pelo'
Dee. n. 1569 de 3 de Março de 1855. parece que deve a conta ser
Jloje feita nos termos desle Decreto, e não segundo o Alvará referido;
do mesmo 'modo que, quanto ás custas devidas á Fazenda, 011 por'
-esta ás Partes, assim se procede, de conformidade com o Av. Circ. de
26 de Out. de 1857 (V. Correio Mercantil de 25 de OVo de 1857,
pago 2', coi. 3') e Ord. da Dir. Gel': do Gonl. n. 740 de 4 de Nov.
de 1857. - E!ta diaria é por ametade nos processos meramente ex
officio, e por inteiro nos contenciosos (llml'. cit. arts. 3 e 5; Av. n.
2iO de 15 de Nov. de 1854.

I

('14) Aos Procuradores Fiscaes, metade do ordenado. além das Gom
missões (L. cH. n. 242 de i84i art. 8); mas este accrescimo de 01'
d€llado é ordenado, e não gratificação (A.v. n. 7i de 1843). - Sobre'
os vencimentos dos Substitntos ou de quem interinamente sirva o lu
gar de Procurador Fi!ca\: V. Dec. n. 870 de 22 de Nov. de 185i;
lnstr. em Ord. n. 229 de 5 de Out. de 1852 ; Ord. n. 194 de 28 de
Maio, n. 199 de 30 de Maio, n. 430 de 27 de Dez. de 181>6; e Dec.
n. 19~5 de 14 de Out. de i857. - Aos Collectores e Recebedores de
:Rendas 1 '{. por promover as execuçõe!, e mais 2{3 .{. pela escriptu
lI'açãoe remes!a; ao !euEscrivão 1/3"1. (Circ. n. 171en. 172 de 3i
deMaiode185ij Ord. n. 'l3de 22 de Jan. de 1857. V.Girc.de3de
Março de 1858, no Jornal de 23).- A. outras pessoas commissio
nadas, o que rõr arbitrado d~ gratificação e porcenlagem nos termos
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§ 8.°

o Procurador dos Feitos na Oôrte e Provincia
.do Rio de Jan~iro é substituido pelo Ajudante; e,
na falta deste, por quem fôr designado pelo ?-oyer
no, ainda provisoriamente (15).

§ 9.°

Oom o lugar de Procurador dos Feito é incompa
tivel: .

1.0 O aé Procurador da Fazenda Provincial (16).

da L. n. 242 de 181Ji art. 16 1,2, e 3, e Dec. n. 1.995 de l.857.
-Os Collectores e Recebedores de Rendas não tem (\'ratificação alguma
especial pelas diligencias que lhes fOrem' incumbida~ (Ord. n. !J6 de
27 de '0'1. de 1.843); e só as com missões ou porcentagens..- obre
vencimentos dos Empregados do Juizo dos Feitos nas Pl'o"incias; V.,
além de outras dispo içõe , a Ord. n. 26 de '14 de Jan. de 1.852, n.
33:l de 30 de Out. de 1855, e 20 de Mai de 11157 (no Jornal Sup
plemento de 9 de Junho): -Estas ordens declal'ão que a alteração de
vencimentos que trouxe para as Thesoural'ias o Oec. u. 87 J de 22 de
Nov. de 1851 não se estendr. a vencimentos do Procuradores Fiscae
como Procu radores dos Feito~, nem a outros Empregados do Juizo
dos Feitos, por serem de natureza muito clivPl'sa, embora a Lei da
creação e referisse a vencimentos de Empregados Fiscaes para regular
então os dos Empregados do Juizo:- Doutrina que é applicavel ao
Juizo dos Feitos da Côrte, em relação ao Dec. n. 736 de 20 de '0'1.
de 1850, que reformou o Thesouro Nacional e alterou os venci
mentos.

({5) L. cil. n. 2112 de 1841. art. l.6 § 1.. - 1 01' esta di posição póde
o Governo nomear um ou mais Ajudante ; tanto na Côrte, como lias
Provincias. - O Ajudante tem até 3/4 do ordenado do Procurador por
vencimento a titulo de gratificação i-além da porcental!;ens que lhe
possão pertencer.-O Ajudanle não é só para substituir o Procura
dor; é tambem para o auxiliar no serviço, podendo para isto commet
ter-Ibe o Procurador o que entender (Av. n. 126 de '18 de Dez. de 1.844
e n. 49 de 11. de Fev. de 1853).

(1.6) Orll. n: 50 de 18 de Julho de 18M, e n. 266 do .1,0 de Dez.
dt' 1852.



-15-

2.° O de Delegado, Subdelegado, e seus Substi-
tutos (17)..

3.° Q.~alquer emprego de j}llgar (18).
4.0' C) cargo de Juiz de Paz (19).
5.° O de Promotor Publico, se tiver de sahir d~

lugar (20). '

§ 10.

Não D é todavia:
'1.0 O de Curador Geral dos Otphãos (21).
2.° O de Promotor dos Residuos (22).
3.° O exercicio da A.dvocacia i excepto nas cau

sas em que a Fazenda fôI' Parte ou directamente
il'lteressad::L (23).

(1.7) Arg do Av. n. 10 de 11 de Jan. de 1849.

(~8) Arg. do Dec. n. 736 de 1850 art. 77.
(19) Arg,. da Orei. n. 281 de 29 de Dez. de 1852.

(20) Av. de ~4 de Fev. d.e 1855-no Additamento á Collecção.
(21) Arg. da Ord. n. 99 de 1.7 de Março d<l 1855.
(2~) Por não contrariar, e autes, auxiliar a üscalisação dos dirri

t(JS e interesses da Fazenda ;-arg. do Av. u. '241 de 1853.-A in
compatibilidade dá-se: 1°, quando a Lei a declara; 2°, quando os càr
gos entre si repugnão por sua natureza; :lo, quando da accumuiação
resulta impossibjlidade de bem servir cad.a um dolles (Av. de ~4 de
Jan. de 1858 no Jornal de ~6).

(23) Sempre assim se entendeu e tem praticado; dedu:4-se das
Leis, e claramente dos Avs. de 17 de Abril de 1846 (Furtado, Re
perlorio, pag, '2(1); u. 337 de 2 de Nov. dI, 1855, n. 430 de 27
de Dez. de 1. ts56. -Demais, o Procurador elos Feitos deve ser habi
litado com pratica dG Côro (nota 1);-convem, pois, que conlinue no
exercicio da sua nobre profissão, por se tornal: cada vez. mais habi
litado. -Como Advogado, porém, da Fazenda, é impedido para ad
vogaI' por particulares nas cansas em que por el);. deve requerer e
ofliciar. assim como' nos actos em que tenha de iutervir Em razã ti

do oilicio:-principio geral e commUlll aos Advogados e Procurado
l'es, segundo a Ord. L. 1, til. 48, § t 3.
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§ 11.

O Procurador dos Feit0s goza de licença (24).

§ 12.

Nao p6de ser dadd de suspeito; maS p&de de
clarar-se tal por si mesmo (25).

§ 13.

Não p6de ser lançado da causa (26).

§ 14.

Deve proceder :n0 desempenho do seu cargo com
'toda a civilidade, decencia, boa fé e discrição pro
prias de um peIfeito .Advogado (27).

§ 15.

Não p6de propôr acção, ou intentar oppôsição
por parte da Fazenda, sem ordem d.o Thesouro;.
salvo havendo perigo na m6ra, caso em que deverá

(2!J) Av. n. 302 de 3 de Set. de 1.856; sujeito a desconto o or
denado nos termos das Disposiçõe's geraes, por compreheudido nos
arts. 55 e 83 do Dec. u. 7:16 de 1850.

(25) I ustr. da Dit·. Gel'. do Conto de 10 de Abril de 1851, art
22; nesol. de i8 de Maio de 'l792; porque é fiscal e..não julgador
e porqu~ o Advogado não o pôde ser, mas apellas impedido em certos
casos por Lei (Ord. L. 1. til. 48 Si 8), ou quando se declarar tal. 
Porém nas causas da Fazenda, deve, apezal' do impedimento ou sus
peição, requerer as prilDeil'us providencias, e perpetuar as acções (cit.
lnstl:. al't. 22).

(26) Porque importaria o lançamento' da Fazenda, e ir esta sem'
defeza (Av. n. 106 de 28 de Julbo de 1847.)

(27) Cito Iust da Di1'. an. 1.2.
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fazer a communicação implediatamente depois de·
tomadas as providencias necessarias (28).

. '§ 16.

Logo que seja demandado, deve participar ao
Thesouro, .' e ..pedir informações para defeza ua Fa
zenda (29).·

§ 17.

Para ser citado, não é necessario que preceda li

cença (30).

§ 18.

Com elle não ha conciliação (31).

§ 19.

Nem se p6de comprometter em Juizes Arbitros;
excepto quando autorisado por Lei ou por Ordem
superior (32).

(28) Idem, art. 4; . pela razão geral de que sem mandato p sem
informações, por via 'de regra, não se póde procurar ou ad vogar por
outrem (Ord. L. 1. tit. 48 §§ 1.5 e 1.6).

(29) lostr. cil.• arts. 5 e 6, pela mesma razão aotecedentemenle
dila, quando as ioformações são de facto (cit. Ord). - De especial,
em relação á Fazenda, o Procurador deve pedi-las tambem qualllo ao
Direito, se assim o entender necessario (lnst. em Ord. n. 6 de 12 dp.
Jan. de 1.842 art. 9 ; Úlstr_ da Oir. Gel'. do Couto de 1.0 de Abril de
i851., art. 6 l.-Deve dirigir-se ao Director Geral do Cemtencioso, por
virtude do art. 26 §§ 3 e 7 e art. 27 do Dec. n. 736 de 1850 (Instr.
da Dir. Gel'. de 1.0 de Abril de 1851 arls. 6 e 39).

(30) Ord. n. 307 de 1.2 de Junho de i84i ;-IUStl'. cito da Dir. Gel'.
ar!. 40; por não ser o Procurador da Fazenda da Casa de Suppli
cação, de que trala a Ord. L. i, tit. i3,

(31.) Disp..Prov. art. 6; lnstr. cil. art. 1..
(32) lnst. cito art. 19.
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§ 20.

Nã,o. p6de confessar, desistil·, ou fazer. composi
ções nos proqessos da Fazenda (33).

§ 21.

Deve ter todo o cuidado em que se não retardem
os processos que interessem á' lfazenda; e em que
não hajão erros e nullidades em prejuízo da mesma
e das Partes (34).

§ 22.

Deve assistil' ás vistorias, exames, e diligencias
em que seja Parte a Fazenda, requerendo o que
convier (35).

§ 23.

ao p6de comprar nem arrematar para si ben
penhorados pela Fazenda, ou de arrecadaçoes, in
ventarios etc., em que intervenha em razão de
officio (36).

§ 24.

Nem receber dos devedores e executados a
importancia das dividas (37).

(33) lostr. cito art. 18.
(34) Idem, art. 10.
(35) Idem, art. 35.

(36) Ord. L. 2 lit. 53 SI 5; - Regim. de 3 de Setembro de 1627
Cap. 87 ; - Instr. da Dir. Gel'. de 31 de Janeiro de i851 art. 22.

(37) Regim. cito de i627 cap. 86; - Iustr. cito art. 34. Se as
certidões ainda eslão em seu poder, dere dar guias para que a parte
vá pagar na Bcpartição competente. - Se já estão no Carlorio, ao
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§ 215.

Deve 'comtl1utri'c~rao 'Phesouro ltS s-etttértçàS' pro
feridas a favor 011 contra à Fazenda (38~.

§ 26.

Assim como, ao mesmo e ao Procurador da 00
r6a a interposição e remessa das appellações (3-9).

§ 27.

Informar ou ex-oflieio, Ol!l quando lhe seja exi
gido, sobre tudo quanto. interessa á Fazenda, e que

seja de aua competeneia (40).

§ 28.

Especialmente, ministrar ao Procurador da 00
rôa, quando por este fJr exigido, as informações e
documentos neeessarios á defeza das causa da
Fazenda, na Superior Instancia (41).

§ 29.

Deve examinar a contagem das custas (42).

Escrivão cumpre dar as guias para esse pagamento; efTectuado o
qual, o Procurador dará depois nos aulOs a quitação. (V. Ord.
D. 1.21 e 123 de 1851).

(38) lnstr. da Dir. Gel'. de 10 de Abril de 1851 art. 25.
(39) lnstr. cito art. 13 e nota i3; - L. D. 242 de i8!!i art. 15.
(40) L. o. 242 de 184!. art. i5 ;-lostr. em Ord. n. 6 de 184'2

art. 9 ;-Dec. n. 736 de i 850 art. 26 SlSl 3 e 7, e art. 27.
(41) L. cit. art. 15. -Hoje incumbe esta obrigação especialmen te

ao Procurador Fiscal do 'EhesolHo (al'l. 26 Sl 7 do cito Decr. II.
7:16 de 1850) j - de sorte que parece prejudicada em parte aquella
disposição anterior.

(42) Iust. da Dir. Gel'. de 10 de Abllil de 1851 art. 24. Devem~

se ter em vista não só as disposições anteriores no que ainda (ôrem
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§ 30.

Fiacalisar que nas exeouy.ões da- Fazenda se' pa
gue o seilo, a dizima de Chancellatia, ~ oustas lJ,.\1e
fÔrem devidas (43).

§ 31.

Communicar ao Thesouro, quand.o no Juizo. dos
Feitos ou em qualquer outro se trate judicialmente
questão da competencia exclusiva da Autoridade
Administrativa, o que a tal respeito s:e passar,
para que se decida na fórma da Lei sohre a. com
petencia (44).

§ 32.

Fazer as despezas a seu cargo nas causas da
Fazenda (45).

applicaveis, mas o Dec. n. 1569 de 3 de 1"31' o de 1855 (Orr. n.
379 de 22 de Olllubro de i857; Av. de 26 de Outubro de 1!S57;
Ord. da Dir. Gel'. do Conl. n. no de i357). -O procuratorio deve
ser contado a favor ela' Fazenda (Av. de 26 de Março de 1851 ;
Instr. cito arl 41 ;-Av. cito de 1857).

(43) L. de 2! de Dezembro de 176 L tit. 3 § 10 ';-Inst. da Oir. de
31 de Jaueiro de 185i art. 33.

(~4) Podendo acontecer que, apezar da opposição do Procurador
no juizos, a Autoridade Judiciaria persista em conhecer de taes
questões, t€.1l1 lugar o levantamento do conflicto, cujo conhecimento
pertence em tal caso ao Conselho de Estad (L. n. 234 de 23 de
Nov. de 18!J 1. arl. 7 SI 4), e a promoção ao Procurador da Corôa
(Reg. 'L 14 de 5 de Fevereiro de 18112 art. 24); deve o dos Feito
informar para quc O Governo tome as provielencia convenientes;
sendo que a corresponden ia do Procurador dos E'eilo é directa
mente com a Directoria Gcral do Contencioso para tud~ quanto é do
exercicio do seu cargo, como antecedentelllcnte dissemos.

(45) Iustr. em Ord. n. 143 dc 28 de A'bril de 185), art. 9. - Na
Instancia Superior, são a cargo do Secretario das Relações na fõrma
da Ord. cil. dc 1851, e de 1.8 Nov. dI} mesmo anno-; devendo dar
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, S ,33.

Dar;contà"mensalmente: do ·dinheiro despendido

~em -tà€S cau.,sas (46).,

§ 34.

Lançar' no seu Protocollo todos os termos das

,execuções' da: Fazenda (47). ~ ;

j .
§ 35.

.Remetter- semestralmente ao Thesomo um Map

pa do estado -das execuções pendentes (48).

conta nas folhas a qne se refere o Av. n. 272 de 17 de Dezembro
de 1852 (Ord. da Dir. do ConL n. 733 de 1857; Circo n. ;180 de
23 de Outubro de 1857). - As despezas a cargo do Procurador são
as qne fõrem necessarias para extracção de sentença, precalOrias a
favol' da Fazenda, transitos de Chancellaria, condncção 011 remoção
de bens para, deposito, a\'aliações pal'a a praça, e ontras diligencias
semelhantes (ciL Ins1. alto 8).- Outras despezas são pagas pelo
Thesouro, á vista das contas feitas nos processos, con tantes de cer
tidões com o - visto - do Juiz (art. 9) ; ou em taes formalidades,
se processo não ha. - Aos Escrivãcs que tem ordenado, se paga a
rasa das sentenças e precatorias sómenle pela ú' parle, para pagarem
aos 'Escreventes conforme a Ord. L. i" tit. 2ú S; 't5 e Alv. de 19 de
Janeiro de 1776 S; 6 (Ord. n. 27li de 18 de Nov. de 185t); mas só
quando por parte da Fazenda se precisa dar andamento (Av. D. 84
de 27 de farço de 1854).

(46) [nstr. em Ord. D. 143 de 1851 art. 9; Av. de i2 de Ou
tubro de 1855. - As contas deve'lI ser documentad'as. A qnantia
que na Côrte se manda dar mensalmente é de 1008000 (Port. n.
i67 de 27 de Maio de 1851 l. - E no fim do exercicio deve o
ProcuradO!' entrar com o saldo no Thesouro, afim de receber nova
preslaçuo 00 exercicio que começar (cit. Av. de 1855).

(ú7) L. de 22 de Dez. de 176'1 tit. 3 Si 3. - N~ (;õrte estes Livros
são fornecidos pelo Thesouro já promptos: e ahi se lanção as cer
tidões por sua ordem, assim turno todos os termos das respectivas
execuções.

(úl!) L. cito de 1761 til. 3 S; 3; [nstr. em Ord. O. 6 de 12 de
Janeiro de i 842 art. 9. - Sobrl' os requisitos destes mappas, V.
Ord. D. 216 de 2~ de Nov. de 1850.
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§ 36.

*,resp<;>n avel ~ Fazenda pelos prejuif;os que lhe
possa causar (49). '

§ 37.

ao é obrigado a dar fiança ás custas (50); nem
ajurarde'calumni~(51); nem a paga/custas (52).

§ 38.

Nao precisa juntar o 'titulo de sua nomeação por
se pre unúr conhecido (53)

§ 39.

Nao é obrigado a jurar a cada acto (54).

,§' 40.

em é necessario que a 'ua a 'ignahua, nos
actos em que intervier, seja reconhecida (55).

(4\-1) Ord. L. 1 til. li8 ~SI 10 e 17.; Ol:d. L. 2 IiI. 26 SI 'lá ; Dec.
_ n. 160 de 9 de Maio de 1842 al'l. 27. .

(50) Disp. Provo art. 10; Tn LI'. da Dir. Ger. do Conl. de 10 de
Abril de 1851 art. 3. -E sempre foi desobrigado de se olllls.-To
dal'ia não póde ser obrigado 'a paga-Ias da cadea porque, qnando A.
<Ieeabido, é a Fazenda por ellas responsavel (Lo 11. 5i4 de 28 de Ou
tubro de 18lt8 art. 50), e jámais o Procnrador por lbe não serem
pessoaes.

(Gl.) flisllo Provisoria art. 10; TllsLr. cit. art. 3; em caso algum,
por obrar sempre em razão tio officio e debaixo do juramento pres
tad(l.

(52) Ordo L. 3 tit. 67 SI 3 ; As o de 23 de Março de 1673; C. n.
de 16 de Jan. de 1799.

(53) Deco de 'lã de Jul. de 16790

(54) Av. n. 251 de '18 de Jul. de 1857. (V. nota 51.)

(55) Av. eit. de 1857.
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§ 41.

Nas respostas que dér, officios, etc., deve pÔr
data do dia, mez e anno (56).

§ 42.

Nada prova, nem póde provar de modo ordi
nano (57).

§ 43.

Embarga sempre- nos autos, seja autor} réo, as
sistente ou oppoente, ou peça vista de novo (58).

§ 44.

Deve requerer a restituição in integrwm a bem
.da Fazenda, quando sej'a necessario (59).

(56) C. R. de ii de Janeiro de i618; Alv. de 4 de Junho de
1823.

(57) Dec. de 14 de Julho de i759; L. de 22 de Dez. ele 1761 tit.
3 §~ 5 a 9. -E por isso incumbe ás Partes, por via de regra, o onus
da pro\'a.

(58) Apontamentos de Legislação para uso dos Procuradores da
Côroa e Fazenda, pelo Conselhdrú J. A. da Silva Maia, Parle 3'
~ 7.

(59) AponL ciL § 17.
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CAPITULO Ti. (b)

A~tribuições e encargos do Procurador
dos Feitos.

§ .45.

São attribuições do Procurador dos F~itas:

N. l.-Delegar, com permissão do Governo,
geral em occasionalmente, em pessoas idoneas os
poderes necessarios para diligencias a bem da
Fazenda nas di:fferentes Comarcas e Termos ·das
Províncias (60).

N. '2. -Dar instrucções a0S Solicitadores.sobre
o andamento dos processos e actos em que tenhão
de intervir; e velar em que cumprão o seu dever (61).

N. 3.-Delegar nos mesmos poderes para assis
tirem á avaliação de bens e outros actos em inven
1K'l.;rios (62), á an:ecadação e outros termos nos de
defuntos e ausentes (63), do evento (64), vagos (65).

(b) V. Suppl. n. 1. a 11.
(60) L.l1. 242 de .i8M art. 1.6 ~ 9.
(61.) Instr. da Dir. Gel'. do Conto de 3i de Jan ..de 1851 art. 35 ;

dilas de 10 de Abril de 185! art. 23 ; Dec. n. 156 de 1842 art. 2;
. Dec. n. i60 de 1842 art. 17.

(62) Dec. cito n. 156 de 1842 art. 2.
(63) Dec. cito n. :1.60 de 184:! ar!. 17.
(64) Comql1anto no Juizo da Provedoria requeira o Solicitador de

residuos (Ord. L. 1 til. 64; nec. ·de 19 deOut. de 1833; Av. n.1.31
de ~O de Maio de '1855), não obsta isto á intervenção do Solicitador
dos Feitos da Fazenda, em razão do interesse immediato da mesma
em taes bens nos termos do art. 3 ~ :3 do Dec. n. i60 de 1lS4:l, e
art. 3 do Dec. n. 4'12 de 27 de Junbo de 18lt5, e por dever eIle
servil' nos diversos Juizos, debaixo da 'direcção e inspecção do PI'Ocu
(raqor dos Feitos. ~Toda\'la.não está em praxe.

(65) Procede para esta intervenção a mesma,razão po interesse djl
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N. 4.- Oommetter a? .Ajud~nte as causas e
negocios que entender (66).

N. 5. -'Oorresponder-se diJ:ectamente com a
Directoria Geral do Oontencioso para haver infor
mações, documentos, e 'instrucções a bem da defeza
da Fazenda (67). .

N. 6. - Oorresponder-se directamente com os
Collectores, e outros Oommission~dos para actos
~ diligencias a bem da Fazenda (68); e dar-lhes
instrucções (69).

N. ~ 7. -Oorresponder-se directamente com o
Procul:ador da Oorôa para ministrar-lhe informa
ções e documentos sobre os processos na 2 3 In
stancia (70).

- N. 8.- Oorresponder-se directamente com as
Autoridaaes para ter noticia dos fallecidos, cujas
heranças estejão sujeita a pagar taxa, ou á arre
cadação (71).

Fa~enda segundo o art. 3 do Dee. eit. n. 160 de 1842; até porque se
devem taes bens arrecadar, inventariar, e arrematar ou dar-se-Ihes o
destino legal (art. lJ).

(66) Av. n. 126 de 28 ele Dez. de 18M, e n. 9lJ de U de Fev. de
1853.

(67) Inslr. em Ord. n. 6 de 18lJ'2 art. 9; Dee. n. 7..36 de 20 de Nov.
'de ill50; Inslr. da Dir. Gel'. do Conto de 31. de Jan. de 1851 an. 3, e
de 10 de Abril de i851 arts. 6 e 39.

(68) Ord. da Dir. ~r. de Rend. ele lJ de Abril de 1851; lnslr. em
;(ll'd. n. 1lJ3 de 2ll de A.bril de 1851 art. 6.

(69) Instr. eit. n. !lJ3 de 1851. art. 6.
(70) L. "n. 242 de i 841 art. 15.-V. Dota lJl.

(71) D~e. n. 156 de 28 de Abril de 1842 art. 10; Oee. n. 160 de 9
<de Mab de 1842, arts. 17 e 18.
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N. 9. -Examinar os cartorios, processos, livros
·de distribuição, e outros quando haja interesse da'
Fazenda por taxa de herança, para lotação de
officios ou por outros motivos (72).

N. IO.-Haver em confiança, por si ou pelo'So
licitador, os autos de qualquer cartorio, quando seja
preciso informar-se nelles a bem da Fazenda (73).'

N. Il.-Requerer de qualquer cartorio, ou Es-.
tação publica os documentos e certidões necessarios
.á defeza da Fazenda; os quaes serão ministrados
.gratuitamente (74).

N. I2.-Dar de u 'peitos os Juizes e Escrivaes,
em que seja obrigado a caucionar (75).

(72) Dec. eil. de 28 de Abril art. 10 i e de 9 de Maio art. i 9;
Dec. de 26 de Jan. do'! 1832, e de 10 de Abril de 1834.

(73i Ord. L. 1 tir. 24 Si 31.-Estando findos, poderá o Procurador
lê-los em seu poder sem tempo determinado; - sendo pendentes,
apenas por nm dia (cit. Ord.).-O~ Escrivães nada podem exigir,ainda
a tilulo de busca (ciL. Ord.; v. nota seg.).

(74) Ord. L. 1, til. 42 pr. ; til. 24 ~ 30 ;-Av. de 28 de Maio de
1688 ;-Alv. de 14 de Agosto de 1776 i-1\lv. do 1° de Agosto de
1777 Si ult. i-Circo de 2 de Set. de 1833 ; 24 de Out. de 1834;
30 de Maio de 1835 i-Circo n. 132 de 21 de Dez. de i842, Ord. 11.
77 de 14 de Out. de i8li3; Ord. 11. 40 de 30 de Maio de 1846;
Jnstr. da Dir. Gel'. do Cont. de 10 de Abril de 1851 ar!. 7 ;-Av. n.
91 de 23 de Fel'. de 1856 ;-Orei. de 2'l de Jan. de 1857-no Jornal
de 12 de Fevere.irO.-A L. n. 514 de 28 de On!. de 18li!> art. 50 não
alterou nesta parte a legislação anteriol'; porque derogou apenas o
disposto na Ord. L. 3 tit. 67 !li 3 quanto ás custas ás partes quando
decahida a Fazenda. Nem o Regim. Novo de Custas de 3 de Março de
l.855, como e expresso no art. 18li do mesmo.-Nem as rnstr. em
Ord. n. 1li3 de 28 de Abril de 1851, por se referirem uuicamente ás
causas da Fazenda (A". cit. n. 91 de 18561.-Nelll busca é devida.
(Ord. L. 3 IiI. 67 !li 3; Ass. de 23 de Março de 1673). - O Paro

·chos estão sujeitos ás mpsmas disposições (Av. n. '1.27 de 30 de Out.
de 1848). -E tambem os Escrivães do Ecc1esiastico (Av. n. 54 do i'
de Fev. de 1855). .

(75) Arg. da 0rd. L. 1 til. 'lI! S)28 i-rnstr. da Dir. Gel'. do Conto
de 10 de Abril de 1854. art. 21.

P. F. 2
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N. 13,.- Requeret avocatoria para que as cau
sas, em que a Fazenda seja Parte, que se estiverem
pr0cessando em outros Juizos indevidamente, ve
nhão ao Privativo dos ,Feitos della (76).

N. 14.-- Fazer presente ás Relações o con:B.icto
de jurisdicção, quando por essa occasião se formar,
se não o fôrpelas mesmas Autoridades, Presidente
de Promcia ou Governo (77).

, N. 15.-Appellar nas causas, mesmo entre parti
0u1ares, em que ftlr a Fazenda interessada, quando
o entenda conveniente (78).

N. 16.-0ffieiar sempre em ultimo lugar, depois
das Partes (79).

N. 17.-'Mandar escrever por outrem as suas
respostas, oflicios, etc., fazendo-o porém, de seu pro
prio punho nos negocios de maior importancia (80).

(76) L. n. 242 de 1841. arl. 12 ;-lustr. em Ord. n. 6 de 1.2 de
Jan. de 1842 art. ::lo -lnstr. da Dir. Gel'. do Conto de 10 de Abril de
18M. art. 15.-0 Juiz dos Feitos tambem pMe eX-Olfici o avocar taes
processos; é mesmo do seu dever faze-lo (Lei cito de 1841 - v.
serão).

(77) Instr. da Dir. Gel'. do Contencioso de 10 de Abril de 18M.
art. 16.

(78) L. cito n. 242 de 1841 art. 13 ;-pelo prindpio geral de poder
appellar quallJuer terceiro prejudicado (Ord. L. 3 til. 81 pr. ).-De
sentenças proferidas directamente contra a Fazenda, deve o Juiz ap
peHar ex-oflicio, se o valor da causa exceder a sua alçada (L. n. 2112
de i8~1 art. 13). Mas, se o não lizcr, pôde e deve O Procurador re
querer que o faça, ou que seja admittido a appellar.

(79) Regim. de 19 de Julbo de 1687 cap. 1n Si 2 ;-Dec. de 4 de
No\'. de 17;)3 ;-L. de 22 de Dez. elc 1761 til. 3 Si 6. - E dá· se-lhe
termo sepaI'ado, ainda quando é assistenlr. na causa, não se observan
do com elle, a Ord. L. 3 til. 20 Si 41.

(80) Dec. de 2'1 de Maio de i674.
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N. 1 .-Promover a effectividade das penas
imposta nos Regulamento" a que soneô'ão paga
mento de meia siza da venda de escravos (81).

N. 19.-Impôr multas em certos ca os ( 2).
N. 20.-Âssistir á avaliaçã,o dos bens das Ordens

Regnlares, quando os tiverem de vertder ou per
mutar (83).

N. 21.- Pedir tempo para obter informaçõel?
para defeza da Fazenda, com suspensão do pro
cesso. (84).

N. 22.- Corresponder-se directamente com o
Administrador da Recebedoria do MLmicipio na
CÔrte para o que fôr a bem de certos serviço (85).

(81) Dec. n. 151 de 11 de A.bril de 1842 arl. 26; - Ord, da Dir.
do Cout. u. 600 de 20 de Dez. de i855. - Em tal caso sprve o Pro
curador dos l"eitos de Pr0ll10l,Ir por parte da Fazenda. talvez e!r;-vi
do art. 73 do Cod. do PI'OC. i-porém, seri~ mais regular que pro
movesse a accusação criminal o Promotor. Publicl); que é propria
mente o agente do Miuislerio Publico em tal materia, COmpelp.ute p'lI'a
accusar por parte da Fazenda acional (Av, 2(:i2 de 2!t de ovo de
1852). -O processo é o mesmo que para o crime de contrabando, e
peJ'ante o Juiz Municipal (Dec. cito art. ~ti).

(82) Dec. u. 410 de á de Juuho de 18'15 art. 4.

(83) Dec. n. 655 de 28 de Nov. de 1849 art. 1 S; 3. - E a im se
procedeu por parle da Abbadeça do Convento elr. N. S. da A.juda na
Côrte, pelo Juizo Municipal da 3' Vara, Escrivão França. em 'l1S57.
Este Decreto (assim como a L. de 9 de Dez. de 18::10) é applicavel
sõmente ás Ordeus Regulares, e não ás Confrarias, Orclens Terceiras,
Irmandade, que se regulão nos seus contratos pellls seus Compromis
sos e pelo Direito Civil (Av. n. 248 de 17 d,~ ovo de 18:\3).-"\. su
brogação de bens iualienaveis pertencr. aos Juizes de i' lnstancia (L.
de 2:1 de Set. de 1828 art. 2 j-Av. cil. de 'l853).

(8'1) Apontamentos de legislação para uso dos Procuradores da Cõ
roa e Fazenda, pelo Conselheiro Jo é Antonio da Silva laia, parte i'
S; 1, parle 3' § 14, notas Õ, 6 e 54.

(85) Uec, Il. 156 de 28 de Abril de 1842, arts. H, e i5; Dec,
n. 16tl de 9 de Maio de 1842 al't. 18 ;-Ord. n. 209 de 30 de Ja
lho de 1851.
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§ 46.

Incumbe ao Proclu'ador dos Feito :
N 1. Intervir como representante e advogado

daF azenda, no Juizo dos Feitos, em toda as cau
sas em que fôr ella Parte como autora, ré, a SIS-

. I

tente ou opp6ente (86).
2. Intervir do mesmo modo em todos os pro

cesso ne se Juizo em que fôr a Fazenda directa
mente interessada (87).

N. 3. Na:; causas que se moverem sobre os bens
l'eservados na f6rma do art. 115 da Oonstituição do
Imp. para uso e g'ozo de S. M. L e da Sua Augus~a

(86) L. n. 2!i'l de 'l!:l de 'ov. de 184 I arls. ~ e ii; [nstr. em
Ord. n. 6 de i2 de Jan. de 18li2 arl.1.; In~lr. (Ia Dir. CeI'. do Conto de
iO de Abril de 1851. art. 1.

(87) Arg. da L. e Inslr. citadas; e é o cstylo:-Com!J ejão:-1·,
a cobrança de multas e indemnizações a bem das Reparliçõe Publi
cas ;_:<0, as medições e questões sobre terrenos de marinha perten
centes ao Estado (Ord. n. 76 de 11 de Julho de 18li5) ;_3°, a co
brança de multas e indemnizações pertencentes ás Capitanias do Porto
{nego n. 447 de 19 de Maio de 1846 art. 121) ;-lio, a cobrança de
mnltas impostas em virtude do art. \->5 do nego da. terras dG 30 de
Jan. de 18ó4, por se reputarem renda do Estadu (Av. 3\)2 de 22 de
Nov. de 18(6);-5", a cobrança de despezas com tralamento de colo
nos pertencentes a em preza particnlares no lIospital ~Iarilimo de
Santa Isabel; sendo os l'esponsaveis O. imp rtadores e consignatarios
dos navios (Av. do !\l. do (mp. de 30 de Out. de 1856; dilo de 29
de De7. de 1856 ;-om. de 31 de Jau. e 29 de A.gosto de 1857 no
Diario de 13 de ~Iarço de 1.858, pago 2', coI. 5'). - Posteriormente,
porém, determinon o J\lini terio do Jmperio qlle fôsse gratuito esse
tratamento, e que se considerassem remiLlidas em favor dos colonos
as dil'idas cuja cobrança se promovja (Om. de 1li de Abril de 1858 ; e
Ord. da Dir. Gel'. do Conto n. 162 de 'lá de Abril do dito anno).
~o., a cobrança da importaneia de impressão por conta de particulares
9J3. Typographia l\acional.-7°, do salario de Africanos Iivres.-So, do
arrendamento de agua.-flo, em geral, sempre que a Fazenda fôl' au
,tora, ré, assistente ou oppoente, ou por qualquer modo interessada
.(L. cito de 1841 art. 2). - Mais d~senvoll'Ídamente se trataril destes
Qbjectos em lugar pl'opl'io.
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Familia, e que versarem sobre a propriedade e
posse que nelles tenha a Fazenda Nacional (88).

N. 4. Nas habilitações de herdeiros e ces lOna
rios de credores do Estado (89).

N. 5. Em as habilitações para o meio oldo dos
ofliciae militare (9 O).

. 6. Em as ju tificações ou habilitaçõe para
succederem em tença e pen ões (91).

N. 7. Em as justificaçõe de serviços remune
raveis (92).

N. 8. Nos processo de encorporação i1e bens

?los proprio nacionaes (93).

N. 9. Nos de desapropriação por nece, idade
publica (94).

N. 10.. os de de apropriação por utilidade
publica, quando a lle commettido (95).

(8S) Instr. em Ord. ti. 6 de 1.2 de Janeiro de iSú2 artigo ~,

SI 1 ; - Instr. da Dir. Ger. do Contencioso de 10 de Abril de iS5i
art. 2.

(S!:)) lnstr. citadas de 1.Sú2, art. 2, SI 2; Instr. citadas da Dir.
art. 26.

(90) Instr. citadas de 18ú2, art. 2, SI 3; Jnstr. citadas da Dir.,
art. 26.

(91) Instr. cito de 1.Sú2 art. 2 ; Instr. dt. da Dir. art. 26.

(92) Instr. citadas de iSú2, art. 2, SI 5; Instr. citadas da Dir.,
art. 26.

(93) Jnstr. cito da Dir•• art. 26.

(9ú) lnstr. cito de 1.Sú2, art. 2, ~ ú; Insl. cil. da Dir., arts,
26 e 32.

(95) Lei n. 353, de 1.2 de Julho de iSú5; lnstr. dt. da Dir.,
arts 26 e 32.
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N. 11. Nof' de lotação de Offioios d.e Justiça,
Fazenda,_e Benefioios Eoolesiastioos (96).

N. 12. Nos de justifioação de naoionalidade do
dono ou oapitao de embaToação brasileira (97).

. 13. No de arrematação de objeotos de ouro
e prata depositados nos Cofres Publioos por par
tioulareR (98).

. 14. Assi til' e intervir nos inventarias, por
qualquer J lÚZO, em que a Fazenda fôr interessada
'por deoima ou taxa de herança e legados (99).

N. 15. .r o iuventario e arreoadações de bens
de defuntos e ausentes (100)

16 . Nos prooessos de bens do evento (101) .
N. 17. o de Deu vaoante (102).
N. 18. os libellos, e justifio~ções de oredores

de heranças jacentes e bens de ausentes (103).

(96) Der.. de 26 de Janeiro de i83'!; Oec. de 10 de Abril de
1.8a4; Aviso n. :12 de 28 de Maio. e n. 92 de 'LlI de Outubro de
:lS{j4.

(97) lle~. de ao de àlai de 1.836, arl. i30; Inslr. j6. ciladas da
Dir., art. 26.

(9S) L: n. 628 de 17 de :el. de 185L art. ii § 16; e [uslr. em
OrJ. n. 14 de 14 de Jan. de 1854 arl. 2.

( 9) Oec. n. 156 de 28 de Abril de Ui~2 arl. 1; e n. 410 de 4.
de Junho de :l845.

(tOO) Oec. n. 160 de 9 de Mdío de t8ú'2, arls. 16, 17 e olltros;
n. 1122 de 27 de JlliJI10 de 1845; e n. 5tH de 18 de Nove,lIhro de
18ú8.

(LOl) nec. cil. 160 d 13'12, art. 3, §~ 3, :1 e oulros combina-
4. s:-e. é o e lyLo.

(102) () 'c. cito ans. 37 e áO.

. {I'03)' Oec: cil. art. 3'~; e n. 42'2 ue :l845 árt: '9.
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N. 19. Nas habilitações de herdeiros dos mes
mos bens (104).

N. 20. Nas reclamações que a tal respeito se
fizerem (105).

N. 21. Nas justifioações para haverem a entrega
de ben do evento, ou do seu producto (106).

. 22. No processos de contas de testamento,
quando haja interesse da Fazenda (107).

N. 22 a. Nos de contas de capellas (108).

(1.0h) Dec. cito at'L 3'2 e 9° jã citado.

(105) Estas reclamações podem ser:-io, de terceiro. que requei
rão a entrega de bens a elles pertencentes e iudevidamente arreca
dados; o Juiz pórle administrati amente mandar entregar, nu exigir
que deduzão embargos de terceiros: em ambos os casos deve o Pro
curarlor ser ouvido, como Fi cal da Fazenda; - 2°, de interessados
que requeirão a entrega dos bens arrecadados como de ausentes; ou
ue testamenteiro presente; ou de Viuvo ou Viuva, ou berdei
ros não sujeiLos á babilitação.- Deve ser sempre ouvido o Procu
rador da Fazenda. - Desta materia se lratará desenvolvidamente em
Jug~r opporluno.

(106) Dec. ciL. n. 160 de 18h2; e é o estylo.

(l07) Já o I\e~. de J4 de Jan. de 1832, i1rt. 33, dera aos CoUec
torcs a allribuição de promover activamente a tomada de contas, e
o cumprinH'nto das disposições testamentaria, quando interessada a
Fazenda.-O Oec. de 19 de Out. de H!311 arl. 4 ordenava que fõ se
ou\'ido o Procurador da Fazenda, no mesmo caso; o Dec. n. 156
de 2t! de Abril de 1842 art. 15 impõe me l;Jlo ao Procurador a obri
gação de promover u cumprimento das disposições tel>tamentarias,
quando interes ada a Fazenda por taxa de herança ou legad"s; o
que se pócle conseguir tambem pela promoção da tomada de contas,
e respectiva fiscalisação.-Demais, póde ainda nesses processo CO'lS
lar residuo a bem <Ia Fazenda, segundo (} art: as do nec. n. 83ú
de 2 de Oul. de 1851. Quer um quer outro, quer ambos E., ses
graves inter sses da Fazenda parecem legilimar a audiencia e inler
veução do f racurador em laes processos; tanto mais, quanlo é elle
o Advogado, I{epresentantc, e Fiscal da Fazenda nos Juizos de pri
meira instancia.

r108) A razão de Ülleresse da Fazenda pelo direito eventual aos
bens de capellas e outros, justifica plenámente não só a intel'l'cnção
do Procurador nestes procefsoS, mas ainda' toda a fiscali ação po)'
qualquer, me'o leg,\l que elle qucirSl ou deva exercer. - E assim [Ri
decidiuo ainda ultimamellte por Av. de 16 de Jan. de 185ú.
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N. 23. Nos de denuncias de capellas vagas, e
vinculas (109).

N. 24.· Dar o seu parecer sobre duvidas, em
qualquer Juizo de P Instancia, sempre que con~

sultado, relativamente a impostos, como sizas,
meia-siza, dizima de chancellaria, sello, taxa de
herança, dU'eitos de insinuação, de doação, etc.,

(110).
N. 25. Intervir nos processo perante o Juiz

Municipal sobre cobrança de multas impostas pelo.
Inspector Geral da Instrucção na Oôrte (111).

N. 26. Assistir á arrematação de serviços do·
Oorreio da Oôrte (112).

N. 27. Em geral, representar a Fazenda Nacio~

nal nos Juizos de la Instancia, sempre que interes
sada, e quando consultado, ou a elle commettido
algum acto ou intervenção (113).

(109) V. nota antecedente.

(H O) É o esl1'lo, justificado pelo interesse da Fazenda (V. a
nota H3).

(B1.) Av. de 2'1. de Nov. de 1.855 no Additamento; porque estas
multas são a bem da Fazenda Nacional. (L. n. 630 de 1.7 de Set. de
i85t art. 1. n. 9; Reg. n. 1.331. A de 17 de Fev. de 1.85lJ art. 133.
e Av. cit.)

(H2) Reg. n. 399 de 21 de Dez. de IBM urt. 2 § lJ.
(1.1.3) É o estylo; fundado no disposto nas Ord. L. 1. tits. 10, 12

e 13, Alv. de 28 de Março de 161.7, e Ass. de 10 de Dez. de 1.665 ;
al'g. do Av. de 2 de Junno de 1.858 (no Suppl. ao Jornal de ii desse
mez). -Quanto a alguns actos extrajudiciacs, a intervenção do Pro
curador, quando mesmo interessada a Fazenda, não é necessaria. To
davia. por excepção, em alguns casos deve intervir, quando por dis
posição expressa isto se acha determinado, r.omo no caso do n. 26
deste § 46. -Neste ponto, entraria em duvida se o inventario do ar
mamento da Guarda Nacional, e outro~ dos Arsenaes, deveria ser
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N. 28. Nas justificações de nobreza para conces
são de bl'azões d'armas (114).

N. 29. Na justificações para serem entregues
cartas, titulos valores e documentos nas mes
mas achados, quando sujeitas aquella a serem
queimadas (115).

N. 30. Na cobrança das taxas por licenças e ou
tras faltas dos Professores ou Directores de Oollegio
na Oôrte (116).

feito com sua assislencia: o Dec. n. i332 de 18 de Fe\'. de 1854 art.
1. falia em Procurador Fiscal, e não em Procurador da Fazenda, ou
dos Feitus; expressão aquella, que, em sentido restriclo, não se re
fere a este.

(114) Dec. n. 499 de 31. de Jan. de 1847, SI L
(H5) Dec. n. 787 de 15 de Maio de 1851, arts. 6 e 7.

(11.6) Av. de 3 de Julho de 1858; e Ord. da Dir. Gel'. do Conto
n. 352 de 24 de Julho.
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TITULO II .

.Do Juizo dos Feitos. - Processo executivo; seques
tro'; acções diversas; _. e demais processos que
nelle se tratão.

CAPITULO I. (c)

Do Juizo dos Feitos. - Seus empregados.

SECCÃÜ I.
~

Do Juiz.

§ 47.

É o magistrado constituido privativamente para

julgar e perante Ue se processarem em P Instancia

as causas em que fôr Parte a Fazenda Nacional (117)

§ 48.

Na Côrte c Província do Rio de Janeiro aSSIm
como nas da Bahia e Pernambuco é nomeado pelo

Governo (118) i- nas ontras Provincias serve o

(c) v. S'Upplemento n. 12 a 36.

(1.17) L. n. 242 de 29 de Nov. de ~8lt1 arl~. 1 e 2 ; Reg. em Ord. 11.
6 de 12 de Jan. de 1842 arts. i e 2.

(i18) L. cito art. 4; pelo ~linisterio da Justiça. -O Juizo dos Fei
tos da Fazenda Nacional na Proviucia do Rio de Janeiro fui extiucto,
passando as causas respectivas a. ser tratadas no da Côrte (Dec. n. 736
de 'lO de Nov. de 1850 art. 78; e n. 1298 de 17 de Dez. de i853).
-o da Côrte é lugar de 3" Eutraucia (Dec. n. 687 de 26 de Jul. de
1850. Tabella n. 1).
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Juiz do Civel da Capitalj-eonde não o houver, o
de Direito Crime que fór designado, havendo maIS

de um (119).

§ 49.

OS seus impedimentos ou faltas é substituido
como os do Civel (120) j e s6 em falta de Juiz de
Direito servirá o Municipal (121).

§ 50.

Tem o mesmo ordenado que os do Civel (122) j
além da porcentagem ou commis ão (123), e dos
emolumento da Parte (124).

(119) I. cil. arl. 6.
(120) L. cil. art. 4 2' parle; - Reg. cil. ue 186'1 art. 5. - a

Côrte, B.llJia e Peruamburo. sãn sllh tilui los pplo do Civel, ernquanto
exi ·tirem ; e n I (,lila d ,les, pelo~ do Crim .-1 as P 'ovindas em que
os Juiz,'s do Civrl ,prvir m de Jtlizc~ do F~it)s, :erilO suh tituidos
pelo~ do Crime:- as outras Provincias em qlle servirem O' do Crime,
pelo' Juizes l\lunicipa(:~.

(U'l) L. cil. arl. II, 2' parte.
Ij '22) L. cil. art. 7 i Reg. cil. art. 8°. -o orc\cnJdo é hoje 1:600&,

e gratificação, pelo elfectivo exercicio, dl~ SOOS (L. n. 560 de 28 de
Jun. de 1.S50 art. 1).

(i23) L. cit. art . 7 e 16 . 3; Inslr. ou R.eg. cil. art. 8. - Da
porcenta!lem arbitrada cabem ao Juiz tre partes (cit. art. 16 Si 3).
V. nola 8.-0s Jub~s qlle não vencem ordenado, e que tem por isso
direito aos emolumento;; mesmo tia Fazenda, não o lem á porc nta
gern "nstr. n. i43dll 28 dll Abril de 18111 art. 5°; Av. n. 22~ de
2 de SeI. de 1851).

(1':4) IJ. cil. art. 7 ; Reg. til. art. 8; Oú. n. i569 de 3 de l\larço
{ie 1lS55 'art. 33 e outros.-Aincla que rrceba ord<'nado, tem direito a
haver da Fazenda (que, em rrgra, uen/lulls elllolnmrutos é obrigada
,I p1l0'ar) qllando em serviço fõra do IUl(ar, a dial'ia para 'amillho e
eslafla, por 1ll1'Iatle nos prcocl'ssos e.'r;-o(fir.io, e, inteira nos contencio os
(Imtl'. elJ1 OreI. n. 163 de 28 de Abril de iS51 arls. 1 e aJ.-Se hão
recebe, tem direito mesmo da Fazenda aos emolumento por inteiro,
como qnalquer outro Juiz ([nstr. cil. arts. 4 e 5; A.v. u. 253 de 19
de Jul. e 3J6 de i5 de Out. de 1856). '
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§ 51.

É impedido, e p6de ser averbado e dado de sus

peito, como os outros Juizes (125).

~ 52.

A suajui'isdicção é privativa improrogavel (126).

E estende-se na Côrte e Provincia do Rio de J a
neiro a todo o territorÍo re pectivo compl'ehendido

o Municipio neutro (127); na outra Provincia ao

Tespectivo territorio de cada uma del1a (128).

§ 53.

Como privati.vo póde o Juiz, a l'eq II l'imento de

Parte, ou ex-officio, avocal' todas a C<LU 'as de na

(125) Av. n. 91 de H) de Ag. de i805; nâo Ibe é applicavel " Dec.
de 16 de Jan. de 1808.

(126) L. cit. de 1801 arts. 1. e lt; lnstr. cil. de 1802 arl. 3.-·Go
zava a Fazenda de pri vilegio de fôro para as suas causas; e tinha
para isso Juizes Privativos: os quaes fõrâo extinctos pela L. de lt de
Out. de 1831 art. 91, e Disp. Provo art. i8. -Corrião desde então e
erão tratadas as suas questões e cau as perante os Juizes do rõro c m
mum, sem que todavia o fõ~sem jámais perante o Juiz de Paz, por
mais modica que fõsse a quantia ou valor (Port. de 23 de Agosto de
183lt, e Av. Circo de 1.6 de Out. de 1835). O Dec. de 1.B de Agosto
de Us3t foi implicitamente dero~ad() peja Disp. Provo -Até qne a L.
n. 2lt'2 de 29 de Nov. de 't8lJ1 restabeleceu o ·privilel,rio de fôro para
as causas da Fazenda; e deu-Ibes Juizo Privativo em l' lnstancia.
E para sua execução se expedirão as ln tI'. ou Heg. em Ord. n. 6 de t2
de Jan. de 18lt'2, desenvoll'ido e explicado por muitas Di.sposições
po teriores.-As Assembléas Pl'ovinciaes podem dpcretar que as causas
provinciaes corrão no fóro commnm ou no privatho da Fazenda' Geral
(Oec. de ilt de Julho de 1.8ú6, em Ord. U. 78 -de 3 de Agosto de
18!J6).

(127) L. cito de 111ltl art. lt; Instr. cito de 18lt2 art. 6; Dec. n.
736 de i850 art. 78.

(128) L. cit. art. lt; lustr. cil. art. 6.

lO
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·comp tencia., que e estiverem processando em
outro Jwzos (129).

§ 54.

Tem alçada até Rs. 200$000, em distincção
alguma (130).

§ 55.

É o contador no eu Juizo (I? 1).

§ 56.

Deve appellar ex-oflicio <las entenças que pro
ferir contra a Fazenda, excedendo de sua alçada o
valor da cau a (132).

§ 57.

Compete ao Jwz dos Feitos no Impcrio:
1. Pl'oce ar e julgar em 1"' Instan ia todas

(12\1) L. cito arl. 1'!; Instr. cit. art. 3. -E mesmo do dcver desses
outros Juizes mandarem' remetter ao do rito tae proces. o., oh
pena de responsabilidade.

(330) Dec. n, 1285 de 30 de 'ov. de l853 art. 7. Antcriormente
era até 1005, sem di Lincção de ser a que tã obre moveis ou bens
de raiz (L. cito IBM ,11'1. 13; [nstr. ii. de '18112 a!'l. 7),

(l31) Aviso de 16 de Abril de 18117. - lFul'lado, Heperl. pago
262).

(132) L. já cito de 18li1. art. 13; ln tr. cil. art. 7.-Se n;10 o fizer,
p' de o Procurador dos Feitos requerer que o faça ou que o adlllitta a
'Ippellar.-E, sem que se haja preenchido esse preceito da Lei, é in
exequivel a sentença (Ord. de 7 ele Fe\'. d€' 1837; n.227 de 1840;
e 110 de i 845). endo a senten<;a contra as Partes, poderáõ estas ap
pelJar, se exceder da alçada do Juiz o valor da causa (L. cito arr. 14).

a interposição. recebimento e expedição da appellação, assim como
no processo e ju!cramento della nas nelações, ~e ouservaráõ as Leis em
vigor (L. cit. art. 1lt).-~Jas,se a causa c(luber na alçada, pôdc admit
!ir-se o rccur o de nevista? O Reg. ou lostr. 'já cil. de i8!12 no art. 7
o.permlltem. Porém o Reg. posterior TI. :l.1I3 de 15 de Marçu de i842
art. 32 (1 probibe. E negativamente opina Pimenta Bueno, Dir. Publ.
liras. pago 352.



- 30-

as causas ordinarias ou summarias, em que fôr a
Fazenda parte como autora, ré, assistente ou op
poente (133).

N. 2. Do mesmo modo, as que se moverem
sobre a propriedade e po se dos bens nacionaes.
reservados :na f6rma do art. 115 da Constituição
para uso e recreio de S. M. L e de Sua Augu ta
Familia (134).

N. 3. As habilitações de herdeiro, successores
e cessionarios de credores do Estado (135).

N. 4. As habilitações para meio-soldo (136).
N. 5. As justificações de nacionalidade do dono

ou capitão de embarcação brasileira (137).
N. 6. A lotação de officios de Justiça, Fazenda,

e Beneficias Ecclesiasticos (138).

(1.33) L. cil. de 18li t art. 2; Instr, cito ue 184'1 arl. i. Depois
da promulgação do Codigo do Commercio, e creação do Juizo uo Com
mercio, e das Fallencias, tem-se pretendido que a Fazenda é obrigada
a estes Juizos, principalmente ao das rallencias.-Mas é um engano;
porque o Juizo do Commercio é privativo sómente para as causas
entre particulares reputadas commerciaes, e não ha displlSiçã algnma
que desa10rasse a Fazenda do seu rõro privilegiado para a sujeitar ao
commum do Commel'cio.-E quanto ás fallencias, além desta razão
geral, accresce que o jnizo ahi é mais administrativo que judiciaria,
á semelhança dus de Inventarias, de Oefuutos e Ausentes, ele., sendo
que, por isso, quando pode"e a Fdzenu<l ahi apresentar-se a reque
rer, o seria administl'ativamente, e não por viii contenciosa; para esta
o s u .Iuim é o privilegiado, que não f:>i aboliúo, nem alterado.-:I'al é.
com elTcilo, a pratica nesta Côrte.

(134) ln tI'. cito de 1842 arl. 2 Si l.

(135) L. cito art 13; 1n tI'. cito art. 2 Si 2.

(13'» Instr. cit. de i84'.! art. 2 Si 3.

(137) ne ,de 30 de Maio de 1836 art. 1:50; Instr. cil. da Dir. Gel'.
do Conl. de {O de Abnl de 1851 art. 26.

(13t\) Dec. de 26 de Jan. de 1.832; e de 10 de Abrilde 1834; Av.
n. 32 U(~ 2':1 d~ Maio, n. 1)2 de iia de Out. de i844 ; Ord. n. 179
de i 4 de Ou\. de 1854.
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, N. 7. A encorporação de bens :p.os proprios
nacionaes (139).

N. 8. A desapropriação por necessidade, e utili
dade publica (140)

N. 9. Inventarias, a que se não tenha dado co

meço dentro de trinta dias por outro Juizo, sendo
a Fazenda interessada por taxa de heranças ali le
gados (141).
. N. 10. Medição e ques,tães de terrenos de mari

nha pertencentes ao Estado (142).

(i39) Instr. cil. da Dir. Gel'. de 10 de Abril de 1851 art. 26.
. (i40) Quanto á desapropriação e respectivos processos por neces

sidade publica, segundo a L. de 9 de Set. de 1826, é cerla ainda
hoje a competencia do Juizo dos Feitos segnndo a dispo do art. 2,
§ 4 da Instr. já cil. de 12 de Jan. de 1842. - Quanto, porém, ii
desapropriação por ti,tilidade publica, tem-se questionado depois da
L. n. 353 de 12 de Julho de 1845, que no art. H e seguintes de
terminoll que corresse o processo perante o Juiz do Civel. E até na
Relação da COrte proferio-se Acc. em 11. de Dez. de i855. decla
rando nullo lodo o processo instaurado e tratarlo perante o JuizQ dos
Feitos da mesma COrte contra o Consel\1eiro José Muia Velh.o da 'ii va
e outro, para desapropriação do Morro de Santo Antonio. No emtanto
nossa opinião é que, se a Fazl'nda fór Parte, deve o próces o corret'
no sell Ju.izo; porque elle é do Civel, isto é, para as causas civeis
(art. 2 da Lei de 1841), e a 1-. cil. de 1845 não o abolio quando a
Fazenda fOsse parte em tal desapl'(lpriação.-Aquella plll'a e-lllÍ.õ do
Civel- é em controposição ii Juiz do Crime on Auto?'ida,le .Admi1~is

t7'ativa; tanto mais, quanto os Juizes do Givel propriamente ditos, já
havião sido abolidos pela anterior L. de 3 de Dez. de 18M; e jámais
em contraposição a -J~biz dos Feitos,- pois que a lei usaria de ontros
termos. -Aquella expressão, generica como é, abrange implicitamen
te o Jui;;o dos Feitos. que tambem é Jui;;o Civel.- E conseguinte
mente, se fór a Fazenda interessada, deve o processo correr no seu
Juizo propl io e privativ.o; seria mesmo uma anomalia conserva-lo
para toelas as ca'.1sas, assim como para a desapropriação por necessi
dade, e exclui-lo nesta-Se aCamal'a Municipal ou Emprezal'ios fórem
os interes apos, então recorl-ão ao J'uiz COIDIDum Civel; porque estes
não gozão de privilegio de fÔro.

(ili1) Dec. n. 156 de 28 de Abril de 1842 art. 8.

(142) Ol'd. n. 76 de ii de Julho de 1845.
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N. 11. J ustificaçães de mcendio, immdaçao de
cartorio de Collectores, extravios de papeis etc. (143).

:N. 12. Denuncias por sonegação de sizas e ou
tros impostos (144).

N. 13. Em geral, tudo quanto directa e princi
palmente possa interessar a Fazenda Nacional e
sobre que se deva ou queira recorrer á Autoridade
Judiciaria (145).

N. 14. Tambem as causas da Fazenda Provin

cial, quando assim o decretem as respectivas
Assembléas Provinciaes (146).

J. 15. O sequestro e denuncia de bens de mão
morta e outros, .cahidos em commisso ou vacantes
para a Fazenda (147).

.r. 16. A arrematação de objectos de ouro e
prata depo itados no Cofres Publico , pas ado o
tem'po legal, não e oppondo as Partes (148).

(163) Ord. n. 56 de 27 de Julho de 18M; Av. n. 252 de 13 de
Novembro de 1852 ; Ord. de 7 de Dezembro de 1857 - no Jornal
de 29.

(1M) Av. n. 157 de 3 de Maio, e n. 609 dp.16 deDez. de 1856.
V. ~ 259 e notas.

(i65) L. cito de i8111 art. 2 ; Instr. cit. de 1862 arl. 1-
(166) Decreto de 1.6 de Julbo de 1866; Ord. o. 78 de 18116.

Privativo, porém, não o podem crear (L. n. 316 de 21 de Ollt. de
1863).

(167) Conselheiro Uaia, Apont. de Legisl. - V. Bens das Jgrejas,
etc.; Dr. Rego, Dir. Adm. ~ i28.-Quilnto aos vinculos e bens de
capellas decidio o Av. n. 13 de 12 de Jao. de 1.ll55, que pertencião os
processos respectivos ao Juizo da Provedoria nos termos do Alv. de
16 de Jan. de 1807 e Prov. de 28 de Ag. de 1.813, segundo o parecer
do Conselho de Estado. - Mais largamente trataremos deste as
sumpto.

(168) L. n. 628 de 1.1 de SeI. de 1.851 art. H ~ i6; Instr. em Ord.
n. 1.6 de Jao. de i856.
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N. 17. A justificação de nobreza para concessã<>
de brazões d'armas (149).

N. 18. As justificações para se receberem titulos,
valores e documentos com as respectivas cartas,
quando sujeitas estas a serem queimadas (150).

N. 19. As cobranças de taxas por licenças e ou
tras faltas dos Professores e Directores de CoIlegios
na Côrte (151).

§ 58.

Compete privativamente ao Juizo dos Feitos da
Côrte, qualquer que sejaa Provinciaem que residão
{)s ju.stific:itntes ou devedores:

N. 1. Âs justificações de serviços remunerav;eis j

-para serem decretados ourequerer recompensa (152).

N. 2. Âs justificações ou habilitações pai'a sltcce
der em tença ou pensão dos Cofres Geraes (153).

N. 3. Os processos de dividas de salarios de
africanos livres (154).

(1lt9) Dec. n. lt99 de 3Lele Jan. de 18lt7 Si 1 ; com recurso para a
Relação.

(i50) Dec. n. 787 de 15 de Maio de i851 arts. 6 e 7.-Procede
se do mesmo modo que ,~m todas as mais, cm que a Fazenda é inte
ressada (cit. art. 7).

(151) Av. de 3 de Jul. de 1858; Ord. da Dil'. Gel'. do Conto n.352
de 2lt de Julho.

(152) Instr. cit. de 18lt'2 art. 2 Si 5; lnstr.já cit. da Dir. Gel'. de
lO de Abril de 1851, art. 26.

. (153) Instr. cit. da Dir. Gel'. art. cit. 26.

(154) Av. de 17 de Mai'ço de 18~6 (Furtado, Repert. pago 261-
Um.~. " .

~ ~ ~'
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SECÇÃO n.
J J

Do Escrivão.

§ 59.

Em cada um dos Juizos dos Feitos haverá um
Escrivão nomeado pelo Governo; e onde o expe
diente fór pequeno, servirá um dos do Civel, que ()

I Governo designar (155).

§ 60.

Nos Municipios, onde não se aehar o Juiz. dos
Feitos, o Municipal designará o Escrivão para, as
causas e Q.iligencias d~, fazeD,d~, que abi se ~ata,

rem (156).

§ 61.

Em seus impedimentos são substituidos pelos de
Appellações, ou pelos do Cível onde não houver
Relação (157).

(1.55) L. cito n. 242 de 1841. art. 5.-Pelo M.in. da Just. (OlT. de
1.6 de Julho de 1858 no Jornal de 1.6 de Set.) -~nterinamente póde
o Juiz nomea-lo (Av. n. 282 de 1.853).

(156) lnstr. em Ord. n. 143 de i851 art. 6.

(157) Dec. n. 817 de 30 de Ag. de 1851 art. 6. -O Av. n. M5
de 9 de Dez. de 1.857 declara que qualquer Juiz póde nomear inte
rinamente o Escrivão ou qualquer outrQ Oflicial do J~~zo, havendo
necessidade pelo serviço. Mas, em regra, onde ha Relação é designa
do pelo Presidente della ;' e fóra, pelo respectivo Juiz (cilado arti
~o 6).
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§ 62.

Tem de ordenado .tanto, quanto tiverem os Ama
nuenses da Secretaria do Thesouro, e das Thesou
ranas nas Províncias .(158), além da poréenta
gem (159), e dos emolumentos das Partes (160).

§ 63.

Onde houver Relação, servem privativamente em
1a e 2' Instancia (161).

§ 64.

São impedidos, e podem ser dados de suspeitos t

como os outros Escrivães em geral (16'2). /

(l5l:S) L. cito de i8M. art. 1. O; lostr. de 18112 art. 8. A Ord. n.
26 de 24 de Jan. de l852, suscitada pelas de ns.332 de l!i55, e.20
de Maio de 1857, declara que a reforma das 'fhesourarias e alteração
de vencimentos segundo o Opc. n. 870 de t851 não alterou os ven
cimlilllos dos Empreg.ados do Juizo dos Feitos; o que é applicavel
lambem ao Juizo da Côrte apezar da reforma que lrou:te o Dec. n.
736 de 1.l:Sf>0.-0 que não fIlr privativo não te~ ordenado (Av. n. U4
de 1844, e n. 14 de 1845).

(159) L. cit. al'I. 10, [nstr. cito art. 8. -Da porcentagem cabe ao
Escrtvão parte e meia, na fórma da dila L. art. 16 SI 3.~ e não
vence ordenado, não tom direito á porcentagem, e sómente aas emo
lumentos mesmo da Fazenda (fnstr. em Ord. n. 143- de 1851 arts.
4 e 5 ; Av. n. 222 de 1851; revogada nesta parte a Ord. n. 114 de
1844).

(160) L. cil. de l841 art. 10; lnstr. cit. de 1842 art. 8.-0 que
não vence ordenado, tem direito aos emolumentos da Fazenda, assim
co mo das partes, tanto nos processos ex-omcio, como nos contencio
sos ([nst. em Ord. n. 143 de 1851 art. li).-Se vence ordenado,
embora não tenha direito a haver da Fazenda emolumentos, todavia
quando em serviço fóra do lugar do Juizo, tem direito á diaria para
caminho e estada, por ametade nos actos ex-o.liicio, e inteira nos con
tenciosos (cit. Instr. arts. 1 e 3J.-Estas disposições fõrão resalvadas
pelo Dec. n. 1569 de 3 de Março de 1855 arls. 131 e 184.

({61) Av. de li de Out. de 1850 no Additamento da Collecção de
Leis e Decisões do Governo.

(162) Arg. do Av. n. 91 de 1S45.
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§ 65.

Para o ajudar p6de ter Escrevente juramenta
do (163).

§ 66.

Incumbe ao Escrivão escrever nos processos l'es
pectivos, fazer todas as citações e diligencias que
fôrem de sua competencia, ir pessoalmente ás au
diencias, e em ge~ral o que é de seu cargo nos ter
mos das leis vigentes (164).

§ 67.

Não 'deve:

1.0 Aceitar deposito algum (165).
2. o Receber maior salario do que lhe fór de

vido (166).
3.0 Continuar a escrever no processo depois de

lhe haver sido posta suspeição'(167), ou depois de
suspenso ou legalmente substituido (168).

(i63) Ord. L. i tit. 2lJ Si 3; tit. 97 Si 10; L. de 22 de SeI. de
!828 ~rt. 2 Si 1.. -Mesmo dous poderia ter, segllndo a regra geral da
L. de 6 de Dez. de 1.6 L2 Si 22. O Escrc\ ente juramentado s6 p6de
praticar certos actos, como declarão as Ord. cito til. 2lJ Si iS, til. 97
S; lO, e nec. de 16 de Jan. de 1.8i9.-Tem direito á quarta pane
da raza das senteuças e precatorias (Alv. de 1.9 de Janeiro de 1.776,
S; 6).

(i6lJ) Ord. L. i til. 2lJ SiS) 3, 16 e 28 ; tit. 29 Si 8; Regiro. de 7 de
.Junho de 1.605 Si 1.2, ele.

(i65) Ord. tiv. lJ tit. lJ9.
{i66) Ord. L. 1. til. 2ft Si lJ7; Dec. de 28 de Dez. de 1.723.

Irao póde reter os. auLos, a preLexto de falta de pagamenlo (cil. Ord.
~ 4L).

(167) Ord. L. 3 til. 23 Si L
(i61) Cod Crim. art i40.
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4.° Arrematar por si ou por interposta pessoa
bens alguns em execuções ou actos em que inter
venha em razão de oilicio (169).

5.~ Receber dos executados a importancia das
dividas (170).

6.° Commetter violenciano exercicio de funcções
do emprego (1 71).

7.° Demorar a execução de ordens legitimas (172).
8.° ,Infringir as leis, regulamentos, e disposi

ções sobre a ordem do processo, ou outros objec
tos (173).

9.° Em. geral, tudo quanto por leis civis e cn
minaes é prohibido (174).

SECÇÃO m.

Dos Oificiaes de Justtça.

§ 68.

Hayerá no Juizo dos Feitos d~us Oiliciaes de
Justiça, nomeados pelQ Juiz (175).

(169) Onl. L. 2 tit. 53 § 5 ; Regim. de 3 e Setembro de 1627,
Cap. 87.

(170) Regim. cito de iB'17 Cap, 86. - Deve o Escrivão dar as guias
para que a Parte vá recolher fl Ih'pal'liçã competente ii illlportancia
pertencente á Fazenda. (V. Ord. n. 12t e 12:> de 1851, e n. 157 de
i8Q3.)

(171) Cod. Crim. art. 1li5.

(172) Cod. Crim. art. 155.
(173) Cod. Crim. arts. i5li e 162.
(l7li) V. Pereira e Souza. proc. civ. §§ 76 a 80, e notas i Souza Pinto

proc, civ. bras. §§ i'23, l~li e sego
(175) L. n. 2li2 ele i8lil art. 5.
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§ 69.

Onde o Juizo dos Feitos estiver annexo ao outro,
serverp. nelle os Officiaes deste (176).

§ 70.

NQS Municipios onde Uà0 .estiver o J"uiz dos Eei
tos, o Municipal deve designar dOlils Officiaes para
as diligencias da Fazenda (177).

§ 71.

OS1 Officia'eB- privativos tem de ordenado tanto

como os ContinJIos do Thesouro e Thesour3lrias{178
além da porcentagem (1'79), e dos emolumentos das
Partes (180).

(i76) Ord. n. 1ll de 10 de Fev., n. 44 de i7 de Abril de 1845, e n.
64 de 4 de Julho de 1.850.

(177) lnstr. em Ord. n. 143 de 28 de Abril de i851 art.6.
(78) L. cit de !841 art. H; lum. n. 6 de 1.842 art. 8. -Aos do

Juizo da Côrte mandou-se dar uma gratificação de 300U annualmente,
(Ord. n. 167 de !851).-0 augmento de ordenado trazido pelos Decs.
n. 736 de 1.850, e n. 870 de Ul51, que reformárão o Thesouro e The
sourarias, não alterou o ordenado marcado aos Empregados dos Juizos
dos Feitos (Ord. n. 26 de 1852.-V. notas H e 158). - Os Omeiaes
que não fõrem privati vos não tem ordenado (Ord. n. 11.4 de 1844, e
n. 44 de 1845).

(179) L. cit: de !841 art. ii ; lnstr. cit. de 1.842 art. 8 - A. cada
Omcia), uma parte na fórma do art. 16 SI 3 da L. já cit.-O que não
fõr privativo, isto é, o que não tiver ordenado, não tem direito á por
centagem (lnstr. em Ord. n. 1.43 de 1851 art. 5; Av. n. 222 de 1.85i;
derogada nesta parte a Ord. n. 1111 de 1.844 extensiva aos Omciaes-pela
de n. 44 de 1.845).

(180) L. cit. de 1841 art. H i lnsll·. cit. de 1842 art. 8.- Da Fa
I':enda não tem direito a haver emQlumentos os qne vencem ordena
do (L. dI.; L. n. 514 de 28 de Out. de i848 art. 50; Inslr. em
Ord. n. i43 de 185! arts. l e 2). Mas, quando em serviço fóra do
lugar do Juizo, tem direito á dia ria para a estada e caminho, por ame
tade nos actos ex-omeio, e por inteil'o nos contenciosos (cit. Instr. de
1851 ans. 1. e 3).-Os'0Iliciaes que não vencem ordena:do, t-em direito
.a haver, mesmo da l~azenda, os emolumentos )lor inteiro ~(li't. lnstr.
art. 4); resalvado pelo Dec. n. 1.569, de 3 d!\ Março de 1855, art. 184.
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§ 72.

Nos seus impedimentos são substituidos pelos do
Juizo Commum, á requisição do Juiz (181).

§ 73.

Igualmente, em caso de urgencia, podem os
do Juizo Commum ser chamados a serviC(o no dos
Feitos (182).

§ 74.

Cumpre-lhes fazer as citações e todas as diligen
cias ordenadas competentemente pelo Juiz (183).

§ 75.

Devem proceder com toda a uTbanidade (184),
nao empregando a força senão em ultlmo caso (185).

§ 76.
Não podem:
1.0 Receber deposito algum (186).

(18t) Ord. o. 9t de 19 de Agosto de :l.845.-E até pôde o JUIZ
nomear interinamente quem sirva (Aviso n. 445 de 9 de Dezembro
de 1857).

(1.82) Cil. Ord. o. 91. de 1.8lt5; Av. n. lt45 de 1857.-0 Av. qe
26 de Abril de 1857 autorisou o Juiz dos Feitos da Côrte a chamar
do f6ro commum dous Officiaes para auxiliarem os dous privativos,
atteota a afiueocia do serviço, emquanto durasse a necessidade;
vencendo elJes da Fazenda a gratificação de 408 mensaes em substi
tuição das custas a que terião direito.

(183) Ord. L. 1 tit. 24 § 29; L. 2 tits. 52 e 53; L. 3 tits. i e
86; Cod. do Proc. Crim. arts. 20 e 41, Reg. de 31 de Janeiro de
1842 art. 51, Av. n. 187 de 2 de Jan. de 1840; L. 0.242 de 1.841;
Dec. n. 1569 de 3 de Março de 1855.

(184) Ord. de 29' de Set. de i 845.
(185) lnstr. da Dir. Gel'. do Contencioso de 31. de Jan. de 1851

arl. 15.
(186) Ord. L. 4 til. 49.
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2.° Receber dos devedores a importancia do que
pertence á Fazenda (187).

3.° Ârrematar por si ou por interposta pessoa
bens no Juizo, em que exercem suas funcções (188).

4.° Em geral tudo, quanto por leis civis e crimi

naes é prohibido (189).

SEcçlo IV.

Do Solicitador.

§ 77.

Em cada Juizo haverá um ou mais Solicitadores t

nomeados pelo Governo (190).

§ 78.

Nos seus impedimentos são substituídos por quem /
o Governo na Côrte e os Presidentes nas Provin-

(187) V. notas 170 e 207. - . ua obrigação limita-se a intimar,
fazer penhoras, sequestros, etc. -ln limado o devedor, cnmpre a este
ir ao carlorio buscar as guias para na Repartição competente fazero
pagamento do que pertence á Fazenda: se o contrario fizer, e o
olicial receber o dinheiro. não se atlende em defeza do devedor, que
p611e, por conseguinte, ser coagido a pagar, licantlo-lhe salvo o direito
contra o Olieial, assim como este fica sujeito á accusação criminal
(Per. e Souza. proc. civ. noto 1053).

(188) V. notas 36 e 169.

(1.89) V. Per. e Souza, e Souza Pinto já cito
(190) I. n. 242 de 1841. art. 5. -Pelo i\Jin. da Faz.-Na Côrte ha

dous desde 1'853 (Av. n. 49 de H'de Fev. desse anno).-Em 2' Ins
laneia devem serl ir os da 1"; mas 56 tJepois de extinclos os actnaes.
"v. g. da Côrte (Av. de 3 de Out. de 1850).
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cias designarem (191); e accidentalmente pelo
Juiz (192).

§ 79.

Tem de ordenado, na Côrte SOO$; nas Provin
cias em que houver Relação, metade do ordenado
do Fiscal; e nas outras a 3a parte (193); além da
porcentagem (194).

§ SO.

O Solicitador goza de licença (195).

§ 81.

É incompativel com o lugar de Solicitador da
Fazenda Nacional:

1.0 O de Solicitador da Fazenda Provincial
(196).

(191) Av. n. 9li de i 9 de Abril de i8lt9.-0s substitutos devem
ser pessoas habilitadas na especialidade (Ord. de 20 de Maio de i857
no Jornal suppl. de 9 de Junho).

(i92) Arg. do Av. n. M5 de i857; Av. de 9 de Nov. de i84~

(Furtado, Repert. pago 262 tom. 3). _
(193) L. cil. de 18ltl art. 9; L. n. 51lt de 28 de Out. de 1868,

art. li9.-Sobre vencimentos dos substitutos V. nota seguinte.- Para
os Solicitadores das Provincias -v. ta beIJa n. 109 (Ie 18112.

(i94) CiL L. art. 9 j [nstr. n. 6 de 1.8li2 al'L 8.-Não tem emolu
mentos j mas a importancia do seu procuratorio é contada a bem da
Fazenda (alI. de 2, e 22 de Ou!. de 1857 j de 26 do mesmo mez e
anoo).-Os substitutos tem os vencimentos marcarlos na Ord. de 22
de r\ov. de 1850 (Ord. dc 20 de Maio de 1857, no Jornal Sllppl. de
9 de Juobo).-Da porcentagem no Juizo dos Feitos, tcm o Solicita
dor (ou solicitadores) parte c meia (L. cito de 1861 arl. i6 Si 3); no
Juizo de Dcfuntos e Ausentes i/'2 "'. (Dec. n. 160 de 18lt2 art. 26);
nos OUlros Juizos 1/2 0/. (Ol·d. n. li9 de 11 de Pcv. de 1~53).

(195) Av. n. 302 de 13 de SeI. de 1856; Ord. de 20 de Maio de
i857. no Jornal suppl. de 9 de Junho.-Com o abalimento, na fórma
do Dec. n. 7:16 de 1850 (Cil. Ord.). .

(196) Ord. n. 50 de 18 de Julho de {864.
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2.° O ser Procurador de. auditorios (19'7).
3,0 Collector (198).
4.° Secretario da Camara (199).

§ 82.

Serve, ~ão s6 nó Juizo dos Feitos (200), mas no
de Ausentes (201), e outros (202), quando e naquillo
em que fôr interessada a Fazend'a, sob a ditecção dd
Procurador· dos Feitos (203)

§ 83.

Compete-lhe requerer em audiencia tudo. quànto ,
fór a bem da Fazenda; accusar as acções, notifica
ç~es,e diligencias,nas causas ordinarias e summarias,
e nos proce~sos em que fôr ella interessada (204).

§ 84.

Deve cons€rvar-se de pé na audiencia emqullinto
() ;Tuiz a estiver presidindo (205):

(197) Ord. n. 130 de 30 de Setembro de 18{j7;' Ord. n. 241 de
3 de Novembro de 1853.

(198) Ord. cito de 1847.
(199) Idem.
(200) L. cito n. 2fi2 de 1841.
(201) Dec. n. 160 de 9 de Maio de 1842.

(202) Dec. n. 156 de 28 de Abril d~ 1842; Ord. n. 49 de 11
de Fevereiro de 1853.

(203) Instr. da Dir. Gel'. do Conto de 31 de Janeiro, e 10 de
Abril de 1851.

(204) Instr. da Dir. Gel'. do Conto de 10 .de Abril de 185i.
V. Souza Pinto, proc. civ. ~ 166.

(205) Ord. L. 1 tit. 55 § 3.
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§ 8&.-

Não póde:
1.0 Aceitar deposito (206).
2.° Receber dos devedores á Fazenda a impor

tancia das dividas (207).

3.° Comprar por si ou por interposta pess'Oa hens,
em cuja arrematação intervenha, ou de processos
onde exerça o seu cargo (208).

SECÇÀO V.

Do Porteiro.

§ 86.

S~rve de porteiro no Juizo dos Feitos o do fôro
commum (209).

§ 87.

Na sua falta, o proprio Official do J~o faz as
suas vezes accidental ou temporariamente, desig
nado p~lo Juiz (210).

(206) V. notas 165 e 186.
(207) V. notas 37, 170 e 187.
(20M) V. notas 36, 169 e 188.
(209) Porque a L. n. 242 de 184i, nem outra qualquer o creou

privativo neste Juizo.

(2'10) É o estylo; e o Av. n. 445 de 1857 o approva, dando aos
Juizes o direito de fazerem estas- e outras nomeações para que não se
sobreesteja no andamento dos processos; a 'necessidade o justifica·
Todavia, a substituição deve ser provida, PQr via de regra, nos termos
do Dec. n. 817 de 30 de Agosto de 1851 art. 4.
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§ 88.

No Municipio da Côrte serve o 1° Porteiro ,dos
auditorios; e nos imp~~entos o 2° (211).

§ 89.

Tem os emolumentos que The deverem pertencer
pelos actos' de seu o:fficio (212).

§ 90.

Compete-lhe:
1.° Apregoar a abertura e encerramento das au

diencias (213).
2.° Apregoar as citações, posses, e outros actos

(214).
3.° Passar certidão dos pregões, editaes de pra

ças, e de citação (215).
4.° Apregoar os bens nas arrematações (216).

§ 91.

Deve conservar-se de pé emquanto dura a au
diencia (217).

(211) Dec. n. l.873 de 31 de Janeiro ele 1857.-Em falta, porém
de ambos, e não havendo quem os substitua por nomeação na fórma
do Dec. cil. de 1851, póde o Juiz nomear o Offidal do Juizo, como
já ficou dito anteriormente; e mesmo, em ,falta deste, qualquer
pessoa (cit. Av. n. 445 de 1857).

(212) Ol·d. n. 2 de 7 de Janeiro de 18~5; [nstr. n. 143 de 1851;
porque é empregado que não vence ordellado.-Sobre os emolumentos
V. Dtc. n. 1569 de 1. 855.

(213) Ord. L. 3 lil. 19 SI Ú.

(21ú) Ord. L. 3 til. 20 SI 21; Dec. n. 1569 de 1855 art. 170.
(215) Ord. L. 1 til. 87 ; L. 2 til .• 52; L. 3 lil. 86 SI !l; til. 89;

.Dec. n. 1569 de 3 de Março de 1855, art. 168. .
(216) Ord. cil. lit. 86; Ord. n. 2 de 18ú5; Dec. cito art. i69.
(2i 7) Ord. L. 3 til. i9 Si 8.
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CAPITULO. II (ti) .

Do Executivo, e outros processos especiaes e
excepcionaes.

SECÇÃO 1.

Do executivo para cobraru;a.

ART. L

Do exeoutivo em espeoie.

N. t.-Processo principal.

§ 92.

Compete este executivo á Fazenda Publica para
cobrança de. dividas ao Estado provenientes de tri~

buto , imp'Jstos, contribuições lançadas multas
(218).

(d) V. Supplemento n. ::>7 a 8i.

(218) Regim. ou Ord. de Fazenda; Ord. L. 2 tit. 52; tit. 53 Si i;
Regim. dos Contos; L. de 22 de Dezembro de 1761 til. 3 Si 6;
Instr. da Dir. Ger. do Conl. de 3! de Janeiro de 1851 art. S.-As
contas por certidão eXllahida dos Lhros Fiscaes tem força de es
criptura publica (Regim. da Faz. Cap. 176); e com ellas entra a
Fazenda com sua intenção fundada de facto e de Direito (L. cito de
1761 til. 3 SI 5 c 9). -~e este procedimento executivo tem lugar con
tra qualquer devedor ao Estado, por obrigações provenientes de con
tratos ou de outra origem, qne não rigorosilmeute fiscal, - é grave
questão. - A generali. ação dednzida das Leis noman~s, e do nosso
Direito a tal respeito parece decidir pela affirmativa. -E com ~ITeito:

- As disposições do Dig. de jure fi ci; e do Cod. quando fiscu .•
vel prit:alus, de privilegio fisci, de cOl1veniendis fisci debiloribus.
c ontras, são concebidas em generalidade tal, que parecl'm funda
mentar a applicação do mesmo processo summarissimo á cobrança de
todas as dividas, aínrla provenientes dp, contratos, com tanto que
certas e liquidas.-As Leis Patl'ias supracitadas são expressas quanto
à di vidas de tributos, contribuições. alcances de Thesoureiros, Hece
bedorea, Contratadores de Rendas e outros de identica natureza; ~
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PrQce,c}..e:

1.0 Contra o deveàor (219).

que fc,i declarado expressamente, quanto a direitos da Alfandega (Alv.
de i6 de Dezembro de i77lJ SI lJ), ao imposto de patente de con
sumo de aguardente (Oec. n. 149 de 18lJ2 art. 19; Dec. n. 2169 do
i' de Maio de'1858, art. 5), á decima urbana (Dec. n. 152 de 18lJ2,
art. 21 SI 2), taxa de herança (Dec. n. i56 de i8li2 art. 11, Av.
n. 209 de t.85i, art. 2), impostos de lojas, casas de modas e leilão,
barcos e outros (Dec. n. 36f de i8Ml, art. 32 e 33); applicado,
igualmente. a multa~ diversas (cit. Oecs.; Dec. n. lJi3 de 18lJ5,
art. 6, Av. n. {69 de i856), DJesmo ás que são impostas pelas
Capitanias dos Portos (Av. n. 3lJ8 de 1856). - Expressam~nte tam
bem está determinado que se cobrem por meio exccuti,o os sala rios
de Africanos livres (lnstr. d~ 2 de Julho cre i8M, regI'. lJ' em Ord.
n. 237 de 18lJO), os fóros de tert'enos de marinha (Ord. n. 193 de
i8M, art. 7), as indemnizações de despezas feitas pelas Capitanias
dos Portos a bem de particulares (De'c. n. iJlJ7 de i8lJ6. art. 121),
as despezas feitas com tratamento de .colonos no Hospital de Santa
Isabel (Olr. de 31 de Janeiro e 29 de Agosto de i857 no Dilll'to
de i3 de Março de 1857), as taxas por licença e faltas dos Profes
sores e Directores de Collegios na Côrte (Av. dp. 3 ctt! Julho de i8S8.
p. Ord. da Dir. Ger. do eont. n. 352 de 24 de Julho): e no em
tanto não se póde dizer que estas dividas sejão de tributos ou de
origem restrictamente fiscal; são dividas fiscaes no sentido generico.
- Quanto ás divjdas por letr3s, a Ord. n. U6 de 20 de NovembI:o
de l8lJS nada decidio; mas é de estylo nesta COrte, e silnccionado
no Av. 11ú de 1853, proceder-se executivamente, ainda quando se
não refirão ii dividas de impostos, porque este procedimento não se
oppõe á determinação da L. de 13 de Novembro de i827, que se
refere a solemnidade~. e outros actos, como explicou a cito Ord.
de i845, e a de n. i05 de 18lJ7: assim. como é praxe constante
cobrarem-se por meio executivo todas'e quaesquer dividas ac, Estado,
ainda mesmo as indemnizações por delicto (Resol. de 31 de 'Janeiro
de i857 sobre consulta do Conselho d'Estado relativamente ao ex
Fiel do Commissario do vapor J.ma"onas Manoel Francisco de Oliveira);
uma vez que a divida seja certa e liquida por documentos incon
testaveis, por ser esta a condição essencial do procedimento exe
cutivo. -:-A Ord. L. 2 til. 52 e 53 é generica, e parece referir-se a
qualquer divida ao Estado (V. Repert. das Ord. v. eweovção se r~

'lOS que devem á Parenda de El-Rei, etc.• nota c.) - Se a divida,
pOl ém. não é certa e liquida, não pódr. ter lugar o meio referido
(Pt'gas, á Ord. L. 2 tit. 53 pr. n. lJ e 5).

(2i9) Ord. L. 2 til. 52 SI lJ.-Instr. da Dir. Gel'. do Cont. de 31
de Janeiro de 11151 art. 16. - Pela meia siza da venda de escravos
é o vendedor solidariamente responsavel com o comprador (Reg. u.
411 de lJ de Junho de 18lJ5 art. 8).
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2.° Contra o seu fiador (220).
3.o Contra o herdeiro do" devedor ~n $oli

dum (221).
4. o Contra qualquer possuidor dos bens obriga

dos ao Fisco (222).
5.0 Contra o devedor do devedor, se a divida tem

origem fiscal (223).

(220) L. de 22 de Dezembro de i761 til. 2 SI 31; Iaslr. cito
art. 16.

Taes se reputão todos os socios presentes e futul'os, e os que com
os contratantes tenbão algum <interesse (cil. ~ 31).

(22t) Ord. L. 2 tit. 52 Sl 5;-Regim. da Faz. cap. 156; -lnstr.
cito art. 16. - Os herdeiros são solidariamente responsaveis. - por
excepção á regra geral do Direito Civil, que os obriga sÓmenle pela
sua quota em proporção de seu quinhão bereditario. - Fica, porém.
ao herdeiro o direito de ir haver dos co-herdeiros o reembolso devido
(Ord. cit.)- Procede essa responsabilidade solidaria, quer esteja pro
indivi'so a berança, quer já se teD hão feilo partilhas; mas unicamente
nos bens da mesma, e não nos proprios do berdeiro, excepto quando
por este vendidos, por não serem obrlgados além das forças da
herança, se~undo os principios geraes de Direito (Regim. dos Contos,
Cap. Bil).

(222) Ord. L. 2 til. 52 SlSl 4 e 5; Iustr. cito art. 16. - 1as, em
regra, deve o possuidor ser primeiro demandado (cil. Ord. Sl 4
in fine); o que se qeve entender quando comprador em boa fé;
porquanto, se em má fé, para fraudar a execução. procede-se pela
mesma acção e sentençaJ como nas execuções dos particulares (Ord.
L. 3 tit. 86 Sl 16; L. 4. tit. 10 Sl 9 combinadas com a do L. 2 tit.
52 Sl ull.; Pereira e Souza, proc. civ. noto 777); o que procede
tambem se ao tempo da alienação já e acbavão obrigados os bp.ns
á Fazenda (L. de 22 de Dezembro de 1761 til. 3 SI t 2; Pereira e

ouza cito nOI. 1051).

(223) OreI. L. 2 tit. 52 Sl 6; Regim. dos Contos, Cap. 93; Provis.
de 1° de Abril de 1751; lnstr. cito art. 16. Por excepção á regra
geral, pela qual é necessado que o Exequente faça sua a divida do
seu devedor, e demande a este competentemente. Procede. lambem,
o Hecntivo contra qualquer outro devedor do devedor fiscal, ainda
que a divida não seja da mesma origem, se elle no acto da penhol'a
confessa divida pura e liquida, e assigna orespeclivo auto; por se
reputar 'depositario dessa qnantia (Pereira e Souza c)t. noto 779 e
i051; L. de 20 de Junh'o de 1774 Sl~ 17,27 e 28.co.mbinados com
a Ord. '). til. 52 ~ uIt.).
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§ 94.

Procede, tambem, contra o successor no negocio
pela divida do antecessor (224).

§ 95.

Com a certidão da divida competentemente li
quidada (225) requer-se ao Juiz mandado executivo

(226); pelo qual é o devedor ou quem de direito

(224) Dá-se isto: i·, a respp.ilo da divida proveniente de impostos
de lojas, ca as de negocio, de leilão. modas e outras (Beg. n. 361
<Ie 14 de Junho de 1844 art. 13); 2°, a respeito da divida de im
posto sobl'c cllnsumo de aguanlcnte do paiz (fleg. n. 415 de 12 de
Junho de 1845 art. 18); exceplo se dentro de o:to dias da data da
·transacção o comprador OIL successol' a declarar na Repartição com
petente (Dec, n. 2169 de i o de Maio de 1858 al't. 54). -lIlas é
indispensa\'el. para que proceda essa responsabilidade do succe~sor,

que se verifique algum dos ca~os re[eridos nas Dispos. citadas (Av.
n, 1:17 de 9 de M,do de 1855, e n. 119 de 18 de Março de 1856).

(225) Lo de 22 de Dezembro de 1761 I il. 3 Si§ 2, 5 e 9; Iostr·
eit. art. 3. - Antes de requerei', deve o Procurador examinar cui
dadosamente se a cerlidão está em devida [õrma, isto é, se a dh ida
consta liquidada, e passada a certidão por pessoa competente (cil.
ln tI'. art. 3). - As contas correntes, e certidões são extrahidas, depois
de liquidadas, pela;" Contadoria no Tbesouro Publico. (Dec, 11.
1:16 de 1850 art. 20 Si 6 e/art. 23 c:vmbinados). e pelas respectivas
Contadoria nas Tllesolll'al'ias das Provincias \Dec. n. 870 (le i851
art. 15 Si U); e tambem podem ser passadas. á yista das relações
dos devedores liquidadas uas Cl1ntadol'ias, pela Dirtctoria 'Ceral, e
Secção do Contendoso no Thesol\l'o e Thesourarias, assiguadas no
Thesouro pelo Director Ceral da Couti!.bilidade e nas Pro~incias pelo
ll\:opector (L. de 17 de Setembro de 18;>1 art. 38). - As certidões e
·contas, ainda depois de estarem cm Juizo, podem ser emendadas
pela respectiva Autoridade Administrativa (Alv. de 17 de Dezembro
de 1790 Si 6): o que é obsp.rvado praticamente. substituindo-se por
novas certidões, elll virtude de ordl'm superior. - POl' cada devedor se
dará sua competente conta ou certidão de divida. (Instr. cito art. O.)

(226) O mandado é a regra ~eral para se promoverem estes exe
cutivos, e os sequestros; mas só tem cabimento, quando o devedor
·existe no lugar (I\egim. dos Contos, Cap, 75). - Se existe [óra, a
-diligencia «evé ser por precatoria (V. SiSi 129 e 130, e noto 271 e
"27:1).-Tumbem é de estylo intimar-se por carla civil do Escri\"ã()
-o devedor, quando este é pessoa qualiflcada, nos tr.rmos da Ord.
L. 3 til. i; porém, caso seja fdla por Omcial em virtude dB
mandado OLL simples despacbo do Juiz, nem por isso é nulla a.
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seja (227) requerido para pagar em 24 horas (228)
sob pena de se proceder á penhora.

§ 96.

ão o fazehao, procede-se á -penhora em tantos
bens quantos bastem para integral pagamento do
pedido e custas até final (229).

citação (Lobão. Segundo Linh. not. H/8 J.- Se a pessoa é incerta.
ou incerto o lugar ou de diflicil accesso, pMe ser por editaes a
citação; cujo prazo Das cau as da Fazenda é de dez dias (L. de 22
de Dezembro de ~76i tit. 3 Si 6.)

(227) Quem seja a pessoa le[jitima para ser demandada, e em que
termos: V. SiSi 93 e 94, e notas.

(228) Instr. já cito art. 4. - Dentro das 24 horas deve a Parte
pagar, ou nomear bens á penhora (cil. lnstr. art. 5). - Se tem
legitima defeza. pôdp. deduzi.la, depoi de seguro o JuizO (V. Si 99
e noto 233). - Se se occulta para não ser citada, faz- e a citação
com !Io"a cerla, na fôrma í!: 'ral. - 'ão se admitlem em pagamento
da Fazenda apoliccs ou titulas de divida fundada, por não serem
moeda (Ord. de 15 de "laia de 1834).

(229) Regim. da Faz. Cap. 173; Ord. L. 2 til. 5'J e 53; Regim.
dos Conto. Cap. 75 e 7 ; L. de 22 de Dezembro de 1761 lit. 3;
lnstr. da Oir. do Conto cito arts. 5 e 12. Deve-se cliligenciar que as
penhoras se fação cm bens que sejão conl1ecidamente dos deman
dados (cil. lnstr. art.H). Na penhora se deve observaI' a ordem
Jegal, elIectuando-a: 1°, em ben moveis e semoveOlcs; 2°, em os
de raiz de menor ralar, se fórclI1 uflicientes; 30, em os bens
situados dentro do termo, no mesmo caso; 4" nos de terceira es
pecie, unicamente quando de todo, outros não se acharem; e, ainda
~ sim, com o prote to de pa sal' a outros, desde que sejão desco
hertos (Instr. cil. arl. '12; Ord. L. 3 tit. 86 SI 7, 8 e\); L. de
20 Junho de 1774 SISI 22 e 27). -As in} como e devem obsenar as
disposições da Lei CODlI1lUm sobre isençi10 ab oluta Oll relativa de
certos hens (V. Pereira e Bouza. proc. civ.§ ltOI"ll02 e lI03; Souza
Pinto, proc. civ. Bras. Si 1833 a 1840 j Dec. n. '737 de 25 de 0
vecnbro de 1850 art. 5:l9 a 531 l. - As apolices da Di vida Pnblica
nã são sujeita ii penhora, embargo, seque tl'O (L. de 15 de '0_
vembro de 1827 an. 36): excepto convindo a Parte (Av. n. H2 de
14 de Setembro tle 18~8), ou se o devedor converteu dolosameme
nellas os bens para não pagar (Av. cit.l-Merca lorias existentes nas
AICandp.gas ou depositas alfandegados podem-se penhorar, por dividas
.á Fazenda, em qll~lquer caso (Av. de 26 de Novembro de 1858-00
--.Tomai Suppl. de 14 de Janeiro ,de 1859). - ,Quando se penQorarelll
.fabricas de mineração, assucal', tlavou'a de cannas e outros estabe
lecimentos agl'Ícolas e fabrís niio se, devem desmembrar as, macl1inas,
.escravos maiores de 14 annos, escravas maiores de i:2, uois, cavaJlo$

P. F. 4
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§ 97.

,Feita '3. perihora, e depositados os bens (230)T
accusa~se .em audiencia, onde se assignão ao réo dez
dias para defeza (231).

§ 98. \

Se não ..comparece, é lançado; e julga-se por

-e todos os moveis ~ffectiva e immediatamente empregados na labo
ração das mesmas (Lo de 30 de Agosto de 1833, arts. 1. e 2; Dec.
<it. de 1850 art. 531. § 2; ~v. n. Lt23 de 23 de Dezembro de i856);
excepto se por convenção /louveI' o devedor renunciado este ben(;
ficio, sendo a divida daquéllas que envolvem bypotheca legal (L.
cito art. il).-Qllando os bens ou dinheiro a penhorar estiverem em
alguma llrpartição Publica, ou sujeitos immecliatamente á disposição
exclnsil'a de algum Juiz, é de eslylo expedir precatoria de vcnia
ao Chefe da llepartição ou ao Juiz (V. art. 527 dI) Cod. Com.;
art. 520 do Dec. n. 737 de 1850). -Se fór necessario arrombar porias
ou usar de outros meios violentos para eJTectuar a penhora, o em
pregaráõ, acbando-se devidamente autorisados pelo Juiz (Pereira e
Souza cito noto 792; Dec. cit. arts. 515 a 517): no caso de resisten
cia devem lavrar o competente auto, afim de que, requisitada força,
se possa eJTectuar a penhora, e se punão os delinquentes (Dec. cito
art. 51.7). - A penhora deve fazer-se de preferencia nos bens e pe
.eialmente obrigados á divida (Per. e Souza cito not. 790; lustr.
eit. art. 12).

(230) Ord. L. 2 tit. 52 Si 7; L. 3 til. 86 Si 1; Instr. da Dir.
Gel'. do Cont. de 31 de Jan. de 185 t art. 14. - O dinheiro, ouro,
praIa, joias, pedras preciosas e papeis de credito, no Deposito Puulico;
e onde não o houver, no Geral (lnstr. em 01'(1. n. 131 do 10 de De
zembro de 1SLt5; A1v. de 21 de 1\laio de 051 cap. 5; L. dc 20 de
Junho de 1774 Si 10).-Os moveis, c de raiz, no Geral (LL. ciL.;
Dec. de 1.7 de Julho de 1 i78). - O deposito particular só telll lugar,
uas causas 1a Fazenda, quando não ha Publico ou Geral, por maior
segurança da mesma Fazenda: e, n sle caso, não querendo o depo
sitario assignar o auto, os OUiciaes farão assignal' por duas testemu
nbas (Ord. L. 1 tit. 2Lt Si 21); e assim se baverá PUl' feito o dcposito.
-Todavia aql1ella obrigação de serem le'-ados os bens penhol'adosao
Deposito Publico ou Geral não é applicavel ás casas fali idas ; salvo
~ direito de requerer-se o que convier (Aviso n. 183 dc 1855).

(23i) L. de 22 de Dez..de 06l tit. 3 Si6; lnstr. da Dir. Gel'.
art. 5. -Este execnlivo tem nm processo semelhalHe ao da assignação
de d~z dias, bEm que modificado, como se deprehellde facilmente dos.
:~eus termos. .



- 51-

sentença a penhora, condemnado aSSIm o réo

(232).

§ 99.

Se comparece e não é procedente a defeza, é
esta rejeitada e o réo condemnado (233).

(232) Tal é o eSlylo, fundado no que em geral dispõe o Direito.
-A pena de rev'llia que sempre acompanha as citações para qual
quer acçiio, e a conlumacia uo réo impol'lão para tsle o julgamenlo
que fõr justo conforme o :jue con tal' do proces o: ora, enlrando a
Fazenda com sua inlenção fundada de faClO e de Direilo na conla OH
certidão (L. de :12 de Dez. de 176l tit. ii SiSi 5 e II), é claro que,
se o devedor nada allpga denll'o dos dl'z dias, del'e necessariamenle
ser condemllado, e porlanlO jlllgal'-se proced'nle a penhora (arg. da
Ord. L. 3 liL. 25 Si l).

(233) Ord. L.3 tiL 25 Si 1; L. de 22 de Dez. de 1761 til. 3 SiSi 6,
6,9 e 10.-Sem que e teja o Juizo seguro com penhorn, ou com de
posiLo de objeclos de ou 1'0, praia, joia , Hão é o 1'\0 admittido a de
fender-se (Ord. L. 2 tit. 53 pr.; I\egiln. dos Contos cap. 7!J.).
Quanto á materia, a r1efeza só póde con i 'tir eUI mostrar quite e paga
a divida na ua totalidade ou em parte, apresentando Jogo o conhe
cimento 311lhpntico da respecliva l\eparlição (L. cil. arts. 9 e 10).
Póde oppõr-se tamb'm, com a prcscripção de 40 annos (Hegim. da
Faz. Cap. 2iO; l\egim. dos Contos. Cap. 9!; L. n. 2~3 de 30 de
Nov. de 1861 art 20; D C. n. 7;56 de 1850 art. ~O; Oec. n. 857
de i85i art. 9); comlanto que não interrompidos (Beg. cit.; Oec.
ciL. de l!i5 t art. 10 e 1l). -O pra'!:o rios 60 annos começa a correr
para as dividas conlrahida' até o ultimo de Dezembro dll 1862, do
dia i' de Janeiro de 1lS43, e para as posteriores, desde o ultimo dia
do prazo c~tabelecid por Id, regulamento ou contrato (cil. Dec. d~

1851 art. iO).-l\inda pó:!e u e1ell13ndatlo def ndl:r-se 1~01ll outras ma
lerias, como: 1', i11"gitill1id~de de ppssoa; pois é uma elas LOl1lli
ções ess nciacs do Juizo (L. cil. de 1761 liL. 3 12); 'la, Ilullid ..dc
do processo, por não se observarem 115 forl1lalidad'- sulJslallciacs
dplle, por não se guardar a ordl'l1l legal na penhora, ou por outros
motivos (Ln~tr. cil. ria Dir. arl. 7). -l\ão sãú atimissi\'('is defe7.as
constantes de Illilleria que envolva conhecimento ria diriJa como lal,
por não cOI1l[letir elle ii Autoridade Judiciaria, e im ti i\(luliniSlrali
'a; nem Ião pouro, tompen. af:ões ou encontros (Ord. L. 2 til. 5'l

Si!\\ 1 e 10; L. lIa til. 71$ Si 5; L. cil. cle 17(1l til. 3 Si 9 e 10;
AlI'. de .f6 ele ncz. de 17!JO SI 6; Lnslr. Cil. arl. :lI): os cllconlros
anlori-ados pelo Dec. de 2;J ele ~I{\rçn de '182l não c enlrndl'lll pe
TanLI~ os Juizes, sim peranLe ii Administração. - A COII lernnaçiio
impul til a "brig lção lle pagar o d,'vetlor o pl'<lido lodo ou [lal te (se
de outra parle fúi ab 'olliuo), diz'mil, S\!llo, c Cl\slas (L. cil. ue 1761
til. 2 Si 10; lnstr. cil. art. :li.l).-A absJlrição importa, assim com()

...
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§ 100.
/

Depois da sentença, 'ainda é o réo admittido a

embarga-la (234).

§ 10l.

Assim como póae appéllar, se (') valo-r da cau.sa
exceder a !1lçada do Juiz (235).

§ 102.

O Juiz deve appeliar ex-officio, se proferir sen
tença contra a Fazenda em causa excedente de sua
alçada (236).

o vencimento por outro justo motivo, decahir a Fazenda e pagar as
custas á parte (L. n. 514 de 28 de Oul. de 1.848 art. 50 l.-Se ·a ma
teria de defeza [ór auenelivel, o Juiz póde conceder mais 'dez dias iOl
prorogaveis, para que dentro delles se dê prova e aUegue (L. cito de
1761 til. D Si 6).

(234) L. cito de 1761. tit. 3 SI 7.-Nos lugares onde ba Chancel
laria, deve ahi ser embargada a sentença (Orel. L. 1. til. 30 SI 1.; L.
.ii0 lit. 87 Si 4; Alv. de 9 de Julho de 1.8tO SI 1.; Dec. de 3 de Jan.
<le 1833, art. 56) ,-Aonde não ha, deve ser dentro de cinco dias da

ciencia, nos termos da L. cito ele 1. 761. Si 7, -Ouvido o Procurador
da Fazenda, profere o Juiz sua sentença (cit. § 7).

(235) L., n. 242 de 20 de Nov. de 1841 art. 1.4.-Mas a appellação
é só no 'elreito devolutivo (L. de 22 ele Dez. de 1. 761 tit. 3 Si 7 ; Inst.
da Dir. Gel'. do Conto de 31. de Jan, de i851. art. 9).-Na interpo
sição, recebimento e expedição, beln como no processo e julgamento
nas Relações, dt!vem-se observar as disposições cm Yigor, quaes re
guIão as demais appellações civeis (L. cit. de i8111 art. 1.4).

(236) L. já cito de i841 art. 1.3; Reg. cm Ord. n. 6 de 12 de
J'an. de 1842 art. 7.-Se o Juiz o não Hzer, deve o Procurador te
~uerer que o faça: e. se persistir, appellar elJe (arg. da 1. cito art.
~3 in fine). -Sem que se tenha observado esta disposição, as seu
ilenças são inexeqtLÍveis (Av. n. BO de iO de Out. de 1.845).-A al
~ada do Juiz é boje de 2005 sem distincção quanto aos bens sobre
que' v.ersar a questão (V. Si 54 e nola 130). - Se, não obstante se
nã'o adl~:lillir appellaçao .quando cabe a calisa na alçada, se póde to
.davia intei'pOr o recurso de revista-V. ·nota 1.32. .
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N. 2.-Exec~~ão da sentenlla.

§ 103.

Com a sentença é o devedor requerido de novo
na execução para pa~ar em 24 horas e vêr prose
guir até final a mesma execução (237),

§ 104,.

Se <> não faz, prosegue-se nos termos desta (238).

§ l05.

Sendo a penhora em dinheil'o, e não havendo
cl'ed?res que se tenhao apresentado a disputar,
r~quer-se e faz-se o levantamento a·bem da Fa
zenda (239).

(237) Ord. L. 2 tit. 52 S; ult. combinada com a do L. 3° tit. &6
pr. j L. 2 tit. 53 S; 1. j L. de 22 de Dez. de 1.761 tit. 3 S; 7 in
fine, Tnstr. da Dir. Gel'. do CQnt. de 31 de Jan. de 1851. art. iD
O executado será de uma só vez citado para a nomração e appro
vação de louvados, avaliação, vêr arrematar, dar lançador, et~. (Ord.
:f.. 2 tit. 53 Si 1. ; Tnstr. cit. art. 10).-. e .. penhora mI' em bens
de raiz, deve ser cilada tambem a mulher, sendo r.asado o devedor
(L. 2° (il, 53 S; i; iiI. 52 S; uI!. combinada com a do L. 3" tit. 47
e tit. 86 §S; 27 e 28 ; Dec. n. 737 4e 1.850 art. 67:5 S; 8).

('238) ln tI'. já cito art. ·IO.-V. nota antec.- Esses termos são os
de que se trata no Sl 1.05 e sego

(239) Tal é a praxe na Côrte, fundada no espirito da L. de 22
de Dez. de 1.761 tit. 3 e mais disposições especiaes. - Segundo o
Dirllito COll)mum, tanto Civel como Commercial, devem-se assignar
seis Qjas no primeiro caso (Ord. L. 1. tit. 52 § 12; L. li tit. Ii S; 1. l,
~ dez dias no segundo (Dec. n, 737 de i85.o ar!. 547) aos credores
iQcertos do ex&utado para que se apresentem a di putar o seu di
reito ; e só depois do respectivo lanç,alJ)ento, tem lugar levantar Q
Exeqpeute o dinheiro pen~príl,4.o. Mas esta regra não'é applicavel ás
elj,ecuçôes fiscaes, porqlte a Fazeud~ nãp ch~'Víl crcdol'e~; são estes
que se devem ilpreseutar, se qui~erem (~. cjt. d~ 1761. til. 3 $ i~ ;
l,.pb.ão, Execuções S; 4~5).
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§ 106.

Se :1 penhora é em bens, cumpre faze-los a va
liar (240), e arremÇl.tar ou adjudicar (241).

(240) Regim. da Faz. Cap. i77; L. de 20 de Junbo de 1.77b. ~

5; Alv. de :15 de Ap;osto de 1.774 ~ 28. -As imagens e ornamentos
sagrados não se avaliã , nem se arrematão; distratão-se amigavel e
particularmrnte (L. de 22 de Fev. de 1.779 § ú). - A avaliação deve
ser feita por peritos idoneos (Alv. de 2i de Maio de 1.75i cap. 5
Si 3; L. dt. de 20 de Junho de 177L1 § 10; Instr. da Dir.. Gel'. do
CooL de 31 de Jan. de irs51 al'!. 17), nomeados a aprazimento das
Partes (Ord. L. 3 tit. 17 e Ord. n. 90 de 5 de Outubro de 1.8ú4).
Em cada Muuicipio nomearáõ annllalmente os Juizes dos Feitos e os
Munkipaes, sob proposta do Procura(lor da Fazeuda, ou do CoUector,
seis homens bons P. peritos para delles se escolhel'em opportuoamen
te os avaliadores ([nstt'. em Ord. n. 1.43 de 28 ele AbriL. de 1851
art. H); bem enlendid(), porém. que isto não iohibe a nomeação de
outros, a aprazimento das partes, com foi dito, -O valor deve ser
razoavel, e c ,nfOl'me á commllm e geral estimação no lugar ([nstr.
<lit. da Oir. Gel'. art. 17).-Qllando róI' irregular e excessiva, ou lesi
va. ou qlLando entre a avali çã e a anematação se descobrir algnID
onus qlle diminua o valor, deve-se reduzir a termos justos, proce
dendo-se mesmo a n va avaliação ([nstr, cito art. 1.7; ardo L. 3 tit.
78 § 2; L. útil. 8 § 3 ; Alv. de 111 de 0111. de 17731. - O ava
liadores são responsaveis pelo prejuiz que causarem á Fazenda, se,
adjudicados (;om o ab3tim~nto o bens, não houver lança 01' po r
estarem altam nte a ralia'los (Regim. da Faz. cap. 177 ; HegilU. do s
Contos, cap. 82; Ord. n. i li de 8 de Nov. de i8ú~); e dos seus
bens serão vendidos quantos bastem para indemniza-la (Reg. da Faz.
cap. 173). -As cnstas aos. avaliarlores regulão-se pelas que percebl'm
nas causas de particulares (Av. de 15 de Jalleiro de i85tl-no Jornal
de 20).

(2ú I) Ord. L. 3 tit. 86 § 27 ; L. de 20 de Junho de 177b. §§ 7
e 16; Ord. L. '2 lits. 52 e 53 ; Regim. do Contos; L. de 22 de
Dez. de i76l; Regim. da Faz.; [nslr. da DiI·. Gel'. do Conto de 3i
de Jan, ele i85l. - A arremaLação só tem lllgar depois d~ findos os

- pregões (Ord. L. 3. lit. 86 ~ i7). -~em os Empregados elo Juizo,
nem o executado ou eus herdeiros podem ser admittidos a lança r
(llegim. dos Contos. caps. 82 e 87; Ord. L. 2 tit. !>3 §§ 3, b.. 5 e
8; [nslr. cit. da Dil'. art. 22).-Ningucm pMe ser eon 'lrangido a
arrematar, mesmo nas execuções fi5ca~s (Ord. L. 2 tit. ú9 § 1.; L.
útil. 1. t ; L. 2 lit. 53 § 6; ~legilU. da Faz. cap. 1.77 ; Pel'. e Souza,
proc. civ. § ú3') ; Corrêa TeILe., ACÇ. nota 861 a).-A arrematação
deve ser fdla a quem mais d 1', comlanto que cubl'a a' avaliação
(Ord. L. 3 lit. 86 § 27 ; L. de '10 de Junho de 177ú § 7 ; Regim. da
Faz. caps. 164 e 1731; em igualJadc de lanços preren: o que fizer
melhores condições (Pereira e Souza cito nota 854 in fine). - Deve
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§ 107.

Os bens moveis e semoventes. andão em pregão
ires dias; e os de raiz nove (242).

§ 108.

Qualquer que seja o valor dos bem, ainda do

er a dinheiro fi vista, tanto dos moveis. como dos de raiz adjudica
dos á Fazenda (Ord. L.3 tit. !) t ; L. 4 til. 49 Si i; tit. 76 Si 5; L.
<Ie 20 rle Junbo de"177tJ Si 16; Ord. de 30 de Setembro e 18 de Novem
bro de 11137; Ord. de g de ovembro de 18M; fnstl·. já cil.
da Dir. Gel'. arl. 27): e bem a sim a dos outros bens de raiz, ex.
cepto se absolntamente se não puder conseguir senão a pra,zos; e ainda
neste caso, o lanço á vLta, que cubra a avaliação, deve ser pre
ferido ao lanço a pl'azo, quando Illesmo de maior quantia seja
(cil. fnstr. al·t 27). -Cornquanto, em regra, depois de reita a arre
matação, não se admilta novo lanço, todavia, em beneficio especial
da Fazenda, é i to permitLido, debaixo das seguintes condições: 1'.
-ser o novo lanço de mais a terça parte; 2', não estar con ummada a
arrematação com a entrega do preço, e posse da cousa arrematada;
:la, não haver mais bens 1»1' onde a Fazenda po sa sei' plenamente
paga (C. R. de 28 de O z. de 1686; ln tr. de 27 de Abril de 1799,
an. 2; ln tr. da Oiro Gel'. já cil. art. 28; Pereira e Souza, proc.
civ. nota 1063; Lobão, Execuções 463, e ElI:ecutivos Si 15). - As
imJgeus e ol'l1amentns sagrados ná se arrematá ; distratão-se ami
gavelmente (L. de 22 de Fel'. de 1779 Si 4).

(242) l\egim. dos Contos cap. 77, que dOI'oaou nesta parle o Regim.
da Faz. e Ord. L. 2 til. 53, Si 2.-0 preaões devem correr Sllcces
sivamente (Rcgim. da Faz. cap. i74; L. de 20 de Junho de i 77Ú
Si 4); e, se se interromperem por tempo demorado, come aráõ de
novo a correr (Ord. L. 2 Lil. 53 Si 2; L. a tit. 86 Si 29 j Instr. da
Dir. Gel'. do Conl. art. 18): não se entende ,interrupção demorada,
quan lo no bens moveis é de dous dias Sllccessivos, ou de tres in
terpolados, e nos de raiz tres dias succes ivos, ou ciuco interpolado s
(cil. OI'lL L. 3 til. 86 Si ~9). -Deve dar-se UIll pregão em cada di a
(Ord. L. 2 lit. 53 Si 2; e L. 3 tit. 86 Si 26): podendo-se da r
mais de um no me mo dia (l1egill1. da Faz. cap. 1.74).- Os direi
tos e acções são apregoados POl' tres dias, COlllO os moveis; s~m

distincção, quer a acção se refira a l1ens de raiz, quer não (Perell'a
e Souza cit. nota 84'2). - ão devem abranger engloba'lamente mo
veis e immoveis (lnstr cit. da Dir. art. 20). -Para facilitar a con
(!urrencia, devem-se razer annuncios pelas folhas publicas, não obs
tJnte os ediLaes (cit. !ustr. art. 1.9).
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dobro da divida, procede-se sempre á arremata

ção (243).

§ 109'.

Anematão-se os bens segundo a sua qualidade,
e não englobadamente moveis e immoveis ; excepto
quantio' por Jaatl!l1reza, 0'\Il por lei são C<1>nrrexos, e en
cOl'porados em uma s6 propriedade (244).

§ 110.

Não havendo lançador por ser excessivà a ava
liação, devé'-Sé procedet á nova; e levar de novo
os b@DS á pr~a regular e legalmente (245).1

§ 111.

Do m.esmO' modo se deve preceder, quando os'

('2413) fllstr.da Dfr.Gcr. do Cónt. de'3L de Jan. de 1851 art. 21;
Pereira e Souza, proc, civ. § 520.- ao se compadece com as I exe
cuções fiscacs a disposição do § '14 do Alv. de 20 de Jllnoo de
1774, qlIe manda não arremalar nem adjudicai' a propriedade, e
sómente os rendimentos por tanto tempo qnanto baste para o paga
mento, quando o valor dos bens e~ceder o dobl'O <Ja di vida.

(2!lli) Instr. da Dir. art. 20 ; pereira e Souza, prol:. civ. noto 842 •.
-São connexos em umasó propriedatle, para e não desmembrarem
llas execuções, os escravos maiores de 14 anllOS, as escravas maiores
de 12 annos, os D0is, cavaUos, moveis, etc., destinados elIectiva e im
mediatamente á laboração das fabricU:l de mineração, assucar, lavo\}
ras de cannas, e outros estabelecimentos agrícolas e fabris e ahi
empreóados (L. de 30 de AgJ)sto de 1833 arts. i e '1; A.v. n. 423
de 23 de Oez.. çle 1856) ; salvo convenção e pecial a respeito, sendo
a divida da{JueUas que envolvem hypolheca legal (cil. L. art. ,3).

(2ll5) Ord. !t. 3 t t. 78 § 2; [nstr. da Dil'. Ger., art. 23.-Feita
a nova al'aliaçao Ie'gal, e regularmente, s:lo os bens de novo apre
goados e levados á praça como da- primeft'a véz. '
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bens tenhão notoriamente mudado de valor por
qualquer causa (2,46).

§ 112.

Se ainda assim não houver lançador, adjudicão
se á Fazenda com o abatimento da Lei (247).

§ 113.

Feita a adjudicação, é o executado intimado pa:r:a
remir, se quizer, os bens dentro de oito dias impro
l'ogaveis (248).

§ 1,14.

Não o fazendo, são de novo Jevados á praça,
depois de apregoados, sobre o valor da adjudica
ção (249).

(2116) Como. longo lapso de tempo, deterioração manifr.sta, ou outro
motivo attendivel ([ustr. citadas art. 23). - Vide a nota antecedent~

(247) Regim. da Faz., cap. 1.77; Ord. L. 2 tit. 53 Si 3 ; Regim.
dos Contos, cap. 82; L. de 20 de Junho de 1774 Si 20 ; InslI·. cito
da Dir. Gel'. al'L 24, - O abaLimento legal é o da qual'ta pacte no
valor dado aos bens (Regim. da Faz. cap. 177; Instr. cito ad. 24 ~

Av. n. 99 de 9 de Maio de 1.854; PeI'eira e Souza no La 1064).
(248) Onl. L. 2 tit. 53 Si 7; Regim. dos Contos, cap, 82; lnstr.

ciL. da Dir. art. 25; (Iv. n. 21 de 25 de Jan. de 1854. - Send()
mais de um os executados conjullctamente, V. g. herdeiros do deve
dor primitivo, devem todos ser ciLadas, e não basta a citação de 11m
só. -(Av. de 2f> de Fevereiro de 1856, no Jornal de 12 de Março)~

-Esta providencia garante a Parte e a arrematação contra a acçã()
por lesão enorme, nos termos da Ord. L. 4 tiL. 13 Si 7.

(249) Dec. de 25 de Março de 182l cil. art. 2; Tnstr. da Dir.
Gel'. do Conto art. 25; Ord. n. 104 de 22 de Dez. de 1843; Ord.
n. 66 de 13 de Julho ('e :1864.-0s pregões S\\O por tanto tempo.
co mo da primeira vez para a antecedente al'rematação (Ord. cito de
:1844; Instr. cito art. 25; Av. cito n. 21 de 1.856). - E o preço que
derem em praça, inda ·que. excedente á dividae custas, accresce em
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§ 115.

Se não houver lançador, ficào definitivamente

adjudicados, e encorparão-se nos proprios naclO
naes (250).

§ 116.

Na execução de sentença, posto que passem mais
de seis mezes sem se fallar ao feito, não é necessa
ria nova citação para renovar a instancia (251).

N,. 3o-lncidentes na execução da sentença.

A.--EMBARGOS DO EXECUTADO.

§ 117.

o executado p6de oppôr-se na execução com em
bargos IDorl.i:ficativos ou infr-ingentes do julgado (252)

assim como ao modo da execução'(253).

.
beneficio da Fazenda, e não do execnta(lo (A.v. n. 99 de 9 ele ~faio de
i856).- A arrematação neste caso deve ser sempre a dinheiro á vista,
e jámais a prazos (Ord. n. 111 de 8 de Nov. ode 1866).

(250) Ord. n.66 de 13 ele Julho de 18M. --Todavia, antes de en
corporados, pôde ainda o Thesouro ordenar que se ponhã:> de novo
~m praça, ou deliberaI' o (Iue parecer mais conveniente aos interesses
da Fazenda (Av. n. 185 de ~O de Junho de i8M ; ns. 2i e 99
de 1856).

(251) Pereira e Souza, proc. civ. nota 780.
(252) Ord. L. 3 tit. (J5 Si 2, tit. 86 Si 8, til. 87 SiSi 1 e 2; L. de

22 de Dez. de 1761 til. 3 Si 7 combinado com a ardo L. 3 til. 87,
SiSi 4 e 10.-- 'o numero dos infringentes se comprehendem os de nul
liLlade (cit. Ord.; I?ereira e Souza, nota 881). -Mas é necessario que
já não honvessem sido allegados na causa principal (Ord. L. 3 til. 87).
-V. tambem Dec. n. 737 de 1850 arls. 577 e 578.

(253) Ord. L. 3, .~. S7 pr., SiSi 1 c 2. - Os embargos de erros
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§ nS.
Devem-se observar no seu processo e julgamen

to as disposições especiaes das execuções fiscaes, e
as geraes do Direito Civil no que aquellas fôrem
omissas (254}

B. - EMBARGOS DE TERCEIRO.

§ 119.

Vindo algum terceiro senhor e possuidor de bens
penhorados, deve apresentar in continenti com os
Embargos OH titulos que justifiquem o seu do
mínio (255).

§ 120.

.AB ignão-se-lhe depois dez dias improrogaveis
para exhibir os outros titulo que tenha, e dar sua
prova (256).

de custas não suspendem a l"xecnção quanto ao principal (L. de
i8 de Out. de 1.75:lj. - V. Oec. n. 737 de 1850, arts. 577 e 578.

(25ft) Ord. L. 2, tit. 52, § ultilllo.-V. §§ 99 a 102, e suas
notas.

(255) L. de 22 de Dez. de 1,7(jt tit. 3 § i2.-Pol' excepção ao Di
reito Comlllum, onde basta pro~ar a po se, mesmo sem titulo, para
serem admis iV('is os Embargos de terceiro; POSIO que tambem ahi
se deva imp!icitamente conhecer do dominio que legitime a posse, para
se não dar o visivel absurdo de ser esta julgada a favor daqurlle que
se convence evideutemente não ter domínio (AS. de 16 de Fev. de
'j 786 ao 2" quisito in jine).-':Na falta de titulos ou de nullidade deUe ,
devem ser in limíne de prezados os Embargos (cit. § 1:l; Lobão, Exe
cut. § 31. nota).

(256) L. cil. § 12.-Por excepção ao Direito COlTImum, onde deve
o embargante allegul' e pro vaI' prelimiuarment(l os seus embargos
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§ 121.
\

Ouvido o Procurador dos Feitos' (257)" PJ:ofere O-
.JuiY. sua sentença (258).

§ 122.

Se os Embárgos são oppostos s6 á parte dos bens
penhorados, processão-se em auto apartado com
suspensão da execução unicamente quanto a esses
bens (259).

C.-CONctrRSO DE OREDORES.

§ 123.

Concorrendo credores a disputar com a Fazenda,
devem elles mostrar-se habeis, para concorrerem e
preferirem, com titulos legaes (260).

dentro de tres dias; e, sendo recebidos, sâo tratados ordinariamente.
- as execuções l.iscaes não tem lugar este processo Ol'dinal'io, nem
mais é a Parte adll1ittida a allegar; só lhe é perll1itlido juntar no~

dez dias outros titulos que tenha, c dar prova (cit. ~ 12).-V. Lopão,
Execnt. SI 31 e Dota.

(257) L. cito SI 12.
(258) L. cito SI 12. - Os embargos devem ser logo, ou rejp.itados,

CondemnaDQo-se o Embargante níls custas cm dobro (cit. !li i2); ou
julgados provados, mallcLando- e levantar a penhora nos bens respec
tivos, e condemnando-se a Fazenda nas custas (cit. SI i2; Lobão
cil. SI 31 Dota; L. n. 514 de 28 de Out, de 18118 art. 5 O).

(259) Ord. L. 3 tit. 86 SI 17; Instr. da Oir. Gel'. do Oont. de 3i
de JalJ. de 1851 art. 30 ; Vereira e Souza, pmc. civ. Dota 897 in
fine; Dec. n. 737 de 1850 art. 600.

(260) L. de 22 de Dez. de i 761 tir. 3 !li ill.-Não ha necessidade
de sentença e pr.nhora para ser o credor admitlirlo. por excépçãQ á
regra geral da Ord. L. ii til. 91 (.eiL !li 14; Lobiio. Execuç. § 48õ
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§ 124.

o concurso não tem lugar quando ha bens suf
ficientes do devedor commum (261,).

§ 125.

Preferem á Fazenda:

1.0 O credordehypotheca especial anterior (262).

nota) j bastão titulos legaes, quaes sejão os de que se trata no SI 125
e notas.-Esta regra se acha hoje lambem consiguada nas ex~cuções

cOlllmerciaes (Oec. n. 737 de 1850 arl. 612.-0 processo fi verbal e
summaris imo, por excepção ao Direito Commum (L. cil. SI 14). 
:Nem é indjspensavel que se oflereção arti"'os (Lobão, lug. cit.) j to
davia, pódem os credores ali gar por este meio o seu direito (Tnstr.
da Dir. Gel'. do Ciont. de 31 de Jan. de 1851. arts. 28 e 30).-Olfere
cido os artigo ou allegações com os titulos, é ouvido o Procundor
da Fazenda; e profere- e depois a sentença (L. cil. SI 1ft; ln tI'.
eit. SI 2!J).-0 COllcurso só tem lugar depois da arrematação ou ad
judicação, nos termos do DireiLo COlDmtlm (Ord. L, 3, til. 91.; L.
4, til. 6, '§ 2 e 3, combinada com a do L. 2, tit. 5'1, ul
limo).

(261.) Ord. L. H til. 91 pr. - Nem depois de enLregue o preço,
(lU de julgada a adjudicação (Ord. Cil. j Dec. n. 737 de 1850 art.
609 SI 3).

(262) L. de 22 de Dez. de 1761 tit. 3 Si 1lJ.-Nem basta a geral
anterior j nem a especial posterior {L. cil. Si 15).-É preci O que a
hypotheca con te de escriptura publica (cil. Si 14; L. de 20 cie Ju
nho de 1774 SI 33), devidamente registrada (O C, n. 482 de 1lJ de
Nov. de 1846 arts. 2, 3, 4, 13. 1.4 e 17): ainda que a respeiLo de
transacções commerciaes (arl. 265 Cod. CUID.; Dec. u. 1.289 de 7 de
Dez. de 1.853).-A L. cito de i761. tratou apenas da hypothecas
eonveucionaes e judicial; sendo que, não e lhe oppondo a demais
legislação, pódem preferir á Fazenda algumas dividas favorecidas com
hypotileca legal privilegiada. nos termos das re pectivas Di po 'ições;
v. g.: 1.0, o credor de bemfeitorias (V. Si 1.25 n. 2, e nota 263) ;
2·, o Cl'edor de dinheiro emprestado para compra de te 1'1"a , fazen
das, e casas, sómenle uos bens comprados; constando porém da es
criptura do empreslimo, que elle se fez com esse destino. e verifi
cando-se a compra posterior (L. de 20 de Jnnho de 1.774 Si 37 ;
Alv. de 24 de Julho de 1.793 SI i) j 3°. a mulher pelo SIlU dote (V.
SI 1.25 n. 3 e nota 264); 4", o credo I' que fez salva a causa da hy
potúeca, e outros comprébeudidos .no espil'ito. daqueUas disposjÇÕll$
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2.° O credor de bemfeitorias (263).

3.° A mulher pelo seu dote (264).

4. o O credor, quando a divida á Fazenda pro
vém de dizima de Chancellaria, se não h.a no Impe
no bens su:fficientes pa.ra integral pagamento
daquelle (265).

5.0 O credor por sentença obtida anteriormente
á obrigação da Fazenda (266).

(L. cito de i77á. SiSi 3l1, 37, 39 e lJ1 ; Alv. cito de 1793. Si 1).
Este privilegin da 1"azeot1a é till, que a sua Iiypotheca compl'ehende
todos os bens adquiridos posteriorlll 'ote pelos seus devedores; de
modo que nem ai,lda nestes adquiridos pórlern concorrer, em regra,
os credores posteriores, e JUesmo os anteriores (Lobão, Execuç, Si
lI87).

(263) Alv. de 12 de Maio de 1.758 Si§ tO e i t; L. de 20 de Ju
nho de 17711 Si 3l1; Alv. de 211 de Julho de 1793 § 1.-Mas unica
mente sobre as bemleitorias (LL. cit.; L. ciL de 1.77l1 § e6).-Taes
são: o credor que cnnCOITeu com materiaes, dinheiro, üU mão de
obra, para consll'ucção, reedificação e reparaçã de edilicios; o cre
dor de dinheiro emprestado para se abril' e arrotear terras incul tas
(LL. cit,).

(26lt) L. de 20 de Junho de 17711 § ltO. - Isto se deve entender
sómente do dote eslimad?; porquanto. do inrslimado ella é senhora
e possllidora, e não credol a propriamente dita.-~Ias é preciso que
o dote seja anterior á obrigação da Fazenda (L. de 22 de Dez. de
1.761 til. 3 Si 15).

(26~) Der.. n. lI13 de 10 de Junho de 18lt5 art. li: o qne deve
ser concludentemente provado (.\V. n. 5 de (853).

(266) L. de 22 de Dn de 1761 liL 3 Si 111 -Mo é admillida a
sentença obtida posteriormente (L. cir. Si '15). - Nem basta sen
t('nça de preceito, on fundada em simples cOIlIi,são (cit, Si 1.11); a
sentença t1eVe ser ohlitla em Jllizo contradiclorio COIl1 ph·na cLiscos
são e conhecimento de causa (cit. L. de 1761 Si ill; L. de 20 de
Junho de ,) 7í li Si illJ): pareceu 10, no emtalllo, adllli sil'el hoje a de
preceito anterior, se ft}r fundada em escdplllra ou tilulo incontesta
"el que exclua a presulllpção de rra Ide (L de 15 de MJio de 1776,
§ 3), e corn eU'ecliva nlllllcraçno de <.Iillheiro II ereira p 501lza, proc.
ci v. Dota 9UJ) .-:\11Is esta preferpncia <.Ia sPlllellça anlerior lião se
pÓlie entl.'nder ~ellão qllant. ao., bens do devedur j'l "nterionn('nte
possuidos (Ord, L. ;) tit, 84 ~ 1l1).
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§ 126.

Â Fazenda nunca chama credores (267); nem é
articulante (268).

§ 127.

Se o concurso se referir s6mente á parte dos
bens penhorados, será processado em auto ~par

tado (269).

§ 128.

Â appellação é no eft'eito devolutivo s6mente,
sendo a sentença a favor da Fazenda (270).

N. 4.-Outros incidentes e actos, tallto Da causa principal
como na execuçiio.

§ 129.

Quando o devedor ou responsavel não residir no
lug-ar ou Termo unde estiver o Juiz, requer-se e

(267) L. de 22 de Dez. de 176 t lir. 3 ~ 14; Lobão, Execuç. §
485 nota.-Ainda que bajão embargo 011 penhoras púro!llros Juizos;
porque corre aos particulares a oh. igação de se apresenlarem (L. cil.
SI 14): e assim se observa praticamente nesta COne.

(268) Inslr. da Dil'. Gel'. do Couto de 31 de Janeiro de 1.851,
art. 29.

(269) Inslr. cito art. 30.
(270) L. de 22 de Dez de 1..761 til. 3 ~ 15 in fine.
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expede-se Precatoria para o lugar da residencia ou
domicilio (271).

§ 130.

Tambem se expediráõ Precatoúas' para &valia
'Ções e arrematações, quando os bens fôrem situados
f6ra do lugar do juizo (272).

(271.) Regim. dos Contos caps. 75 e 88; Inslr. da Dir. Gel'. do Cont.
de 3fde Jan. de i851 art. 13.-A Precataria é wrigida ao Juiz [\<Iu
nicipal, ou de Direito Civel do lugar (se ainda houver) sendo para a
Provincia em que tenha jurisdicção o Drprecante (al·g. do art. li in
fine da L. n. 242 de 18l11; lnstr. cito arl. 13): e ao dos Feitos da
Fazenda, selldo para Provincia. [õra da jurisdicção do Deprecante, e
onde haja Juiz PrivaLivo ou quem por tal sirva (L. cil. art. li-tal é a
praxe na Côl'le) .-A sua execução é incumbida a qualquer Agente
Fiscal que no lugar haja; e, em falta, a) Collector das llenda Geraes
(lustr. cil. arl. (3).-Esó pelas Precatarias póde o Collector pl'oceder
(Av. n. ill2 de ill de Abril de 1857): caso seja fallido o Collectado
ou devedor dentro do exercicio correu te, reputando-se vencida a divi
da (art. 831 do Cad. COlJlnJ.), cumpre-lhe, assim como a outros Agen
tes Fiscaes, comll1unica-lo ao Thesouro e Thesourarias c)m os escla
recimentos necessarios, afim de se cxtrallirern as cOlHa' e ccrritlõ s,
e promover-se comp teutemente a cobrança (nec. n. 8% de 31 de
Dez. de 1851; Av. u. 5 de 7 de Jan. de 1852; Av. ue 7 de Julho de
1855-no Additamento; Av. n. 1~2 de 1857).-0 pagameuto e co
brança amigavel da imp0l'laucia cou tante das Precatarias póde ter
lugar, ante mesmo de serem levadas ao cumpra-se da Autoridade;
não prejudicando todavIa o andamento e brevidade no seu cumpri
mento (AV. n. 23 de 22 de Janeiro de 1857); e clllllpridas Oll não,
devem yir devolvidas por illtermedio da Dir. r.er. do Cont. (cil.
Av. )- As guias passadas pelos Colleclores e outros Agentes Fiscaes,
em lal caso, devem ser em dnplicata; iuserindo-se uma na Precata
ria (Circ. da Dir. Gel'. do Conto n. lIO de :30 de .laneiro de 1857).
-Se fõrem oppostos embargos, ao Juiz deprecante compete conhecer
delles; assim como julgar a penhora, condemnando ou absolvendo
(Pereira e Souza, prac. civ. nota 202 e 770). - Os Juizes devem
cumprir as Precatorias sob pena de responsabilidade (Regim. dos
<Contos, Cap. 89; V. Av. n. 20 de 25 de J'aneiro de l85l1.)

{2721 Ord. L. 3 liL 86 pr.; Regim. dos Gontos. Oap. 75 e 88 ;
lnstr. já cito da Dir. Gel'. art. t9.-Sobre avalia,ções, arrematações,
-embargos ás Precatarias, e outros objectos relativos: V. §§ 106 a
109, e notas; e a nola antecedente. - O Juir; deprecado não p6de
.fazer e julgar a adjudicação (L. de 20 de Junho de 17711 §§ 22 a 28;
Pereira e Souza, prac. civ. noto 862): sua judsdicção é limitada a()

I
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§ 131.

, Fallece~do o e~ecuta.do devedQr, prpseglle a
acção e a exe~uç~o contra qualquer herdeiro ou
o Viuvo, que esteja na posse dos bens, ainda que
a partilha se tenha feito, independente de habili
tação (273).

§ 132.

Fallindo o devedor, prosegue com o Ourador
Fiscal, ou os Administradores (274).

§ 133.

Arrecadados os bens por ter elle de appa1'ecido
ou por e1' jacente a herança, procede-se contl'a 9

Curador, Oon uI, seu Delegado, ou Administradores
que a representao (275).

'q~e consta da Precataria, 9Ee não pó~e ex~(;l'; !~, conse uint!!
mente, tambem nao póde pOr em praça bens dilferentes dos que
neUa vão declarados (-Reg. da Faz., Cap. 1.77; L. cil. § 5).

(273) i).rg. da Ord. L. 2 til. 52 § 5 i Dec. n. 737 de 1850 art.
lI03; Repert. das Ord. v. Habilitar - nota, verso m01'(o pOl'ém o
1'éo, nlÍo é essencial que o autor proceda á habilitaçlÍo, basta que
cite os herdeiros. - as causas fiscaes, como se póde proseguir con
tra quem quer que esteja na posse dos bens (cil. Ord.), e os her
deiros sejão responsaveis i71 sO['idwn (~ 93 D. 3, e nota 22f), não
ha necessidade de tal babilitação incidente, que só serviria de re
tardar a execução: basta fazer eitar aquelle eontca quem e deva ou
prefira continuar, nos Lermos da Lei.- E tal é a praxe nesta Côrte.

(274) Cod. Comm. arts. 826, 838, 856. - O omcio de Curador
Fiscal cessa com a nomeação dos Administradores (Reg. n. 73.8 de
1.850, a(t. 158).

(215) Dec. ~. 160 de 9 de Maio de ! 8l12, àrt. 211 § 1; Dec.
n. 8 ii) de 8 de Novembro de 1851; Dec. n. 2127 de 1a de ~Jar\()

<de !858 (no Jornal de 28).
1'. F. D
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.§ 134.

Do mesmo modo, contra o Tutor ou Curador do
menor, prodigo, ou interdicto (276).

§ 135..

Bem como contra os Administradores Commer
ciaes, ainda quando não haja fallencia (277).

§ 136.

Se o devedor obtem moratoria,' ou pagar em
prestações, não se suspende a execução, e s6mente
a arrematação (278); excepto por ordem do The
souro (279).

§ 137.

Se falta ao comprormsso, procede-se á alTema-

(276) Ord. L. 3 tit. 41 S; 8. - Se o menor varão tiver mais de
14 annos, e a mulher mais de 12, serão citados conjunctamente com
o seu Tutor ou Curador (cit. S; 8.) - E dar-se-Ihes-ha curadOl'
'in litem, principalmente quando a causa fór á sua revelia (cit. Ord.
S; 9.)-Sobre a nullidade.que importa a falta, e seu supprimento: V.
Ord. L. 3 til. 63.

(277) Al'ts. 309, 310 e 3M do Cad. do Comm. j art. 28 do Reg.
n. 737 de i850.-(V. tambem arL. 25 Cod. ; e art. 29 e lI8 do cito
11eg.)- Sendo a acção ou execução contra alguma Sociedade ou
Companhia, basta citar a um dos Gerentes on Administradores (Reg.
eit. art. 28).

(278) Reg. dos Conlos, Cap. 79 j Orei. 68 de 211 de Agosto de
18l1l1, e 137 de 18 de DezemblO de 1845; Instr. da DiI'. Gel'. do
Conto de 31 de Janeiro de 1851 ar!. 26. - lVIoratoria ou espera se}
pelo Tbesouro pMe ser concedida (Dec. n. 736 de 20 de Novembro
~e 1850, art. 2 S; 9).

(279) Ord. 68 de 24 de Agosto de 18M.
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tação e demais termos, sem maIS ser elle ouvido
nem citado (280).

§ 138.

.A. venda, e mesmo a arrematação em execução
de particulares não extinguem os onus das dividas'
fiscaes (281).

§ 139.

o executado que dolosamente retardar a execu
ção, ou occultar e sonegar bens á penhora, em
fraude da mesma, é ujeito á prisão (282)~

§ 140.

Os embargos de 3° tambem são admissiveis á
penhora logo na causa principal, ma debaixo das
me mas condiçoes que na execuçao da sentença.
(283).

(280) Ord. L. 2 tit. 52 Si 1.0; Reg. dos Contos, Cap. 79; lnslr.
já cito da Dir. Gel'. de 31 de Janeiro de 1851 art. 26.-A arrema
tação, em tal caso, deve ser feita dentTo em tres dias, sem mais prégão
que o do dia da praça (Ord. cito Si 10; Hegim. cito Cap. 79). ?

(28i) Regim. da Faz. Cap. i56; Ord. L. 2 til. 52 Si 4; Pereina
e Souza, proc. civ. noto 860; Lobão, Execuç. Si 468: por excepção
á regra geral do Direito commum, pela qnal a venda com ás olem~

nidacles da Ord. L. 4 til. 6, e a al'rematacão judicial validaml>lllé
feita eXlinguem as hypothecas, e onns voluntarioso -Tpdavia, a 'I'e 
peito mesmo do Fisco, aguella dispo ição tem as limitações do I'Si 14
da Lei de 22 de Dezembro de 17G1 tit. 3. (Lobão cito Si"lt.~8.): I

(282) Ord. L. 3 til. 86 Si 1.3 e 18; L. de 20 de Junh'o 1:1
0

'11177[1
Si 1.9. o ,I 11l l~8!.

(283) Aq;. da L. de 22 de [czeml:ro de 1761 tit ('13 Si ~. :;j
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§ 141.

Às férias não suspen.d.em, nem obstão ás penho
ras, sequestros, depositos, e outros actos que com

.'a demor-a ficaTiãe prejudl:cad0s (2~4).

§ 142.

Em tudo quanto a~ -leis especiaes não derogárão
nem se oppõem ás geraes, devem estas ser obser
vad~s (285).

§ 143.

A divida activa da Nação, já ajuizada, anterior
.ao 1° de Janeiro de 1843, não pre~creve, ainda
que tenhão passado 40 annos sem se faliar ao
feito (286).

§ 144.

Nas execuções da Fazenda, ainda que hajão

- "

f28ú) Dec. n. 1285 de 30 de Novembro de 1853 arl. 3 ~~ 1., ú e
5.-,-'As'(éri~s para os Juizos são, além dos Domingos e Dias Santi
"ficados, as seguintes: de 21 de Dezembro a 3i de Janeiro (Férias do
1tIatal)~ de quarta-feira de Trévas até se completarem i5 di,!s (Férias
,da Semana Santa); de Domingo do Espíl'ito Santo ao da Trindade
I(~érias.do ,Espírito Santo); 25 de Março; 7 de Setembro; 2 de 0
-,embro; 2 de Dezembro; e, ·nas Provincias. o dia de festividade
<lnni er.s,lI.Iiio, da adhesãp da IDesma provincia á Jndependeucia do
~J!eçfR' ~. i p~c. arts~ 1. ,e 2.)

(285) Ord. L. 2 til. 52 ~ ult.

(.286)!Af~ n. 'if.85 de 20 de Junho de t851.



- 69

embargos recebidos, nao é o Procurador della
obrigado a prestar fiarrça (287).

§ 145.

Sendo insoluvel a divida, proceder-se-ha á res
pectiva justificação e eliminacyão (288).

ART. II.

Do Sequestro.

§ 146.

Compete este procedimento por dividas ao Es
tado, provenientes de alcances de Thesoureiros,
AhnoxaJ.'ifes, Recebedores, Collectores, Contrata
dOl'es, Rendeiros, e outros (289).

§ 147.

Procede contra a mesmas pessoas já menclO
nada no § 93 (290).

(287) Lobão, Execut. SI 9LJ; por excepção á Ord. L. 3 til. 86 Si 3.
(288) Dec. n. 8LJ9 de 22 de Outubro de 1851.
(289) Reg. da Faz. Cap. 173, Ord. L. 2 til. 53 pr.; Regim. dos

Contos Cap. 75; L. de 22 de Dezembro de 1.761 til. 3 ~ 2 i Alv.
de 28 de Júnho de 1.808, til. 3 SI {j e til. 7 SI 18 j Dec. n. 657 de
5 de bezembro de 1.849 arts. 1 e 7 ; 10str. da Oir. Gel'. do Conto
de 31 de Janeiro de 185'1, al't. 4; Lobão, proc. Exec. -A phráse
outros refere-se aos ocios, sub-conductores, e participantes nos
contratos com a Fazenda, que ficão igualmente obrigados e sujeilos
(L. cito de 176i tit. 2 Si 31).

(290) Regim. da Faz. Cap. {56, 173: Ord. L. 2 tit. 52, tit.53;
Regim. dos Contos, Cãp. 93; L. dê 22 de Dezembro de 1761 til. 2
Si 31, e til. 3; Instr. cito Si 16. -(V. notas 2119 a 223.)
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§ 1.48.

Com a conta corrente devidamente liquidada

(291),. requer-se ao Juiz mandádo de sequestro
contra o devedor ou quem de Direito seja (292)
pela quantia principal, juros (293) e custas até
final (294).

§ 149.

Começa-se logo
tos bastem para
dido (295).

pelo sequestro de bens quan
integral pagamento do pe-

(29i) L. cit. de 22 de Dezembro de 176i tit. 3 SISI 2, 5 e 9.
(V. nota 225.)

(2~2) Regiro. da Faz.; Regim. dos Contos; Ord. L. 2 ti t. 52 e
53; L. cil. de 1.76l tit. 3: Alv. de 28 de Junho de 1.808 til. 3 SI
2 e 4; [nstr. já cil. de 31. de Janeiro de 1!S51 art. 4. -(V. notas
226 e 227 .)-Quando esteja ausente o alcançado ou devedor, cm lugar
certo ou incerto, póde-se efTectuar o sequestro para segurança da Fa
zenda sem intimação alguma; a qual se Cará posteriormente por Pre
cataria ou Edictos (Alv. cil. de 1.808 Lil. 3 SiSi 2 e 4 combinados;
e é o eSLylo): como Lambem se se occulLa ou corre perigo a diligencia
com a demora (cit. Alv.; e estylo).

(2)>3) O alcançado fica obrigado ao juro de 9 °1. ao anno (L. n.
514 de 28 de Olllubro de 1.848 art. 43 ).- E por conseguinte o seu
fiador, que é solidariamenLe responsavel (PorL. n. 56 de 1.8~9).

Havendo crime, os juros são campo tos (Cod. Crím. art. 26; Ord.
n. 123 de i849).-Esta obrigação é extensiva aos depositarias parti
culares de dinbeiros da Fazenda (Ord. n. 221 de i !i51) ; aos Escri
vães dos Juizes de Paz, Sllbdelegados, Delegados, que arrecadão
seLlo (Ord. n. 261 de 1.850); aos Curadores de heranças jacentes
(Port. de 23 de Janeiro de 1.851.); aos en.car regados da venda de
papel sellado (Av. de i9 de Março de 1.858 no Jantai de 31 ).-0
juros que o Empregado responsavel deve, incluem-se na conLa cor
rente (Ord. 1.23 de 7 de Maio d~ 1.849).

(294) L. de 22 de O zembro de 'l761. til. 3 SI 1.0 ; comprehen-
dida a dizima de cl1ancellaria e seIlo (V. noLas 43 e 233). •

(295) Y. nota 229 e 230.
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§ 150.

Feito o sequestro e intimado o réo (296), assi
gnão-se-lhe em aumencia dez dias para de
feza (297).

§ 151.

Prosegue-se depois nos demais termos até sen-
I

tença, como no executivo por penhora (298).

§ 152.

Com a sentença é requerido o Executado para
pagar dentro em 24 horas, ,e vêr proseguir até final
a execuçào (299).

§ 153.

Se não paga, substitue-se' o sequestro por pe
nhora nos mesmos bens, e procede-se nos termos
ulteriores (300).

(296) Ord. L. 2 tit. 53 Si 1 ; L. cito de 22 de Dezembro de 176'1
tit. 2 § 6. (V. nota 292).

(297) L. cito de 176'1 tit. 3 § 6; Instr. já dt. de 31 de Janeiro de
1851 art. 4. (V. § 97 c seguintes; notas 231 e seguinte.)

(298) L. cito til. 3 §§ 6 a 1.0.-(V. §§ 97 a 1.02, c notas).

(299) L. dt. de 1.76'1 tit. 3 § 7 'in fine; lnstr. já cito art. 1.0.-(V.
nota 237,)

(300) Instr. cit. art. 10.-(V. nota 238.)-Todavia, não é de estylo.
por subsistir o sequestro com elJeltos de penhora.
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§ 154.

Segue a ex-ecução como anteriormente já ficou
exposto (301).

§ 155.

E lhe é· applicavel tudo quanto foi dito a
respeito do executivo por penhora (302).

§ 156.

Encontro ou compensação não se admitte a favor
de Recebedores e Contratadores Fiscaes, quanto a
dividas procédidas de seus recebimentos, ou de seul:)
contratos presentes ou futuros (303).

§ 157.

Igualmente, não se concederáõ mOl'atorias ou
esperas a taes Recebedores, Thesoureiro', Collec
tores, e quaesquer outros a C1LjO cargo estejão
dinheiros publicos (304), nem aos socios dos
arrematante' (305); e s6m ente aos fiadores o
pagar em prestações (306).

I

(30 L) V. Si 105 e seguintes, e notas.

(30\1) L. cito df,l \12 de Dezembro de 1761 Lit. 3; Instr. cito de-
1851.- (V. SiSi 105 a 11\5, e notas.)

(30iS) L. de 25 de Março de 1821 art. 3.
(304) L. n. 514 de 28 de Outubro de 1848 art. 43.
(305) Av. n. t49 de 18 de Abril de 1.856.
(306) L. n. 628 de 17 de Setembro de i851 art. 37.
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SECÇÃO II.

Do sequestro para segurança.

§ 158.

Este sequestro equivale ao arresto 6u embargo
de bens para segurança do credor (307); assim

como ao deposito ou embargo de bens sobre que
se litiga (308).

§ 159.

É um meio summario e violento, <te que por
isto mesmo se não deve abusar (309).

§ 160.

Não é necessario que preceda ju tificação (310).

(307) Ord. L. 3 tit. 31; Alv'. de 28 de Junho de 1808 tiL 3 ~ 2;
Dec. n. 657 de i849. arls. 1. e 9.- (V. Lobão, Acç. Summ. ~SI 73,
87 e outros.)

(30S) Cil. Ord. L. 3 lil. 3i; Aviso n. 8L de 15 de Março de
1853: quer ao tes da PI'oposilura da acção, quer na pendencia da
lide (V. Lobão cil.).

(309) Pereira e Souza, proc. civ. SI§ 535 e seguintes; Lobão cil.
SI~ 71 e n.

(3:1.0) Arg. do Alv. cil. de 1808 tit 3 SI 2, e do Det. cito de 1.849;
Corrêa Ttllles, proc. ch. SI 549. - Basta, por c6nseguinte, que haja
presumpçã suffi.cienle da divida, ou de extravio dó objecto sobre que
se vai litigar ou está litigando, )JlIra que tenha: lugar a providencia:
lanto mais, qlle a Fazenda não é obrigada {, próva pOl' motlo drdi
nario, incumbindo 'ao r~o a prova em coulral'io para sua defezà (~ 42
e nota 57); e que, mesmo a respeito dos particulares. ca:sos lla em
que e póúe prescindir dI! jnstifitaçãÇl (Lobão, Acç. SUlnJtI. ~§ iOi
nola, e iii a U5).
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§ 161-

Admitte defeza da parte e de terceiro (311).

SECÇÃO III.

Do sequestro em casos especiaes.

§ 162.

Tem lugar a respeito de bens de mão-morta
incm'sos em commisso, ou vacancia, que se de
vão devolver ao Estado (312), e em outros casos

(3H) Pereira e Souza p'·oc. eh. cit.; Deco 737 de 1850 arts.. 329
e 333. -Por mais summario que seja o processo, não se póde tolher a
defeza, que é de Direito Natural.

(312) Ord. L. 2 tit. :18, til. 26 § 17; CC. R.R. de 30 de Jan. e
19 de Março de 1693, Provo ele 26 de Junho e 22 de Agosto de 1769.
-O commisso dá-se, quando adquirem bens de raiz ou equiparados
a estes, sem licença da Assembléa Geral; ou possuem por mais de
anno e dia aquelles que podem momentaneamente adquirir (Ord. L. 2
tit. :18 ; Alv. de 30 de Julho de 1611 ; L. de 3 de Agosto, e Alv.
de 23 de Nov. de 1612; Alv. de 20 de Abril de 16:1 o; Der.. no 834
de 2 de Out. de 1851, art. lt8 Si 2; Av. n. 85 de 28 de Março de
185lt ; OlT. de 15 de i\larço de 1858 no Jornal de 31.). A vacancia
qnando se extinguem as Corporações (Ord. L. 2 til. 26 Si 17; Oec. n.
160 de 9 de Maio de :I8lt2 art. 3; Av. n.8i de 15 de Março, e n.
2lt5 de 10 de Nov. ele 1853).-São Corporações de mão-morta, pro
priamente ditas, as Igrejas, Ordens lteligiosas, Confrarias, Ordens
Terceiras, i\1isericordias, Irmandades, 1J0spilaes e mais lugares pios
(Ord. L. 2 til. 1.8; Alv. de 6 de Julho de 1768, 12 de Maio e 9
de Set. de 17f\9, Provo de 16 de Maio de 1770, Alv. de 20 de Julho
de 1.793).- 'ão o são as Camaras i\lnnicipaes, e outras Corporações
seculares não pias (Av. II. lt de 1.5 de Jan. ele 1866; n. Carneiro,
Dir. Civ. Si ;J06 n. 1 nota). -A licença para a acqu.isição, e para pos
suir' além do anno e dia, por importar dispensa nas leis. especial
mente da amortização, pertence boje á Assembléa Geral (Const. do
Imp. art. 15 Si 8 j Conselheiro Maia, Apont. de Legisl. v. Bens das
19reje.s, ele.) ; sem que possão a tal respeito legislar as Assembléas
Provinciaes por lhes não competir (R.esol. de llt ele Out. de 1.836 ;
Resol. n. 278 de 3 de Abril, e n. 293 de 13 ele Set. de 1843; Av. r••
265 de :10 de Nov. de 1.853) .-Ao Juizo dos Feitos pertence conhecer
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Ilemelhantes (313).

§ 163.

Devem-se observar as disposições relativas a

dos sequestl'03, denuncias e questões relativas, quando parte a Fa
zenda (AlI'. de 23 de Maio de 075 Si 18; L. n. 242 de 29 de Nov.
de 18!li ; V. § 57 n. i5, e nota 11l7).-Lncursos em commisso ou va
caneia os bens, passão para a r'azenda por virtude da lei, indepen
dentemente da acção de reivindicação; porque pelo mesmo facto e
pelo domin io fundado que nelles tem o E tado assim e tá determi
nado. E, por isso, O sequestro não é mais qlle o meio de appreben
der o~ bens, e faze-los depois encorporar no proprios, servindo de
titulo a sentença que o julgar procedente (Urd. L. 2 til. 18; Prol'.
já cito de 26 de Junho e 22 de Agnsto de 1769; AlI'. cito de 1775
§ 18; C. lL de 19 de Jan. de 1759 e AJv. de 25 de Fel'. de 176i
(que mandárão sequestrar e eucorporar nos proprios como vacantes
os bens dos cxtinctos Jesuitas); Dec. de 15 de Março de 1800 confir
mado por AlII. de 18 de Out. de 1806 § '2). -Compete ao Juizes de
Direih) em correiçáo, e aos J lIize da Provedoria fiscalisar e te objecto
(Dec. n. 834 de 2 de Oul. de i85! art. ú9 § 2; Av. n. 85 de 1854);
sendo que ao' da Provedoria pertence o conhecimento das denuncias e
sequestros relalivos aos bcns de Capellas deviclamente pos uidos pelas
corporações, quando tenbão de devolver-se ao E tad (AlI'. de 2 de
Dez. de 1791; arg. do Av. cito n. 85 dc 185!t).-Tambem são [Jermit
tidas as denuncias (C. a. de 28 de 5 t. de 1629; D C. de 8 de Julho
de 1802).- s Confrarias do SS. acramento e permillio reter o
bens illllpoveis, capellas, ejuros rpaes que p~s~lIiiio até á promulga
ção do AlI'. de 20 de Julho de 1793 que confirmou a Prol'. de 13 de
Fel'. de i770; sem que por isso ficassem habilitada para 1J0l'as e i1
limitadas acquisições (Rcsol. de 26 de Junho c i3 de 01'. de 1801,
ú de Dez. de 1802 em Ed. de 20 dc' l\larço de 1820). -O Dec. de
16 de et. de 1817 dispcn ou a favor das Ordens fi li"iosa,s as leis
de amonização, para que podessem conservar e po uir os bens, di
reito , e acções que tive,sem ne sa data. (V. Prol'. de 14 ele Junho
de 18~1): disposição que não é exten iva a oulras corporações (Ord.
de 13 de Abril de 1832, 19 de Dez. de 1.833 ; e Av. n. 2!17 de 23 de
Dez. de LB51l). -(Sobre e ta materia, V. B rg. Carneiro, Dir. CiI'. S)§
304 a 310).

(31.3) V. Lobdo, Acç. Sumo ; Pereira e Souza, proc. civ. n la iOOú.
-Neste ponlo, c como lUeio de apprehellder o terrellos e proprie
dades elas Aldêas de Inoios, por e5te' abantlouada , se pMe entender
legitimo o sequestro promovido no Juizo elos Feitos, por isso que taes
bens se devolvem ao Estado, embora não devão ser lançados no,
pl'oprios, e sim l'eJlutados vagos, e aproveilal'(~m-se os terrenos nos
lermos da L. Il. 601 de 18 de Set. d 1850 (V. Av. n. 1.72 de 21 de
Oul. de i850. ns. 270 e 273 de 1852, n.. 44 de 2 Lde Jan. de 1856):
todavia o cil. Av. n 44 de i856, e o de n. 1.18 do mesmo anno não
deixão (óra de duvida esta questão.
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cada especie (314), dando-se lugar á,. deféz~ dã.
Parte e de terceiros (315), proferindo-se afinal
sentença (316).

§ 164.

Da sentença contra a Fazend.a deve o Juiz
appellar ex-oflicio (317).

SECÇÃO N.

Encorporcu;ão nos Pr0prios nacionàes.

§ 165.

Esta encorporação se faz ou verbal por acto
do Poder Legislativo, ou real por empossaJllento

judicial (318).

\3i4J v. notas 147 e 312. - Quanto aos bens nacionaes que andão
sonegados e fóra dos proprios; se algllem está de posse, exige-se do
possuidor o titulo (Regim. da Faz. de 17 de Out. de i5'!.6, Càps. (j.
94 e 1.15; Dec. de 24 de Out. de 1796 j Oec. n, 834 de 2 de Out. de
i85! art. 49 !\) 2).

(315) Alv. de 23 de Maio de 1775, !\) 18 ; arg. do Alv. de 14
de Janeiro de t807. - fi. defeza é ele Direito Natural; e não deve
ser recusada I

(316) Alv. ciL de 1775 S) 18.

(317) L. n. 242 de 1841 al't. 13.

(318) fustr. da Dir. Gel'. do Cont. de 10 de Abril de i851 art.
33 . Av. n. úll de 21 de Jan. de 1856; posto que o ilIustre autOl'
da Consolidação das Leis Civis do Brasil na nota 4 aó art. 59 sus
tenle o contrario.
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Para a 1'eal, com os titulos originaes da acqUlsl
ção dos bens para a Fazenda requer-se ao Juiz dos
Feitos que :Ql~.l}de dar posse; e que, tomada esta,
se julguem por sentença epcorpo-rados (319).

§ 167.

Tomada a posse, e pro{m'Ída a sentenÇ.?-,
extrahe-se esta; e, transitada pela Chancellaria
onde a houver, é remettida ao Thesouro na Côrte,

ou Thesourarias nas pl'O-vincias, para procederem
ao respectivo assentamento (320).

SECÇÃO V.

Desapropriação por necessidade publica.

§ 168.

A desapropriação, como excepção á plenitude do
'direito de propriedade na fórma do al't. 179 § 22

(31.9) Ord. L. 2 til. 36; L. 4 til. 58 Si 3; Reg. da Faz. de 1.51.6
Cap. 95; lnstr, cito de iO de Abril de 1.851 art. il4. -A po se é tomada
pelo Procurador da Fazen.da, acompanhado do Escrhão e Porteiro;
fazendo este no lugar os prégões do esLyl0.-5e alguem se pretender
oppõr, é.Jhe lPelimiu4!o; .e, se fl},' n.G ,plloprio aGto della, deve-se su,s
pender até que pOll decisão do Jui~ se po sa tom.'U' (V. L.ob~o, XQJerd.
pqss.es. §$, 6~ a ,74).

(320) Inst. cito art. 3~; Av... n. 249 d,c 1.856.
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da Constituição do Imperio, tem lugar ou por
necessidade, ou por utilidade (321).

§ 169.

É por necessidade nos casos seguintes:
1.0 Defeza do Estado (322).
2,,° Segman<}a publica (3~3).

3.° Soccorro publico em tempo de fome ou outra
extraordina.ria calamidade (324).

4.° Salubridade publica (325).

§ 170.

A desapropriação em taes casos tem lugar, a
l'equerimento do Procmador da Fazenda (326)
com aumencia da Parte, perante o Juiz dos Feitos
do domicilio do proprietario (327).

(321) L. de 9 de Setembro de 1826; n. 353 de 1.2 de Julho de
1845.

(322) L. cil. de 1.826 ar!. 1 n. 1 ; L. cil. de 1845 art. 35. -Com
pl'ebende tambem a dos terrenos e cdificios para fortificações, e den
tro das linbas destas (Av. n. 246 de 1.1 de Julho de 1856).

(323) L. cil. de 1826 arl. 1 n. 2.

(324) Idem n. 3.

(325) Idem n. 4.

(326) J". cito de 1826 ali. 3; de :1.845 arl. 35; Reg. em Ord. n.
6 de 18li2 ; Inslr. da Dir. Gel'. do Conto de 10 de Abril de 185:1.
art. 32; Av. n. 246 de 1856: bem eLllendido porém, que sem ordem
uperior a não deve requerer (V. ~ 15 e nota 28).

(327) L. ciL de 1826 an. 3; Reg;. cito n. 6 de 1842 art. 2 ~ 4;
L. cil. de 18ú5 art. c5; t. V. n. 246 de 1856.
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§ 171.

Decretada por sentença, procede-se á avaliação
da propriedade por arbitras nomeados a aprazimen
to das Partes e do Procurador da Fazenda (328).

§ 172.

Pago, ou depositado o .valor se a Parte não
quizer receber (329), ter-se-ha por :finda a desapro
priação, e haverá lugar a immissão na posse (330).

§ 173.

Podem as Partes, assim como o Pl'ocurador da
Fazenda, usar de todos os recursos legaes (331).

§ 174.

No caso de perigo imminente, cessão a forma
lidades' e tem lugar a de apropriaçao, desde que
haja sido avaliada a propriedade, e indemnizado o
dono ou depositado o valor: re. ervado os direi

tos para tempo opporttmo (332).

(328) L. cito de 9 de Setembro de 1826 al't. 4 j Ord. L. 3 tit. 17.
(329) L. CiL arls. 5 e 6: salyo quando o desapropriado tem obri

gação por lei ou por contrato de ceder gratuitamente o u o ou a pro
priedade mesma (Dr. Hego, Dir. Adlll. Si 196 j L. de 29 de Agost()
de 1828 art. O).

(330) L. cit. an. G.
(331,) L. ,cito arl. 7.
(332) L. cito <I1'L 8.
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§ 175.

A de~apro.priação é isenta de si~a' (333), sello
{334) e c;lizima (33,5).

SECÇAO VI.

Desapropriação por utilidade publica.

Esta desapr~priação é por utilidade publica
geral, provincial, e municipal (336).

§ 177.

Quando por utilidade publica geral, ou mUnICI
pal da Côrte, dá-se nos casos seguintes:

1.0 Construcção de edificios e estabelecimentos
publico de qualquer natureza .que sejão (337).

2.o Fundação de povoações, hospitaes, e casas
de caridade ou de instrucção (338).

(333) A.v. n. 28 de 1842; L. n. 353 de 1.845 art. 33.
(334) L. cito art. 33.
(335) V. nota 370.
(3.3R) L. de 9 de Set. de 1826; ÂGlO Milicional art. 1.0 Si 3 ; L. n.

-353 de 12 de Julbo de 1845.-Quando por utilidade provincial, ou
municipal fóra da Côrte, compele ás Assembléas Provinciaes legislar

.:ã tal respeito (Acto /\dd. cit.).-A L. n. 816 de iO de Julho de 1.855
l'egulou a desapropriação para construcção de estradas de ferro no
Brasil; e para sua execução expedio-se o Reg. n. 1664 de 27 de.
-Dut. de 1855.

(337) L. cito de 12 de Julho de i845 art. 1.~ i.
(338) Idem ~ 2.
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3.° Aberturas, alargamentos, ou prolongamentos
·de estradas, ruas, praças, e canaes (339).

4. o Construcção de pontes, fontes, aqueductos,
portos, diques, cáes, pastagens, e de qllaesquer
estabelccimento~ destinados á commodidade ou
servidão publica (340).

5.0 Con trucções ou obras destinadas á decora
ção ou alubridade publica (341).

§ 178.

É determinada por Lei, ou por Decreto Impe
rial (342).

§ 179.

Quando se tiver de fa.zer· á custa do rrhe ouro
Publico, é promovida pelo Procurador da Corôa
ou por outro Agente do Poder Executivo para isso
designado (343); e, portanto, tambem pelo Procu
l'ador dos Feitos, quando a elle commettida (344).

(339) L. n. 353 de 1.:2 de Julho de 1865, art. :I S\ 3.

(3ltO) L. cito art. 1 S\ !I.

(3lt:l) [dem S\ 5. ,

(342) Idem arts. 2 e 11 § 1.

(:543) L. cito art. :10. - Quando. porém, e fizerem á custa das
,"endas da Camara, deve sê-lo pelo seu Procurador, ou por outro Agente
<1a mesma (dt, art. 10); a~sim como pelos respectivo emprezuios das
obras, quando os bouverem (art. 3l1).

(3lt4) Inslr. da Dir. Gel'. do Cont. de 10 de Abril de 1851 art; 32.
-A desapropriaçiio do Morro de Santo Antonio na Côrte COlltra Jos~

Maria Velho da Silva e outro, em 1~55, fui-lhe cOlllmcllida.
P. F. 6



§ 180.

Com os documentos necessarios (345) requer-se
ao Juiz (346) que pronuncie a desapropriaçao, de
pois de citados os pl'oprietarios e suas mulheres r

tutOl'es, c~adores e outros interessados (347).

181.

A decisão é intimada ao mesmos; que poderáõ.
aggravar della por petição ou instrumento (348).

§ 182.

Dentro de 5 dias, contados daquella intimação,

o propl'ietario é obrigado a declarar em Juizo
os nomes dos inquilinos, rendeiros, possuidoref:
de bemfeitorias, e de servidões reaes; e a apre
sentar cópia anthentiea dos contrato que com

(345) Que são: 1", Lei, 011 Decrpto Imperial que antorise as obras;
2°, Decreto Imperial approvando dtfinitivamentc os planos d~s oura;
;lO, plantas de cada uma d.ls 11l'opriellades comprehcnditlas no plano,
com indicação dos nome dos proprietal'ios; 4", certidão de se have
rem praticado tCU,lS as formalidades para a appr vação definitiv~ dos
planos (I". cil. de 1845, art. 11 §§ 1 a 4). -Quaes sejão eslas forma
lidades (arts. 2 a 9).

(346) Quem seja o Juiz comp tente?-A L. cil. de <1845 art. U
determina que seja o Jui:: do Civel de l' I aslaltcia , phrase qne não
só não exclue o Juizo dos Feito., Clnanllo fôr Parte a Fazenda, mas ao
contrario o comprehend. implicitamente. Todavia, aindJ neste cas •
dechlio~a Helação da Côrte, por um Acc, de 1!iõ5, qne só é compe
tente o Juizo Commum (V. nota 1.40).

(347) L. cito art. ii § 15.
(348) L. cito art.:U ~ 5; que só póde ler provimenlo nos lermos

slrictos deste ~ 5.
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elles tenha: pena de ser-lhes responsavel por ill

demnização (349).

§ 183.

Em seguida, o Procurador ou o Âgente do Go
verno declarará podermo nos autos a quantia que
o:fferece (350) por indemnizaç,'io ao proprietario e
demais interessad s; e lhe fará intimar esta
oiferta, que será publica pelos Jornaes, e o

houver (351).

§ 184.

Dentro de dez dia 1 contado da intimação de
vem elles declarar se aceitão: e, nã.o a 'eitando,'
qual a quantia que pretendem (352).

§ 185.

Se a ofi'erta não fôr a cita, no prazo referido, e
se o Procurador ou \.6 nto d Governo nao anà.uir
á exigencia (353), .01'1. a indemnizações determi
nadas porum.~ury (354).

(311 ) L. cito de 12 d JUll <1 1~/l- art. 12.

(;;50) L. cit an. 13: uem l'l1lrn·lid qUt~ para isto dC"{' pedir in
ClJrma 'ões, e proceder em cunrLlrmi l,tue das Ol'llru' lIperiores.

(:i5I.) Cil. ar/o i3.
(352) L. cil. art. 14. -Os tlltf)I'('~ e c'lraclores s 'r~o alllori ados por

sirllplcs de3pacllo do Juiz de OrplJ.io' a cOlhcniÍrl'lll c a ac ilarel1l
as ofTerlas, sc as aclJarwl ult'is (art. J5:: o que é ilpplicavl'l, por idl'I1-.
lidadc de razão, a ontros ,\c!lllinblrac!ores de llCIJS, para que o devdo
ser pdo Juiz ou Autoriüa,le CUl11jJClcnt .

(:353) L. cito art. i[J.-Para que al1ulÍa, é il1.U'pensavel que tenha
aulorisaçãu superior.

(3M) Cil. art. 16.



- 84 -

§ 186.

Orga lisado o Jury (355), reune- e este em seSSN,O
publica sob a presidencia do Juiz (356).

§ 187.

E ahi, depois da audiencia das Partes (357), e
mais diligencias necessarias e convenientes, tudo
em sessão publica, se retiraráõ os J tuados para a
sala secreta; e, sob a presidencia de um do' eu
membros, resolveráõ as indemnizações por maioria
absoluta de votos (358).

§ 188.

As indemnizações não poderáõ em caso algum
ser inferiores ás oifertas dos Agente n..o Governo,
nem superiores ás exigencias das parte.' (359).

§ 189.

Assigmtda a decisão do J ury, o seu Pre idente a

(355) L. cil. de 12 de Jlllho de I '1á5 arts. 17 e 18: que delerllliniio
'0 modo deorganisa-ll), e quem devão ser o' jurados.

(356) L. ciL art. 20.-Mas préviall1cntc, devcm prc lar juramento;
-e os que não comparccerem para este fim, sendo convocados, s~rão

.multados em 508000 pelo .luiz, c substituídos por nova escolha
(art. 19).

(357) L. cito art. 21;' que por si ou por seus procuradores po
deráõ apresentar rC~llInidamel1te suas observações vcrbalmentc ou por
escriplO.

(358) L. cito art. 22.-Sobl·c as diligenci.ls (ans. ~O e 21 l.
(359) L. cit. art. 2 I. -Sobrc o lIlodo de fixar as indemnizações

{arts.• 23 a 26J'



ntrega ao J1ÚZ, que julgará. por sentença, e con
demnará nas custas a quem de Direito fôr (360).

190.

D ta entença dá- e appellação para a Relação
no effeito devolutivo ómente (361).

§ 191.

A Relaçao apena.' pód conhecer da falta de ob
rvancia de formalidades ubstanciaes (362).

192.

'e fôr an ullado o processo, volta e ·te a novo
Jury com outro Jmado presididos pelo Substi
tuto do Juiz qu enio no primeiro (363).

§ 193.

De te novo julgam nto nKo ha mais recurso (364).

§ ] 94.

ResoIvida a indemnização pela aceitação da

(360) L. cil. de t 2 de Julho de i845 art. 27.- Sobre a condemnação
lias custas (art. 28).

(36l) L. cito art. 29.
(362) Cil. art. 29, 2° periodo.
(363) Cil. art. 29, 3" periodo.-F.ste novo Jury se deve entender,

qllando não fór annullado todo o processo; porqur, se o róI'. v. g. por
jncompetencia do .Juizo. deve-se começai' de 'novo todo o proce. SLl para
a desól propriação.

\36;a) Cito art. 29. -Del-e-se entender, quando subsistindo o pro
cesso, apenas se annulla quanto ao Jury. (\'. nota ant. )
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offerta, accôrdo, ou sentença (365), deposita-se a
quantia, e expede-se mandado de immissão de p 0'

se, que não póde ser embargado por qualquer
modo que seja (366).

§ 195.

Ao mesmo tempo, feito o deposito, chamão-se os
credores dos interessados e proprietarios a allega
Tem o seu direito e disputa-lo sobre o preço as im

consignado, sem mais onus algum para a proprie
dade (367).

§ 196.

A desapropriaçã,o é isenta de siza (368); e o res
pectivo processo dos sello fixo e propeftcional.(369),
assim como da dizima de Chancellaria (370).

§ 197.

A desapropriação para construcção de estradas

de ferro procede tambem contra o Estado; o qual é

(36j) L. cito de :12 de J:llho de 18~5 arls. 16, 16 e 27.-0 accOrdo
\ pMe dar-se a tudo o tempo.

(366) L. cito art. 30.-v. nota 3'29, e s<'g. 367.
(367) L. cil. art. 31; mesmo os onus reaes, como sel'l'itlões (art.

12): e ainda que hajiio li:les pend,'ntes {cil. arl. 3 I}. - EsLil diligencia
deve Ler lugar. ainda quando os iJltel'cs-ados aceitem as oJrerLas, ou
haja accõrdo (art. 32).

(368) L. cito arlo 33. - J,\ ilntrriormente assim estava decidido,
quando a desapropriação cra a bem do ESLado (A.viso n. 28 de
1862).

(369) Cit. art. 33.
(370) Por não ser dcmanda prnpriaml"llte dita, nos termos cio

J\egim. de 16 de Janl• de 1589, e Ord. 11. 71 de :1862, os. 3 e 5~
de :1864.
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obrigado a ceder gratuitamente os terrenos devolu
tos nacionaes que fôrem necessarios; e mesmo nas
posses e sesmaria:s, salvas as indemnizações que
fórem de D.ireito; comprebendendo-se o estacl o na
regra geral da desapropriaçãe a tal respe"ifo, ainda
quanto ao predios (371).

SECÇÃO VII.

Habilitação de herdeiros, successores 9U cesswnarws

de credores do Estado (e).

§ 198.

Estas habilitaçõe se podem tratar por via ordi
nana, ou por ju tificação (372).

§ 199.

Deve- e provar a legitimidade e identiclade das
pe soas, por documento originaes e authenticos, e
testemunhas dignas de fé (373).

(371) L. n. 6ltt de ·26 de Junho de :1.852 al't. :1. SI :1.; L. n. 8Hi
de :1. O de Julho cle 1855 ; 1I1~~. n. :1.66~ d 17 d Out. de 1855, art.
13 regra ~., 2° periodo.-'Ia~ a desapropriação, cm tal caso, é regu
lada por esta disposições csp(·ciacs.

(e) V. Suppl. n. 60.

(372) Occ. de 2..1 de J"Il. de 180l; L. de 4 de Out. de :1.831 ar!.
6 Sl 8 e ar!. 90; I\c~. em Ord. II. 6 de 1842 art. 2 Sl 2; Con e
Ilteiro Maia, Apont. de legisl. nota 23.

(373) Dce. cil. de j 80 l; lnstr. da Dir. Ger. do Con~. de' 10 de
.Abril ele Ul5:1., arl. 28 §3..
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§ 200.

Assim cumo demonstrar a existencia da divida
de quantia certa devidamente liquidada, por docu
mento authentico da respectiva Repartição (374).

§ 201.

É necessai-io, igualmente, que não tenha mcor
rido em prescripção (375).

§ 202.

Da sentença- a favor da Parte ha appellação ex
ofEcio, excedendo o valor a alçada do Juiz (376).

§ 203.

Não servem para este :fim as habilitações a que
se haja procedido para outros efi'eitos (377).

§ 204.

Até 250$000 p6de a Administração reconhecer

(::1711) Dec. de '23 de Jan. de J801 e L. de 6 de Out. de 1831 já cito ;
lnstr. cito de 10 de Abril de 1~5i ar!. '21< § t; Conselheiro Maia,
Aponl. de legisl. V. Dividas ns. 8 e 9 ; porque estas habilitações não
são pedido directo de divida, e apenas a legilimaç~o do herdeiro,
successor ou cessionario do c.rerlor do Estado já reconhecido por tal.
-Faltando, por conseguinte, lal documento, devem as Partes apurar o
sen direito competentemente por outros meios.

(375) Regim. da Faz. cap. 209; L. de 30 de Nov. de 18i11 al·t.
20; Lnstr. já cit. de 1851 an. 28 SI 2.-A halJililação não inlt'IToll1
pc a prescripçno (Av. n. 210 de 5 de JII'nho de 18õ6).-Collseguin
temente, e porque á Autoridade Administrati va compete applica-Ia (llec.
n. 857 ele 185t; cil. Av. n. no de 18:>6, Oec. n. :!3!l3 de 185~

no Jamal do 1° de fo'ev.), deve-se deixar de alkga-Ia no Juizo.

(376) Provo de '3 de Maio de 1838; L. n. 2i12 de 1.86L

(377) Resol. de ao de Agosto de 1821.
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uma divida contra o Estado a bem dos herdeiros
do credor, independente de formal habilitação dos
mesmos (378).

sEcçlovm.

Habilitação para ucceder em tenças e pensões.

§ 205.

Basta imples justificação para e te fim (379).

§ 206.

Mas é indispensavel provar a legitimidade e
identidade de pessoa orno já foi dito anterior
mente (380).

§ 207.

É indispensavel, igualmente, a exhibição de cer
tidão do assentamento dos immediato antece sores

(378) Dec. de 23 de Jan. de 1801; Av. n. 260 de 1856; e de 20 de
l'cv. de 1858 no J01'nal do 1° de Março.·-Nem, lambem, é ella nc
cessaria, ainda quando exceda a divida a 2508 rs., e não é o herdeiro
ou cessicnario do credor, mas o inventariante ou testamenteiro quem
reqllel' o pagamenlo, cstando porém clevirlalllp.l1le habilitado para rc
ceber (A v. dc 5 de Janciro dc 185~) no Jorllal fupplemento dc 5 dc
l~e\'ereiro).

(379) Alv. de 28 de Junho de 1808 lit. 7 § 1.; L. de 4 de Out.
ile 1831; Reg em Ord. n. 6 de !842, art. 2 § 2 ; Conselheiro Maia,
Apont. de Legisl. nota 23.-ln5Ir. da Dir.Ger. do (onl. de 10 de
Abril de 1851 art. 29; J\ v. n. 1.02 de !1l49.

(380) In5lr. cit. art. 29.-V. nola 373.
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dos justificantes, pena de nullidade do pro
cesso (381).

§ 208.

É-lhe applicavel a prescripção de 5 anuas (382).

§ 2D9.

Devem ser feitas perante o Juiz dos Feitos da
Côrte, qualquer que seja, a Pl'ovincia em que resi
dão os Justificantes (383).

§ 210.

Da sentença ha appellação ex-oflicio (384).

8EOÇAü IX.

Just~ificacão de se1'Vicos 7'emunera?Jeis.
> >

~ 211.

As recompensas por serviços ao Estado, e o

(381) L. de 22 de Dez mbro de 1761 til. 2 ~ 5 i Iustr. cil.
de i O de Abril de lll51 art. 29.

(382) Regim. da Paz. cap. 209; Lei de 30 de Novembro de
1-8i1i an. 20; Dcc. n. 857 de i2 de 'uvembro de 1.851 arl. '2 !li 1
e ar!. 3.-V. nOla :n5.

(383) neg.' em Grd. n. 6 de 1.2 de Janeiro de 18~2 art. \1 S) 5 ;
Insu·. da Directoria Gel'. do Conl. de IOde Abril de 185i arl.. 26
Sl 2.

(38ú) Av. n. 1.02 de 23 de Abril de 1.8i19.
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direito adquiri.do a ellas, s~o garantidos pela Cons
tituição do Imperio (385).

§ 212.

Pódem ser honorificas ou pecuniarias (386).

§ 213.

As pecl1niarias concedidas pelo Governo ficao de
pendentes da approvação da Assembléa Legislativa,
se Dao houver lei a respeito (387).

ao serviço remuneraveis:

1.0 Os feito ao Estado (388).
2.° Os feitos na guerra, Embaixadas, Enviaturas,

ecretarias de Letra 1 Tribtmaes e Paço (389).
3.° Os relevantes prestados em defeza da ordem

publica, Independencia, e Integridade do Impe
no (390).

(3~5) Conslitl1ição ar\. 102 § H, c 179 §§ 13 e 28.-E já anterior
mente por l1iversas leis.

(386) eon 1. do IOlp. arl. 1 1'2 § i l.

(387) Cil. ar!. 10'2 § i I da Consl.; Conselheiro l\Iaia, Apont. de
legisl. v. Me/'cés Si li. .

(388) Regim. ele 19 de J,ln. de i671 ; Alv. de 3 de Dez. de i750
cap. 9 Si 3; L. ele 1;) ele J unho de :i 789; Gonsl. do Illlp. ar!.. 102 Si
:li c 179 Si 28.

(389) Dec. de 13 de /lgu to de 006.

(390) Dec. do 1.° de Dc'z. de 1.822, c 16 de âgosto de 1838.
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4.- Os militares (391).

5.° Os dos Officiaes de Milícias (392).
6.° Os dos Capellães do Exercito (393).
7.° Os dos Desembargadores (394).
8.° Os dos Deputados da Junta do COIDID81'cio

(395).
9.° Os dos Empregados de Fazen:da (396).
10. Os dos Membros e Directore do Banco Na

cional (397).
11. Os dos que assignárão notas para trôco e

substituição da moeda cobre e papel e pre ic1b'ão a
estas operações (398).

12. Os dos missionarias (399).
13. Os dos carcereiros (400).

§ 215.

Devem-se provar, assim como a legitimidade e

(391.) Alv. de ii de Março de 1.664, e 1.6 de Dez. de 1.790 SI 1.5;
Dec. n. ~ 9 de 1.841.

(392) C. R. de 22 de larço de 1.766; Alv. de 17 de Dez. de

1.802 SI 23, e 1.8 de Nov. de 1822.

(393) Dec. ele H de Sel. de 1.671 ; não se entendendo dos de I\e~i

menlos e Fatalhões. -

(394) L. de 1.9 de Junho de 1789 j Alv. do l° de Dez. de 1.804,
Si 1.5.

(395) L. de 5 de Junho de 1.788.

(396) Dec. de 6 de Sei. ele 1.802.

(397) Alv. de 12 de Ou!. de 1.808.

(3n8) Reg. de 4 de Nov. de 1835, arts. 23 a 5~ ; Reg. de 28 de
.Nov. de 1837.

(399) Ilesol. de 24 de ~larço de 1707.

(400) Alv. de 28 de Abril de 1681. SI 6.
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identidade de pessoa, por documentos e testemu
nhas (401).

§ 216.

Juntar folha corrida não' excedente a SeIS me
.zes (402).

§ 217.

É preciso que não tenha pre cripta o direito (403) .
que não tenhão sido renuÍlciados os serviços (404) j

nem já despachados (405).

§ 218.

Esta justificações devem ser feita exclusiva
mente no Juizo dos Feito.:; da ~ôrte (406).

(401) l1egim. de 19 de Jun. de Hi71 ; Oet:. de 1.2 de Maio de 16ll7;
Dec. n. 89 de 31 de Julho de 1ll!J1.- ão bastão sómente testemu
nhas, nem documenLos que não rjão ori~inaes e auLhentieos {C. fl. de
~5 de Julho de 1625; l1egillJ. ei!. de 1671 eaps. 6 e 7; Alv. de 10
de Março de 1690; Oee. de 6 de Selo de i 700, e 6 de Abril de
1701.

(ll02) l\egim. eit. de :1.671 cap. 13; Oee. n. 89 de 18l11.

(lI03i ln LI'. da Olr. Ger. do Conto de 10 de Abril de 1851 art. '27
.§ 2.-Esta preseripção é de 30 annos depois que os serriços fUrão fei
tos (Oee. de 12 de AgosLo de 1655, e de 13 de Agosto de 1. 7O ): ex
cepto se são pessoa a quem, eunfl)rme Direito, compete restiLuição
contra o lapso de tempo (Conselheiro Maia, Apont. de legisl. v. MCI'

cés S; 4.
(404) Oee. de 26 de Fel'. de 1678.

(lI05) Cito Oee. de 1678; Oee. n. 89 de 31 de Julho de 184t.

(406) nrg. em Ord. n. 6 de 12 de Janeiro de 1.842, art. 2 § 5;
Instr. da Dir. Ger. de 10 de Abril dp. 1851 'arl. 26 § 1.-Sobre esta
materia V. Conselheiro ~Iaia, Apont. de Legisl. V. 1l1e1'cés, e fnslr. cito
de 1851 art. '17 e nolas.
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SECÇÃO X.

Habilitação pa1'a meio soldo (407). (f)

§ 219.

Compete o meio soldo:
1.o Ás viuvas dos Officiae do Exercito (408).

2.° Ás filhas solteiras (409).
3.0 Aos ol'phãos menores de 18 annos (410).
4.o Ás mães dos Officiaes, quando VIUvas, por

elles alimentadas (411).

§ 220.

É devido:

1.o Dos Officiaes Militares uo Exercito (412).

(LJOí) As halAlitdçõrs para o Monte-pio militar, quando nccessarias
por as im o exigir o The ouro, tamuem podem ser peranle o Juiz dos
Peilos.-As habilitações para o AJonte-pio da marinha são na Audi
toria dI: ~Iariulia (Dec. n. 1059 de 3 de Nov. de 1852): sem audiencia
do Procuradol' dos Feitos. por não havCl' disposição ql1e II ordene (e é
o eslylo).-Pal'aomeio sf,L10, porém, que faz objecto desta secção, as
habilitações Oll justificações são no Jl1izo dos Feitos, com audiencia do
Procurador (I\eg. em Ord. n. fi de 18li2 art. :l Si 3; Instr. d' Dir.
CeI'. de lO de Auril de i1l51. art. 26).

(f) V. Supplc11l. n. 56 a 58.
(.'tOS) L. de 6 de Nov. de '182í arl. 1; ainda que casadas 'in ar

ticulo 1IwrLis (nesol. sobre Consulta do Conselho de Estadl) de 5
cc Fevereiro de 1S5il; Avisos ns. 117 e 120 de 31 de Março de
185 í).

(409) L. cil. ar!. 1: ainda quc sl'ja viva Slla .mãe, se e la fica
inbibilfa de o pcrcebcr (Av. de ~5 de l"cv. de :I.8:>ts 110 Jantal de fi.
dc .\larço).

(ltlCl) Idem.

(liit) Idcm, ar!. 2.

(liI2) L. cito de 1.32í.
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2.o Dos de 23 Linha que para ella passárão da la

vencendo soldo (413).
3. 0 Dos reforrpados de P Linha, e dos de 23 que

pa árao para a P vencendo oldo (414).
4. o Do Officiaes fallecido com menos de vinte

annos de serviços, mas nas circumstancias do Alv.
de 16 de Dezembro de 1790 para serem refor
mados (415).

5.0 Dos Officiaesinferiores reformados em o po to
de Alferes (41 6).

6. o Dos que fôrão promovidos por serviço.oti pre 
tados á. Iudependencia, mas não confirma.dos por
liav rem ntrado emcommoçõespoliticn.s (417).

7. o Dos Officiaes sentenciados em Comnú õe'
filitares de que trata a L. de 13 de Setembro de

1831 (41 ).
8.0 Dos Oirmgiões do Exercito (419).
9.o Do Oirill'giõe da Armada e da Artilharia de

Marinha (420).

(úI3) L. ele 6 de .!unbo di! 183L art. t § 1; ainda que fô se de
praça de inferior da i' para Omeial da 2' (Ord. 1.0'2 do 1.0 de Out. de
1846).

(lJ1ú) L. cit. de i831 art. i § 2.
(4\5) L. cit. de 1831. art. 1 § 3.
(lItG) L. cito art.!.J.

(ú17) L. de 13 de Selo de i831.
(418) L. cit. arl. 2.
(419) L. n. lHO de 2!.J de Agosto de 18!.Jl al'l. 7 (V. L. n. i49

de '27 de Ago;to de 18~0 art. 8) ;-qll~ creOli Dü'cito novo, razão
IIOl' qlle dos fallecielos allles clella não é devido (Av. n. 202 de 5 de
~el. de 185:1). .

(ú20) L. n.. 1.48 de '27 de I\goslo de 1840 art. 9; Instr. da Dir. Ger~

do Conto ele 1.0 de Abril de 1851, nota 37.
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10.o Dos Officiaes e mais praças do Corpo de
Permanentes da Côrte (421).

11.o Dos Ofliciaes da Guarda Nacional mortos
em combate (1122).

§ 221.

O meio soldo é devido por escala (423).

§ 222.

As filhas solteiras, e na falta desta aos filho
menores, é repartidamente (424).,

§ 223.

A :filha solteira que o percebe, não o perde, 'e
depois casa (425).

§ 224.

São excluidos do beneficio do meio soldo:

1.0 As viuvas, filhas, filhos e mães que per
-ceberem pelos Cofres Publicos alguma pensao,

(ú21) I•. n. 720 de 28 de Selo de '1853 an. 1; ainda que falle
cirlos antes da promulgação da Lei, achando-se nas cil'cumstancias
nell" declaradas (L. n. 889 de 27 de Maio de i857).

(ú22) L. n. 1006 de 22 de SeI. 1858 no Jornal de 25.-5eju quaL
róI' o tempo de serviço.

(ú23) Ord. n 105 de 30 de Oul. de 18úú (segundo a ordem da
.numeração no SI 219); Ord. n. 267 de i2 de Nov. de i85!.

(424) Ord. cito de 18M. - No caso de morte, ou de cr.ssar o
meio soldo a algum, não succedem os irmãos; vaga para a Fazenda
(Ord. cit.).

(ú25) Dec. n. 521 do 1.. de Julho de 18ú7.
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'IDontepio., tença, ou tiverem oflicio ou emprego VI

talicio que iguale ou exceda em vencimentos o
meio soldo .(426).

2.° >A.s Viuvas, filhas, filhos e mães dos reforma
dos em virtude da: Lei n. 41 de 20 de Setembro
de 18'38 que não tinhão vinte annos de ser
viços (427).

3.° As Viuvas que ao tempo do fallecimento dos
maridos estavão separadas por sua má conducta
ou divorciadas por sentença a que tivessem dado
causa (428).

4.° As Viuvas que passárão 31 segundas nup-

cias (429). .
5.° Os filhos e filhas que não fÔrem legitimas ou

legitimado por subsequente matrimonio (430).
6.° Os filhos varões logo que cheguem ao 1

armas; ou, antes disto, se tiverem praça com
soldo (431).

7.° As filhas que vivião apartadas dos pae , e
não erão por elies alimentadas, por seu máo com
portamento (432).

(4'26) L. jácit. de i827 art. 4 Si 1.; Ord. 11. 1.1. de 7 de :Fev. de
1844.

(427) Dec. D. 548 de 10 de Jau. dei848.
(428) L. cil. de 1827 art. 4 Si 2, e art. 5.

(lt29) Ord. de 5 de Julho de i849.
(lt30) L. cit. de 18'27 art. 5, Ord. de 4 de Novembro de

1.84ts.
(43!) L. cil. art. 1; Ord. de 12 de Dezembro de ,!.8liO e 7 de

Fevereiro, de 1811lt.

(~32) L. cit. art. 4 ~ 2 e art. 5.
P. ~. 7
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8.° As filhas solteiras que casárão antes do fal
lecimento das mães (433).

9.° As filhas, cujo pai é fallecido antes da Lei
de.6 de ovembro de 1827 e ellas já casadas ao
tempo da sua promulgação (434).

10.° As mães que não tiverem sido casadas; as
que não sejão viuvas . e as que, ainda que o sejão,
não erão alimentadas pelos Ofliciaes seus filhos (435).

§ 225.

Tambem não cabe o meio soldo, quando não
podia o Oflicial ser reformado nos termos do Alv. de
16 de Dezembro de 179Ó (436).

§ 226.

O meio soldo é devido desde a morte (437).

§ 227.

Para a habilitação basta justificação; devendo os

(433) Ord. de 12 de Janeiro de 1848.
(434) Av. n. 193 de 31 de Oul. de t85!!; e de 3 de Junbo de.

i857 (no Jornal suppl. de 19).
(435) L. cito de 1827 arls. 2 e 5.
(436) L. cito art. i; OlT. de 28 de Oul. de 1857 (no Jornal de 8

de ·ov.).-Portantu, é inclispensavel que os Oficiaes tenhão el'vido
pelo menos 20 annos; excepto se (allecêrão com menos tempo por
desastre, ou molestia adquirida no serviço (AI v. cito de 1790; L. de 6
de Junho de 183t art. 1 Si 3; 1nsl1'. da Dir. Gel'. de 10 de Abril de
i851, art. 30 Si 3).

(437) L. de 6 de Junho de 1831 art. '2; Av. n. 267 de 12 de
.Novembro de 1851. - E quanto aos Oficiaes fallecidos antes da
.Lei de 1827, desde a data desta (Decreto de 22 de Novembro de
,U31).
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justificantes juntar em original todos os documentoS'
necessario., e prov.ar os factos que legitimem sua
pessoa, identidade della, e seu direito ao meio
olUo (438).

§ 228.

A prescripçao de cinco annos é extensiva ao
meio soldo, e ao proprio direito de habilitar-se para
o haver (439).

§ 229.

ao ha appellação ex-offi~io nestes proces
so (440).

(ú38) L. cito de 1827 art. 5 ; Ord. de 28 de Ablil, e 8 de g
de 18ú5, 6 de Fev. de i8ú6, 12 de Julho de 18ú7, 1.8 rle Out. de l.8úll,
12 de Abril, 2 de Agosto, 9 de Out. de 1851, e 15 de Nov. de ig52
(V. Furtado, Reperl. v. meio soldo). - O julflamenlO definitivo da
habilitação para ser havido por habilitado, e a decisão cOlltpnciosa do
direito dos pretendentes compete ao Thesouro (Ilec. n. ú9 de 27 de
Junho de 1.1140; Instr. em Ord. n. I) de 1842, art. 2 Si 3; Dec.
n. 870 de 1851. art. l. Si 8): e, portanto, devem as Thesourarias re
melter sempre os respectivos processos (Av. n. 1.21 de 31. de Março
de 1857). - Da decisão do Thesouro a tal respeito, cabe o recurso
para o conselho de Estado (Reg. de 5 de Fev. de 18ú2, art. 46; Av.
cil. de 1857).

(ú39) Regim. da Faz. Cap. 209; Dec. u. 857 de 1.851 art. 2 e 3 ~

Av. n. 57 de 1.9 de Fev. de 1853. - A propl'ia habilitação a que se
esteja procedendo não a interrompe (Av. n. 11.9 de 31 de Março de
1.857).-Não corre, porém, contra o impedido de requerer (ciL Dec.
de 1.851., art. 7; Av. n. 210 de 1.856) ; e, por conseguinte, contra
aqllelle que não o podia fazer por não ter ainda direito de habilitar-se
(Av. n. 267 de 12 de Nov. de 185l.).

(úúO) Ord. de 20 de Dez. de 1837, e n. 102 de 23 de Abril de
1.849. - O Procurador, porém, póde appellar por n~J1lidade (cit.Ortl.
de 1837).
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SEOÇÃO XI.

Lotação de Officios de Justiça, Fazenda; e Beneficios
Ecclesíasticos (g).

§ 230.

Para exacta cobrança dos direitos novos e velho
devidos de provimento em oflicios e empregos de
Justiça e Fazenda, assim como em Beneficias Paro
chiaes, procede-se ju'diciàlmente'á'lotação dos respe
ctivos vencimentos (441).

§ 231.

É competente para este.fim o Juiz dos Feitos.
(442).

(g) V. Suppl. n. 59.

(Ml) Dec. de 26 de Jan. de 183'2, e lO de Abril de :1.834. - Por
ella tarnbem se regula a cobrança da terça pal·te dos Omcios, quando
concedidos com este encargo (Oec. de 18 de Maio de 1722, Ord. de 5

. de Abril de 1742, e Leis d orçalÍlento até hoje): assim como o pa
gamento da terçtl. parte ao sel'Ventuario no caso da L. de 1I de Oul.
de 182í (art. 3): e o sello propOrcional respectivo (Oec. n. 681. de 10
-de Jullio de 1850, art. 26 § 1.).

(M2) Dec. cito de 1832 e 1834; Av. n. 32 e 92- de ,d,g411; Ord.
D. 179 de 18511. - Fóra do lugar, ~ por preçatoria nos termos de
.Direito, pertencendo-lhe, porém, e não ao deprecado, julgar o arbitra
mento e fixar. as lotações, por isso que }leia precatoria apenas procura
-obter as inrormaçõ~s necessarias (cit. Dec. de 1'832; Ord. n. 32 de
28 de Maio de 18ÚÚ).-Provisoriamente, porém, devem. e podem fa
ze-la as Autoridades Fiscaes (Oee. de 8 de Março de 1779; Av. n. 2112
de 1.7 de Julho de 1.857): caso em que, feita a judicial, se cobrará
a dilferença (Av. n. 306 de 9 de Set. de 1857).
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§ 232.

S6 tem lugar quando por ordem do Thesoul'o e
manda a ella proceder (443).

§ 233.

É feita por dous arbitros nomeados pelo Juiz.
sobre proposta do Procurador fi~cal ou do 001
lectol' (444); e de accordo com o Vi,gario Geral,
ou da Vara, quando se tratar de Beneficios Eccle
sia ticos (445).

§ 234.

Os arbitros deveráã obter todas as informaçãe
precisa , e se deverá tambem proceder a toda as
diligencia neces ariaa para esclarecimento que
Procurador ou Oollector exijao (446).

§ 235.

Di cordando os arbitro ,nomeia-se terceiTO para.
de empatar (447).

(443) Av. D. 242 de 17 de Julho de 1857. - Sobre o modo de
proceder v. Ord. D. 179 de 14 de Out. de 1854. - Devpm-se fazer
tantos processos distinctos, quantos fórem os Juizos e Repal'liçõe
dislinclas (Dec. já cit. de 26 de Jan. de 1.832).

(444) Dec. cito de i:83fl, e .de' AO de Abril de. 1.834 art. 2.

(445) Det. cir. d '18'3« ar . 2. - Na r Ila de Vigario Geral Oll da
Vara, scr,\ ouvid'cl"D'esta escolhà o Ectlesiastic.l> mais caractel'isado du.
lugar (art. 2).

(4lt6) Dec. cif. de 1.83,2 e t83~, ql)c dClei'minãor qltaeS spjãl>: de
vendo tomar-se\] em' c'o'nsldllraçãhJ o '-ord ~nados·re todus os prós e prc-,
c I'ços que dicéitálnenJie Ih'es, pcbt6llcerehi .em, 101m annd: o qne prm
ticamente é determinado pelo termo médio do rendimcnto de ll'aS
anDaS.

(447) Ord. L. :1 lil. 17; CiL Dec. d~ :l. 'õ32,
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§ 236.

Proferido o arbitramento concordo, julga-se por
sentença, e remette-se o processo original ao The
souro ou Thesoura.rias (448).

§ 237.

Desta sentença não ha appellação ex-ojficio (449).

§ 238.

Estas lotações tem sempre o caracter de prOVI
sorias, emquanto não são ::tppro\-ada competente
mente (450).

§ 239.

Quando fôr a lotaçao do oflicio do proprio J u.iz
dos Feitos, ou do deprecado, ou do Escrivão, ou
dos arbitras, deve ella fazer-se por outros peritos, e
perante os substitutos dos Juizes e Escrivães refe
ridos, por serem todos ahi impedidos como .directa
mente interessados (451).

(!lá8) Dec. ciL de 26 de Jan. de i8;J2.-Sobre as despeza. e CUSlas
V. Av. n.179 de iá de Out. de 185á. - Deve-se diligenciar que os ar
bitros sirvão gratuitamente; se não fõr possivel eonscgui-Io, devem-se
lhes custas do arL 77 ou do art. 180 do Regim. de 3 de Março de 1855
(Av. n. 2lt2 d~ 17 de Julho de 1857).

(áliu) Arg. da Ord. n. 102 de 23 de Abril de i8á9.
(á 50) Circo de 31 de' Dez. de 18538; AV. n. i 38 de 7 de Abril

ce i856.
(á51) Este é o principio geral de Direito, applicavel ao ob

jecto.
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§ 240.

enbuma pessoa e p6de OppÔl"" a: que e faça.
a lotaçao (452).

§ 241.

Ao intere sados porém, é licito reclamar' e dar
informaçoe comprovadas, que bem diriij..ão> a lo
tação (453).

§ 242.

utoridade Administrativa compete
vação definitiva, a decisão da duvida
lotações (454).

SEOÇÃO XII.

a appro
ohre a

Just~ficação de nacio~~alidade do Prop1'ietario ou,
Capitão de emba1'cação b1'G,silei1'a.

§ 243.

Para gozar do favore concedidos ás Embr,rn
..c1-

(452) Porque não /la privilegi que se opponba á arrecaJação· da
Fazenda (Reg,im. da Faz. Cap. 207, e L. de 27 de Março de 1772

1.) ; e este proce s') é meramente ex-oflicio (11 v. n. 1.7;:) de 1854),
dependendo a lotação da approvação da Autoridade Administrativa
Superior (Circ. de 31 de Dez. de 1853).

(453) nec. já cito de 26 de Jan. de 1832 e lhi 10 de Abril de 183!l·;
como esclarecimentos sómente: ficando sal \'0 á Autoridade Fiscal re~pec

tiva o conl1er.imento e decisão.

(454) Circo de 31 dI' Dez. de 1853, e Av. 138 de 27 de Abril de 1856:
o que se observa praticamente.
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çÕ'.es brasileiras e 'se poderem estas dizer taes, é i11
dispe11savel que ·seus proprieta,rios e commandantes
sejão Brasileiros (455).

§ 244.

Q"uando se duvide da nacionalidade, nao basta. ,
justificar C0ill testemunhas, é indispel.lsavel tambem

documentos (456).

§ -245.

Deve-se, igualmente, provar a identidade de'
pessoa (457).

§ 246.

São cidadãos brasileiros por nascimento:

1.0 Os nascidos no Brasil, ingenuo ou libertos,
ainda que o pai seja estrangeiro (458): excepto se
este reside por serviço de sua nação (459).

2.° Os nascidos em paiz estrangeiro, de pai bra
sileiro, que vierem estabelecer domicilio)lo Impe
rio (460).

(455) Reg. de 30 de Maio de 1836 arts. 129 e 1.30; Dec. n. 7
de 19 de Janeiro de 1.838; Dec. n. 447 de 19 de i\(aio de 1.8ú6;
Cod. Comm. arts. ú57, 484 e 496; Dec. n. 1630 de 1.6 de Agosto
de 1.855.

(456) lnstr. da Dir. Gel'. do Cont. de 1.0 de Abril de 1851, art.
31 (V. Dec. de 18 de Agosto de 1831.). - O qne sobre este assnmpto
se expende nesta Secção, é applicavel éÍ. mesma justificação para ou
tros eífeitos.

(457) É evidente.

(4(;8) Const. do Imp. art. 6 § 1

(459) Idem.

(460) Idem art.6 § 2.
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3.o Os nascidos em paiz estrangeiro, illegitimos
de mãe brasileu:a, que igualmente vierem est<l.b~

lecer domicilio no. Imperio (461).
4. o Os nascidos em paiz estrangeiro, de pae bra

sileiro em serviçó do Imperio, inda que não venhão
e tabelecer domicilio no Bra iI (462).

§ 247..

ão cidadãos brasileiros adoptivos:

1. o Todos os nascidos em Portugal e uas pos-
essões que, sendo já residentes no Brasil na época

em que se proclamou a Independencia nas Pro
vincia I onde habitavao, adhel'ir~o a ella expressa
mente (463).

2.U Todos os que nasmesma circum tancia ad
herirao á Inc1ependencia tacitamente pela continua
ção de ua resic1encia no Impel'Ío (464).

§ 248.

ao cidac1aos brasileiros nat'Lw'alisados:

1.0 Os natm'alisac1o Portugl1ezes, existentes no
Bl'asil antes da Inc1epenc1encia, que adherirão a ena
pela continuaçao c1e sua resic1encia, e jm'árão a
Oonstituição (465).

(461) Consto do [mp. art. 6 § 2.
(462) Idem 3rt. (; § 3.

(li6,l) Idem art. 6 § 4.
(464) Ldem.
(465j L. de 'J4 de Agosto de 1827.
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2.° Os estrangeiros a quem se houver con
cedido Carta de naturalisação na f6rma da lei
(466). (h)

3.o Os estrangeiros naturalisados por virtude
de re oluções especiaes da Assembléa Geral Le
gislativa (467).

4.° Os colonos estrangeiros mandados reputar
naturalisados (468).

5.0 Os colonos a quem se concedeu a facul
dade de e natmalisarem por disposiçoes e 'pe
ciaes (469).

§ 249.

A posse não contestada do exercicio dos direitos

de cidadão brasileiro, nao havendo prova em con
trario é sufficiente (47 O).

(liG6) Cunst. do Irnp. art. 6 S-. - POl' via de disposição geral,
existem as LL. de 23 de Out. de 1832, e n. 2J1 de 30 de Agosto
de 1.8h3.

(11) V. Suppl. ns. liO e li I.

(467) De que 11a innumeros exemplos na CoJlecção de Leis.

(li68) Mediante as clausulas constantes das diversas Resoluções.
Taes são os do Rio Doce (L. de i7 de Setembro de 1835 a!'t, 12) ;
us de S. Leopoldo, e S. Pedl'o de Alcalltara das Torre', 110 Rio Grande
do Sul (L. n, 397 de 3 de Setembro de 1.8!l6) ; os de . Pedro de
Alcantara, na provincia de Santa Catbarina. e de Petropolis no lHo de
Janeiro (L. n. 518 de 3i de Janeiro de 1850).

(469) Que tOnstiLuem assim uma disposição geraL qllanlo á na
turalisação de colonos (L. n. 60 t de 18 de Setembro de 1.850 iIl't.
17 ; L. n. 7'12 de l6 de et. de 1853, e L. n. 808 A de 23 de
JUlJho tle 1.855). .

(470) Decreto n. 500 de 1.6 de Fevereiro de 1847; Y. g. o
exercicio anteritlr dos direitos politicos, e de quaesquer cargos pu
blico,.
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§ 250.

A estrangeira casada com Brasileu:o é Bra i
leira (471). (i)

§ 251.

Deixa de er cidadão brasileiro :
1.0 O que se naturalisar em paiz estrano'ei

1'0 (472).

2.° O que aceitar, sem licença do Imperador
emprego, pensão, ou condecoração de qualquer g~

vemo estl:angeil'o (473).
3. 0 O que fór banido por sentença (474).
4.° A Brasileira que casar com estrangeiro (475).

§ 252.

O cidadão brasileiro domiciliado em paiz e tran
gei.ro não p6de possuir embarcação bra ileira; alvo
se fór comparte nel1a alguma casa cOlllmercial bra
sil~i.ra estabelecida no Imperio (476).

§ 253.

Igualmente não p6de o cidadão brasileiro

(j7i) Av. n. 1.á7 de '1.7 de Abril de 1856; Pimenta Bl1eno Dir.
Publ. Bras. art. 638.

(i) V. Suppl. n. 39.
(á72) GonsL. do lmp. art. 7 SI 1..

(á73) Idem, SI 2.
(á7á) idem, SI 3.
(á75) Arg. du Av. c·L. u. 1.á7 de 1.8 G ; Pimenta Bueno, art. 644.

(476) God. G IlUD. art. 457.
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domiciliado. em paiz estrangeiro ser capitão de
embarcação brasileira (477).

§ 254.

o . casos em que no Thesom'o ou ThesoUl'arias
se tenha, para o fim de que.se trata, de apresentar
justificação da referida nacionalidade, deverá esta

er feita no Juizo dos Feitos, oom audiencia do
Procurador da Fázenda (478).

§ 255.

Não ha appellação ex-officio (479).

SECÇÃO XIII.

JustificaçãO de incendio) inundação de Cartorios

de Collectores, a1'rebatamentos de dinhei?'os ahi

existentes, de extravio de papeis) etc.

§ 256.

Quando taes factos tenhão lugar, ou outl·os se
melhantes, sendo a Fazenda interessada, deve-se
prooed~r á sua justificação competentemente (480).

(lO 7) Cod. Comm. art. 496.
(478) Reg. de 30 de Maio de i836 art. 130; ln~tr. da Dir. Gçr. do

Conten. de 10 de Abril de 1851 ar!. 26.
(479) Ord. de 28 de Março de 1840; Instr. jil cito de 1851 ar!. 3t

e·.nota 38.
(480) Ord. n. 56 de 27 de Julho de '844; Ord. dI! 7 de Dez. de

1857 no Jor'TIal de 29. - Deve-se prol'ar concludent~meute não só
que o facto aconteceu por força maior, independente da vontade do
ju~ti(jcante, mas tamhem qne empregoo loclós os meios ao seu alcance
para o evitar, ou sal vaI' os objectos. (Ord. cit.)
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§ 25'7.

Faz-se esta perante o Juiz dos Feitos (481).

§ 258.

Não !la appellação ex-oflicio (482).

SEoçl0 XIV.

Denuncias por sonegação de siza, de dizima de
Chancellaria, e outros motivos.

§ 259.

Tem lugar no Juizo dos Feitos a denuncia:

1.o Por falta de pagamento do imposto substitu
tivo da dizima de Ohancellaria, e infracção do res
pectivos Regulamentos (483).

2 . o Por falta de pagamento de SlZa, sonegaçã
della em fraude da :B azenda (484).

3.o De bens cahidos em commisso a bem

(1l81) AI'. 252 de:l.3 de Nov. de Ul52, e Ord. eit. de 7 de Dez. de i857.

(682) Arg. da Ord. n. :1.02 de 23 de Abril de 1869.-É acto mera-o
mente para informação da alltoridadp. admillistrativa, e que só ella é
competente para devidamente attender.

(683) Reg. n. M3 de :1.0 de Junho de :l.lj45 art. 7. - E os denuu
ciantes teem direito á metade das multas em que iucorrerem os particu
lares e escrivães (cit. art.).

(lt8á) AlT. de 3 de Junho de 1809 Si 9, Ord. de 30 de Out. de
1.844; Av. n. i57 de 3 de Maio, e l!O9 de 16 de Dez. de 1856.
Quanto aos contratos posteriores ai· de Julho de :1.856, só dos que
fõrem inferiores a 2008 rs. ea; vi da L. dtl :1.5 de Set. de :1.855 art. l:1
(Av. cito 409 de 1856). .
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do Estado (485); excepto de capellas e vmcu
los (486).

4.° Em outros casos semelhantes aos anteceden
tes' (487).

§ 260.

o seu processo e julgamento devem-se obser
var as regras e disposições relativas a cada es
pecie (488).

SECÇÃO xv.

J'ustificaçao de nob'reza para concessão de brazões
de armas.

§ 261.

Para concessão do uso de brazão de armas é in
dispensavel que preceda. justificação de nobreza, no

(485) Como sejã'J os de corporações de mão-morta (C. n.. ue 28 de
~tl'mbro de 1629; Dec. de 8 de Julbo de 1.!-02 e 1.6 de Setembro de

18l7): sall'o quanto ás cappllas e vinculos, )lor compelirem ao Jnil.
da Provedoria (AI v. de 2 de Doz. de 1791; arg. do Av. n. 85 de
iS54). V. nota 3l:.!.

(486) Alv. de 1.4 de Jan. de 1.807; Provo de 28 de Agosto de 1813;
A". n. 13 de i855: ainda que administradas e em posse de corpora
ções dt; mão-morta. (V. nota antecedente.)

(li87) V. g., por sonegação de taxa dI) herança e legados (Alv.
de 1. 7 de Junho de 1809 S) 1.4, e de 2 de Outubro de its li, 3,
combinados com a L. n. 24'2 de 1841 art. '2, e Reg. n. 1.56 de 18!12
art. 8).

(488) Com a devida audiencia d~s partps, e dando lugar á Sll~ de
il'za, assim como á de terce'iros.-V. Lobão, Acç. Summ. S)S) 153 a
227; Pereira e Souza, proc. civ. nota iOOli. Deve ser ouvido o Procu
radO!' da Fazenda (cit. Pereira e Souza; L. n. 242 de 1.8B).
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Jillzo dos Feitos, com audiencia do Procurador da
.Fazenda (489).

§ 262.

Deve-se provar concludentemente por documen
to e te temunhas que pertencem os Ju tificantes
á familias com qJ.em querem entroncar- e (490). .

§ 263.

Da sentença ha recurso para a Relação (491).

Ecçlo XVI.

J'Lbstificação pa1'a entrega de valores, titulas e docu

mentos achados em cartas s'L~eitas a serem q'Lbei

madas, e das P1'op1'ias carta.

§ 264.

o Administradores do Correios podem eXlgu',
se o julgarem necessàrio, que as Partes que l'ecla
mm'em a entrega das cartas, titulas, documentos e
vaIare referidos, procedão á justificação do seu (li
reito (492).

§ 265.

E ta justifi~ação é no Juizo do Feitos com au
diencia do Procurador da Fazenda (493).

(489) Dec. D. 499 de 31 de Jan. de 1.847 ar!. 1.
(490) Provo de 3 de Julho de 1807; Dec. cito ar!. i.
(491) Dec. cito ar!. i in fine.

(492) Re~. em Dec. n. 787 de 15 de Maio de 1851, arfo 6.
(493) Reg. cito art. 6.
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§ 266.

o seu processo é ,o mesmo que se observa na
demais justificações em que é a Fazenq,a interes
sada (494).

SECÇÃO XVII.

ArrematG1ão de objectos de ouro, prata e joias depo

sitadas nos cofres publicas.

§ 267.

Os objectos de ouro, pmta e joias, depositados
nos Cofres publicas por mais de cinco anno ,
serão arrematados" se a isto se não oppozerem as
partes (495).

§ 268.

Decorrido o prazo legal (49 g), feitos os annUll
cio, não havendo reclama,ção, e separados para
serem reduzidos a moeda os objectos de OUl'Q

prata que a isto se prestem, tudo o mais s

(494) Reg. cito n..787 de 11) de Maio de 1851 art. 7, - Deve,
portanto, provar o Justificante concludcntemflnte a legitimidade e iden
tidade de sua pessoa; assim como o seu direito a lhe serem entre
gues aquelles titulos, valores, ou cartas,

(495) L. D. 628 de 11 de Set. de 1851 art. ii 1,) !6.-Ainda dos
depositados antes do 1° de Jan. de 1847 (cit. ~ 16; Reg. em Ord.
D. 14 de 1854 art. 5).-Mas não as moedas; porque, sendo estran
geiras, devem logo ser vendidas ou reduzidas a moeda nacional (A\'.
ns. 58 e 60 de 1855).

(495) São cinco annos da entrada para o deposito (L. cito Si 16;
Reg. cito arls. i e 4).
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venderá em hasta publica com as devidas solem
nidades (497).

§ 269.

Esta arrematação nunca deverá ser por preço
inferior ao da avaliação feita ao tempo da entrada
dos objectos para o Dep~sito (498).

§ 270.

O producto é recolhido ao cofre res pectivo com
todas as declaraçoes precisas (499).

§ 271.

Delle nao se deduz quantia alguma sob qualquer
pretexto que seja (500).

§ 272.

A arrematação deve ser perante o Juiz dos Feitos
da Fazenda (501).

(497) Reg. em Ord. n. i!t de 185'1 ilrts. l, 2 e 3. -A avaliação
é a dos objectos ao tempo da entralla em deposito i e jámais outra
(fieg. art. 3). - O annuncios, são por 30 dias (Reg. art. 1).

(!t98) Reg. cito arl. 3. -E quando não haja arrematante, levão-se
de novo á praça com outros que eslejão no caso de serem, vendidos,
e com as mesmas solemnidadc~, até que sejão arrematados sem que
porém se proceda á nova av,t1iação (Ord. de 27 de Agosto de i855;
orr. da Dir. Gel'. do Contencioso o. !t55 de 30 de Agosto de 1855).

(!t99) Reg. cito art. 2; afim de se conhecer a sua origem, e a quem
pertence.

(500) fieg. cito art. 2.
(50i) Reg. cil. art. 2; reqllerendo o procurador da Fazenda.

Sob a inspecção e direcção d,1 Directoria Geral do Contencioso, de ac
cordo com o Administrador da IIccebedo'ria, na Côrte; e nas Pro
"iocias a cargo das respectivas Thesourarias (art. 6).

P. F. 8
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§ 273.

Nãq ha appellação ex-officio (502) .
. '

, CAPITULO III (j).

Das acçÕes diversas, ordinarias ou summarlas,
iO\'eutar$Qs, medições, e outros processos no
Juizo dos Feitos.

§ 274.

Quando a Fazenda-Nacional fôr i~teressada em
b.ml:l. causa, ordinaria ou summaria, como autora,
ré, LâS'sis'teÍlte 'ou. dppoente, 'tleve"éllal1ser tratada
no Juizo dos Feitos, com j üi'terven~ão do Procu

rador (503).

§ 275.

No numero destas causas s~ comprehen'dem as

queie mov'erem a-respeItoâ.õSbens nacíõnaes- re
servados "na forma do' art. 1f5 da Constituição do
Impêrio; 'quando "'versarem 's~Dr'e à pl:opriedade e

, I ~

posse que 'hellés tenha a Fázeftda"NMtonal (504).

. (502) Arg, da Ord: n. 102 de 1849 {por 'ser"atto' "mais admihistra- .
tivo t. gracioso, do que judiciario e contencioso.

üJ V. Sttpplemento n.82 a 93.
(5D3) Lei n. '242 de 2\J dé Novembro de 1841 'art:'2; [nstr. em

Ol'd.. D. 6 de f2 de JaneÍJ o dtl.:l.842 ar!. I; Insir. da'Oir.'Ger: do Cónl.
de :l.u oe Abril de :l.85l art.:I..

(504) Instr:icit. n, '6de'18tl2'art. °2u~,':I., ltóstr.rlcit. 'da'Dir.
~rl.' 2, .
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§ ,276.

Nellas se observará a ordem do processo estabe
léciaa; nas ~leis Jge1'ies e corrtmun~;J.cdmo entre os

particulares; guãi~ãâ.as, porém, as especia:lidades
,Íielati;vas á/(li'aaeha.a/'rPo,blicaV(5.Q'5).

I §1l277.

Se a lac~o ,e:ontra. a lFaúmda. t~ve;r OJ,·:Jj.ID; li)

(pagaménto de di~m~ rpassivâ,.édn:e,ciso :
1.'0 ·JQ.lle_as páttes,' ejãp legItimas e pOWP'l}tentes

~e506).

'2. 0 ~ue 'a 1acçã0"seja oompet@ote (50,7).
1 3.0 ,Que o) p'Xo-cesso1se ·trate·reg,ulmmeBt~ L(5Ua).

4. 0,·,Que· se I ,prove a divida, er,q'ue ,<,SEljá! ega.

,'(509).

5.° 'Que não titrlha inc.orridoem,.JpreS'Cri'pção
i (5'10).

(50S)rLei n . .2'12 de 29 de NoyembliO dll' !849 a I' ,3 llr',v. • ).Dslr:
'cit. n.' (j d~ «1&42 ar!. 4°l Inslr. cito (la Oiro ,Gel'. elo Co~to,l'1e, ~o

de Ab~il dp. 1 li l art. 9. - A limitação fl{,'rida eMá nas'lc~ a~ie';gre!l.
~ql1e a Lei cilada de ~84l art. ~.o manrlon que.fôssern, o~~er~adas.

assim como em onlras em'vigor, como se verá,lluII, hlgares(lie~ec)\vos.

(SOG) Lei de 22 d~ Dezembl'o de 1761 ·til. 3 ~ 12 rllnstr. ~cili., da
·Ji>ir. art. 11.

I, (SU7) V.,nota 50S. e,Si .276.

(li08) Idem.

I (50Y) Idem;' Inslr!'cit. da Dir.' árl. ii.

(S!,O) Instr. cit.' arl! 8.-A di\'ida pél-"'iva contr'lhidl !at'~, 0< fim'd()
/' ano" djl ,1::126, fique «cvii\ se imcriP!<l oa fó,:má/.<la. L . d~Cl'$S" de

No\'emblo de 18:l~. I ficolJ pre,~crípii\ no 11m do ;1000 de,1!s4~ (Lei
n . .,24:1 de 30 de NOl'emlll'o d.e, i8!!1 arl.~O, lost ."cH. a t. '$'Sl "1 f.
A. divida passi,.a pusteriur a, \816 lkou snjeil<l4 p're~cripç5& de"!> oannol

'desde o ,",ele JaoeirQ ,Qc ~8lI3. (LI'i til.. ill:l. :l.\l, e C_p. '~09 Ido
·Regim. da Fn.;, Instr. cil. VI'I. 8. ~ '2) -PaI a as qivida~ r~<;op''b.eciila's
ou não até o ullilijo de Delcmbru d ilS42, 'cumeçãofios I) !umos a

I
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§ 278.

Se a divida fôr por motivo de perdas de

correr do l° de Janeiro de 18[13: e para as posteriores, da dala da
pu\)licação dos despachos 011 ordl'ns definitivas para o pagamenlo
(Dec. 11.857 ·de 12 de NOlemhro de 1851 éll"t. 6): pOI'C!m para as
letras, é d~sde a data do vCDI'imento (Dec. cil. art.8 ; Cod. do Comm.
art. ú!l3). - A divida passiva anlel'ior ao anno de 18:l7 já Inscripta
no Grande J.ivro da Dividil Pu\)licil, em virtude de Lei de 15 de
Novembl'o do ml'smo anilO, e ainda não convertida em Apolices, e
bem assim a divida provenienle da mesma origl'm Inscripta nos
livros aux.lliares da~ Pr()vincidS, que ainda o não Cui no Grande Lh ro
"101' depi'nder de liquidação do Thrsouro, não pstá pre-cl ipta; e será
11aga pela Córma dNerminada na reCalda lei toda a que fõr reconhe.
cjda legal pelo mesmo ThE:souro (L. n. 623 de 17 de setembro de
1851 alt. '26). - A prescriNão ('.olllprellende não _só o direito que
alguem tenba a haver pagillllrnto de alKuma divida já reconh~cida,

mas tambem o di reito que pretl'nda trr a ser declan.do CI edor (Dce.
cito . n. 8J7 de 185'1. arL 2' e 6'): purc!m, depois de ordenado o pa
gamento, se é a prazos, só pre"cról1e aquella parte que nào mI' sol
licitada em tempo (art. 5). - Não corre a prescrlpção contra o legi
timamente impedido de reqllel'f'r, corno orphãos e prirados da
administração (Dee. cito art. 7 Si 1; Av. n. :.110 de 11l56); uem
quando ii demora é occasionada por (Jcto da Adlllillis'r~ç,lo (cit.
art. 7 Si 2); caso em clue, para terem salvo o sen direlLo, dl'vem
requerer certificado da aprcs~nta<;do do requerimento e docum~ntos

com especific.,da dl'c1aração elo dia, mel e anno (art. 12). - lnter
rompl'-se a prescr:pção p.lr via de citação ou pleito jnclicial, qna lido
a A.utoridade Judicidl'ia é compelente pal'a conhecei' da questão; e
IlÓ por via administrativa, quaudo é exclusivamente competente a
Autoridade Administratin (Av: n. 198 de 29 de Maio; n. 210 de 5
de Junho de 185.;: n, ll9 de 1857). l\lilS não a interrompe o re
querilllenln em que se prd certhlão da Iiqu.idação .( Av. n. 237 de
i856). - Quando se possa allegal-a em Juizo, é indisprn"avel que
isto se Caça antes de cuntestar a acçio, 011 póde sei-o a todo tempo 1
A fl.elação da Côrte por Ace. de 22 de Jllnbo de 1857 na causa de
João Piomhino, cessionario de herdeiros do Conde da Bar~a, d.'cidio
que antes de contrariar, por ser esta a rórma gel'al de Direito a ob
servar. -l\1as, c',Dlqn:mto seja esta a regra geral da Ord. L, :i til. 20
Si 15 e til. 50, todavia é dll notar que meslOo a resp-ito dos parti
culares eila solTi'e não pOUC<lS limilaçõ :s, nas quaes a materia
que fundamenta as excepções peremptOl'idS (qual a da prescripção),
e até as dilatorias, 'pode ser ali 'l!atla a todo tempo (Ord. Liv. 3
Ut. lJ9. tit.50. tit. 75, til. 87 ; Silva á Ord. L.3 tit·49 e [)o; Lobão,
Sego Lin. nota 310) :maitl) principalmente, se ella nunca Coi alle~arla,

ou desprezada defillitivamente (caso em que d~bili\:o do iuranlento
do seu cargo o Pror.urador da FaZp.IH\a a poderá al!rg;lr (ex Ord. ciL),
ou se fOr implorado o beneficio de restituiçãO (ex Ord, L: 3 tit. ú1) ;
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particulares por causa de guerra interna ou ex
terna, s6 a Assembléa Geral a p6de mandar ins
crever e pagar (511).

§ 279.

As indemnizações de qualquer preJ UlZO devem
Bel' reclamadas perante o Conselho d'Estaé,lo (512).

prinripios estes que com a mesma 011 maior força de razão devem ser
applicados em bem do l~stado.-A divida proveni"nte de fornecimentos
milhares prescreve dentro de 11m allllO da data do contrato ou ~aps-'

acção (L, n. 369 de i8 de Se'embl'o de 18it5 art. 51). O dinheiro 'de
ausentes recolhido aos CoFres Publicos prescreve a bem do E,tado,
não sendo reclamado dentro de 30 annos (L. n. 628, de 1851 art. 32);
excpplo se tiver sido illlcrrompitla a prescripção por qualquer IDtio
legitimo (cit. art. 32), v. g. a propositura da habilitação dos her
deiros (Ord, de 27 de Dezembro de 11155 no Adc.1itam. da Coll.). Para
os dinheiros d~sta origem já recolhillos aos Cufres ha mais de 30
ann')s quando se promulgou a dha Lei, concederão-se 3 annos a",
contar do 1.' de Janeiro de tll52 para que os interessados recla~asse~,
a entrega (Cil. art.32). '

(5U) Lei de 2j de Outubro de 1832 art. 3'1.- Se a Assemhléél" I

póde recusai' o pagamento, ainda dep"is da sentença que condem
nar a Fazenda, é grave questão; de que pende um expmplo
actualmllute na reclamação de Teixeiras Barbozas perante o Corpo
Le 'islalivo. '

(512) Lei n. 234 de 23 de Novembro de 1841 art.7 § 3; Justr.
da Dir. Gel'. do Cont. de 10 de Abril de 1851 art. 8§4.-0 Av r ,

n, 211 de 22 de Setembro de 11153 declarou competente o Jnizo do~"

Feiros para conhpcer de reclamações de indemnizações que não sPjãO'
provenientes de presas; porquanto só as qllPstões rplativas a estas I

pertencem ao govel'Do em l' e ultima instancia nos termos do Reg. n,12lJ
de 5 ele feverell'o de 1842art.32.-\'las a lIelação da Côrte,confirmando
por Acc. de 9 de Outubro de ! 857 a senten~a do Juiz dos Feitos
da rnesm3, na impol'tante causa de illdemnilação iutentaria contr..
a Fazenda por Joaquim Lopes Pereira e ouu'os, administradores di' :
massa fallida de Joào da Cosia Junior e c.. julgou incompetente o ,Juizo
para conhecer da queslão, pOl' ser da alçalla do Conselho de Estado. '
Ahi se tratava, é verdade, de indemnização por apprehpnsão de .
navio suspeito de se empl'egar no tralico de Africanos; caso em"
que se diz presa (embora não do Direito Maritimo), e em qlíe até ,
da apprchensão julgada na Audiloria de Mal inha o recnrso é para o \
Conselho d'Estado, e não para AUloriJade JIIlJiciaria (Lei n. õ81 de 4
de Setembro de i850 ; Dec n. 7011 de 1it de Outubro e 73t de J4
de No\'embro de 1850).
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§ 280.

As dividas provenientes dé I fQl'necimentos ~~~

litares s6 por via administrativa são liquida

das (513).

Da sentença contm- a Fazenda_ha _appellação_

e.r.-@f!iaiO;f excedBndo o va1.0l' dal,cau;:;a,a .alçaM! dp

J'Uiz (~i'f1):.

Para ;a Jexéeu~ão\ deve o Pl:~c.urador ilo.s F~itt.@.$

ser reqrun-idõ.; ·e, não' t~nd(j) dUiVida., ~,Xpede-se \P;J.·e

é~tQ:riQj .di:cig~d0 á, Re.pa ,tição c.owp~t~n,~e t p r~ o I

, ,3;g~mento (515).

§ 28;3~.

~~ .t~vet;, p6de embarg,ar pelos meios legaes, sem
que seja oj}rlg.ado la saglUL'ar:JO J Wzo., (61d>1" el salDe

. .
:P,I'e", G.D1:Ihsuspensão (5,1 )...

( p

'(513) l(;l!i n. 869 de 18 de lSetembro de '1845~art.51. Com recurso
P'i!ra4) Gôbse~h'o d Estado I (cit. L.)'.

·,.(~\.4.),·~iln, 2á2 de :1841 ar.L 13.-V.,.nota~ 1235,.e 236.

(5'115) Or:d.dIJ. e tit 86 pn.r; Lnst'!'•. dflllDir. Ger. do· Con~, ,de ri.ll
.de AlírilI'Cle'i8M art. ,HJ- 2: .pante. - É~praxe na CÔl1te, d pois ~e

l'eqnel1ido o 'Pooco.l1iltlon da 'Fazenda assil':nanem-se-Ih.e ,I'DI audiQlloia.
oS, diasJda 1'Chpara se.opp(}n, e só depois. <W lanç,ijmentP., e~pedir-Jill.

Ji'l!emIl.9rio.

r (5 6)"LoJ>ãd; p'roc;' ex'l:cut. §'~9'4: .
• • \ tI,

(517) Conselheiro.Maia, Apontam, de legisl., Par,te p ~ 7.
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§ 284.

Em bens Nacionaes não se p6de fazer pe
nhora (518).

§ 285.

Nas execuções por sentençq, que a Fazenda
mover contr~ alguerp, se devem observar as regras
especiaes sobre a opposição dos executados em
bargos de terceiro, pregões, mOl'atorias, alTema
tações, adjudicações, preferencias, e outros actos
(519).

§ 286.

Oontra a Fazenda não é admissivel co~p~nsaçã~"1
ou encontro, em Juizo (520).

§ 287.

A Fazren4~, qu~!1~o vep.~iqf.' P3:g~ as<\ ,cu(~t~.s)ná.
Parte (52l;} I

(518-) Tnstr. da Dir. Gel'. do Conto de 10_de Abcil de 185L art. 14- j

porque Dão podem ser alienados senão por acto da Corpo Legisla-
liv9 (çQlJ.,St~ q.06Imp. art. t5 Sl 405). -

(519) Ord. L. 2 lit. 52 Sl ult.- V. Cap. 2 Til. 2 SlSl96 a 145, e
notas.- É tambem de esp' cial nas causas da Fazenda, que, 0pp'ondo
se o· xechí do" coip .embarg~s 'nã'ô ;Sus.Plen~ivosl 'p6,de levanta~·sl' a
impon~\cla d3 ~x~coljção, Pll s.er entr~gue o oQjecto ..se~ qu~ o P. o-
eur!1d~F( s,eja flb,r.ig~,d 4ar fja ç (!'oj>ão, pr~c I e:íec\l Si 94). lJ

(520) Ord. L. 4 til. 78 Si 5; Inslr. da .Oh.... Gel'. do Conto de 3i de
Janeiro de 1851 art. 31.-V. nola 233.

t "C'H 'J' I) (l f.- I 111 r',

(5~1) L. n.514 d.e 28 de. Ou.lupr.o d,e_184 ar!.. 50.,Oe tO~\I.~la5.

demandas em que decahir, qualq!l\!X qlle.slljª o Juizo (t\y, de 4 d"~
QUI. de 1115~, e Ord. da Dir. n. 4&2 dQ.9 de ali!. no JornaL de 1,2
de Novelllbro'.~!IIas só d~ demandâ's própriame ite ' 't~s ·'(Av. 0.<>56
,de·2de'l\ra'rço"de'181i9)'. '. ;,,~ ,.~ '·0· ...



- 120-

§ 288.

A ella compete o beneficio da restituição in in
tegrum (522).

§ 289.

Nas acções reaes e outras, procede-se segundo
as regras geraes (523).

§ 290.

Mas, se fôr necessario alguma obra que im
porte despeza a cargo da Fazenda, ainda' a titulo
de adiantamento, ou outra semelhante, devem-se
obter instrucções e autorisação para isso (524).

§ 291.

As indemnizações por bemfeitorias contra a Fa
zenda podem ser requeridas e decididas ou admi
nistrativamente, ou por via judicial (525).

(522) Por ser equiparada a menor (Ord. L. 3 tit. 41. Sl4 j lnstr. da
Dir. Ger. dll 1.0 dll Abril de 1.851 arl. i 7). .

(523) lnstr. cito de 1.0 de Abril art. 9; Lei n. 2lt2 de ISlt1. art. 3;
lnstr. em Ord. n. 6. de 1.8lt2 art. 4. - Observadas, porém, as ex
cepções relativas á Fazenda Publica (V. nota 505). - No Relatorio
do Ministerio da Fazenda de 1.857 vem refel'ido um caso notavel de
reil'indicação contra o Estado.

(524) Porque não li despeza para que esteja autorisado o Procurador
segundo a Ord. n. 143 de 28 de Abril de 1.85L' Deve, para esse·
effllHo, dirigir-se ao Superior legitimo.

(525) A redamação por vi.. administrativa, é e.xtrajudiciaI, como'
tambem extrajudiciahnente poiem os particulares convencionar-se a
tal respeito.
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§ 292.

No 2.°' caso, porém, se observaráõ as regras,
quando fôrem as sentenças contl'a a Fazenda, já
esta,belecidas sobre a appellação, pagamento, pe
nhora, e outros actos (526).'

§ 293.

Âs acções no Juizo serão ordinarias ou sum
marias, segundo as regras do Direito Commum;
salvo as excepções do executivo fiscal e outras já
referidas (527).

§ 294.

Nos inventarias (528), nas medições (529), e em
outros processos, que abi sejão tratados, se obser
varáõ as regras do D.ireito Commum (530).

(526) Porque, licando a sim a Fazenda obri~nda a pagar cerla im
portancia, tem toda applícação o que já anLeliUl'Illcllte licou exposto
a respeito de laes actos.

(527) Lei n. 242 de 1841 art. 3; Instr. em n. 6 de 1842 art. 4 ;
Instr. já cil. de i O de Abril art. 9.

(528) Sendo a Fazenrla intrrcssnda por taxa de herança ou legados,
de\e-se proceder a inventario no Juízo dos Fcilos, se dentro de 30
dias o não houverem começado em outro Juizo (Dec. n. :1.56 de 28 de
Abril de '1842 art. 7 e 8).

(529) Sobre as de terrenos de marinha V'. lnstr. de 14 de No
vembro de 1832; Ord. n. 165 de 8 de l\laio de 1856.-As medições
de terra~ dl'volutas não são no Juizo dos Feitos, e sim nos termos das
Disposições esper.iaes (L. n. 60:1. de 1850; !'('c. n. 1318 de 1854,
Inslr. n. 98 de 1854) ; comprehendit.las as de lndios (Av. n.:I.18 de
1856~' .

(530) L. n. 242 de :1841 arl. 3; Dec. n. 156 de 1842 arl. 8.
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.!!.F~zen..dª,J.N!llCi9lU\.1 nãp ~ QQtiga~~ a ilpposws

pliov;il;1ciael;'l~ ºll~m,q!1~ci.p~.e~ (!?f3,,l)

§. 296:

Os bens nacionaes não podem ser alienados sem

autorisação da Assembléa -Geral (532).

§ 297.

O#>,bep'~ prQvi ct ~'~'J~~m, a da~~.le~.Recti,:as As~,

sembléas (533).

§ 298:.'

O~) ber-p, rntrniciBa '<o s~m a do M}p y;o do; Im~

perÍp n~ q~ te.. (~34},~ d~~ ~ e}TI.bl~~ nqS P 0f

vincias. G5W?).

§ 299;

A.. reclamações ,da, Eaz~nda, N~pional contra a

~ ."1_ •. .,~, , ,. J j, & V ~ • .J _ _

(531) Av.. n. 1840, ,1° de, Ab iI pe 1854, e n. 148 ile 181 de , Abril
de i 56 I. i,, . {

(532) Const. do Irnp. art. i5 § 15.

(533) É questão que o Acto Adrlicional nem a Lei da Tnterprl'ta
ção. 'decidirão. - Mas; PQr idfntidade ' de razão, parece applic:lI'pl o
-que dispõe o art. 15 § ,15 da Consl. dó rmp.; tanto mais, quanto
sã6 competentes para decretar a alienação dos bêns rnunicipaes. ,.

(534) L. (i~ 26~e MaiP.l~de 18h a,rt•. 2,3 ç 2A,; ~or.t. d~- ~O "~~J
Fev. <.J Ue 1850; Cons. das Leis divis~,ll ~rt. 586 § 2.' .• .•

(535). C!~I.Co ~~ art. 586.Sl 2.
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Provincial e vice-versa devem ser por via adminis
trativa, afim de que nos seus orçamentos se consig

n~m fundos (53~).

Compete exclusivamente ao Ministro da Fazen
da:

1.0 G9_nh~p 'Jct~ qu t:ltNes qu~ ;ver~~l:e~' sobre o
ctlmp.rim@t , interpret!t<}ãq, validaqe, resc~~ã, ~

efl'eitos das fianças e dos contratos celebpados co111
a Administração da Fazenda, que tenhão por ob
jecto quaesquer rendas, obras ou serviços publi
cas a cai'go da mesmll Administração (536 a).

2.° Applicar a lei,s e dispo.siçQe c0A~ern~pt~s~ á
prescripçã~ qu~quenna"l pu annua)" ás rl3çlamações
contra o Estado por d·vida.s pa$siyal3,. ej qual fôr
a natureza do titulo eWJ..que se fQl1df1r.~Iij., e ta1Jlb.~

a prescripção dos 40 ariuQs qU!:l!IltQ,á diiYÍdaJ} aQti
vas dG-.Estado (536- bj.

(536) Ord. n. 1.48 de i8 de Abril, e n. 274 de 13 de AGosto de
IS.56!"! -' . l' J

(~~.Iil é\) Pg , n., 2WJ~ ~Jf 2~ 4. J~~piflo ,de 1.85:1 ar!. i ~ 2 .no
JO;1 ai dI? Iii· a~., Fl}~er~lfQ,. - E SUi!-I.,4ec' po telp' r r.ça de sentença
(~r. ~5)'1 - De mm~~ que taes questões não, Rogem ma,is ser tr\1
taà~s p.el'anle a Allt!ma de)uêliciaria: e assim /lca alterada a doutrina
até aquella datal vigeQ e' I", -,

, r
(536 b) Dec. cit. arl, 1. Si 3,-V. nota pnteceden!e.~Alterada as

sim, depois da promulgàção do referido Decreto, a doutrina exposta' em
~~ e notas anteriores.
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CAPITULO IV (k).

Bens nacionaes, proprios nacionaes, terrenos de
marinhas, e outros ~bjectos relativos á Fazen
da Geral.

§ 300.

Bens nacionaes são, em geral, todos ~quelles que
pertencem ao Estado como Nação Soberana e Inde
pendente (537).

§ 301.

Taes são as cousas de uso publico} como:

1.0 As estradas e ruas publicas (538).
2.° Os rios navegaveis, e caudaes (539).
3.° Os portos de mar (540).
4.° As praias do mar (541~.

5.° Os mares territoriaes (542).

(k) V. Suppl. ns. 9la a 128.
(537) Conselheiro Maia, Comp. de Dir. Fin. tiL1 cap. 5 S~cç. 2 Si 1.
(538) Regim. da Faz. cap. '137; Ord. L. 2 til. 26 Si 8.- Deve-s

observar, porém, que ha estradas não pertencentes á Administração
Geral po.. serem a cUI'go das Provincias; as~im como, que'ás Camaras
Municipaes iucumbe velar na consefl ação dellas, dos caminhos, ruas,
etc. lL~i do l' de Outubro de 1'828; Acto Addicional art. 10, Si 8.)

(539) Ord. L. -2 tit. 26 SI 8.-·A navegação dos rios no interior das
Provincias é rrgulada pelas re:\pectivas Assembléas, quandu não per
tença á Adminislração Geral (Ado Add. art. 10 Si 8).

(540) Ord. cito SI 9.
(541) Dec. de 2l de Jan. de 1809: de i3 deJulho de 1820; L. de

i5 d,e Nov.. de 1831 art. 51 SI 14.
(542) Alv. de 4 de ~Jaio de 1t105 SI 2; e é o pl'inr.ipio geral de

Direito das GClltes.
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§ 302.

Taes são, tambem, as do dominio do Estado,
como:

1.° As ilhas adjacentes ao territorio nacional (543)
2.°' Os terrenos de marinhas (544).
3.° Os mares interiores (545).
4.° Os terrenos de alluvião natural ou artificial

que assentem sobre o fundo do mar (546).
5.° As terras devolutas (547).
6.° As florestas ou mattas devolutas (548).
7.° As minas de todos os metaes, e pedras pre

ciosas (549).

(543) Ord. L.2 lit. 26 Si 10.

(M4) Lei de t 5 de Nov. de 1831 art. 51 ~ 16 ; Iustr. de 14 de No
vembro de 183:l ar\. L-~xceplo os que SlO de domínio pa rticular por
legitimas concessões (A.v. n. 256 de 1852; n. 231 de 18.'>7; e de 28
de Jan. de iB59 no Jornal de 14 de l'evereiro).

(5li5) A.v. n. 42 de 3 de Fev. de 1852.
(54G) Av. til.; e n. 379 de 1855.
(547) L. n. 601 de 18 de SeI. de 1850 arls. 1 e 14.
(548) Ord. L. 4 IiI. 43; Lei de 15 de Out. de 1827 art. 5 S; 12;

CiI·c. de HI de Jan. e 3 de Nov. de 1833; Av. de 20 de Julho de
1857 (no ./ornal de i6 de Agosto). - em licença do Governo não se
podem cortar. mesmo em terrenos de propriedade particular, ma
deiras resen'adas (Alv. de 5 de Out. de 1795 S;§ 9 e 10; A.v. de 3
de Nov. de 133; Cire.de3! de Dez. dEt845; Av. n. 141 de 1855;
3, 5, e 26 de A~Q$to de 1857 (no J amai de 15 e t 8 de SeI. )-E que
é preciso para tal liccnça: V. Circ. de 9 de Nov. dc 1857 (no Jornal
de l(j). -E que madeiras sejão: Av. de 5 de Fev. de 1858no Jornal
de n.

(5!l9) Ord. L. 2 til. 26 § 16; Alv. de 2'. de Oe7.. de 1834; Dec.
de i6 de Srt. de 1824 ; ele ~5 de Out. de l832 art. 9; Av. n. 54
de 23 de Março de 1838; Lei n. 374 de ':4 de Setembro de 1:845 art.
9; Heg. u. 405 de Us46; L. n. 601 de la de ::>etelllbro de 1850 art.
16 § 4.



8.° Os terrenos diamantinos (550).

9.° O páo-brasil (551).
10: Os lj.g 's a' que JnãO,i é l aehád0' st3nliorio

oorto ~5~. .

- rilJ.. C0s)8.d 'e é'Ílio (5'53).

12. Aquelles -cujo dono fallecéu '!ferr:etest~mehto,

e sem successão (554).

, 13. Aqlielles cujo' dono fallecendo com testa

mento, os hetdei..r(ls repudiál'ão a herança, e não ha
successor legitimo (555).

14. As embarcações que se perderem e derem á

_(5~0 V. no@569 ilJ:ltecedr!!te.-Av. n. 54 de 1838; Lei n. 374 de
18M; Reg. n.IIGi) de 184G; Lei n, 665de-Us5:l ;l1eg.'n:-r08t e
ii de Dez. de 1852; Lei n. 75t de 1854; Av. n. 214 ue 18ii6.
Sobreas aglJas desles terrenos para sua mineração (L.Jeit. n. 374 de
'1845,1 e Reg. eit. n. 465 de 1846. )

I (5~ .) 'Rp'gim. de' 12 de Dez. de 1605; Lei n. 243 de '30 'de 'Nov.
de I i8U art. 11; Reg. Ull ti de Janeiro 'ue 184! ; Lei de 21 de
Out. de 1843 art. 27; Reg. n. 363 de ~O de junho' ue' 18M; Ord.
n. 36 de 15 de Março de 18!15; Onl. . 1110 de 22' de Dezembro de
1845.

(552) Ord. Iiv. 2 tit. 26 § 17; Reg. n. 160 de 9 de Maio ue 1.842
art. 3 § 1-

1(553) Ord. liv. 3 til. 911 ; nego cito de 1.84~ art. 3 § 3. - Nas
Provincias pertencem ã renda pl:uvillcial (L. n. 586 U,ll 6 dll SeI. de

• 1850"arL. 14); mas Só os que ~e dizem propriamenle do evenlo (Av.
n. 245 de 1853).

'(554) '01'(1: L. '1' til. 90 §'1; L. 2 tit~ 26 S):i7;"-L. 3 tiro 18' ~
.'9; L. 4 lit ~4 111 filie; Reg. n, 160 de 9 de 'Milio de t842 art. .a ~
112. ~'I}o:iD elÍlelldido',' prJl'(!1lI que o Esiadb 'sú'cêede em llaes' bl'ns, 'na

falta deJ 1iérdciro3 'áinda' cóllalel'aes alé o 'deêilrlO' grão. e ·na.'falta de
conjllgc, porque segundo as leis em ,'igol', só entao lhe Cabll a Suc-

•'Cessão.

, ·e 5'5J"R~gilJ(de- H dê Maio rle 1560 § 8,'~ Ord~ cit~ I j Alv, de 4
Ide Dei. de 1775, de ~8 rlp",lan. de 1788; de'26dc A:gosloUe 1801;
Reg, til. de' 18112' art. 3 § 2 ; lHc:g. n: L lt:l2 êle! 27) de J ulÍho·de 18ltá
arl. 3.-V. nuta anlecedenle.
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costa' nas praias do Imperio, e seus cárregamentos,
sendo de inimigos ou I corsarios (556).

15. Os proprios nacionaes (557).

§ 303.

Taes se dizem, igualmente, os bens ·da Co'rôa,

como:
1.o Os palacios e terrenos nacionaes, possuidos

pelo 10 Imperador, e queficárão sempre pertencendo
a seus suceessores (558).

2. 0 Os bens adquiridos, e as construcções á custa.
da Nação, para decencia e récreio do Imperador e
sua Família (559).

§ 304.

São proprios nacionaes em pal'ticubr :
1.o Os bens adquiridos pelo Estado por qualquer

titulo, em vu"tude de contrato, de Lei, ou de 'outr(}
modo legitimo, encorporados e assentados nos
Livl'oS dos p'1'oprios (560).

(556) Alv. de 20 de Dez. de i713 (qne derogou a Ord. L. '2 til.
32 SI i) ; fieg. cil. n. 160 de 9 de Maiu de i8'12 arl. 3 § 5.-AIUs,
se nfiO fõrem de' inimigos ou corsalios; ou se houver accu do em

"contrario (V. 'ota 708). .'
(557) Regim. da Faz. Caps. i8, ~5, !i5; Lei de 4 de Out: de

i83 L art. 27 Sl 5 e art. 64, Dec. n. 736 de 11150 art. 3 SlSl 4 e 9,
e art. 16 SI 2.

(558) Consto do Imp. art. H5; Reg. em Ord. 11.6 de 12 'dc' Jan.
de 1841 art. 3 Sl 1.

(559) Consto do Imp. art. U5.
. (:)60) )Wgim:

1
da ~F'a~. ((Caps. 95 p. 237 ; L. :de lJ' de du~.<rb 1831;

Drc. n. 73'i dc 1850;"c otitras <tecisõl's. - Os 'tel:ren, s dos proprios
dao·se de arrendamento, assim como os prédios e' edilicius (L. de
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'2.0 As Fortalezas, Fortes, Oastellos, Baluartes,
Cidadellas, e todos os ,seus pertences (561).

§ 305.

A Assembléa Geral regula a administr~ção dos
bens nacionaes, e p6de decretar a sua aliena
ção (562)

§ 306.

-o Thesouro Publico tem, por via de regra} a su
prema administração (563).

2.'i de Out. de 1832 art. 21 ; Ord. 85 de 26 de Agosto de 1846),
flor tempo não excedente de 9 annas (Occ. de 12 de Out. de 1833
art. 3.)-Os chãos para cuifical'-se podem S('1' dados de arOl'aIDenLo

'perpeLuo (cit. Dec. de 1.8:.13 art. 3). -As terras de Indio~ por estes
abandonadas, embora se considerl'm naciflnaes (Av. n. 172 de 21 de
Out. de l,1l50), não se dão de arrendamento por se repntarllm devo·
lutas, e deverem ser apnlveiLadas na fôrma da Lei n. 60 I de 1850
(Av. n. 270 de 1.852 e n. 4lJ de 1865; Ord, de 28 de Julho
de 1858, no Jornal Suppl. de 20 de Setembro.) - Subre arren·
llamento de terrenos da fabrica da pai vara na Serra da E,trella (Inst.
n. 26!J de 6 de Dez. de i852 que subsLiluirão as de 2\J de Nov. de
1.847). -Sobre arrenc\aml'nLo de agua na côrLe (neg. n. 39 de i5 de
Jan. de 1.840, e n. 2J1> de i7 de Maio de 1.8!l3 i Av. n. 77 de i5
de Março de 1.8511). - Sl>bre aforamento de marinhas (V. SI 3-12 e
nota 571.).-Sobre arrendamentos de Lerrenos dialllantinos (Si 322 e
nota 5~4).

(561.) OIT. de lá de Março e Ord. de 2 de Set. de 1833 j Conso
lidação das Leis art. 59 -Nos tel'renllS adjacenLes em cerla distancia
dentro das linhas' de derez I é pl'oh~bülo edificar l' alé exercer a la
"oura sem licença do govrrnn (Alv. de 29 de Selo de 1.6.:11. j Ord. de
iOde Fev. de 1.108; Provo de 13 de Out. de 1.740); nem é sum
ciente a posse, sem expressa licença (Arg. Alv. de 9 de Julho de
i767).

(562) Consto do Imp. art, 15 SI 1.5.

(563) Lei de 4 de Ont. de 1.83i ar!, 6 SI 2, e ar!. 27 SI 5 j Dec.
n, 736 de 1.850 art. 3 § 9, ar!. 1.6 SI 2: quando não está, a cargo ,de
algum outro ministcrio.
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§ 307.

São terrenos de marinhas (1) :

1.° Os banhados pelas aguas do mar} até a di 
-tancia de 15 braça craveiras para a parte de terra
contadas do preamar médio (564).

2.° Os dos rios navegaveis, até a mesma distan
\cia, comtanto que ao alcance das marés (565).

§ 308.

Não se comprehendem nos terrenos de man
nhas :

1.0 As margens dos rios, ainda que navegavei )
ficando fóra do alcance das marés (566).

2.° As margens dos igarapés e cambôa , forma·
das d agua doce ou algada, sujeitas ou nãÜl á
marés, que estiverem encravadas em terreno par
ticulares não sujeitos á publica servidão (567:).

§ 309.

Acamaras municipaes se devem conceder os que

{ôrem necessarios paralogradouros publico (56).

(I) V. Suppl. us. 111. e H2.

(56li) Instr. de ili de Nov. de 1.832 ar!. li; Ord. de 1.2 de Julho
de 1.8;53: inda que em ilhas ou ilhotas (Ord. cit.)- E quando não ba
marés, como contar? (Ord. de 2 t de Oul. de 1,833).

(565) Iostr. cit.; Circo de 20 de Agosto de 1.835; Port de 21 de
Abril de 1836.

(566) Cito Circo de 1.835.
(567) Idem.
(568) Lei de i5 de Nov. de 1.83l.. art. 5i S1 ~li.. - Na Côrte per

tencem ã Camara Municipal os fóros (L. de 3 de Ou..t. de !83li art. 37

P. F. 9
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§ 310.

o que accrescer por alluvião é pertencente ao
E tado (5-69).

§ 311.

As conce 'sões ás 'Oamaras podem ser puras e
;i enta. da obrigação de fôro (570).

§ 312.

.... os particulares são por aforamento perpetuo
(571).

§ 313.

!F~ita alienação paToial de teneno, pelo fo
reiro, ou dividido elle, é licito dividir o fôro (572).

SI 2), e.lafldemios (L. n. 60 de 20 de Our. de i838 art. 9 S) 27 ;
Porto de 5 de Agosto de 1.839): fóra do Municipio, porém, o laude
mio pertence á Fazenda (OlT. de 8 de Abril de 1. 835: Lei cito n. 60

,de 1.838 art. \) Si 27; Av. n. 1.39 de 1.851). - Sobro os da Camara
-Municipal da Côrte: V. Dec. de 20 de Junho de i 835. As concessões
ás Camaras não dependem de titulo (Av. 1.26 de 5 de oyembro de
;l.8A{»)·

(569) Av. n. {J'l. de 1852; n. 379 de 1.855.- em se póde aterraT
obre o mar, sem licença do Governo (Prov. 1.00 de 2ft de Agosto

de 18li2).
(570) Av. n. 256 de 1.852.

(571.) Lei já cito de 1.831 art. 51 Si 111; Av. de 25 de Ago to de
1.8:-\7, e Ord. d(' 1.3 de Dezembro de 1839. - Sobre preferencia nas
concessões: V..Ord. de 7 de Fevereiro e 12 de Julho de 1833; Orrl .
.de 20 de Maió, Circo de 20 de Agosto, Ofr. de 24 de Setemul'o de
1835; Ord. de 1.á de ,Janeiro, Circo de 30 de Janch'o, Porto de
i 7 de ~Iaio de 1.836; Av, de 20 de Julho de 1.839; Porto 1.ú9 de
7 de Outubro de 1.8ú7; Ord. de 6 de Junho de i850; Av. 1.73 de
31. ,de Maio de 1851; Av. 2.56 de 15 de Novembro de 1.852 ; Av. 226
,Ie i9 de Outubro d)l i853; Av. de 9 de Outubro de i85ú.

(572) 4v. n. 19 de 11. de Janeiro de 1856.
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§ 314.

Transferidos por venda ou doação, no todo ou
em parte, devem-se passar novos titulos sem aug
mento de fôro (573).

§ 315.

o terrenos de marinhas compre4endidos nos
bens seque tl'ados aos Jesuitas são sujeitos a fôro ;
excepto se delles houver o Poder competente feito.
doação aos mesmos (574).

§ 316.

Em tudo o mais, alvas as disposições especiaes~,

regem a Leis geraes (575).

§ 317.

São terra devolutas:

1.0 As que se não acharem applicadas a algum
uso publico, nacional, provincial, ou municipal
(576). '

(573) Av. n. 324 de 3 de Outubro de 1.856.

(574) Ord. de 1.3 de Maio de 1.836; Av. n. 'l3i de iO de Julho
de 1.857, - V. nota 5lJli.

(575) Portanto, além do fOro, é devido laudemio (Lei n. 60 de 'lI}
de Out. de 1.838 art. 9° Si 27 ; Ord. n. 193 de 1.2 de Julho de 1851).
-Incorre-se em commisso (Ord.308 de 12 de Junho de 1841; Av.
n. 376 de 1.2 de Novembro de 1856 ; e <te 5 de Novembro de i8bS
no Jornal Supp. de 2 de Dez).- Das trocas é igualmente deI ido
laudemio (Av. 60 de 25 de Junho de 1850).

(576) Lei n. 601 de i8 de Set('mbro de i850 arl. 3 1.
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2.o As que se não acharem no dom.imo pal'ti:"'-'
<mIar, por qualquer titulo legitimo, riem fôrão
havidas por sesmarias e outras concessões do
Governo Geral ou Provincial, não incursas em
commisso por falta de cumprimento das condições
de medição, confirmação e cultura (577).

3.° As que se não acharem dadas por sesma
l"ias ou outras concessões do Governo, que, apezar
de incursas em commisso, forem revalidadas (578).
. 4. 0 As que se 'não acharem occupadas por posses,

que, apezar de não se Ílmdarem em titulo legal,
fÔI;em legitimadas (579).

§ 318.

~dou-se proceder á sua medição e demarcação
'(580).

§ 319.

Bem como autorisou-se a venda das mesma
(581).

~ 320.

Por concessao gratuita ninguem as p6de adquirir'

'(577) Lei n. 60 L de 18 de Setembro de 1.850, art. 3 SI 2.
(578) Lei cil. art. 3 SI 3.
(579) Lei cito arl. 3 S) 4.
(580) Lei cil. arl. 7, 9, lO e 14.- Reg. n. 1318 de 30 de Janeiro

de 1.854 art. 1.0 a 63; AV.n. 98 de 1854.

(58!.) Lei cito art. 14 : assim como o aroramento das terras reser
..adas (Reg, cil. de 1854 art. 72 ii 79), e o de lotes de terras devo
lutas pro1\imas ás colonias militares de Pernambuco e Alagôas (Lei
n. 628 de 17 de Setembro de 1.851 art. 1.1. SI 5).
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excepto nos limites do Imperio com paizes estran
gmro , em uma zona de 10 leguas (582).

§ 321.

Às minas de metae , de diamantes e pedras pre
ciosas, e os tenenos diamantinos são de propriedade

naciona~ (583) (m).

§ 322.

Sobre a mineraçã(}, arrendamento dos terrenos,
u o das aguas e mattas para esse fim, se devem
observar as di po içães relativas (5 4).

§ 323.

o terreno de propriedade particular podem
os dono minerar, independente de licença, pagando>
o impo tos devido (585).

(582) [,ei n. 601 de 18 de etembro de 1850 art. l..-Tambem não.
se dão de arrendamento por não serem comprr.hendidas nos pl'oprios.
embora sejão nacionaes (Av. n. !t3 de 1847 ; Lei cito art. 1°; Lei n. 628
de i851 art. 11 S) 5).

(583) V. § 302 n. 7 e 8, e notas 549 e 550.
(m) V. upplemento n. H3.
(584) V. notas 549, 550 e 585.
(585) Dec. de 27 de Janeiro de i829 ; Ord. n. 51 de 1847. - Ex

cepto diamantes, por deverem arrendar-se os terrenos respectivos qne
se replltão do dominio nacional. (V. Consolidação das Leis, nota 5 a()
art. 903 )
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TITULO ln.

:Do que incumbe ao Procurador dos Feito8 nos diversos
Juizos, que não o privativo da Fazenda.

CAPITULO I (n).

Heranças jacentes.

SEOÇÃO La

He1'anças jacentes, segundo o direito co?n?nu?n.

§ 324.

Diz-se jacente a herança:
1.. Do fallecido testado ou intestado que não

deixa presente na terra conjuge, ou herdeiro des
cendente ou ascendente, ou collateral dentro do
20 gráo por Direito Oanonico notoriamente conhe
cido (586).

2. o Do fallecido com testamento que não deixa
testamenteiro pTesente na terra, e que acceite a tes

tamentaria, seja inventariante e dê partilhas (587).

. (u) v. Supplemento n. 1.29 a 172.

(586) Reg. n. 2433 de 15. de Junho de 1859 art. 3° ~ 1.-Quanto
aos coUateraes, outra era a disposição anterior. (V. Reg. n. 1.60 de 9
de Maio de 1842 art. • ~ 1., e art. ii modificado pelo Reg. n. 422
<de 27 de Junho de 1.845 art. i Si 1.).- Na expressão jacente se com
prehende tambem o caso de herança de ausentes.

(587) Cito Reg. n. 422 de 1845 art. i SI 2, Reg. cito de 1.859
art. 3 ~ 3.
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3.o Do fallecídh com testament@' 0lJl sem ell~1'

cujo herdeiros repu'dia,rem a herança' (588).
4.° Ou sem herdeiros conhecidos, 0i\lI dependente

de habilitaçao o eu direito (589).

§ 3'25.

Logo que .conste ao J tliÍz de Orphã()S' 'fallcci
mento de alguem deixanao jacente a herança deve
elle proceder á arreca.daçãO' (590).

§ 326.

Os Delegados e Subdelegados, por si e pelos Ins
pectore' de Quarteirão, ão obrigado a acamtelar a
hel:anças ben até que se faça a arrecadaçi tO (591).

§ 327.

ao tem lugar a arrecadação:

1.0 S e tá pre ente na terra conjug'e (592).

(588) Reg. cit. de :1.842 art. 3 SI 2, e n. 422 de H ,45 arl.3; Regim.
de :11 de j\Iaio de 1560 SI 8, Ord. L. 1. til. 90 SI 1, L. 3 til. 18 SI 9.
-Anles de ser vacante, é jacente; e assim se deve entender o Reg.
cito de i859.

(589) Pereira de Carvalho, proc. orph. nota 292 ; Consolidação das
Lei' nota 1. ao art. i23i SI 1.; Reg. cit. de 1842 art. 1. e 1.1. ; e Reg.
cil. de J845 art. 1 j Av. de 14 de Abril de 1846, e outros; Reg. cit.
de 1859.

(590) Lei de 3 de Novembro de i830; Dispos. l'rovis. art. 20; Reg.
de 1.1> ele Março de 1842 art. 5 SI 11; Reg. de 9 de Maio de i8112
arl. i i ; nego cit. de 1859 arl. 20.

(591) lIeg. cit.. de 1842 art. 14; Reg. cito de i85' il al't. 31.

(592) Reg. n. 422 de 1845 art. 1. SI 1; e de 9 de Maio de 1842
;lIrl. H, 1\ v. de 8 de Novembro de 1858 no J(J. I'nal Supp. de 2 de
Dezembro; Reg. cil. de 1859 art. 3 SI 1. -: 30bre a presença: V.
nota 594.
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'2. 0 Se ha))l'esente na terra herdeiro descendente
'ou·a cendente (593).

3.° Ou coliateral dentro do 2.° gráo por Direito
Canonico, notoriamente conhecido (593 a).

4.° Se está presente na terra testamenteu'o dei
ado pelo testador que acceite a testamentaria, e
eja inventariante (594). .

5. o Se está presente na terra herdeiro institllido~

que acceite a herança (595).

(593) Idem.-V. nota 594, e 600.

(593 a) Reg. 2i133 de 1859 art. 3 Si L

(594) Reg. cito de 1.845 art. 1" Si 2; I\eg. cil. de 1.859 a1'1. 3 Si 3~
- E se, por estar ausente o testamenteiro, se fizer a arrecadação.
ludo lhe será entregue quando se apresentar, para dar cumprimento·
ás disposições testamentarias (cit. Si 2 e 3): bem entendido, se se
apresentar antes de feita a entrega aos berdeiros, ou de recolhido o
producto dos bens ao Thesouro (arg. do cito Si 2 e 3).-Nem basta a
pre ença por procurador, já porque é personalissimo o cargo de tes
tamenteiro e de inventariante, já porque o Reg. cito bem claramente
assim o dispõe; sem que se possa em contrario dednzir argumento
do art. i Si 3, que se refere a lJypothese muito diversa, como se lê
hoje no Reg. cito de 1859 arl. 3 Si 11.

(595) Arg. do art. 1. Si 1 e art. H do Heg. de \) de Maio
de 1842, e do art. 1. SiSi 1 e 2 do Reg. de 27 de Junho de 1845 ;
Dec. n. 855 de 8 de ovembro de i851. art. 2 ; Reg. cito de 1859
aTI. 3 Si 2. - O iJlustre autor da - Consolidação das Leis Civis
entende diversamente os Re~ulamentos citados, de 1.8112 c 1.845, e
acha incoherencia nessas disposições (V. nota 2 ao art. 1.232 Si 2). 
Mas essa incoherencia desapparece, desde que se atlender a que os
ne~ulamentos citados não se podem interpretar de semelhante modo,
,quando os herdeiros instituidos são nomeadamente designados no
,testamento; caso em que para eJles passa a posse dvil com todos
oS effeitos de natural, e em que não !la necessidade da habilitação
por serem chamados immed'iatamente pelo testamento: sendo que, si
-se achão presentes, e a herança é add'ida, não 'ha fundamento algum
para se proceder á arrecadação; tanto mais, quandu, sendo muito
<inferior o direito dos testamenteiros, seria verdadeiram<:nte inqualifi
cavei incohérencia que a presença destes obstasse á arrecadação e a
fizesse cessar 1 no entanlo que a do proprio herdeiro instituido (aliás
testamenteiro legitimo, e inventariante legal) não produzisse o mesmo
elfeito! E assim é expre so hoje no Reg. cito de 1.859 arl. 3 ~ 2.
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6. 0 Se o fallecido é socio de alguma casa com
mercial quanto aos bens sociaes; caso em que se
arrecadará s6 o liquido que lhe pertencer na socie
dade, em intervenção do Juiz de Orphãos quanto
á liquidação e partilha (596).

7.o Se o fallecido é Subc1ito Estrangeiro, com

uja ação haja tratado que a ella se opponha
(597) .

• 0 Se o fallecido é Mi.ni tro Estrangeiro, En
viado, ou outro Membro do Oorpo Diplomatico
(598).

9. o e é Agente Oonsular de Nação com quem
haja convenção a re peito; nao tendo, porém, elle
exercido alguma industria no Paiz (599).

§ 328.

Procede por conseguinte, a anecadação :
1.o e nao é presente conjuge, herdeiro, ou tes

tamenteiro, nos termo referidos (600).

(596) Cad. do Comll). art. 1: 09 j Heg. cil. de 1859 art. iO.-Nus outros
caso, tem lugar a arrecadação (Heg. u. 737 de 1850 art. 21 § 2): a
qual, porém, cessa de de que se firmal' a competencia commercial,
quer por faJlencia declarada depois da morte do inclividuo nos tel'mos
do art. 807 do Cod. quer pela nomeação de administração commercial
de que tratão os arts.309 e 3iO do mesmo Cod. e art. 21 § i e 2
do cito Reg.

(597) Reg. n. 160 de 1842 art. 43.
(5!J8) Dec. o. 855 de 1851 art. 11.

(599) ldem.- Só no caso de reciprocidade (cit. Dec. art. 24).
(600) Heg. cito de 1842 art. 11; de 1845 art. 1. § 1 e 2 j Heg.

cito de 1859 art.3.-Nem basta estar presente avô ou avó, quando
estão ausentes pai ou mãi berdeiro (Av. de 411 de Abril de 1846).

,
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2.° Ainda que o individuo fallecesse fóra do Im
peno (601).

3.° Ainda que haja herdeu'o presente, se é col
lateral fóra do 2° gráo por Direito Canonico, endo
a . uccessão ab-intestatu (~02).

4.° Ainda que no mesmo caso, haja presente
de. cendente, ascendente, collateral, ou conjuge se

é preciso que elles se habilitem (603), ou herdeiro
escnpto não designado nomeadamente (604).

5.° Ainda que haja testamenteiro dativo (605).

6.°' Ainda que haja na terra procUl'ador dos her
deiro ausentes, se não 1a quem seja inventariante
legalmente (606).

(601) Av. n. 11 '1 de 11. de Outubro de 11:145.

(602) Reg. cil. de 1859 art. 3 Sl L - Outra era a dispo ição ante
rior (V. Reg. cil. de i 845 art. 1 Si 1, que derogara ne ta partI:' o
art. 11 do de 1842; Av. de 12 de Janeiro e 14 de Abril de 1846 ;
de 23 de Novembro de 1853; de 16 de Maio, e 15 de Julho de
1.85~; 9 de Janeiro de 1855).- O qUI; é extensil'o, por ideutidade
de razão, ao conjnge quando berd~iro legitimo, por depender de
habilitação (Ass. de 16 de Fevereiro de 1786; Reg. cil. de i859
art. 1:1).

(603) Av. de 14 de Abril.de 1846; nego cil. de 1859 art. 3 a 8.
-v. nota antecedente.

(604) Arg. do. cil. Av. de 1846; Reg. cil. de 1.859 art. 3 Si 2.
V. nota 595.

(605) Arg. do Reg. n.422 de i8li5 art. 1.~ 2 ; e estylo.

(606) Reg. cil. de 11:142 art. ii ; e de 1845 arl. 1 Si§ 1 e 2. - A
disposição do art. 1 Sl 3 deste ultimo Reg. de 1845 rerere- e aos
bens 011 quinhões de herdeiros ausentes, que tem procurador presente
na terra; o que está de accorelo com o que se dispõe no mesmo
Re~. art. 2; casos em que taes bells não se arrecadão. Mas então
já os bens não são ele ausentes; e, porlanto, não ueve haver tal ar
recadação.-Esta me parece ser a verdadeira interpretação do Reg .
.cit. de 1845, confirmada no Reg. cit. de 1859 arl. 3 ~ 4.
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§ 32 a.

Ha lugar a arrecadação proVI ona:

1.0 Quando, sendo illegitimo o descendente

houver fundamento para contestar a sua qualidade
hereditaria (606 a).

2.° Quando o collateraes dentro do 2° gráo por
Direito Canonico não fôrem notoriamente conhe
cidos (606 b).

3.° Quando se duvidar da legitimidade do ca a
mento e dos filhos (606 c).

§ 328 b.

Aillda nos casos do art. antecedente, tornar- c-ha
definitiva, se snbsistirem o fundamentos para i::ito
(606 d).

§ 329.

omeado e juramentado o Curador (607) pr
cc le-se incontinente á arrecadaçao, inventariando- c

(606 a) Reg. no 2lt33 de 1859 art. 5; Av. de 24 de l\laio de 1859.
- Di posição applic vel, por idenlillade de razão, aos a cendente .
Se jUHificarem o seu direito incontestaveJ, cessa a arrecadação; aliá,
subsiste como definilil"a (Hego cil. art. 5).- Da decisão sobre a j u ti
ficação não ha recnrso (Reg. cit. art.7).

(606 b) Hcg cit. art. 4.- Se justificarem a sua qualidade heredi-
taria, cessa (cit. art. 2).-Da decisão não ha recurso (art. 7).

(606 c) Idem, art. 6.

(606 d) Ielem, artso 4, 5, 6, 7, combinaclos.

(607) Ord. L. i til. 90. - É o representante da herança em Juizo
ou fóra delle (Reg. cil. de 18~2 art. 24 § l. ).- TJeve ser preferido
o parente mais prOx.illlo, se róI' illolleo (Hegocle 1.859 art. 80).
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todos os bens de raIz, móveis, semoventes, dí
nheÍl:os, titulos, e maIS objectos que se encontrem

(608).

§ 329 a.

A arrecadação pertence ao Juiz de Orphãos <lo
domicilio do finado, ou ausente.- E, se tiver mais
de um ou nenhum, a competencia se regula pela
prevenção (608 a).

§ 330.

o Cmador deve prestar fiança idonea (609) ;
excepto se a herança é de pequeno valor, e não ha
quem o queÍl'a ser com tal condição (610).

§ 331.

Se fór a herança de subdito estrangeiro, com
cuja Nação não haja tratado ou convenção especial,
deverá o Juiz fazer as devidas communicaçães ao

.respectivo Agente Consular para sua SClenCla, e
para requerer o que convier (611).

(608) Reg. já cito de 1862 arts. 2 e 11; Reg. de 1859.- Com all
diencia do repre~eDtanLe da Fazenda, que assistirá por si ou pelo
Solicitador (art. 16 e 17). I

(608 a) Reg. já cito de 1859 art. 29.
(609) Reg. cito de 1862 art. 25; Ord. n. 10 de 17 de Marco de

1863. •

(610) Ord. n. 102 de 29 de Outubro de 18M; Reg. CiL. de 1859
mt. 20.

(61'l) Reg. Cil. de 1842 art.63; e de 1865 arl. .fi; nego de 1859
art. 33.
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§ 332.

Quando se haja feito ai:recadação de bens de
commer iante, ou mesmo de pessoa não commer
ciante nas circumstancias do art. 310 do Codigo
do Commercio, cessa a arrecadação logo que se
verifiquem as condições legaes para isto (612) ; e
6 se arrecadará afinal o liquido (613).

§ 333.

Ânecadada a herança, observar-se-ha o se
guinte:

1.0 Avalião-se todos os bens (614).
2.° Os objectGs de ouro, prata e joia sao reco

lhido , depois de avaliados, ao Cofre de Depositos
Publico (615); as iro como titulo da divida pu-
bli 'a, papei de egredos ele família (615 a).

(612) Reg. n. 737 de 25 de Novembro de i850 art. 2:1. SI 2; Dec.
n. 1597 do :1.° de Maio de :1.855 art. 2. - Essas condições são: :I.o que
não haja testamento; 2° que não hajão procuradores dos herdeiros
ausentes; 3° que os credores sejão commerciantes matriculados; 4° que
a divida seja commercial, e correspondente á metade de todos os
creditos, liquida e constante de titulos authenticos.- V. nota seguinte.

(6i3) God. Comm. art. 3119 e 310. - Tambem ces a a arrecadação.
se fOr declarada fallencia depois da morte nos termos do art. 807 do
Cod. (V. nota 596).-V. nego n. 2433 de i859 arL iO.

(614) Reg. cito de :1.842 art. i 7, e 28.- Todas as avaliações serão
feitas por louvados nomeados e approvados pelo Curador e Prúcu
rador da Fazenda, Fiscal, ou Collector (Reg. de i859 arts. 34 e 36, que
derogárão nesta parte o art. 28 do Reg. de :1.842).

(615) Reg. cil.ar!. 29; Av. de 23 de Dezl'mbro de 1858 no Jornal
Suppl. de 5 de Fevereiro de :1.859; Reg. de 1859 ar!. 38: compre
hendidas as moedas estrangeiras (Ord. n. 60 de i855); bem enten
dido quauclo reputadas mercadoria, isto é, não admiltidas.como moeda
Jegal do Imperl0.

(615 a) Reg. de i859 art.3S.
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3.° Titulas de dividas, e mais papeis conservão
se em guarda do Cmador (616).

4.° Os bens de raiz são postos em administraçao,
alugados e aproveitados como fôr de Direito (617);
e s6 se venderáõ, como os outros bens, no caso de
imminente ruina a juizo de peritos (618) nao ha
vendo na herança com que fazer a despeza do con
certo (619): ou fôr indispensavel para pagamento
de' credores (619 a).

5.° Os outros bens são vendidos com a maxima,
passiveI brevidade, em hasta publica (620).

(6t6) Arg. elo Reg. de !l de Maio de 1842 art. 29 cit.; art. 2ft
Si 2; Reg. de ~ 859 art. 38. - São igu,alqlente ~ecolbtdos ao Deposito,
passado um anno depois de concluido o inventario, se não fôrem
arrematadas as dividas (art. 55).-:-As acções de companbias igual
mente; excepto não havenclo com que fazer as entradas. ou amea
çando depreciarem-se; casos em qne por boa administração se deve
ráõ vender (Heg, de 1859 art. 38).- A importancia das cadernetas
da Caixa Ecollomica póde ser levantada pelo Curador; e entregue, com
as apolices, no Tbesouro (Av. de 4 de Janeiro de 1859-no Jornal
Suppl. de 5 de Fevereiro).

(617) Reg. cito art. 24 Si 4; Dec. n. 561 de 18 de Novembro de
1848, art. 1; Reg. de 1859 ar\, 43.

(618) Reg. n. 422 de 1845 art. 8; D~c. cit. de 1848 3rt. 1; m~smo

antes dos 6 mezes de que trata o art. 34 do Reg. de i842 (A v. 0.5
de 16 de Janeiro de 1845); ou do allDO de que falia o art. 53 do
Reg. de i859 (art. 43). V. nota 6~0.

(6i9) Roteiro dos Gollectores Si 110; e é a lH'axe na Côrte: é regra
de boa administração.

(619 a) Reg. de 1859 art. 43. - V. nota seguinte.
(620) Reg. de 1842 art.24 Si li, e art. 29; Dec.' n. 561 de 18 de

Novembro de 1848 art. 1; Reg. de ! 85\.1 art. 38.- Excepto Os moveis
de valor de afTeição (art. 38 Si 2).- Mas os escravos, gado, bestas e
mais objectos inberentes aos estabelecimentos agr~colas e fabricas, re·
pntados immoveis por destino, não se desmembrão (Av. n. 423 de 23
de Dezembro de 1856; Reg. cil. de 185;; art. 38). - Por via de
regra deve a venda ser a dinheiro á vista (cit. art. 29). Mas. permit
le-se que o seja a prazos, quando absolutamente não possa ser
de outro modo (Dec. n. 510 de 13 de Março de 1847 ; nego de 1859
art. 63), passando-se letras como nos contratos com a Fazenda (V.
Rot.dos Collcct. nola 177).-A venda deve ser sempre em praça, e
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6. 0 Todo o dinheiro, arrecadado, apurado da
venda dos ben, de rendimentos dos mesmos, de
cobrança de divida., etc., é recolhido aos Oofres

Publico (621).

'S 334.

Dentro de um anno deve o Ourador ter apurado
o bens, e recolhido o producto aos Oofres (622).

335.

Além das obrigações referidas, incumbe ao
Ourador:

1.0 Promover a cobrança das dividas (623).

jámai em particl1lar (011'. de 10 de Março de 1858 no JO"nal de
23). - se os objectos, porém, são de in ignificante valor, iSlo é, não
excedentes de 2008 rs. (Reg. 1e 1859 art. 41), vendem-se em uma só
praça, precedendo annuncio pelos Jornaes em substituição dos pre
gões, e até sem prévia avaliação; porque a slricla observaDcia de
todas e, sas formalidades absorvet;ia o valor, com evidenle prejuizo
(tal é o eslylo na Côrte sanccionado pelo Reg. de 1859 art. ll1.).
Tambem uos outros casos a praça é uma unica, independente de
pregões, que mrão subslituidos pela publicação e impressão do cditaes
no dia da allixação e da praça, mecUando 3 (lias para os moveis, e
9 dias para. os ben de raiz (Reg. de 1859 art. 39).- Sendo os hens
de pouca imporlaneia. não excedentes de 2008 rs. na commulD e geral
stilllação, póde o Juiz deprecar por simples omcio á autoridade que

houver atTecadado, a arremalação (art.ili). - O Juiz em alguns casos
póde reduzir o numero dos annuncios (art. 40): assim conlo suspender
indefinidamente a arrematação, (fUando o requcil'ão (art. 42): e acUar
até duas vezes a praça (art. 39).

(621) Reg. cito (le 1842 art. 24 Si 5, e art.29; !lego de 1859 art.38,
44, ú5 e oulros: deulro de 24 horas.

(622) Reg. de :1859 art. 53.-Anleriol'menle, 6 mezes (Re~, cito de
1842 art. 34).- Esle prazo conta- e do lermo linal do inventario
(Port. n.:117 de 4 de Outubro de 1842),

(623) Reg. cil. art. 2ú Si 3; Reg. de 1859 ar I. 79 Si 3.-E serão
responsavris, assim oomo seus fiadores, quando por negligencia vier
prejuizo ás hel'anças ~art. 25). - As . dividas não se podem vender
senão com aUlorisação especial do Thesouro, por causa juslificada (é
o estylo): excepto. se fOrem de dillicil liquidação ou cobrança, caso
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2. 0 Prestar contas em tempo devido (624).
3. o Defender a herança nas diversas acções que

contra ella se movão (625).

4. 0 Propôr as acções que fôrem necessarias a
bem da mesma (626).

5.0 Responder e informar em negocios relativos
á herauça, quando lhe seja exigido (627).

6. 0 Dar cumprimento aó testamento nos casos
em que houver arrecadação dos testados (627 a).

§ 336.

Do producto liquido da herança é devida por
(;entagem aos Empregados do Juizo (628).

em que, passado um anno depois de concluido o inventario, se podem
fazer a~rematar, com abatimento nunca maior de 30 % (Reg. de 1859
art. 55).

(626) Ord. L. i tit. 90; Av. de 27 de Fevereiro, 17 de Abril de
1.836 ; Reg. n. 160 de 1.862 art. 30 e outros.- Não são a cargo dos
Curadores, e sim d~s heranças, flS despezas de costeio e custas dos
processos, honorarios de advogados, aluguel de casas ou armazellS de
deposito para boa guarda dos bens, e outras semelhantes (arg. do
Reg. cito art. 8 e 26; Ord. n. 5li de 1.0 de Junho dE 1.866 e n.31i
de 1851). - São obrigados a juros de 9 % ao anno pela móra na
entrega dos dinheiros (Ord. n. 36 de 23 de Janeiro de 1.851). - E.
sujeitos á prisão, mesmo administrativa {Av. n. 269 de 1.855).-V.Reg
de 1.859 an. 79.

(625) Reg. u. i60 de 1.862 art. 21 Si 1; Reg. de 1.859 art. 79
Si 1.

(626) Reg. dI. arl. 26 SiSi 1 e 3 ; Reg. dI. de 1.859 art. 79 Sl 1.
(627) Cito art. 26 Sl 1., e art. 19.
(627 a) Reg. de i859 art. 79 Si 5, sem perceber vintena; mas obri

gado á conta no Juizo da Pro vedoria (cit. S; 5).
(628) Reg. cito art. 26, e de 27 de Junho de 1.865 arl. 70

; e de
1859 arl. 82.- A porcentagem é de 6 i/2 0/" a saber: 1. 0/ para o
Juiz, 1. % para o Escrivão, 1. % para o Procurador. 1/2 •/: para o
Solicitador, e 3°/. para o Curador (Reg. cil.).-O Juiz e Escrivão
têm sal vos os seus emolumentos (Reg. de 1.862 art. 26; e de 1859
art. 82); o Procurador, o SóliciLador e Curador, parám, não os tem



i45 ~

§ 337.

Os dinheiros de defunto e ausentes recólhidos
aos 90fres Publicos pre cravem a bem·do Estado
não sendo reclamado dentro de 3D armas (629).

§ 338.

O Juiz de Orphão é competente para admini.s-

(cit. art. 26, Av. n. 35) de 22 de Outubro de 1856).- Esta porcen
tagem é devida sómente do dinheiro liquido proveniente de quantias
arrecadadas em espede, venda de bens, cobrança de dividas, ete.,
recolhido aos Cofres ou em termos de ser recolhido (Ord. n. 98 de
i2 de S,'tembro de 1845, Av. n. :1.14 dE' 24 de Ontubro de 1.846.
Dec. n. 561 de 18 de ol/embro de :1.848 ar!. 1', OfI. de 8 ele Agosto
de 1857; Reg. de 1.859 art. 82. - V. nota 9). -E só pertence ao Em
pregado cm actual exercicio ao tempo da entrada (Ord. n. 109 de 5
de NOl/elllbl"O de 18~ 'I). Aos Curadores, além da porcentagem que
Ibes compete em commllm com os Empregados. cabe 2 °10 do valor
dos moveis e semOl/entes que não fôrem arrematados; 2 '1. do ren
dimento liquido dos bens de raiz que ficarem d(~baixo de ua admi
nistração. não excedendo. portlm, a somma annual de 400S rs. (Dec.
cito n. 2li33 de 1859 art. !l3, que alLeroll assim o disposto no an. '2
do J)ec. 561 de i848).-1\. porcenlagem de :1. 0/. conferida ao Procu
rador no ar!. 26 do ·Reg. de 184'.! pertence lambem áqnelle qne
sel'vir de [- iscai na promoção das arrecadaçõe ; e por is o ao Col
lector (Ord. n. 48 cle '16 de Julho de 11llt4 ; Av. de 26 de Março de
185J no JO/'11al de '2 de Abril; Reg. cil. de 1859 art. 82).- O levanta
mento de pOl'cenlügens e cnslas póde ser feito ou par precatorio do
Juiz de Orphão , ou pOI' omeio do mesmo acompanhado de certidão
escripla, snbscripla e assignacla pelo ESCI'ivão (Ord. n. 156 de 15 de
laio de 1851). - Não é deI/ida porcenll:gem quando não ha "erda

deira arrecadação, embora seja jacente a herança, v. g., de dinheiros
de orphãos por empreslimo no Thesouro e que, por fallecimento
dos mesmo, se repulão de JlCrança jacente. (AV. de 18 de Janeiro
de IS59 no JonUll de 14 de Fevereiro). - Nem nos casos de ar·
rec.aclação pro visaria referidos no SI ::s2ts a (Reg. cito de :1.859 ai ts. h, 5
~ 6).

(U29) Lei n. C28 de :1.7 de Setembro de 1851 art. 32 ; excepto se
foi inlPl'rompida, v. g., pela pr'opositura da hahilitação (Ord. de 27
de Dezembro de :1.855). - Para os diubeiJos recolhidos ha mais de
30 annlls quando se promulgon a dila Lei, concedeu-se o prazo de
3 allnos a coutar do i" de Janeiro de 1852 para serem recl"UJado~

(cil. art. 3:l).

P. F. 10
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trativ,amente mandar entregar bens indevidamente
.arr.ecadados (630).

§ 339.

A.s acções por dividas contra a herança devem,
iler ,no Juizo de Orphãos (631).

§ 340.

E bem assim as habilitações de herdeiro (632).

§ 341.

As aoções, porém, por dividas a favor da heran
ça, e quaesquer outras em que ella seja parte como
;autora, ré., assistente ou oppoente são no Juizo
Commum (633).

§ 342.

Sflndo.a divida superior a 200$ rs., deve ser pedi-o
I

(630) Av. n. 56 de 3 de Fevereiro de 18~5.- Nos casos duvidosos,
ou quando haja opposição do Curador, PrOCtlI'arlOl' ou interes ados,
de"em as Partes recorrer ao meio contencioso i regularmente os Em
bargos de terceiro (cit. AV.).

(631) !leg, n. 160 de 9 dp. Maio de 1842 ar!. 32; e n. 4'22 de
27 de JUflho de 18~5 art. 9. - Qualquer que seja a sua natureza se
gundo o Direito Commum, não póde ser no Juizo de Ansentes senão
por libello ou justificação l:onforOle exceder ou não a alçada do mes
mo (SI 3ltl).-O Juizo competente é o que tiver procedido á arreca
dação nos tel;Jl}os do Si íl29 a (Reg. de 1859 art. 48).

(632) Lei de 21 de Set. de 1328 art. 2 Si 5 ; Disp. Provo art. 20 ;
Reg. 1'•• 143 cle 15 de Março de 1842 art. 5 Si 10; Heg. ciL n. 11)0
de 1842 art. 32,; e n. 422 de 1.845 art. g: q~e substituio assim o
Juizo de lndia e Mina. Mas depois de julgdda vacante a herança e
devolvitla á Fazenda. qualquer reclamação deve ser no Jl1izo dos
Feitos (V. SI 3j3 e 'Dota 650). - O Juiz competente é o que hou
ver procedido á al'l'ec.adação DOS termlls do Si 329 a (Reg. de 1859
art. 46).

(633) Arg. do cil. Reg. .de 1842 arl. 32, e de 1845 art. 9; e de
,.8ó:J.-(V. 4." de 2:'> ,de l<1lv. de 183!t.)
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da por libello (634): até á alçada dI) Juiz p6de sê-lo
por justificação (635): excepto se constar liquida
e certa de escriptura publica, óu titulo por tal
~onsiderado pelas leis civis ou commerciaes (635 a).

§ 343.

As habilitações de herdeiros podem ser por li
belio, ou por justificação (636).

(636) firg. n. 622 de 27 dr junho de 1845 art 9 comuinado com
o Dec. n. i285 de 1853 art. 7; I\l'g. de 11::59 art.48.

(635) A. n. 3'13 de 3 dc Oulubro de 18.~6, que dprogou nesta
p3rt~ a urdo n. 382 de i7 de I:ezembro dc illS5, nego de {859
art. 48.

(635 a) Em qne póde O Juiz d~crelar o pagamento, mediante as
informações neccssarias, e não ha"endo oppo~ição (Reg. de {859 art.
6!)): sem rrCUI'SO da decisão (cit art. 49).

(636) Prr('ira e Souza, prac. civ. nota 1011. - É a praxe a se
guint'.!: ofTerece o a'mor os sl'Us arti!!os, quc o Juiz por despacho re
c('ue e manda conll ariar ou confe.. ~ar, ou ~iOlplcsml'llle que se pro
si:,:a ; a\lega o Curador da herauça ou contrm ía, e depois o Pl'o~urador

da Fazl'nda, ou Cullectnr: na dilação probaloria dão ·se as prova.: e,
ra7.0anc.lu alinal as parles, pror,'re o Juiz sua sentença.- Se o Cura
dor não junta procul'ilção, ou não diz rOl tempo, ~ lançado. Ias não
o repl'esl'nlanlc da Fazrnda. -I\ãrt lWslflo leslPnlllnhas; ~ indispen
savel qlle se junlem igualmenle dOCUuH'nloS oril{inaes e aUlhenlicos
(.llv. de 9 de !}!!osto de 17:>9 Si 6); CXC('pIO SC é illlpl.S ivel apresenlar
os prop~ios origillues, caso em q ne sc podem 1I11'erecC'r cópias aUllll'U
ticas, CllOllilnlo que, allt.,s de se faz,'r obra POI' ellas, consle que
fórflo a"crhatias nos original's tom ,IS lIl'c"ssariilS der.lara(:ões (llesul.
de 'l\l de Selo de {7bU). - Nestas Ilabililaç(il's dl'\'e-se delPrminar,
além da qllalidade de ht'rd"ÍI'O, II nllnu'r", pur ser indispensa"el para
design<lr-~e a quola a l'lllrcgal' (Cu lêa '1'<'111'5, ACÇ. Si 122; Ord. L. 1.
tit. 62 Si 38).-Não sr enlrC,a da IJcrar.ca srnão a qU1l1a que cal;e a
cada um, feila ii parI lha 110 J lIizo, srrvintlo d~ ill\'rnl'lriallle o Cu
rador (II"~, de 1842 <ll't. 16; I\t'g de 1!S59 art. 79 Si 1): excepto
BP. se habililar;io lI,dos, t a qUI'rem I ec.·bt'r rn~lobatlanwnle; ou
r<l~er ii partilha amigaVl'1 (cil. Si '11. -E srm babilila~ão regular não
se ('nlrrga ii heranç<l (Av. 11. 116 de 7de Abril de 11158).-Opro
curall"r leb'itimo e cum poderes espr<:i<lcs pôde rccebe-la. e lc' aUfar
os dinheiros q 'c couberem alI hCl'cll'iro, int1l'pl'ndeDle de certidão de
vida (A v. n. 53 de j ~5~). -/\ rrecadados os Iirns de algum I:eligioso
não serão cnll'l'go('S ao I'l'sprclivu MlIslcirll, SI'llIlJue St. habiljl' (Av.
n. 2..7 de 5 de Nov. dI' l.b40).-.obrc <IS sUCCl'ssões, tanto por les
tamento como ab-inleslillo: V. uola 777.
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§ 344.

Das. sentenç?S p,roferida a favor d~ credores, e
de herdeiros, em valor excedente 3J 2:000$ 1'8-. ha ap-'
peliação ex-officio para a Relação do Districto (637).

§ 344 a.

Todavia é licito ás Partes appeliar, se exceder á
alçada do Juiz, isto é, a 200$rs. (637 a).

§ 345.

Â habilitação de herdeiros não é necessaria:

1.° Quando a arrecadação é indevidamente feita,
por não ser caso delia (638).

2.° Quando a arrecadação é de q1.Úllhões que
em inventarias fôrão lançados a. interessados 3tU

sentes, constantes do mesmo inventario (639).

({;37) Reg. de 1859 arta. 46 e 48.- Anteriormente, 200g000 rs.
(Rpg. n. 160 de 1842 art. 32, n. 422 de i845 art. 9 combinados com o
Dcc. n. i285 de 1853 art. 7; Av. n. 382 de 1.7 de Dez. de 1.855).
-E. sem que se tenha preenchido este preceito, não se. devem en
tregar os bens, nem cumprir precatorios de levantamento de dinhei
ros (Ord. n. 227 de 30 de Julho de 1840; n. BO de i845). - A.
Relação substituio a Mesa de Consciencia e Ordens na competencia
'para conhecer das habilitações de herdeiros (Cit. Ord. de 11140).

(637 a) Reg. cito de 1859 arts. 46 e 48.
(638) Arg. dos 1\eg. dt: 9 de Maio de 1fl!t2, de 27 de Junho de

i84j, e da Ord. n. 76 de 25 de Fev. de 1857 ; porque só se exige a
habilitação q~ando a herança é propriamente jacente nos termus de
Direito, e como tal legitimamente al'l'ecadada: sendo que. no caso
~ontral'io, a illegalidade !.la arrecadação não póde fundamentar a exi
~encia da habilitação j e, longe disto, autol'isa a entrega sem tal fór
:malillade, por dever cessar a mesma arrccadaçãp. - Apenas' se póde
~xigir, por cautela, ii prova da legitimidade. e identidade da
pessoa.

(639) Ord. n. 7f) de '25 de Fev. de 1857; porqu-e são, nessa hy
pothese, bens ri!;'orosamente de ausentes (e não' herança jacente),
que se devem entregar a seus donos desde que se apresentem (Otd.



H9 -

'3.o Em outros casos semelhantes (640):

§ 346.

Não se entreg'a a herança devidamente arreca
dada, sem que sejão préviamente pagos os direito

devidos da herança, e da habilitação (641).

§ 347.

Das heranças arrecadada8 pelos Consules Portu
guezes e de ouu'as Nações conforme os tratados que

L. 1 tit. 62 Si 38; :1c~. n. J 60 de 1842 art. 2). -Para.a entrega, no
caso em qne se duvide da identidade l: legilimidade (la pessoa, basta
uma justificação sumlllaria :-0 que é de praxe na Côrte.

(640) Ord. cit. n. 76 de 1857. -V. g., a respeito do conjuge quanto
aos seus bens e hei deiros necessarios, cujo dil eito seja incontf'Slavel
cerlo e i1ldubitavel nos termos dI) J\SS. de. 16 de Fev. ele 17b6, e do·
i1lstiluido nomeadam llte em testamento, c.hamados assim i71lmedia
lamente, sem dep ndenria dr habilitação. á herança; porque rntão os
bens ou herança são propriamenle d ausentes, e devem ser entre
gues a sr.us dunos.-Para este lim, porém, deve-se proceder no Juiz()
da al'l'ecadação aoin"eutario eparlilha, se rÓI' nece.sario (Reg. n. ~6()

de ~8!1'.l art. 16). -A 1'·a7.'!nda 1'1'l)vinciall,ão precisa habilitar·se para
receber os direitos qne lhe pcrtenção das heranças, embora arreca
dadas como jacentes. Ord. 326 de to de i\ov. de 1858.

(64l) nego cil. n. 1GO de 18112 art. 36, e n. 422 de 1845 art. iO,
Av. 1.16 de 7 de Abril ele 1~58 ; Reg. de H15!l art. 6L- ubre tàes
dirl'ilos: V. SiSi 41:! a 42f, e SiSi 507 a 575. As dividas passivas.;
porém, não são sujeilas a estes imposlos (Ord.u. 7!J de 1845. n.111
de 18~7).-l\em aquella disJlosição é extensiva aos credores (Rel!. de
1859 art. 6i).-EstancJo recr,lhida aoS Cufres Publicos, é enll'egne á
vista de deprecadas do Juiz. acompanhaelas das I,abililações originae
dos herdeiros (Reg. cit. ele 1842 art. 35; H('~. dr. 18~9 art. 58).
depois d~ intimado ou requrrido o Curarlur e o Procúrador ou Fiscal
da Fazenda (estylo, fundado na Ord. L. 3 lil. 86). - QU3nto ao
credor s, basta que rrqueirão com ~nas s~nteuças, e pl'ecatol'ios, na
fórma geral, sem, obrig"ç;io da apl'l'sentação dos antos originaes (Orà~

de '10 tle Ont. de ,1845,; Av. n. 30 de '14 de Pe ... de i811ts ; !leg. de
i8!'19 art. 60). -Não sendo p,o~sivel apresenlar os antos originaes d
ha,bililaçãll por eslal'eJII no '\'tlt'SOUI'O,. e~tl· rcrnclle cópia á: Thesolll~

l'arias, se fôr ncces511rio, (011'. de 10 -de Jnlho de 1!láts .no lO'mal de
25). -As depFecél~la3(serão substituiJas JJor simples officio d Juiz,
sempre q~e o l'~lor: não exceder a, 2:000~OoO 'I'SI (Heg; de·i8690
art. 59).
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vigoravao, e não liquidadas quando estes findárão,
tomão conta os Juizes de Orphãos, sem annullarem
acto algum (642).

§ 348.

Assim como, devem proceder á arrecadação das
heranças e bens de estrangeiros, embol'a falleJidos
antes da expiração dos tratados, que o não tenhão
sido, e na f6rma da Lei Oommum (643).

§ 349.

Quando nas heranças de estrangeiros haja inte
Tessado menor f6ra do Imperio, deve o Juiz no
mear-lhe curador que o trate de habilitar (644).

§ 350.

Arrecadada a herança, devem- 'e immeàiatamente
fazer todas as diligencia neccssarias e legaes para
o fim de comparecerem o~ herdeiros (645).

(6.'1'2) Av. n. 1.6 de 31 de Jaueiro de 18.'18, e n. i9 de 17 de Jao.
de 1!súV.

(6.'J3) OIT. n. 412 de 11 de Ont. de 18'1!í.

(6úl1) Av. n. 71 de 1ú tle Abril de i8ú7.

(6.'15) HeA" n. 1bO de 1 'lú ~ art. 1.5; n.~g. de 1859 art. 32 e sc
gnillu'!So -Obtidas as passivo'is illrorllllçõ~s sobre a nallll'alidade dos
falleci los, llIalldará o Jui:l allixar P, /ilaes no seu Lerm.,. e diril;ir,í de
precadas aos dos t{,l'IlIOS da Ilatnralida.le cios n)CSIllIJS linatlos, ~e [ôrem
nacionaes, alim de lá se allix.lrcm lambem elilaes pULo klllpO raZ\la velo
~bamaudo os heru 'iros 'lIcces~ort'S, a virem habiiltur-se ~cit. arts. 15
e :5'2).-5e o Ldlecid" fOr eslrangeiro (eLe açio, a respeito da qual
(llltra consa não se ache detel"ll1inada), o Juiz o participará ao respe
.clivo Consul. e na [alta deste ao Millistro do.i Negocios E·ilI'allgdros.
lpara COllllllulliea-lo ilO pliz tia llaturilliJade di) [all~cido (I\e:;. !I. [1'12
de 18ú5 art, 5; lIeg. de 'I ~5\) art. :l:3). -O prazo para cOlllparecererQ
nunca deve ser ilÚaior a trinta dias (On!.. L. ú tit. 6 § 1, tit. 11:5 Si 2).
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§ 351.

ão comparer.endo, layrados os terrno's devidos,
julga-se vaga para a Fazenda (646).

§ 352.

o Juiz de Orphão compete t não s6julga:rvagos
os ben (647), mas tambem fazer vender em. hasta
publica os bens de raiz vagos (648).

§ 353.

Apurados assim os bens, e adjudicados como
vagos á Fazenda, termina a jGrisdicção do Juiz de
Orphão. (649)' e conseguintemente, as rec~a

mações dos interes ados devem ser no Juizo dos
Feitos (650).

(G!l6) Reg. cito de 01.%'2 art. 33; Brg. de 1859 art. 51: por e s~s.

termos deve r.on~tar c1al'anlPnte que se procedeu a todas as diligl'l1cias
lrgacs, com audip.ncia uns Fis:acs.-Se lia pill'entes ainda collilLelacs
alé ao i O· ;1:ráo. ou conjuge ii quem caiba a succcssão, nãu e pôde
e til dC\'olver por vacanLe ao E'tatlo (I\eg. Clt. de i8!!'l art. 3 V. 114

cOllformidade das leis 1,igentes; Av. n 5 ue iG de Jan. de 1.84;}j
Ord. L. 4 LiL. 94 e 96 pr. )

(647) Reg. CiL. de i811.! al't. 33; Reg. de i859 art. 51.
«(i!l8) lIeg. n. 4'12 de 1845 al·l. 6, que rel'og1u nesta parLr.

o art. 2l do cilado de i8lJ2. - EXC~pIO se algum fór cUIl\cnicnte
ao serv'ço do ESlado, e o Guverno assim o ordenar (Reg. de 18fl9,
arLs. i2 e 54).

(54!) Pela regra gcral da Ord. L. 3 til. 65 pr., e til. 66 S) 6, e
cm ,isla da nalUITza espcci.J1 da cnlença em tal caso, que de
vol \'e ao Estado em propl icdade laes bens na qUJLidade ele succcssor erD.
falia de sllccessão parliclllal·.

(U50) Ileg. cit. de 1859 a~t. 52: Polrquc, devolvidos as,im os bens
â Fazenda em fillLd de succc~s50,. clla o: recebe comn seus pl'oprios.
do ml'smo modo qlle os recebem os lierdeirns parliculares; termus elO
que, de,endo ser clircclamente parle 0111 tões reclamações como se·
nhora e possuidora dJS bens, d(~vclll as eaus:ls rclalilas ser Ir .tatlas 113

cu Juizo "rivali\'o (L. n. 242 de 2\J de Nuv. de ilSút arl. 2): assim.
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§ 354.

Aos Juizes <le iDireito em cOlTeição compete pro
-videnci·<tl' sobre o andamento dos inventarias destas
heranç:a e bens de ausentes, e e:ífectiva remes a
dos (-liuheir?s para o Thesomo e rrhesomarias;
.a sin L como equestrar os bens não arrecadados, ou
sane .gados, ou indevidamente possuidos pelos Juizes
Om adores1 Escl'ivães e Officiaes (651).

sEcçlon.

lleranças jacentes, segundo tratados, estylos dípla
matícos, e convenções especíaes (o).

§ 355.

As heranças dos Membros do Corpo Diplomatico
.não são sujeitas á arrecadação segundo a lei com
.;mum, e sim na fÓl'ma dos estylos aceitos (652).

§ 356.

Igualmente o serão dessa mesma fórma as
·dos Agentes Consulares das Nações' em que se

1:omo, drpois de Inahilitados os herdeiros e eutregues os ben~, as re
.:Iamações cessão de pertencer ao Juizo de Orphão~ por ter cI'ssado

éausa e fundaml~nlo de sua competenda. (V. § 67 e nota .{;J83.) .
I

(651) Dec. n. 8'-3!t de 2 de Out. de i851 art. litL

(o) V. SuppI. n:l. 1.513 a 1.72.
(652) Dec. n. 855' de II de Nov. de 1.851. art. H .. ~ . .
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guarde para com o Imperio a reciprocidade a tal
respeito (653): excepto se o Agente Consular tiver
exercido alguma industria no paiz (654).

§ 357.

As heranças jacentes dos estrangeiros domicilia_
dos no Imperio serão arrecadadas e administradas
quando haja tratado ou convençao que as exceptue
das regras geraes, segundo as regras especiaes con
signadas nos tratados e convenções (655).

§ 358.

PÕl' via de disposição geral a este respeito existe
o Decreto n. 855 de 8 de Novembro de 1851, que
será observado, dada a reciprocidade por accordo;

(653) Cito al'ts. ii e 24 do Dec. n. 855 de 8 de Nov. de 1.850 com
binados. - Quaes sejãJ essas Nações: V. nota 656.

(6:>4) Dec. cil. de 1.85i ar!. H.
(655) Reg. n.1.60 de 9 de l\1ain de 1.842 art. 43; Circo de 25 de

Sel. de 18!J5 (V. l\elalorios <lo Minis!. dos Eslrang. de 1.847 e 1857).
Actualmente subsiste esta excepção unicamente para a França, em
virtude do art. 4 do Tratado de 8 de Janeiro de 1826, e al'!. 1 do
Addicional de 7 de Junho, por serem prrpelllus (Circ. cito de 184~)~

o que todavia não é bem liquido (V. .ReJa.tori(l do Minis!. dos Estr.
de 1857).-0 que semelhantemenle se achava estipulado para a In
glaterra e outras Naçõl's cessou com a expiração dos respectivos tra
tados. -Mesmo nos tratados modemos com as Hepu,blicas do 'Rio da
Prata, e outros ESlado, tcm sido re alvada a legislação do paiz,
porque s6 se tem concedido a admini tração aos Agentes Consularçs,
tania quanto o pe1'lníltãl l as leis do!! "cspectivos Estados (V. com
Urugu3Y, lrat. de 12 de Out. de lo5t art. 2; com a 11epublica Ar
geltlina, trato de 7 de Março ele 1856 al'!. 6, mandado olis~rvar por
Dec. n. 1781 de 1.!t de Julho de 1856 ; com o Pal'aguay, tra!. de 6
de Abril de 1856 al·t. 10 ult. parle, por Oec. n. 1'7.82 do mesmo
anno ; com o lmperio Ottomi1no, traI. de 5 dc Fel'. de 1858 aJ:t. 5
por Oec. n. 22~8 ,de 2 de Ou!.): e tal é a oplllião ~o Governo (V. Re
lataria do Miais!. de slrang. de 1858).
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o que deve ser declarado por Decreto do Governo
(656).

§ 359.

Neste caso, procede o Juiz de Orphaos li. arreca
daçao, servindo o Consul ou Vice-Oonsul respectivo
de Curador nato ou forçado (657).

§ 360.

Não tem lugi'tr a arrecadação :

1.0 Quando está presente na terra conjuge que
seja inventariante (658).

2.° Ou herdeiro, de. cendente, ascendente ou
m.esmo collateral, reconhecidamente tal (1 quem
compita ficar em pos e e cabeça de casal. e ser lll

ventariante (659).

(656) Oee. cito n. 855 de 18'it al·t. 2!l. - Applica"el por ora aos
seguintes: {O Portugal (Dee. n. 882 de 9 de Dezembro ele 1851); 2·
Suissa (Ore. n. 1062 de G de 'ovem[,ro de 11152); 3° PdI'ma (Oee.
D. 1.143 de 12 de Abril de ifS53.-(V. I\elal. di) Miuisl. de Eslrang.
de 1857).-l\Ias tão sõmenle se o e~tran;eiro tiver fillceil!o dcpois
da data da publir.ação do D~ereto referillo de dl~c1aração (Cire. n. 86
de 18 de Fevereiro de 1851j). - Com a Ilcpubliea do Ur'uguay foi
i~ualmellte ajustalla por notas rever aes de 13 de Novembro e 21 de
Dcze'lIbro de :lo 57 a obsel'vaneia do eit. Dee. de t 851. (V. Relat.. de
Eslrang. de 1858).

(657) Dee. cil. n. 855 de 1851 arl. '2 e seguintes.- E pôde o
Consul ou Viee ·C~nsul ser ad nilli.1o rOl' pl'Oeul'adol' ou delegacio a

, fazer ül'l'eeatlaçõês cm ltqal' unie ndo baja Ao::ellle C1liSuldl'? Fo
queslão su~eitada, e que se acha l'csolvid.l pelo D~e. n. 2127 de 13 de
Março de i85 .• que permittio-Ihes delegai' em p~soa3 idouea~ 110
deres para t:ll fim, dadil a recipl'<ldJale, c sujeila essa no!neação ao
exequatur do Governo Imperial.

(658) Dee. eii. de 1851 art. 2.

(651) Idem. - É di p1siç:ío id3ntiea i\ c\o arlo II (10 "ei. n. 1.60
'l!e 1842; qllll solJreu. qnanto ao eo'nm·lm. a Iilllitaçl0 tio a rt. t Sl t
<do nego u. 422 de i845, e de 18:>9 art. 3 Sl 1. •
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3.° Se houver testamenteiro presente na terra
(660).

4.° Se estiver presente herdeiro i.nstituido no
testamento (661).

§ 361.

Não compete ao Agente Consula;r a Curadoria:
1.0 Quando o faUeciclo não fór subdito de sua

Nação (662).
2.° Quando algum herdeiro reconhecidamente

tal fór ÇJidadão brasileiro, ainda que esteja ausente
(663).

3.° Quando a faUecida, posto que estrangeira de
nascimento, fôr casada com Cidadão brasileiro (664).

4.° Quando estiver presente Viuva, principal
mente Brasileira, (665).

~ 362.

Feita a arrecadação e in'7entario dos bens (666),
procede-se á smt avaliação (667).

(660) nec. n. 8:;5 dll 8 de No\'. de 1851 art. 2. - Determinação
igual li do arl. 1 Si 2 do Ueg. n.422 de 184:>.

(66\) Cit. Dcc. art. 2.-y. nota 595.
(661) Dcc. cil. art. 2.

(663) Idem.

(66!!) PJr ser então Bmilcira (Av. n. 1!17 de 17 de Março
de 185Ii).

(66j) Av. 70 d~ 5 (le ~hrço de 18')3: co'npetin'lo a') Ag .lltc Con
sular unicamente assis;ir ao in\'cnl<lrio 1:01110 r~pr"senlanlc d,"s hcr
dl'iros c illtl~"e:lS Itl.S ilus~nll~s de 5U" n d:lllillidatle; mas nãJ arre-.
ca.!dr o qlle lhe vllllha ii pCl't,~ lc~r (AV. cil. l.

(666) D~c. já cil. de 1851 ai t. 2.

(6ti7) ESlylo na Corte; porqlfc não se lhe oppõc o "Qec. referido de
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§ 363.

E são então confiados á guarda, administração e
liquidação do Agente Consular (668).

§ 364.

Iminediatamente depois da arrecadação se farão
publicar nos Jornaes annuncios chamando quaes
quer credores a requererem dentro de um armo o
que fÓr a bem do eu direito (6'69).

§ 365.

Decorrido o anno, e não comparecendo credor
algum, não pendendo questão obre a herança, e
'pagos os direitos ao Estado ou demonstrado que
não 'ão devidos, p6de o Agente Consular dispôr da
herança, e remetter o seu p1'oducto conforme as
Instrucções que tiver (670).

i85t, e é conforme aos Regs. gerars de l.B~2, 18lt5 e 1859, que em
tudo quanto não fOrão expressamente alterados continuão a vigorar
(V. Si 369 e nota 676.)

(668) Oec. cito n. 855 de 8 de Novembro de 1851 art. 3.-P6de o
Consul vender os bens? quaes? e de que modo? São qucstõ s que o
Dec. cito não resolveu, parecendo todavia dar lu~ar ii interpretação
aflirmativa pela maneira lata em que se acha concebido neste ponto:
de sorte que, praticamente nesta COrte, o Consul, depois de avalií\dos
os bens, faz vender tudo em leilão commercial.

(669) Cito art. 3. - E onde não houver Jornaes? Pó'de-se rerOl'l'e(
aos do lugar vizinho; e, em ultimo caso, aos editaes, que são meio
judicial de publicidade.
. (670) Dec. cit. n. 855 de 1851 art. ú: que serll então con iderado
pelos tl'ibunaes do paiz como o unico responsavel, para com os her
deiros. - Para se verillGar se tem ou não lugar o pagamento de di
reitos, deve o Agente consular mGstrall por dOQumelltós suOicientes e
devidamente lpgalisados qual o gráo de parentesco (arl. 3).- Mas
que direitos pagar, visto CO!TIO quando delidos são de 10 oi. ou de
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§ 366.

Havendo reclamação de divida, ou questão sobre
parte dos bens, proceder-se-ha do mesmo modo
quanto á parte. liquida, depositada a importancia
da divida ou que tão, on reservado o objecto desta
(671).

§ 367.

enh~lIDa divida será paga sem audiencia dos

Cmadores (672), e ordem do Juiz (673): excepto
as despezas ciD funeral, que todavia serão autori
sada logo pelo Juiz ou pela Autoridade Policial

(674).

20 "f., conforme o gráo de parente-co nas successões ab-intestado, e
não se souber ou puder provar a existencia de herdeiros? É questão
que o Oec. cit. não resolveu; parecendo que é o unico expediente
cobra-los na razão do maximo da taxa. - E. perde o Estado o direito
eventlial a e ses bens por vacancia? É outra questão que o Dec.
referido não resolven; parecendo todavia decidir pela affirmativa,
cumo se lê na nota 3 ao art. :1260 da Consolidação das Leis: o que,
"todavia, quanto á propriedade territorial não póde ser admittido sp.m
perigo pelo grave inconveniente politico e internacional de vir ação
estrangeira a possuir parte de territorio brasileiro. - Para que se en
treguem as beranças aos herdeiros, não é indio;pensavel a habilitação
com recurso forçado para a Helação (cit. art. 3 e .'t) : todavia é de
estylo na Côrte e em outros lugares proceder-se á habilitação, e ap
pellar o Juiz ex-of!icio, na fõrma geral (Av. 30á dp. 18 de Ontubro
de 1.858).- Os direitos devidos são os da habilitação, e do sello ou
taxa da herança, inda quando formal habilitação não se faça no 1111-
perio (cit. Av. de 18 de Out. de 1.858). '

(67i) Dec. cito n. 855 de 8 de Novembro de 1.851. art. G.

(()72) Dec. cito art. 8; sendo tambem de estylo onvir·se o Procu
rador ou representante da Fazenda, pelo in'teresse que possa ter
nestes inventario.

(673) Cit. art. 8; que não exige jnstificação; nem libello forçado
com appellação quando excedente da alçada do Juiz. Mas é de estylo
na Côrte e outros lugares proceder-se segnndo a regra geral.

(674) Cito art. 8.
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§ 368.

Nos casos dos arts. 309 e 310 do Cod. Comm. y

o Agente Consular s6 arrecadará o liquido; mas
p6~e assistir e requerer o que convier (675).

§ 369.

Em tudo quanto as Disposições g'eraes não se
oppôem, nem fôrão derogadas pelo Dec. ll. 855 de
8 de Novembro de 1851, devem ellas ser obser
vadas como vigentes (676).

§ 370.

Nos lugares onde não ha Agente Consular ou
seu Delegado (677) a arrecadação é feita igual
mente pelo Juiz de Orphãos, servindo porém de
Curador~s duas passoas da nacionalidade do fal
lecido, e, na falta, dous proprietal'ios ou nego·
ciantes (678).

§ 37l.

Estes serão o, guarda.s, administradores e liqui
dantes (679).

(675) Oee. r.it. n. 855 de 8 de Novembro de i 51 al'I. 10.
(6í6) Ord. de 23 de Sell'mbro dI: 1852; orr. de 5 de Junho de

i85lS (no Jornal de 12).- Con~r~lIintel1lente, sãl) dp.vidas pon;('nta
gens; são os Adminislradorl's obrigados a conlas, e c,: o qne prali
cameute se ohserva nesta Côrte. - Os emolumentos do Juizo são
tambem deviJos (Ore. cil. de UI;)l art. 10).

(677) O Govrrno desi~nará qnae5 os lu.!arrs em qne el1es serão
adllliltidos (Dec.cÍl, dI! 1S51 an. 2:1 j flec. de 13 de l\larço de lSó8).

(678) nec. já cil. de i8.1 art. 6; AV.·de 6 de Março de U58
(Jorflal de 23).

(679) Cito art. 6.- E poderão requerer a porcentagem conforme as
leis do Imperio (art. :l.U).
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§ 372.

Dentro de 15 dias a contar da noticia que tiver
do fallecimento, o Juiz deve remetter ao Ministro
de E trangeiro na Côrte a certidão de obito e as
informações sobre naturalidade do fallecido, idade,
profi são, residencia, e o mai que constar obre os
bens, parentes etc. (680).

§ 373.

O Ministro de E trangeiros, neste ca o, se enten
derá com a re pectiva Legação ou Agente Consular
sobre o destino do liquido da herança (681).

§ 374.

E aSSlfi se procederá, feita a communicação ao
Juiz (682).

CAPITULO II (p).

Bens de ausentes.

§ 375.

São bens de ausentes:
1.0 Os de pessoas au entes

são vivas, e mortas (683).

.
que se nao abe e

(6110) Oec. cit.n. 855 de 8 de ·ovem1>ro de 1.851 art. 7; Av. de
6ele M?rço de l,858 (Jol"nul de 23).

(681) Idem.
(682) Ar~. dos arts.6 e 7, e Av. cito
(p) V. Supplcm. n. :129 a l, 72.
(683) Reg. n. 160 de 9 de Maio de 1842 arl. i S\ '2 ; Reg. 0.2[133

de 15 de Junho de i859 art. 1. Si 2; Oru. L. 1. til. ~O.- Ou se pre
sumem mortas (Ord. L. ~ liL. 62 S\ 38).
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2.0 Os de pessoas que se ausentárão sem se
saber do seu destino, deixando bens desamparados
(684).

3.o Os de herdeiros dos' fallecidos com testa
mento ou ab-intestado, quando não estiverem no
lugar procuradores que os representem e recebão
em tempo o que lhes pertencer nas partilhas (685).

§ 376.

Todos estes bens SQ arrecadão, inventarião, e
administrão, co~o os das heranças jacentes (686),
pel:ante o Juiz de Ol'phãos (687), até serem entre
gues a seus donos ou herdeiros (688) ou se haverem
por devolutos á Fazenda (689).

§ 376' a.

Os bens dos ausentes continuão sempre em ad
ministração, até que os herdeiros se habilitem para

(684) Reg. cito de 9 de Maio de 1842 arl. 13 ; e de n. 2433 de !5 de
junho de 1859 art. 23; Ord. L. l til. 62 § 3ll, tit. 90.

(685) Reg. n. lt22 de 27 de Junho de 18lt5 arts. 1 SI 3 p. ar(. 2;
Reg. cito de 1859 arLs. 3 § li; porque em tal caso ficão desamparados.

(G86) nego cito de 1842 arls. 2, 12, l6, 18, 20, 2li, 26, 28 e se
guintes; UP.g. cito de 18li5 arts. 1. e 2; Ord. L.1tit. 62 § a8, e lit.()Q;
/leg. n.2403 de 1859 arls. 2, 20, 2'1, 22 e outros.

(687) L. de 22 de Setembro de l828 arts. 2 § 4 e 5; L. de 3 de
Novembro de 1830; Dispas. PrOI'is. arts. 20; nego n. 143 de 15 de
Março de 1842 art. 5 § 7, 10 e 11. ; Re~. n. H;O de 18lt2 arts. 2,
12, 13, 20 e outros; Reg. n. 4'1.2 de !8lt5, arLs. 2, 20, 21, 22 ;
lIeg: cito de i85\}.

(688) Ord. L. ! til. 62 § 38, tit. 90; LL. cil. de 1828 e ! 830 ;
Reg. n. 160 de 18lt:l arts. 2, 35; Av. de 25 de Fevereiro de 1857 ;
Reg. de ! 859 art. :lo

(6/lD) nego já cito n. l60 de 1842 art. 2; e de l859 art. 2; Y
nota 6116.
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a cUl'adoria ou successão provisoria, ou até que sê
recolha o seu producto aos Cofres Publicos, quando
se provar ou reputar provada conforme Direito a
morte do ausente (689 it): excepto os moveis e se
moventes, que devem ser immediatamente vendidos
na fórma geral (689 b).

§ 377.

Quando em algum inventario fór interessado al
gum herdeiro ausente sem ter procUl'ador que o
represente, o Juiz de Ol'phãos nomeará Curador
que assista por parte desse ausente, e arrecade o
que lhe pertença, se em tempo não comparecer
elle por si ou por seu procUl'ador para receber e dar
quitação (690).

§ 378.

Não tem lugar a arrecadação:
1.o Dos bens ou quinhoes pertencentes aos her

deu'os dos defLmtos testados e intestados, quando
estiverem no lugar procUl'adores legitimamente
autorisados parar receberem o que lhes pertencer
(691).

(689 a) Iteg. de 1859 art. 57.
(689 b) Idr.m, in fine.
(690) Reg. \l. 4'12 de 1845 art. 2; Rl"g. de 1859 art. 9.- Send o

inten:ssado estrangeiro, pócLe o Agr.nte Consnlar respr.clivo assistir
por elle ao inventario; mas não arrecadai' o que lhe venha a per
tencer (Av. 79 de 5 de Março de 1x58.-V. nota 6ti5).- O Curador
omisso em fazei' a arrecadação, e o Juiz qlle tolerar tal abuso, são
responsaveis (Av. de 8 de ovembro de 1858 no Jornal Supp. de 2
de Dezembro).

(69!) Reg. cH. de 1845 art. 1 Si 3 i Reg. de 1859 art. a § ú..
P. F. U.
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2. 0 Dos bens de pessoas ausentes, mas que se
sabe existirem e não os deixárão em abandono
(692). '

§ 379.

Sendo a ausencia por mais de dez annos, quando
tenha deixado procurador na terra, ha lugar a
decretação da successão provisoria (693); e POI'

mais de quatro annos, quando não tenha deixado
I

procurador (693 a).

§ 380.

Sendo por maIS de dous annos, de navio, de
que se não tenha noticia, devolve-se a herança
por testamento ou ab-intestado (694).

§ 381.

Sendo por maIS 30 annos, p6de ter lugar a
successão definitiva (695).

(692) Arg. das Ol'd. já dI. e rIo !leg, n, 160 de 1842 art. 1 § 2
e art. !l3, assim como do Reg. de 18;')9 arts. ii, 23 e outros.

(693) Ord, L. 1 til. 62 § a8 j neg, n. 160 de 1842 art. 12 ; Reg. de
f859 a1'1. 47 Si 1.- Mediante a devida habilitação, no Juizo de 01'
Phâos, e pagamento dos direitos (urls. 2, 32 e .36 de 1842, e at'l. 47
Si 2 do Reg. rle 1859, e Av, de 28 de lIlaio de 1859 no Jornal
Suppl. de 10 de Junho). l\eceheráõ por inventario, e prestando fiança
(Ord, cit.). .

(693 a) Reg, de 1859 art. 47 § 1.
(694) Lei de 15 de Novembro dp, 1827; Reg. de 1859 art. 47 § l.

- Mas provisoria, e não definitivamente (Consolidação das Leis nota 4
ao art. 33).

(695) É esta uma questão que a Ord. L. 1lit. 62 Si 38 não decldio.
- Mas, não devendo fi(;ar indeterminadamente suspensa a acquisição
definitiva dos bens, indispeh~avel é fixai' nm termo; sendo o mais
regular o de 30 annos, já por ser o da prescripção geral (Orc[, L. 4
tit.79), já por ser o da prescripção dos dinheiros de ausentes a
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§ 382.

Se os donos dos bens comparecem, entreg~o

se, independente de habilitação, mediante as cau
telas e justificações necessarias sobre a identidade
e legitimidade das pessoas (696).

§ 383.

o pagamento de dividas a que estejão sujeitos
os bens segue as mesmas regras que a respeito
das heranças jacentes (697).

§ 384.

Assim como a habilitação de herdeiros, quando
esta deva ter lugar (698).

bem do Estado (Lei n.628 de 1.851. art. 32).-Todavia, se apparecer
ainda então o ausente, tem direito a receber os bens no estado em
qne os achar (V. Pereira de Carvalho, proc. orphan. ~ 173 a 183);
ii excepção do dinheiro recolhido e não reclamado dentro dos 30
annos (L. cito de 1l;51 arl. 3:]).

(6\l.!i) Ord. L. 1 tit. 62 SI 38, tit. 90 ; Lei de 22 de Setembro de
1.828, art. 2 §§ á e 5 ; Lei de 3 de ovembro de 1830; Av. de 27
de Al}ril de 1836; Reg. n. 1.60 de 18lJ2 art. 2; Ord. n. 76 de t,857.
E tal é a praxe nesta Côrte.

(697) Reg. n. 160 de 1842 art. 32 ; e n. 422 de 1845 art. 9; Lel
de :3 de Novembro de 1830. - Por libello, excedendo a 2008 ; r. por
justificação até esta quantia i com appellação etv·officio, excedendo a
2: 0008 (({eg. de 1859 art. 48) I e das partes excedendo a alçada
(art. 48). - Sobre a competencia do Juizo, pagamentos de certas di
vidas, etc. V. SI 342, e notas 631, 635 a.

(698) Reg. dt. de 18lJ2 art. 32; com appellação ex-oflicio, exce
dendo a 'l:OOOS (Reg. de 1859 art. 47 SI 2).-Quando não ha ne
cessidade de habilitação: V. SI 345 r. notas - Quem seja o Juiz com
petente: V. SI 342 e nota 632. - Sobre os requisitos da habilitação;
V. nota 636 e Reg. eil. de 1859 art. 47.
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§ 385.

Os bens mesmos, não reclamados em o devido
tempo, tem-se por abandonados, e se devQlvem
por sentença ao Estado (699).

§ 386.

Os dinheiros de au entes, recolhidos aos Cofres
Publicos, prescrevem a bem da Fazenda, se não

fôrem reclamados dentro de 30 annos (700).

§ 387.

Quanto aos bens de
hão os trata_dos, estyIos
ções especiaes (701).

estrangeiros observar-se
dipIomaticos, e conven_

~

(699) Reg. cit. de. 18112 art. 2; Rcg. de 1859 arts. 2, 57. -Prece
dendo, porém, as diligencias necessarias como 'I respeito das heranças
jacentrs, e expiraclo o prazo que faça presu01ir morto o ausente,
ou provada a morte. - Bem enlenclido que só se devol vem por va
cantes á Fazenda, não havendo parentes ou cOlljuge que succedão.

(700) Lei n. 682 de 1851 art.32. V. nota 629.

(701.) Reg. cito n. 160 de 1862 art. 63; Av. 79 de 5 ae Março de
!858.- Nos 'OUtl'OS casos, devem ser sempre avisados os t\gen,es Con
sulares das rrspecti'as Nações para assi tirem e reqllcl'crem o qne
fór a bem (cit. art. 6 I; e Itcg. n./1'2'2 di! 18~5 ar!. '\1).-0 Dec. de
8 de N0vembi-o de 1851 não autorisa o Agente Consular a arrecadar
os bens dos ausentes de sna Nação (AV. cit. de 1858; e estylo. V.
nota 665); P .rque nã:> trata senão do caso de heranpfl de defunto!>,
e não do de be;ns de ausentes: mas póJe assbtir pelos interessados
au~enles nos respectivos inventarius (Av. cil.).
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CAPITULO III (q).

Dos bens vagos.

§ 388.

São bens vagos, que se devolvem á Far.enda
Nacional:

1.° Os moveis e de raIZ a que não é achado
senhorio certo (702).

2.° Aquelles cujo dono falleceu sem testamento
e sem herdeiros (703).

3.° Aquelles cujo dono falleceu com testamento,
ou sem e11e, mas farão repudiados pelos herdeiros
(704).

(q) V. Supplemento n. 1.29 a i 72.
(702) nego n. 160 de 9 de Maio de i842 ar!. 3 Sl 1.; Reg. n.2433

de i5 de' Junho de 1.859 art. 1. t Sl 1; Ord. L.2 tit.26 Sl17.--<. 'faes
se repl11ão os objectos achados e depositados competenlt>mente, não
reclamados dentro do prazo leg~l (Cod•. do Proc. Crim. art. 195;
Reg. 1.° ciL al'!. 30; Av. n.197 de 1855; Av. de 15 de Maio de 1.857
e Ol·d. da Dir. Gel'. do Conl. n. 271. de 26 de Maio de. 1857); e os
encontrados nos cofres de Orphãos sem e saber a quem pertencem
(Reg. cil. an. 39; A. v. n. i25 de i de Julho de 1854).

(703) Reg. cito de i8~2 art. 3 Sl 2; de 1859 art.U Sl 2.-0 Reg.
1° parr,cia excluil' da I1ccessão O cl1njuge ; mas, como dizia expres
samente qpc a devolução á Fazencla era na confurmidade das leis
vigentes, deixou salva a disposiçào da Ol'd. L. 4 IiI. 9lJ, o que é sanc
ciunado pelo Av. n, 5 de i 811b, e Reg. de 1859 ar!. 1i Sl 2.

(70lJ) Reg. l:it. arl. 3 Sl 2, Reg. de 1859 art. 11 Sl 2. Pela simples
renuncia não se devolve á Fazenda; e, sim, esgotada a successâo
particular (Av, já cito n. 5 de 1lSlJi».- O repudio ou renuncia de
heranças tambem pátle tel' lugar nas successões ab-inlestado, não obs
tante Q art.3 do Reg. de 1.845, como havia reconhecido o Reg. de
1842 no art. 3 Si 2 e actualmente o Refi'. de 1.859 art. H Sl 2, e se
lê no lIegim. de fi de Maio de i560 SI 8, na Ol'd. L. 1. tit. 90
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4.° Os do evento na Côrte (705).
5.° O producto dos bens vagos por falta de se

nhores certos (706).
6.° O producto de herança.s jacentes, mesmo li

tigiosas, que por falta de herdeiros certos se devol
vem ao Estado (707).

7.° As embarcações e navios que se perderem
e derem á costa nas praias do Imperio, e 08 seus
carregamentos, sendo de inimigos ou corsarios,
salvo convenção ou accordo em contrario 708).

8.° Os bens de capellas, vinculas, de mão-morta

Si 1, e L. 3 tit. 18 ~ 9; mas só é vacante nos mesmos termos já
referidos.

(705) Reg. ctt. de 1842 art.3 Si 3, Reg. de 1859 art. i1 ~ 3.- O
Reg. n. 4'22 de 18lt5 art. 3 havia estendido esta disposição aos bens do
evento em todo o Imperio. Mas, depois de varias leis do orçamento
e decisões do Governo sobre pertencer ou não â renda geral ou pro
vincial o producto de taes bens, a Lei n. 586 de 6 de S~tembro de
1850 art. 14 resolveu definitivament~ que pertence às Pro~incias o dos
bens do evento respectivos. (V. til. ii cap. 4.)

(706) Reg. cito de 18lt2 art. 3 ~ ~ ; Alv. de 26 de Agosto de 1801
~ 1; Reg. de 1859 art. 1.1. ~ 4.

(707) Reg. cito de :l.8lt2 art. 3 ~ 4;' Alv. de 26 de Agosto de 1801
SI 1. ; Reg. de 1859 art. 11. ~ 4.

(708) Reg. ~it. de 1842 art. ;; ~ 5; Alv. de 20 de Dezembro de
1713, que derogou a Ord. L. 2 tit. 32 SI 1 ; Reg. de 1859 3rt.H SI 5.
- Os novos principios de Direito Maritimo assentados no Congresso
de Paris, e accpilos peln Brasil, morlificão a doutrina, mas tão só
mente a respeito d~s Nações que os houverem igualmente adoptado.
ESRes principios são: 1.°, que o corso fica abolido; 2?, que o pavilhão
neutro co1>re a mercadoria inimiga, com excepção do contrabando de
guerra; 3°, que a mercadoria neutra, com excepção do contrabando
de guerra, não póde ser apresàda sob padlhão inimigo; 4°, que os
bloqueios devem ser elfectivos (V. Relat. do Minist. de Estrang. de
1857). - Quando os navios e carregamentos não são de inimigos on
cOI'sarios, não pertencem ao Estado; e deve-se observar não só o que
determillão os Regulameolos Fi Cites (Rrg. de 22 de Junbo de 1836
art. 305), mas tambem o Cod. Comm. (art. 731 a 739; Reg. n. 737
<te f.859 ílrt.21 Si 5; Off. n. 66 de 5 de Fevereiro de :1.856).
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e outros, que por algum legal, e justo mot.ivo se
devolvem, por vacantes, á Nação (709).

9.o As propriedades das extinctas aldêas de In
dias (710).

§ 389.

Estes bens se devem, em regra, arrecadar, in
ventariar, avaliar e arrematar, pelo Juizo de
Orphãos, na f6rma das disposições respectivas
(711).

§ 390.

Assim como se lhes dará o destino devido, em
conformidade das mesmas disposições (712).

§ 391.

Feitas as diligencias necessarias, e não havendo

(709) \'. nota 312.
(71. o) Av. n. lilJ de 21 de Janeiro de 18ó6. -Não assim os terrenos

das mrsmas, abandonados pelos [ndios, porque se reputão nacionaes
devolutos, para serem aproH!itados como taes (Av. u. i72 de 21 de
Outuuro de i1S50; n. 273 de 18 de Dezembro de i852; e cito n.44
de 1856).

(711) Reg. n. 160 de 9 de Maio de 1842 arts. 4, 34, 36 e outros;
Rrg. u. 422 de 27 M Juuho de 1845 art. 6 que revogou o arl. 2i
do de 1842 quanto á competencia do JUil da Provedúria, e transferiu
tcdõ para o Juiz de Orp ãos; Reg. de 1859 art. 12. -Deve-se nomear
Curador (ar!. 34 do de t842, e 53 do de i 859) e observar-se o
disposto nos cits. [\i·gulamentos. - Quanto aos do evento, a arreca
dação e processos respectivos são no Juizo da Provedoria (V. Cap.
seguinlP). E qnanto aos de Cape\las, vinc'Jlos, de mão-morta e ou
tl'OS referidos no n. 8, tambem não pertencem ao Juiz de Orphãos (V.
\10 a 312). - Quanlo aos de [ndios: V. nota antecedente.

(712) Reg. cil. de 1842 arts. 4, 2-1, 29, 31, 34, 35, ·38 e 40; Av.
n.125 do i O de Julho de i854; Reg. dç t8fi9 é\rls, 12, 34,38,43,44,
45, 51, 53, 54, 58, 73 e outros.
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reclamação, tratar-se-ha de julgar vacantes para
a Fazenda, aproveitando-se os bens, e recolhendo
se o seu producto aos Cofres (713).

§ 392.

Os bens de ralZ vagos, e declarados taes, tam
bem. serão vendidos (714) : excepto se outra cousa

fôr determinada pelo Governo (714 a).

§ 393.

As dividas que possão pesar sobre taes bens
serão pagas, do mesmo modo que se observa em
;relação ás heranças jacentes e bens de ausentes
(715).

§ 394.

Bem como em tudo mais se observaráõ as mes
mas regras já para esses estabelecidas, no que
fÔrem applicaveis (716).

§ 395.

Os bens vagos existentes no Imperio, pertencen

tes a estrangeiros, estão sujeitos ás mesmas regras

(713) Idem.
(714) Reg. cito de 1842 art. 21 ; de Hlll5 art. 6° j e Reg. de 1859

art. 73.
(714 a) Reg. cit. de 1859 art. 1'2.
(715) Reg. cil. de i842 art 32, e ele 1845 art.!) ; e de 1859.
(71G) Regs. cils. ; pOI' serem disposições communs. - E é devida

porcentagem, como da arrecadação das beranças e bens de ausentes
(Av. n. 10v de 1844; e nego de 1859 al'ls. 82 e ~3).
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geraes; salvo os tratados e convenções em con

trario (71 7).

§ 396.

Todavia, nesse caso, é facultado aos Agentes

Consulares, assistir aos processos, e requerer o

que fór conveniente (718).

§ 397.

Julgados vagos os bens, e devolvidos por sen·
tença ao E!:ltado, quaesquer reclamações de cre

dores, interessados e herdeiros, deveráõ ser perante

o Juiz dos Feitos (719).

CAPITULO IV.

Bens do evento.

§ 398.

São bens do evento:

1.0 Os escravos, gado ou bestas achados sem
se saber dQ senh0r ou dono (720).

(717) Reg. cito de 1842 art. 43.

(7 i8) Reg. n. 622 de 1845 art. H.

(719) V. SI 353 e notas. O art. 35 do Reg. n. 160 de i 84~ deTe
se entender emquanto não ha sentença que julgue vagos os bens e
os devolva ao E,tado, caso em que uura ainda a jurisdicçãll do Juiz
de Orphãos: e assim é expresso hoje no Reg. n. 2433 de 1859
art. 52.

(720; Reg. 11. 160 de 9 dr. Maío de 1842 art.44; Reg. n. 2433 de
1859 art. 85 j Ord. L. 3 tit. 94 j Dec. n. 1896 de 14 de Fevereiro
de 1857.
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2.° Tudo aquillo que anda como que vagando
sem dono, e quasi que incerto como o vento
(721).

§ 399.

Destes bens é renda geral o producto do que
fór achado no Municipio Neutro (722): e provm
c~al, nas Provincias (723).

§ 400.

Os Provedores de Residuos são os competentes
para os respectivos processos (724)..

§ 401.

Feita a an-ecadação, e avaliados os bens sem
demora, são depositados (725).

(721) Ord. L. 3 tit. 9ú; Av. n. 245 de 10 de Novembro de 1'853.

(722) Reg. cito de 1842 art. 3 $ 3; Reg. de 1859 art.85.

(723) Lei 11.586 de 6 de Setembro de 1850 art. 1.4. - Anterior
mente houve constante vacUlação. determinando-se até que se repn
tasse renda geral quando as Assembléas Provinciaes respectivas o não
houvessem inserido nos seus Orçamentos (Av. n. 205 de 14 de Agosto
de 1849).

(724) Lei de 3 de Dezembrn de 1841. art. 1.1.4 Si 2; Reg. de 15 de
Março de 1842 art. 2 $ :.!; Reg. já cito 11. '160 de 184'2 ar!. 45; e
de '1859 art. 86.

(725) Reg. cito de '18'4'2 art. 46; Reg. de 1859 aI'!. 88: no deposito
~eral.- Os avaliadores sãe nomeados pelo juiz (Reg. cito de 11159
art. 80. qne derogoll o art. lJi) do de t 8lt2). -Nos livros respectivos
de lançamento, termos, e depositos, d':!ve tuno constar, na rórma do
art. 86 do Reg. de 1.859.

1
_ Por estylo, a avaliação era feita depois

do deposito e das diligencias para comparecerem os donos ou iQte~

ressados.
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§ 402.

Immeiliatamente se chamaráõ por eilitaes os in
teressados (726).

§ 403.

Findo o prazo legal, procede-se á arrematação
em hasta publica (727).

§ 403 a.

O lanço para liberdade é preferido, comtanto
que cubra a avaliação (727 a).

§ 404.

Deduzidas as despezas do Juizo, do deposito,
e as porcentagens devidas, o liquido é recolhido á
Recebedoria (728).

(726) Reg, i ciL art. lt7; Reg. de 1859 art. 90.- O prazo para os
escravos é de 30 dias, e de 3 para os outros obiectos; aOixando-se
editaes nos lugares pui>licos, e publicando-se nos periodicos (Ileg. de
1859 art. 90, que alterou o art.47 do de 1842).

(727) Reg. i cito art. 48 ; com as formalidades legaes, Isto é, pre
cedendo editaes aOixados na casa das audiencias e publicados nos pe
riodicos no dia da aOi:<ação e da arrematação, mediando o espaço de
tres dias, independeute de pregões (Reg. de 1859 art. 91.).

(727 a) Reg. de 1859 art. 93,: ainda que outro seja superior.

(728) Idem, arts. 26 e 48 ; e de 1859 art. 9'l.-As porcentagens
são as designadas no art. 26 (Av. n. 1.09 de 5 de Novembro de
lMM), com a alteração constante do art. 7 do Reg. n. 422 de 1.845,
sem que se conte a do Curador por não ser dado a taes bens: con
seguintemente, ao Juiz 1. %, ao Esc'l'ivão i 0/. (Dec. n. 1569 de ilS55
art. t'l:!), I"/. ao Procurador da Fazenda, e 1/2 % ao Solicitador.
(V, Aeg. de 1859 art. 8:1 combinado COql o art. 92.)
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§ 405.

Quer antes da arrematação, quer depois delia,
mas antes de entregue o preço e o objecto, quer
mesmo elepois de recolhido o producto, p6de com
parecer o dono a reclamar (729). Em qualquer dos
casos deve justificar sua propriedade e a identidade
do objecto (7'30).

§ 406.

No ultimo caso, porém, o Juiz por sua sentença
1,1\7 JP,.3:ndará en~regar s6mente o P!oducto liquido
recolhido (731).

§ 407.

E neste caso, feita ~alidamente a arrematação,
n70. ~~ "direito a desfazê-la.. e reivindicat· o ~jecto

(:732). .'
§ 408.

Não ha appeliação ex-aflicia (733).

(729) Ord. L. ,3 li~. 94; Reg. clt. de 1.8li2 arts. 46, 47 e 49 ;
Rrg. de t859 art. 9i e 95. - Póde ter lllJ;ar a suspensão da ar
rematação, e da entrega do objecto ao arr~JDatante nys termos do
,!rt. 94.

(730) Ord. cil. Si 2; Reg. cil. de 1.84'2 art. MI; e ele t859 arts. 94
e 95 ; Pereira e. Sllllza, pl'OC. civ. \lota 1002 in-(ine.-Deve ser ouvidO
o Procurador da F-azenda (Reg. de 1859 art. 96).

(731)' nego cito de .J.842 art. lt9; e de. 1859 art. 95.-Bastjl, para
l.8to, a deprecada, sem que seja acolD)a,nh.lua .da jqstificação originaI
(Reg. de 1859 art. 95). ,

(732) Reg. cito i Ord. L. 3 til, 9li Si 3 'iII-fine,
(733) Porque n~nhuIDa disposição o exige; sendo que o art. 3' dO

Reg. de l.8lí2 se refere unicamente ás demandas por dividas. e ha
bililaçôes de herdeiros q'uan1o ás hel'anças e brns de defuntos
e ausentes. -E tal é o 'csLylo ; não alterado pelo Reg, ultimo de l. 85.9..
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CAPITULO V (r).

Inventarios.

§ 409.

Em. todos os inventarias,' em que fôr a Fazenda
interessada por decima ou taxa de herança ou le
gado, deve intervir o seu Procurador (734).

§ 410.

Os inventarias, em tal caso, devem ser feitos ju
dicialmente (735).

§ 411.

São competentes:

1.0 O Juiz de Orphãos, quando houver interes
sado herdeiro (736) 3!1gu~ Orphão, menor, ou

(r) v; Sl1pplemento n.173 a 198.

(734) R~g. n. i56 de 28 de Abril de i842 art. 1..- Mas não tem
que, inlervir para fisc~lisar a cobrança CIp sello dos quinhõe~, de que
trala a tci de 21. de Ontuhro de 1SLi::! (Av. n. 292 dr. 2 de Setembro
de 1.856).-Colllpete mesmo ao Procurador da Fazenda obrigar a fazer
o in vental'io, e parúllias do testauos e inlesladus, de que se devão
taxas (lteg. cito arts. 8, 9\ 10 e:15).

(735) Alv. de 17 de Junho de 1809 § 9; Reg. cito de 1.842 arts. 1.
e seguintes.

(730) Ord. L. 1. tit. 88 §§ 4 e 7.-:- Nem basta que sejãu legatarios
p:lra firmar a competencia do Juiz de Orphãos (Av. de 28 de No
vembro de 183lt, de 26 de Abril de 1836, e de 13 de Outubro de
i8'!!i): eX'cppto de quota de herança, por equivaler ã .jnslitui<;ão de
Uerdp.iro (Pereira e Souza, proe. civ. nota 1.021;.
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l'eputado tal (737), inela que ausente do Imperio
(738).

2.° O Juiz do Civel (onde o houver) e o Mu
nicipal, quando os herdeiros fôrem todos maiores
(739).

3.° O Juiz da Provedoria no mesmo caso (740).
4.° O Juiz dos Feitos, quando não se lhes tiver

dado começo por oUÚo Juizo dentro de 30 dias,
sendo a Fazenda interessada por decima ou taxa
(741).

§ 412.

A. decima ou taxa (742) da herança e legado é o
imposto devido da acquisição da propriedade por
esses titulos (743).

(737) Ord. cil.§§ 4 e 7; Lei de 3 de Novembro de 1830 art. 4; Reg.
c1t. dp. 184'2 art. 7 (V. Pereira de carvalho, proc. orphan. ; e Roteiro
dos Orl'hãos).- A minoridade termina aos 21 annos de idade (Lei de
31 de Outubro de 1831). - É havido por maior o emancipado
com suppiemento de idade, ou casado. - O prodigo é interdicto só
depois da sentença que por tal o declare (Pereira de Carvalho cito
nota 1 e 2).

(738) Arg. do Av. n. 7t de H147. - Oll. estrangeiro (Acc. da ReI. da
COrte de 4 de Dezembro de 1856 no Inventario do fallecido José
Gonçalves de Amorim Porto, Escrivão Virgilio).

(739) Reg. jA clt. de 1.842 art.7; Av. de 28 de No,cmbro de '1834;
Lei de 3 de Dezembro de 1841 arts. H4 e 115 ; Reg. de i5 de Março
de i842 art. 2.

(7M) Dec. de 13 de Março de 1844 em Av. n. 11.1 de 27 de Abril
de 1849; Reg. já dto n.156 de 1842 art. 7.

(741) Reg. cito n.156 de 1842 arts. 7 e 8.
(742) Decima, taxa, ou seUo são aqul synonymos. -O Alv. de 1.809

chama seilo; que não se deve confundir com o seilo dos quinhões de
tIue traia a Lei de 2i de Outubro de 1843.

(7[13) Alv. de 17 de Junho de 1809 e 2 de Outubro de t8U.
DOll failecidos antes do primeiro Alvará citado não é devido o impo.to
(Ord. n. 26 de 16 de Fevereiro de 1848). Peza sobre a propriedade
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§ 413.

Nas Provincias é renda provincial (744).

§ 414.

Na Côrte e seu Municipio é renda geral (745).

§ 415.

É da decima parte ou 10 % do valor liquido:
1.0 Dos legados e heranças por testamento, seja

estranha a pessoa contemplada, seja parente do
testador mesmo f6ra do 20 gráo por Direito Ca
nonico (746).

2.0 Das heranças ab-intestado a parente dentro
do 20 gráo (747).

e tambem sobre o lIsufl'uclO (Ord. de 23 de Janeiro de 183!!; Reg.
n.156 de 1842 arts. 12 e 13).- Deve ser pago no IU17ar onde esti
verem os bens (Ord. n. H6 de 4 de Outubro de 1842): inda que
arrematados ou vendidos para se partilhar o producto no lugar onde
se faça o in ventario (arg. da Ord. cil.).

(744) Leis do orçamento de 1833 e 11136.-A época do (alleclmento .
dos testados e intestados resolve ali duvidas: assim, dos fallecidos
antes do i o de Julho de 1833 é renda toda geral; dos faUecidos
desta datêl até o ultimo de Junho de 1.836 é metade geral e metade
provincial; dos fallecidos do l°.de Julho de 1866 em diante é toda
provincial (L. de 22 de OUlubro de 1836 art. 21 ; Av. n. 26 de 16 de
l'evereil'o de 1848) e isto, quer se trate de taxa du propriedade, quer
da do usufructo (Av. cit.de 1.848). -A situação dos bens decide se o im
posto pertencp. aos cofres geraes ou provinciaes (01'11. n. U6 de 1842).

(745) Leis cito de 1833 e 1.836; Heg. cito de 1842; V. nota ante·
cedente.

(74li) Alv. cil. de 1809 § 8; Reg. n. á10 de 4 de Junho de 1845
art. 6 Si 1. .

(747) Alv. cito SI 9; Reg. cito art. 6 § 2. - São parentes collateracs
dentro do 2" gr~o para este ell'eilo: 10, os irmãos; 2°, os sobrinhos
moos de irmãos; 3°, os tios irmãOi dos pais; 4°, os prÜl:\Oll filhos
dos tios, irmãos dos pais (cil SI 2).
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§ 416.

E da quinta parte ou 20 % desse valor:

1.° Da herança ab-intestado a parente f6ra do
2° gráo por Direito Canonico (748).

2.° Da herança devolvida por esse meio á mulher
ou ao marido (749); excepto se parente dentro do
2° gráo (750).

§ 417.

. A taxa da herança ou leg-ado de usufructo é co
brada segundo as disposições especiaes (751).

§ 418.

A doação causâ rnortis, por equiparada a legado
(752), pa.ga a taxa ao tempo de verificar-se, se ainda
subsiste (753).

§ 419.

Os estrangeiros são sujeitos ao imposto, do
mesmo modo que os nacionaes (754).

(7ilB) A1v. cito Si 9; Reg. clt. art. 6 Sl 3.

(749) Arg. do Alv. cito de 1809 SlSl 8 e 9, que os não isenta.

(g50) A.lv. cit.; e Reg.já, cit.-V. nota 7b.7, e ~ b.15 n. 2.
(751) Reg. cito de 1Bil:l al'ls.12 e 13.
(752) Coelho da Rocha, Dir. civ. Sl 763.
(753) Tal é o estylo.

(754) L. n. 3i? de ~1 de Outubro de 1843 art. 31, Reg. n. 4iO
de 11145 art. 1.

,
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§ 420.

São isentos do imposto em qualquer caso:
1.o Os descendentes, e ascendentes, herdeiros

forçados (755).
2.0 A Santa Oasa da Misericordia, Expostos e

Recolhimento (756).

(755) Alv. cito de 1809 §§ 8 e 9; Reg. cito de 1.842 art. 1 j Reg.
-cito de 1.845 art. 6; Dec. n. 1343 de 8 de Março de 1.854 ; Av. n.68
<1e 6 de Fevereiro de 1.856; Av. n.1.1.O de 31 de Março de 1858.
Conseguintemente não são isentos: 1.', os filhos iIIegitimos espurios ;
~o, os legitimados por carta, excepto se provárão ser ex soluto et JO

luta; 3°, os adoptivos, por não serem filhos propriamente, e apenas
por ficção. - Quanto aos filhos naturaes, successiveis nos termos da
Ord. L. 4 tit. 92 e Lei de 2 de Setembro de 1.847, está determinado:
1°, que, sendo o reconhecimento paterno por escriptura devem habi
litar-se (Ord. n. 180 de 13 de Julho de 1849) ; 2°, que, sendo por
testamento, é este sufficiente (Ord. de 17 de Abril de 1848, e já cito
de 1.849) ; ao, que, se se trata da successão materna, é sufficiente a
certidão de baptismo. (Av. n. 29 de 24 de Fevereiro de 1848).
Aquella distincção, porém, entre a escriptura e testamento é infundada:
porque a Lei de 2 de setembro de 1847 não a faz; e a Res. de 2 de
Julho de 1819 (na C01l. de Nabuco), suscitada pela Ord. de 1.9 de De
zembro de 1839 e Av. n. 29 de 1848, não a autorisa, e sim para que se
exigisse a habilitação em qualquer dos casos. - E com effeito: do Av.
de 24 de ~Jaio de 1.859 se póde inferir alterada, mesmo quanto ao
imposto, a ciL. Ord. 1.80 de 1.849, para se não exigir sempre a habili
tação apezar do reconhecimento por escriptura publica. - Tambem
será isento do imposto, quanto á herança materna, o filho propria
mente iIlegitimo, se se adoptar a opinião de que pela Ord. L. ú tit. 93
elle é herdeiro forpado de sua mãi; o que todavia é repellido em
these (Gouvêa Pinto, testam. e sucC. Cap. 42 ~ 1.; V. Lobão a Mello
L. 3 til. 8~ 13; Coelho da Rocha, Dir. Civ. ~ 340).-Osdescen
dentes por affinidade, quaes genro e nora, parece que se devem
reputar isentos do imposto, se não ha contrato ou disposição que
~xclua a communhão nos bens ou nos adquiridos, e ainda subsiste o
matrimonio, por vir assim a ser meeiro na acquisição o descendente
por consanguinidade, e dever prevalecer a mesma disposição que
isenta aquelles affins quando elles adquirem por parte e cabeça dos
consanguineos, a que se acbão uuidos em sagradas nupcias.

(756) Alv. de 23 de Setembro de 1.810; Res. de 1.3 de Dezembro
de 1831 ; nego n. 410 de 1845 art. 7 ~ l.,-A isenção da Sauta Casa
da Misericordla da COrte foi estendida a todas as do lmperio (Alv.
de 20 de Maio de 18H; Av. D. 90 de i8 de Agosto de 1845). - O
Hospicio de Pedro TI como dependencia da Misericordia deve-se

~ ~ i2
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3.° O premio ou legado ao testamenteiro, que
não exceder a vintena (757).

4.° A vintena ao testamenteiro ('758).
5.°- As heranças out..legados de' Apolices -ela di

vida publica e seus juros (759); excepto se não
e~istião no espolio e forão compradas depois do
fallecimento (760).

6.°- As libeTdades conferidas por testamento
(761);'e os legados pa.ra ellas (762).

. § 421.

. 'N.ão se computa para este imposto o rendjm~nto

dos bens desde o fallecimento (763).

§ 422.

Nos casos em que seja a· Fa~e:m.d3J interessada

entender igualmente isento? ,Pill'ece q,ue sim (Estat. art. 2 approvados
por Dec. n.l071, de. 4 de .Dezembro de 1852).-..Paril dote ás reco
lhidas da Santa Casa são isentos (Por.to djl i8 de Abril de 1837).

(,757) Res. do 1JO de Julho de 1817 ; Reg. cit. de 1845 art. 7 SI 2.
Conseguintemente, aind,a que exceda, não deve pagar senão do excesso.
- Qual seja a Vtintcna: V. adiante nota 852 in fine.

(758) Idem; porque se reputa indemnizaç~o pelo trabalho ela admi
nistração e cumprimento do testamento, e não méra liberalidade.

(759) Lei de 15 de Novembro de 1827 art. 37; Reg. ciL. de 18ú5
art. 7 SI 3.

(760) Ord. dei 29 de FeveQeiro de 1836; e Desp. do ,]lhesouro de
3 de Abril de IBM em Requerimento de Miguel de lÁ. velar. -E con
seguintemente, quando o usu[ructo constituido ,em quaesquer bens é
subrogado em apolices.

(761) Reg. n. 151 de li de Abril de 1842 art. 15 SI un.: Av. de
13 de Novembro de 1833, e n. H9 de 10 de Setembro de 1.8ú7.

,(762) Ord. n. 31:1. de 1'5, de 0utubro de 1855.
(763) Av. n. 163 de 12 de Outubro de 1.850; porque, não são a

herança propriamente dila, e sim [ructos.della pertencentes desde essa
épocíl' aos· herdeiros sem, onu~ algum.



pelo imposto l'eferido, os Juizes mandaráõ intimar
o seu Procurador para sua sciencia, e para todos
os termos do inventarIo (764).

§ 423.

A avaliação dos bens deve ser feita sempre
com intervenção de peritos POl: parte da Fa
zenda (765).

§ 424.

o ProcuradoT deve a ellas assistir, ou mandar
solicitador (766).

§ j25.

Feitas as avaliações e declarações, encerrado o

inventario e ouvidos os interes adas, mandará
o Juiz ouvn: afinal o Procmador da Fazen
da (767).

(766) Reg. n. 156 de 1862 art. 3.
(765) Arg. do Reg. cit. arts. i e 6 combinados com a Ord. L. 3

tit. 17 ; nomeados pelo Administrador da Recebedoria (Port. de 6 de
, Junho de 1862; Reg. n. 610 de i86S allt. 3): 'disposição iden'tica á

do art. 28 do Reg. n. 160 de 1862.- E no emtanto é a maior das
anomalias, por fazer intervir assim directamente nos aclos judiciaes
autoridade inteiramente estranba, quando a Fazenda é ahi represen
tada pelo seu Proeurador e quando é a mais racional a disposição da
Ore1. L. 3 til. 17.-Para predios devem ser preferidos os lançadores
(Av. de i2 de Fevereiro de i859 no Jornal Supp. de 27). -

(766) R~g. cit. de 1862 art. 2.
(767) Reg. cito de 1862 arts.1, 2 e 6; por ser do seu dever fisca

lisar tudo.- O Procurador deverá dizer afinal, porque faUa sempre
em ultimo lugar (~li1 n. 16 e 'nota 79), e J;lorque é conveniente
ouvir os' iuteres ados, que podem ter reclám.açÕe!l ti fazer. 'para se
liquidar a herançll, e pagar á Fazenda o que lhe perte~cer com
justiça.
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§ 426.

Cumpre a este exammar principalmente e com
todo o cuiq.ado :

1.° Se o Juiz é competente (768).

2.° Se as avaliações estão legaes (769), e reg'ulares
(770).

3.° Se estão descriptos e avaliados todos os bens
(771).

4.o Se as dividas passivas estão legalisadas

(772).

(768) v. § 411 e' notas. - A competencia, porém. do Juizo dos
Feitos se entende unicamente quando, passados os 30 dias, o PI'OCU
rador obrigar a virem ahi fazer o inventario (Reg. cit. de 1.842 art.8;
e estylo).

(769) V. § 423, e nota 765.

(770) Reg. cito de 1.842 art. 2. - Se os btms tiverem naturalmente
augmentado de valor, ou diminuido, póde e deve fazer-52 no~a ava
liação (AV. n. 1.63 de 1.2 de Outubro de 1.850): assim como se pa
recerem lesivas ou mesmo não conformes á justa e geral estimação
dCls bens no lugar (Ord. L.3° tit. 17 § 3).

(771.) Reg. cito art. 2.- Para isto, é boa cautela examinar as decla
rações do inventariante (cil. art. 2), as respostas dos interessados;
exigir a apresentação dos conhecimentos de decima urbana, de ma
tricula dos escravos, e mesmo certidão de lista de familia, etc., para
descobrir se ha algum sonegado.- Devem-se declarar tambem todas
as dividas activas (cit. art. 2).

(772) Reg. cito art. 2.- Não podendo transigir, nem confessar o Pro
curador da Fazenda, é indispensavel que, para serem attendidas
tambem quanto ao Estado afim de que só do liquido da herança se
paguem os impostos, os credores requeirão, e as justifiquem Jogo
plenamente com provas legaes, não bastando a confissão dos her
deiros, nem mesmo do finado em seu testamento. Se os herdeiros ou

.,algum interessado impugnar, ou se a divida não fôr Jogo plena e le
galmente provada, 'devç o Juiz remetter o credor aos meios ordinarios
(Pereira e Souza, proc. civ. nota 1021.; Pereira de Carvalho, proc.

o orphan. ~ 74 e 75, e notas 136 e 1.37).
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5.0 Se as despezas tambem são legaes (773) ; e
se devem sahir do monte; da meação, da terça, ou
dos rendimentos (774) ou serem a cargo dos respec
tivos interessados (775).

6. o Qual o gráo de parentesco com o finado
(776).

7.o Se está legitimada a pes aGI. dos herdel.Tos (777):

(773) Reg. cito art. 2.- As despezas de custeio dos bens, e outras
de semelhante natureza, quando auenclidas, nunca o deverão ser
tambem quanto ao quinbão da Fazenda; porque não percebendo ella
o imposto dos rendimentos e fruetos posteriores ao fallecimenll}
(§ 42i), ellas são inteiramente a cargo só dos interessados, vi tl}
como, sendo os unicos que têm o commodo e proveito, devem ser os
unicos responsaveis por ellas.

(774) As dividas passivas devem, em regra, sabir do monte; ex
cepto: 1.", as contrabidas antes do matrimonio, que são pagas pelos
bens do conjuge devedor anteriores ao casamento. e pela sua metade
nos adquiridos durante o matrimonio (Ord. L. 4 tiL 95 § 4); 2°, as
que procedêrão de clis ipação, jogo, vicios e delicto, que devem sê-lo
pela meação do responsavel (Per. de Carvalho cit. not. 154; Coelbo
da Rocba, Dir. Civ. § 247); 3°, as de fianças do marido, de que não
proveio utilidade ao casal (01'11. L. 4 tit. 60 ).- Ás despezas do fu
neral sabem do monte. E taes se dizem as que se fazem com o
corpo alé ser dado á sepultu ra; e as missas ou officios de corpo
presente (Pereira e Souza cito nota i021.; Pereira de Carvalho cito
§§ 79,80 e 81, e nolas 14~, lli3 e 145). -As do bem d'alma sahem
da meação ou da terça. E taes são as de outras missas, officios,
sulfragios e esmolas (Pcr. e Souza cit.: Pereira de Carvalbo cito
§§ 80 e 8i, e notas 144 e 146). Sobre as que sabem dos rendi
mentos posteriores ao fallecimento, c são a cargo dos interessados.
V.nota 773.

(775) V. nota 773.
(776) Porque ha herdeiros isentos do pagamento do imposto; e

outros que, sendo sujeitos, o são em uiaior ou menor proporção
CouCol'me o gráo de parentesco (V. §S\ 415, 416 e 420, e notas).
Além disto. porque podem os herdeiros e legatarios ser todos pa
rentes iserttos do imposto; caso em que nada teria o Procurador que
intervir e officiar. (V. § 409 e nota 73li.)

(777) É de estylo declarar o Inventariante logo em começo quem
são os herdeiros. - Mas póde isto não ser sufficiente; ou porque se
impugne a legitimidade de algum, ou porque dependa de habilitação
a sua admissão, ou por outro justo- e legal motivo. - Deve o Procu
rador fiscalisar a exactidão de taes declarações (Reg. já cit. n. 156
de 1842 art 2). - Para este elfeilo, cumpre observar as leis sobre
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súccessões teslámell,t\l i4s o I ab-intesta do, 'e( as condições de; sua le
-gitima e regular devolnção (V. Gou\'êa Pinto, trato de success,; Coelho
da Rocha, Dir. Civ.; Consolidação' das Leis' do Brasil; e outros).
Os herdeiros são testamentarios, ou legitimos.- Quanto aos primei
ros, é indispensavel que se faça constar juntando aos 'lU tos o testa
mento.~ Quanto aos outros deve-se attender ao seguinte: 1.9, que elles
succedem na ordem em que são cbamados pela lei, a saber, descen
dentes, ascendentes, collateraes, conjuge, e Fisco; 2', que os descerr
dentes succedem por direito d representar;ão in-inlinitum ; a', que
~ste direito não tem lugar nos ascendentes; e por isto ,o mais' pro
ximo exclue o mais remoto (Nov. 118 cap. 2); 4'. que nos collate
raes elle não vai além dos filbos dos irmãos (Nov. ti. cal>. 3);
.5', que, para sueceder o conjuge, é necessario que o casamento seja
legitimo, que estivessem vivendo juntos ap tempo do fallecimento, e.
não tivesse havido divorcio (Ord. L. 4 tiro 94).- Os filbos legiti
mados por subsequente matrimonio succedem conjunctamente com os,
outros legitimos, por serem havidos plenamente por taes (Ord. L. 2
til.' 35 § !2).- Igualmente, os naturaes de\'idJll1ente reconhecidos,
ou legitimados (Ord. L. 4 til. 92; Lei de·2 de Setembro de 1847. v,.
Cummental'io a esta Lei). - Não as im os illegitimos espurios, s. c"
incestuosos, sacrílegos' e adnlterinos, qtie não succedem a P'Ii e mãi
(Ord. L. 4 tit. 93, e Nov.89 cap. ult.); mas só aos parentes ma.:
ternos (cil. Ord.). - Todavia podem estes succeder ab-intestado ao
pai e mãi, quando, legitimados por carta ou judicialmente, lhes fOr
nella conferido esse direito; sem prejuizo do, direitos dos herdeiros
legitimos (Ord. L. 2 til. 35 SI 12; L.4 til. 36 § lt ; R.egim. do De emb.
do Paço § 118; Resol. de 16 de Dezêmbro de ! 798 fim Provo de 18
de Jan'eiro de i799; Lei de 22 de Setembro de 1828 art. 2 § 1).
Por testamento, porém, podem ser instituidos, não havendo her
{{eiros I!ccessarios (Lpi d'e 1.-1. de' gosto de 1831.).- Os Clerigo
podem succeder sem distincção alguma (Lei de 19 de Novembro de
J 821 art. 1, adoptada pela Lei de 20 de Outubro de 1823 art. 2).
- Os religiosos secularisados podem receber por testamento ou outro
titulo, sem prejuizo da legitima devida aos h.erdeiros nece sario ;
podem dispôr dos seus bens, como lhes approuver, ainda em vida'
dos pais e ascendentes; mas não snccedem ab-intestado senão em
falta de todos os parentes e conjuge, de modo a excluirem 'udicamel1Ce
o Fisco (Cit. Lei de 1.821 arts. 2, 3 e 4).-05 religiosos professos nem
pOI" testamento~ nem ab-intestado; excepto alill1en~os (Ord,. L. li Qt,81.
S) 4; Lei de' 9 de Setembvo'de 1:769 SI lO, Lei de 12 de Maio e 17 d
.Tnlho de 1.778).- Nem as Corporações de n;Jão-nJorta, e outras ():,ei
de 9 de Setembro de 1.71)9 § 10; oec. de 16 de Setembro de 1817.):
excepto legados, dependendo de licença do Corpo Legislativo se consis
tirem em bens de raiz (Consol. das Leis art. 1004).· - 'A instituiçãQi
da alma é nulla; o que se estende aos legados que participarem da
mesma natureza (Lei de 9 de Setembro de 1769 § 21; Alv. de 20
de Maio de 1.796; Ass. de 29 de Março de 1770 ; Ass. de 5 de De
zembro de 1.710; Ass. de 20 de Julho de 1780; e Ass. de 21 de'
J IIlho de 1.797): e se verifica tambem, quaitdo é inslituida herdeira
ou testamenteirá alguma Ordem, Irníàúd'ade oli Corporação' (Ass. dé
2!:l de Março de 1770; Dec. de 16 de setembro 'de 1817). - Os
Conventos são legitimos proprietaríos dos bens dos seus religiosos
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e a do inventariante (778).
8.° Se ha herança ou légado de usufructo, para

requerer o que convier (779).
9.° Se o testamento (quando haja) foi re

gistrado na Provedoria (780), e in cripto na

,
emquanto taes (Av. de 5 de Setembro de 1.839,Ord. de 5 de avembro
de 1.840.)-AoS Commissarios da Terra Santa se mandárão entregar o
que de e mola para a mesma se havia obtido; e os bens para o
mesmo fim (Lei' n. 369 de 18 de 'Setembro de 1.S45 art.45).- Aos
religio os secularisados succedem os seus parentes na fôrma geral
(Lei de 1.9 de 'ovembro de j821. art.lJ).-O pai e mãi não succedem
aos filhos de coito damuado e punivel (Ord: L. 4 tit. 93).-Na suc
cess\lo dos collateraes, os irmãos germanos e seus filhos excluem os
lluilóteraes (Nov. H8 cap. 3). - Em falta de irmãos germanos e seus
filhos, ou de unilaterae e filhos, succedem os oUlro parentes até o
lO· gráo segundo o Dil'eito Civil, excluindo o mais proximo ao mai3
remoto ('ov. cit. cap. 4), - Os irmãos uterinos, e outros parentes
por parte de mãi succedem aos illegitimos, inda que de damnado
coito (Ord. L. lJ tit. 93).- Em que casos, não obstante havei' her
deiro, me mo presente, ou testamenteiro, é necessaria babilitação, e
tem 'Iugár a al'recadação pelo Juizo de Orphãos: V. § 328.

(778) Porque, casos ha em que, por não haver quem legitimamente
proceda a inventario e dI! partilhas, se procede á arrecadação (V. Reg.
11.1.60 de i 842; n. lJ22 de 1.845, e n.2433 de 1859. - V. § 328).
- Por morte da mulher, continúa o marido na posse; morto o ma
rido, fica a mulher nessa posse como cdbeça de ca al (Ord. L. 4
til. 95): excepto qnando divorciados ou separados (Corrêa Telles,
Acç. § 52). - Por fallecimento dos pai, qualquer filh(l que em sua
companhia estiver, preferindo o mais velho (Ord. L. 4 til. 96 § 9 ;
Pereira de Carvalho cito nota 59).- Em geral. o descendente, ou as
cendente, collateral notoriamenle conhecido, ou o herdeiro escripto,
chamados immediatal11ente pela lei ou pelo, testamento (Reg. cit. de
1842 ar!. H, de 1.845 art. 1. § 1, Dec. n. 8ó5 de 1851. art. 2,
Reg. ~!l3a de 1.859.- V. § 328 e notas). - E tambem o testamenteiro
deixado pelo testador, se aceitar (l\eg. cit. de 1.845 art. 1 § 2, e cil.
de 1859).-Conseguintemente, embora pelo Alvará de 9 de Novembro
de 1.754 a posse civil com en'eitos de natural passe para os herdeiros
legitimos e escriptos sejão qu aes forem. deve·se entender nos termos
expostos quanto ao inventario, e quanto á arrecadação (V. Ass. de 1.6
de Fevereiro de 1.786).

(779) Porque o imposto é, em tal caso, cobrado de modo especial
(§ 43fJ e 435, e notas).

(780) Ord. L. 1. tit-. 62 § 8, Lei de 7 de Janeiro de 1792 § 1.1 ;
Dec. 11.834 de 1.85<1. art. 34 § 2 e art. 41.
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Recebedoria (781).
10. Se ha bens trazidos á collação (782), se ha

·(78i) Reg. n.156 de 18li2 art.17: sem o que, não se podem cÍlm
prir definitivamente; e sob penas ao Juiz e Escrivão.

(782) Porque importão a exacta descripção dos bens, que deve ser
fiscalisada (Reg. cito de 18li2 art. 2). - O assento desta materia é a
Ord. L. li til. 97, obscura em algumas de suas disposições. - Só é
obrigado á coUação o descendente, e não o ascendente, collateral, ou
estranho: porque eUa tem por fim unicamente a igualdade das par
tilhas entTe os descendentes (Pereira e Sonza, proc. civ. nota 1021).
- Não vem á co\lação: 1", os bens adventicios, isto é, ganhos pelo
trabalho, por doação ou outro meio não em razão dos pais (Ort!.
rir. ~ iO, 16 e 19); 2°, os bens castrertses ou quasi-castrenses, isto
é, adquiridos por serviço militar ou letras (Ord. § 18) ; 3°, a despe2ll
do jantar ou cêa no dia do casamento (§ 2); li o a despeza de et!uca
ção, e na guerra (§ 7) ; 5° os alimentos (Pereira e Souza), cit. nota
1021); 6° os rendimentos dos bens doados anteriores ao tallecimento
(pr. e § 8).-Devem ser trazidos á collação: l° os bens doados pelos
pais, e avós (pr. e § 20); 2° Wdo quanto delles proviesse ou rece
besse (pr. e § 16 e 17); 3° os bens adquiridos por doação com a
clausula expressa de conferir (§ ii); li o o que adquirio com bens
do pai, vivendo em companhia deste (§ 16 e 17) ; [)O os fructos e
rendimentos posteriores ao fallecimento (pr.): excepto se já não pos
suir os bens (idem).- Sendo a doação feita por ambos os conjuges,
só deve conferir metade no inventario de cada um (§ 1): se fOr por
um deUes, deve conferir por inteiro (arg. do § 1. ; Consol. das Leis
nola li ao art. 1201)).- É licito renunciar o herdeiro á herança, e
preferir o dote (pr. e §S1 3 e 5). - Mas sempre se ha de verificat·
se olfende as legitimas dos outros herdeiros, por ser excessivo da
legitima do dotado e da terça do doador (§ 3) ; caso em que o Jniz
do inventario o obrigará executivamente a completar o quinhão dos
outros (§ 5).- Em regra, devem os bens ser computados pelo seu
justo valor ao tempo do fal\ecimento (§§ li e H5) : excepto: 1.0 quando
a doação foi para casamento, porque póde o clonatario esco111llr ou
esse valor, ou o dos bens ao tempo da doação (§ li); 2° a respeito
dos bens immoveis melhorados por bemfeitorias iguaes pelo menos á
li' parte uo valor dos bllns; em que se lhe deixa a faculdade de
conferi-los no . estado actual, pagando-lhe os outros co-herdeiros as
bemfeitorias , ou no valor do tempo da doação (§ i3) ; 3° a respeito
dos mesmos no sentido inverso, para pedirem os co-herdeiros indem
nização do prejuizo, ou que entrem no valor do tempo referido
(§ 13); lio quando os bens tiverem sido alienados pelo dOllatario ou
não existirem em seu poder; porque deverá trazllr o preço do tempo
em que fórão doados (§§ 1.ft e 1.5). - Os dotes, conferidos ou não,
em nada accrescem á terça do defunto, porque a collação tende só
mente a igualar os quinhões dos herdeiros necessarios dllscendentes;
e conseguintemente, ella só se deve deduzir dos bens que possuia ao
tempo do fallecimento (Pereira e Souza cito j Consolo das Leis nota 2
ao art. 1.198).- V. tambem Pereira de Carvalho, prac. orphan. §§ 55
a 6li; e Lobão, Dissert. 6' no App. ás Acç. Summ.
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licitações (783), e dotes (784).
11. Se ha substituição de herdeiros (785).
12. Discriminar da Fazenda Geral a decima ou

taxa pertencente á receita provincial (786):
13. RequereI' o que fór mais conveniente á Fa

zenda no quinhão que a esta se fizer (787).
14. Tudo O· mais que ahi fór. de interess~ da

Fazenda, e reqnerer o que julgar conveniente (788).

§ 427.

Por maIOr cautela, deverá o Juiz, antes do

(783) V. Gouvl~a Pinto, licit.; Coelho da Rocha, Dir. CiT.; Pereira
e Souza cil. no la 1021; Lobão, Dissert. 7' no App. ás Arç. Summ.
- A licitação não é probibida por lei.- Mas deve ser admittida pelo
Juiz com prudencia. - A maior igualdade, e razões especiaes de con
veniencia relativa ou valor de affeição por certos e determinados bens,
justificão e regem a pratica a tal respeito.-Mas nunca se deve con
sentir que por ella venha prejuizo aos co-herdeiros, v. g. quaudo
um licitasse em todos os bens j e em casos semelhantes.

(78li) Aqui se trata do contrato dota! e ante-nupcial; porque dos
dotes de pais a filhos já se tratou na nota 782. Como o que decide
as questões é o contrato (Ord. L. li tit. 46 pr.), deve elle ser juuto
aOs autos.- V. Mello Freire; Lobão; Consol. das Leis. - Os noivos
podem ahi estipular. tanto para a vida como para a morte (Lei de
17 de Agosto de ! 761 Si 8).

(785) Porque poelem haver direitos a cobrar, conforme a substituição
e a pessoa dos ht:l·ueiros.- O assento da materia é a Ord. L. li tit. 87.
- V. Goul'êa Pinto, Success.; CansaI. das Leis.

(786) Afim de que não e confundão com prejuizo do Estado ou
das Provincias. -v. nota 7li4.

(787) A Fazenda deve ser aquinhoada como um herdeiro para o
pagamento da taxa que lhe fõr devida (Reg. n.156 de 18li2 art. li).
- 'Ias, se houver dinheiro, deve ê-lo de pl'eferencia uelle (Port.
n.li9 de 10 de Abril ele 1848). - E sempre em dinheiro, quando o
legado ou herança fõr em dinheiro ou moeda (cil. Por!.). - Equipa
rada a menor, deve gozar dos mesmos favores.

(788) V. gr., que se não julgue a partilha sem que se juntem o
conhecimento ultimo da decima urbana, e de outros impostos, taxa
de escravos, de lojas, etc. (V. SiSi587, 596,602,613,619,633, 642,
643, e oUlros)-. A prorogação do tempo para fazer inventario per
tence ás Relações (Lei de 2:2 de Setembro de 1828 art. 2 Si 6)..
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julgamento do calculo; có'nta ou partilha, mandár~

ouvir o Procuràdor da Fazenda (789).

§ 428.

O imposto se p6de pagar em qualquer estado do
inventãrio, desde que por elle se possa. direita

mente liquidar, ou es.'teja liquido pelo testamento
(790).

§ 429.

Não o havendo sido, deverá a Fazenda ser aqui
nhoada pela importancia delle quanto á herança e
legad.os, como um herdeiro, na partilha (791) 'ou
no caJculo (792).

§ 430.

Quando houverem no espolio 'diVidas activas queu
se reputem incobraveis, p6de o imposto sei' cobrado
sobre o pro'aucto dellas em hasta publica, prece-
dendo autorisação do ThesoUro (793).

(789). Mello, L. 3 tit.1.2 Si 1.4.- É praxe em alguns Juizos; e de
boa razão, por prel'enir reclamações futuras com maior trabalho.

(790) Reg. n. 41.0 de 4 de Junho de 1.845 art. 2.
(791) Reg. n. 1.56 de 1842 art. 4. - V. nota 787, e Sl§ 434

e'435.
(792) Em lugar de partilha, escusada quando é UlUCO o herdeiro,

on não o ha, ou querem conservar em commum os bens, faz-se uma
conta ou calculo do que possa perlencer á Fazenda.-Se os interessados
não se olferecem a pa~ar logo em dinheiro, é evidente que tem ap
plicação o que dispõe o já cit. art. 4 do Reg. de 1842.

(793) Av. n.83 de 14 de Fevereiro de 1856. - Por A.v. de 15 de
Outubro ele 1836 pennittia-se que os interessados pagassem o imposto
em tal caso á proporção que fossem col5rando as dividas; ao que se
obrigavão por termo nos autos. Isto aiuda poderá ter lugar se o Tbc
souro o a utorisar.
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§ 431.
I •

Dentro de 5 dias, contados do julgamento da
partilha, poderá qualquer herdeiro pagar á Fa
zenda aqueDa importancia; e por simples addita
mento á sentença lhe serão adjudicados os bens
lançados a e~ta, sem onus algum (794).

§ 432.

Se não houver quem a isto se ofi'ereça, findos
os 5 dias, o Procurador prócederá á arrematação
dos bens, no mesmo Juizo do Inventario (795),
e recolherá o producto aos Oofres respectivos
(796).

§ 433.

Não havendo quem arremate, inscrevem-'se nos
proprios, e põem-se em administração (797).

(79ú) Reg. cito n. 1.56 de 18li2 art. 5.
(795) Reg. cit, art. 6.- Para este fim, o Procurador tomará conta

dos bens, e os depositará no Deposito Publico ou Geral, ou deixará
ficar em m~o do inventariante como depositario judicial, lavrados os
devidos lermos (art. 6): e sobre o valor da adjudicação os levará á
praça, como uas execuções fiscaes: andando em pre"ão os moveis
tres dias, e 9 os immoveis (art. 6). - Não havendo quem arremate.
inscl'evem-se nos proprios. e adminislrão-se, CO(IlO taes (Av. n.49 de
tO de Abl'il de 1.84!S), - Todavia, pócle a Administração resolver o
contrario (V. nota 250; e Reg. 2433 de 1.5 de Junho de 1.859 art.12).
- As dividas activas lançadas em quinhão á Fazenda devem ser co
bl'adas pelos meios competentes; e não se vendem sem ordem es
pecial (Arg. do A.v. n. 83 de 1.!S56 ; e prax.e). - Se fór uecessario
exlrahir (o rlTIn I para a Fazenda, as d ~spezas são á custa do casal
(cit. ~~v. n. 69 de 1.84!S).

(796) Reg. dt. art. 6.
(797) Av. n. 49 de 1.0 de Ahril de t8.'i8.-V. notas 250 e 795.
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§ 434.

Se a herança ou legado consistir em usofructo
sujeito á tax~ annual (798), o Procurador remet
terá ao Administrador da Recebedoria certidão
para ahi se abril' a conta ao herdeiro ou legatario
(799).

§ 435.

A taxa do usofructo de moveis e semoventes
paga-se por urna vez s6mente, na razão de me
tadedo imposto pelo valor dos mesmos bens

(800).

§ 436.

A do usofructo dos outros bens tambem se p6cle
pagar por uma vez s6mente, por deliberação admi
nistrativa (801) .

(7\1.8) É usofructo sujeito â taxa annual: 1° o dos immoveis, seja o
predio urbano ou rustico (Reg. n. 156 de 1Sll2 art. 12 SiSi 1, 2 e 3);
20 o de dinheiro (Si 5); 3° o de fundos de companhias, sociedades e
outros da mesma natureza, qual o de Apolices, titulos de dividas, etc.
(SiSi II e 5).

(799) Reg. já cito n. 156 de 18112 art. 15.-Anteriormentp, a conta
e liquidação do imposto era feita judicialmente. (Port. de 29 de Março
e Ord. de 9 de Julho de i 836). -Aquella certidão deve conter: 1. 0

, a
quitação E: entrega do herdeiro ou legatario usufructuario ; 2°, o valor
e qualidade dos bens com a devida especificação; 3', a data do fal
lecimento do testador; 4°, a data do julllamento da partilha ou cal
culo; se houver j 5', qualquer outra declaração que, segundo o caso,
seja necessaria.

(800) Reg, cit. n. 156 de i842 art. i3.- E não pelo valor do uso.
fructo, como por erro se telO pretendido.

(80'1) Porto n. i51 de 7 de Dezembro de i846 j e 28 de Outubro
de 1.856.- Compete ao Administrador da Recebedoria resolver sobre
tal objeclo (Oeos. do Thes. de 28 de Março de 1.856 em requerimento
de D. Luiza Clara de Oliveira).
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§ 437.

Nenhum testamento se mandará definitivamente
cumprir na Côrte, sem que conste por verba no
mesmo que se .acha inscripto na Recebedoria do

Municipio (802).

§ 438.

Assim com8, nenhum legado ou herança se en
tregará: nem se receberá quitação, sem constar do
pagamento do imposto, quando seja devido (803).

Excepto:

1.o Quando, aquinhoada a Fazenda na partilha
ou calculo, ficão a herança ou legados livres (804).

2. 0 Quando consistentes em usofructo sujeito á
taxa annual (805).

§ 439.

Nos inventarios dos fallecidos ab-intestado} su
jeitos á taxa, mandará o Juiz na sentença que

(802). Reg. cito art. 17.-É de estylo mandar-se o testamento á.
Recebedoria, depois de aberto, e mandado cumprir, registrar e ar
chivar pelo Juiz Provedor, depois de aceita a testamentaria: o que
satisfaz melhor o preceito do Regulamento.

(803) Abr• de 17 de Junho de 1809 ~ 8, e de 2 de Outubro de
18H; Reg. n. 156 de i!!lt2 art 19 - As guias para pagamento
do imposto devem ser passadas pelos Escrivães respectivos, com de
claração do anno do fallecimento do testador ou intestado, natureza
da herança ou legado, e gráo de -parentesco do herdeiro (Reg. n.
lt10 de 18lt5 art. 8).

(804) Arg. dos arts. 4, 6, e ti do Reg. cito de 18lt2, e art. 9
do Reg. n. 410 de 1845.

(805) Arg. dos arts. 12 e 15 do Reg. cito de 1842.
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sejão apresentados os autos na Recebedoria para a
devida inscripção; e sem que conste feita, não se
devem dar. formaes, nem receber quitações (806).

§ 440.

As taxas devidas, e não pagas dentro de 8 dias
da data do j1.ugamento, serão cobradas executiva
mente (807).

§ 441. •

Se nos inventarios forem interessados herdeiros
ausentes que não tenhão procurador que os repre
sente, deve--:se reguerer ao Juiz de Orphãos e rAu
sentes que nomeie Curador que por elles assista ao
. . d lh nmvental'lo, e arreca e o que es pertencer, se ao
tempo da partilha não se acharem presentes por si
ou por seu procurador para receberem (808).

§ 442.

Se o fallecido tiver sido SOCIO de alguma

(806) Reg. n. 156 de 1.842 art. 19.-E os Escrivães, que o deixa
rem de fazer, incorrem em multa de 50S por cada inventario, a bem
da Fazenda, imposta pelo Proc,urador dos Feitos (Reg. n. 410 de
1845·arl. 4.) I

(807) Reg. de 1842 art. H.; e de 1845 art. 9.-No Juizo dos
Feitos.

(808) Reg. n. 422 de 1.845 art. 2; Av. de 8 de Novembro de
j 858; Reg. n. 2433 de 1.859 art. 9: por serem então bens de au
zentes, sujeitos á arrecadação. - Nem basta nomear o Juiz do inven·
tario um Curador nos autos; porque este é apenas in ~item, e. não
dispensa aquelle outro que é ad bana. - ~e o herdeiro ausente fór
estrangeiro, devem-se observar os tratados e. Disposições especiaes
(V. Si 377 e nota). .
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sociedade commercial, deve-se observar o que
dispõe o Oodigo do Oommercio (809).

§ 443.

Embora o inventario, nos casos em que a Fazen
da é interessada pela taxa, deva ser j-q.dicial (810),
não obsta isto á partilha amigavel, desde que es
teja pago o que fór devido ao Estado. (811).

§ 444.

Podendo acontecer que, deixado o legado ou he
rança em u ofructo, tenha este cessado por qualquer
causa justa (812), deve-se julga-Io extincto (813),
e proceder-se na fórma da Lei quanto á proprie
4ade, e direitos que fO,rem devidos (814).

(809) Ar!. 309, 310, 3113, 31111 e seguintes, - Se II sociedade tive!'
de ~ontinuar por morte, n1ío pódem herdeiros menores ter parte uel
la, ainda que autorisa10s judicialmente (art. 30ll). - Nas liquida
ções de sociedades commerciaes, em que houver menores interessa
dns, procederá a liquidação e partilha com seus tutores e um Cura
dor special nomeado pelo Juiz de Orphãos (art. ;)53): o que, pOl'
identidade de razão, é applicavel em casos semelhantes.

(818) V. § MO e nota.
(811) Av. n. 56 de 5 de Junho de 1R1I5, e n. 33 de 31 de Ja

neiro de ~852, Reg. 211;j3 de 1859 art. 79 § 2; e estylo. - Portan
to, desembaraçada a herança desse interesse da Fazenda pela taxa,
fica livre aos herdeiros maiores fazerem a partilha amigavel por
qualquer dos modos reconhecidos e aceitos, ou c~nserva.rem os bens
em commum.-F1avendo menor ou interdicto não ha lugar a partilha
amigavel (Ord. L. 1 tit. 88 § li e seguintes).

(81.'2) V. g., pGr ter expirado o prazo de sua duração, haver-se
verificado a condição imposta, ter sido renunciado pelo herdeiro ou
legatano. etc.

(813) É o estylo, fundado na necessidade de liquidar direitos ou
impostos a cobrar, e na conveniencia, de regulari~ar a devolução da
propriedade. .

(8111) Sobre a cobrança de taxa, se fõr devida, já anteriormente fi
cou dito.
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§ 445.

Do mesmo módo se deve proceder quando hou

ver substituição de herdeiros (815).

§ 446.

As fraudes contra a Fazenda em relação ao im
posto das heranças e legados são punidas (816);
e admittem-se denuncias a tal respeito (817).

CA.PITULO VI (8).

Capellas, vinculos, e bens de mão morta.

§ 447.

Os bens de capella, e vinculos que vaguem por
commisso, por extincção de successão regular, por
falta de legitimo administrador, ou por outro justo

motivo pertencem ao Estado e se encorporão nos

Proprios (818).

(l!:l.5) Pelas mesmas razões já expostas na nota 8:1.3.- Sobre a sub_
stituição de herdeiros V. Ord. L. 4.· til. 87.

(8!6) A1v. de:l.7 de Junbo de 1809 § 13 in fine (que é duvidoso
.subsistir ainda hoje): AIv. de 2 de Outubro de 18B § 3, e outros.

(817) Alv. cito de 1809 § ilJ, e de 1811 § 3.
(s) Vide supplemento n. :1.99 a 207.
(818) Lei de 28 de Setembro de :1.629, Dec. de 17 de Julho de

1679; Alv. de 9 de Setembro de 1769; de 23 de Maio de 1775; de
2 de Dezembro de :1.791; de 20 de Maio de :1.796; Dec. de 10
de Novembro de 1798, Dec. de 15 de Março de :1.800; 26 de
Janeiro de 1802; Alv. de 18 de Outubro de 1806 ~ 2, Alv. de
14 de Janeiro de !80?, Lei de :1.5 de Novembro de :1.827 ai'!. 68 §
2; Lei de li de Outubro de 1835; Reg. n. H34 de 2 de Outubro
de 1ll5! art. lJ4 §§ 5 e 10; Av. n. 85 de 28 de Março de :1.854.
- O que sejão bens de capellas; V. § 450 e lIota.
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§ 448.

Assim como, os de mão-morta que não forem
alienados dentro do anuo e dia da legitima acqui
.sição (819), não forem as respectivas corporações
autorisadas a conserva-los (820), forem por el1as il
legitimamente adquiridos (821), ou cahirem em va
.c.atura por extincção das Oorporações (822).

§ 449.

Rão bens vinculados aquelles que fôrão declara
dos inalienaveis in-pe1-pet'LbUm pelos instituidores,
<lom certos encargos U~23).

§ 450.

Diz-se capella, quando a maior parte dos ·rendi
mentos é destinada ao cumprimento de encargos

(1i19) Ord. 2 til. i8.- V. nota 312.

í820) V. nota 3, 2.-Para conserva-los além do anno e dia, é ne
~essario licença da Assembléa Geral (Cons. Maia, Apoot. legisl. v.
Bens de Igrejas).-De que bens se trate para este efIeiLo V. ~ 452 no:as
312 e 8~6.

(821) Sem licença da Ássembléa Geral, que dispense as leis da
amortização (V. nola 312); ou vindos ás Corporações contra a dis
posição das leis, que as excluem, v. g., de succeder. -Em taes ca
sos ba lugar o commisso.

(822) Ord. L. '2 IH. 26 ~ i7; Av. n. 81 de i5 de Março e n.
245 de 10 de NO\'embro de 1853.-A Lei de 9 de Dezembro de i830
IlIandou encorporar nos proprios Nacionaes as propriedades da exlinc
la ordem de S. Filippe Nery em Pernambuco.

(823' Ord; L. 1 tit. 62 § 53; L. 4 tit. 100 j Mello Freire,
Oiro Civ. L. 3 lit. 9 ~ 1, tit. 10 ~ 1; Coelho da Bocha, Dir. Civ_
S;4n.

P. F. 13
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Diz-se morgado, quando todo o rendimento per
tence ao administrador, embora hajão disposIções,
pias a seu cargo (825).

§ 452.

São bens de mão-morta os immoveis pertencentes.
a Mosteiros, Igrejas, Confrarias e outl'as Corporações.
de semelhante natureza, sujeitas ás leis da amorti
zação, pelas quaes adq-llil'idos taes bens são inalie

naveis (826).

§ 453.

As capellas, morgados e vinculos fôrão extinctos.
no Imperio, e prohihida a sua instituição (827);
conservados s6mente os que existião, em quanto-

(824) Ord. L. i tit. 62 § 53; Mello cito tit. 10 § 1. e nota.-Não
Sfl deve pois, confundir com o legado pio; 10 porque neste não ha
vinculo, no emtanto que eIle é essencial para constituir a capella (A1v.
de 1á de Janeiro de i807 § 3); apezar de que pretendem haver ca
pellas não vinculadas (Lobão, Morg. Cap. 10 § 2 e 3), que são pro
priamente bens com encargos pios sem vinculo (cit. Alv. § 3);.
20 porque, não cumprido o legado pio, não vaga para o Estado, é
applicado aos· Ifospitaes, e em fa!la ás casas de Expostos dos lugares.
respectivos (Lei de 6-'d'e Novembro de 1827; Reg. n. 38ú de 1.h51.
art. lJlJ § 9); nem tão pouco vagão e se encorporão os bens com
esse encargo deixados (Alv. cito § 3.)

(825) Mello já cit.; Coelho da Rolha cito § 498.
(826) V. nota 3t2.-Consolidação das Leis, art. 69, e notas.
(827) Lei de 6 de Outubro de 1.835. - Todas as disposições tes

tamentarias ou doações para instituições de vinculos e morgados, que
se não verificárão, tem-se por não escriptas j e os béns respectivos
pertencem aos herdeiros dos instituidores (L. de 29 de Maio de
J837.)
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durasse o ultimo administrador, de'vendÓ'-passar por
m0rte deste· a seus' legitimos' lierãeiros, sém que'
todavia podesse elle dispôr por testamento ou por·
outra f6rma (828).

§ 454.

As OOl'pomções de mão-morta (829) fôrã0 con--'
servadas; mas a permissão ou licênça ·para a ac
quisição de bens de raiZ"ficou pertencendo á·A sem

blea Géral (830).

§ 455.

As Ordens Regul3tres não· p6dem alienar bens
moveis,semoventes, e immoveis,'nem,farer sobre eUe
contractos oneTOSOS, sem licença do Governol (831).

§. 4"56.

Tambem não p6dem sem essa licença tí'ocar os

(828) L. cito de 1.835.
(829) Quaes se dizem: V. nota 31.2.- ão o são as Camaras Mu

nici)?aes; nem outras corpotaç-ões séCUlares-nãO pías (Av. n. 4 de
f8M, :noticcit~)

(830) Por importar dispensa nas L is' (Const. do Imp. art 1.5 S;
8; V. nota 3i2)..-Seja a acquisiÇão por compra, da'ção in solutum,
ou outro tit410 (Ord. L. 2 tit. i8 pr.); por doação ou successão
(Consolidação, nota"2 a<1 art; fi9); par troca (Port. de 11 de Junbd dé
18:19.-V. porém S; 455 e nota) por oPCão nos bens foreiros (Lei
de lJ de Julho de 1768, que derogou a Ord. L. 1. til. 62 ~ (8) ;
por consolidação em virtude do commisso (Alv. de 1.~ de Maio de
1.769, que, perinittindo-o, impõe a obrigação de tornarem a aforar
dentFà de anno e' dia), por legado (Consol, art. i004 e notas).

(831) Lei de 9 de Dezembro de i830. -' Quando' tiYerem de ven
der ou pern;utar, d~Ye-se proceder á previa avaliação (Dec. n. 655
'de 1849).-Tanto a Lei citada, como o Decreto, é applicavel sómen
te ás Ordens Reglllares, e não ás Confrarias etc. que se regem pe
los seus' compromissos e leis geraes (Av. n. 248 de 1.853. -Aos Jui
ze;; de Direito em correição incumbe fi calizar a observancia da lei
a tal respeito (Reg n. 834 de 1851 art. 44 S; 3; Av. n. 85 de 1.854.
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bens immoveis por apolices inalienaveis (832), assim
como por acções de Companhias de estradas de ferro
garantidas pelo Governo (833).

§ 457.

Ao Juizo da provedoria incumbe o registro e
tombo das capellas (834), e contas das mesmas (835).
E tambem as contas das irmandades, confrarias,
e outras corporações de identica natureza (836).

§ 458.

Igualmente pertencem ao Juiz da provedoria os
sequestros, e processos de vacancia dos bens de
capellas e vinculos, que se tenhão de devolver ao
Estado (837).

§ 459.

Os Juizes de Direito em cOITelçao tambem são
competentes, nos termos das disposições vigentes

(83~).

(832) Lei n. 369 de 18 de Setembro de 18li5 art. M.-Mediante
as condições estatuidas no Dec. já cito n. 655 de 18li9.

(lSS3) Lei n. 939 de 26 de Setembro de 1857 art. 21-
(83li) Ord. L. 1 til. 50 Si 2 e 3; Reg. n. 83li de 1851. art. 27

i 7 e lili Si 7.-A.v. n. 78 de 1.6 de Março de 185li.
(835) Ord. cit.; Reg. cito art. 27 Si 7.
(836) Ord. L. 1 tit. 62 Si 39, 6a, 66.-Mas deve o Juiz limitar

se, mesmo quanto á administração das fabricas das matrizes, á sim
,pies tomadas de contas, sem ingerir-se por modo algum em cousa
que seja exclusivamente da competencia do Poder Espiritual (A.v. n •
.318 de 5 dt; Novembro de 1858.

(837) Av. n. 13 de 12 de Janeiro de 1855. -A. nota 1li7, 312,
li85 e li86. -Ainda mesmo das capeUas administradas por Corporações
de mão-morta (cit. notas 312 e li86·. Sobre embargos a elles oppos
lOS; A. nota 8liO.

(838) Reg. n. 834 de 2 de Outubro de 1851..
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§ 460.

As denuncias civeis sobre a vacanCla de taes
bens são admittidas (839).

§ 461.

Julgada a vacancia (840), e devolutos os bens
ao Estado, encorporão-se, vendem-se em hasta
publica (841), ou dá-se-lhes o destino que fôr es
pecialmente designado por Lei (842), pelo Governo
(843) ou pela .A.ssembléa (844).

(839) C. R. de 28 de Setembro de 1.6'29; Alv. de 23 de Maio de
1. 775; Dec. de 8 de Julho de i802; Alv. de i4 de Janeiro de 1.807.
- 'o Juizo da Provedoria (Av. n. 1.3 de 1855).-V. nota 837.- A
denuncia não tem lugar, se consta, pelos livros ou documentos exis
tentes no Cartorio da Provedoria, da vacatura e consequente devo
lução; e só a respeito das que andarem sonegadas ou róra da Pro
Tedoria (Alv.cit.de i807!\\ 8); nem quando dada por empregado fiscal
(Ord. de 4 de Julho de 1.837 l. - Se o denunciante deixar fie proseguir
por um anuo na causa, perde qualquer direito que da denuncia lhe
proviesse (Dec. de 5 de Novembro de 1.706; AlI'. de 23 de Maio de
1.775 !\\ 2).

(840) AlI'. de 1.4 de Janeiro de 1.807. - Os embargos opposlos ao
sequestro e encorporação, quer pelos Administradores, quer por ter
ceiros, são em apartado, quando consta com certeza que os bens são
vinculados, e que se achão elfectivamente vagos (!\\ 7).

(!l41) AlI'. cit !\\ 4. - E o seu producto constitue urna verba de 1'1:
ceita do Estado, como se vê das Leis do Orçamento. - Elle é appli
cado a garantir a divida publica (Lei de 15 de Novembro de 1.827
art. 68 !\\ 2). - Mas a Assembléa póde determinar ontra cousa.- Os
bens passão para o Estado livres e desembaraçados de qualquer onus
(Lei de 9 de Setembro de 1769 !\\ 1.8; AlI'. de 20 de Maio de i796 ;
Alv. de 14 de Janeiro de 1.807 !\\ 1).

(842) Por via de disposição geral, existe a Lei de 15 de Novembro
de i.827 art. 68 § '.!; Ord. de 30 de Junho, e 4 de Julho de
1837.

(843) Se o entender, sob sua responsabilidade, ou devidamente an
torisado pelo corpo legislativo.

(8M) Consto do lmp. art. i.5 !\\ 8 e 1.5; V. g., sobre o vinculp d
Jaguará, em Minas, applicado aos estabelecimentos de Charidade (Lei
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CAPITULO VII (t).

Contas de ~e'stam~Dto.

Nos processos de contas de testamento costuma:
se em alguns casos mandar ouvir o Procurador
da Fazenda pelo 'interesse que ahi possa ella t~r

(84-5).

§ 463.

É mesmo obrig,a~ão .sua, para c0brança dos di
reitQs tie;~Q.os \de heranças, e legados, pro:rnover
o cptnprimento das Pi~posições test.azp.eJ;ltar~a.s

(8'46).

§ .4,64.

Nos processos de _contas, pelo interesse da Fa
~enda, lhe compete vêr :

1.0 Se o te.~tamento está registrado (847), e
inscripto na RecebedQl"ia (848).

de 14 de Outubro de 1843); e do llambé (Lei n. 586 de 1850,
n. 778 de i8M: projecto n. 5i de 1.855 sob n. 1 de :1857).

(t) V. $upptemento n. 208 a 212.

(845) V. nota 1. 07.

(846) Reg. n.1.56. de :1842 art.15.

(847) V. nota 780.

{'848) V. nota 781.
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2.° Se estão pagas as decimas dos legados e he
Tanças (849).

3.° Se, não estando, foi a Fazenda aquinhoada
devidamente (850), ou é taxa annua.l (851).

.4.° Se ha residuo para a Fazenda (852); e
promover a ,ua arrecadação (853).

(849) Sem o que não se devem receber as quitações (Alv. de 2
,de Outubro de 18U; Reg. n. 156 de 1842 art. 19).

(850) Reg. cito de 1842 art. 4.

(851) Idem, art. 12.

(852) Lei de 4 de Dezembro de 1775; Alv. de 26 de Agosto de
1801.; Reg. n. 834 de '2 de Outubro de 1851. art. 35. É renda geral
'(Av. D. 128 de 17 de Maio de f852). - Constitue residuo a bem da
Fazenda: 1° o dobro da valia de cousas pertencentes ao espolio dos
testadores, que os testamenteiros comprassem para si ou para outrem
(Ord. L. 1. tit. 62 Si 7, Reg. cil, art. 3511. 2); 2° a perda do premio,

<quando. citados os testamenteiros para prestação de contas, uão acu
-direm a ella (Ord. cit. ~~ 9 e ti; Reg. cit. art. 35 n. 4); 3· a
perda do premio, quando acudindo á dita citação, fôrem glosadas
-as contas por illegaes. por não conformes ao testamento, ou por
feitas depois da citação (Ord. cit ~~ 12, 14 e '23; Reg. cil. art. 35
n. 4); 4° duas partes do jresdobrv em qlle fôrem condemnados os
~estamenteiros no caso de perjurio (Ord. cito ~ 2f ; Reg. cito art. 3S
n. 3); S· o pl'Oducto da venda dos bens de raiz dos testadores q,ue até
'lJuarenta annos forem achados em mão dos testadores (Ord. cit.~ 2:l;Reg.
<iI. art. 35 D.1).-As sentenças serão dadas á execução sem demora; e os
hens dos eondemnados vendidos em hasta publica naotempo e fÓl'ma das
cx,ecuções fiseaes (Ord. cito I~ !7 ; Reg. cito art. 35 ~ '2).-A porcen
tagem ao Juiz e Omcia~s do Jui'lO s6 é devida quando o teslamen
téiro perde o premio; e unicamente deste será de,du~ida rOrd. cito
~~ 12 e 23; Reg. cito art. 38). O premio é arbitrado pelo Juiz da
Provedoria, em attenção ao costume do lugar, quantia da herança
e trabalho da liquidação j não podendo exceder de 5 O{o (Oec. n. f405
-àe 3 de Julho de 1854 que alterou o disposto no Alv. de '23 de Ja
oIIeiro de 1798, e Reg. n. 83i de 1851 art. 37); ao testamenteiro
'Ql1e uão fôr herdeiro ou legatario (Heg. cito art. 37); Dec. cit. de
1856): deduzido da terça liql1ida, quando houver asc~ndentes ou
descendentes, e de toda a fazenda liquida nos outros casos (Dee. ciL
.an. 2°).

(853) Cllrnquanto esteja -ii cargo do Juiz da Provedoria, e do de
üireito em eorreição fiscalisar e promover eSla arre adação (Ord. L. 1.
U. 62; Reg. cit. n. 834 de i851), todavia não está inhibido o Procu
rador da Fazenda de o fazer j o contrario se deduz das leis, e ex
pressamente do Av. n. 49 de 11 de Fevereiro de 1853.
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5.o Se ha bens ou herança abandonados, ou de
ausentes, para fazer arrecadar (854).

6.o Que se não julguem as contas sem estal'
satisfeita a Fazenda (855), e sem que o testamen
teiro se mc}stre quite de outros impostos (856).

7.° Tudo O mais que convier á Fazenda (857).

§ 465.

A abertm'a dos testamentos compete ao Juiz.

Provedor (858); e, em caso de urgencia, aos Pa
rochos (859).

§ 466,

As contas competem ao Juizo da Provedoria
(860).

(85~) Reg. de 9 de laio de 18lt2 ; de 27 de Junho de 18!J5 art. 2;
e de :l859. É de eslylo fiscalisar isto no inventario.

(855) Alv. de 2 de Outnbro de 18H.-O tesiamenteiro moroso é
re poosavel pelos legados aos herdeiros, e pela decima á Fazenda
(Resol. de 21 de Maio de 182:l). .

(856) Quaes, decima urbana e outros (". Reg. n. 834 de 1851
art. ltO ; Si 426 n. 1lt, e nota).

(857) ~ó os casos occurrentes pódem resolver as ex.i~encias especi~es.

(858) Municipaes (Av. n. lt7 de 28 de Julbo de 18~3); e do Civel
onde ainda houver (Av. n. 87 do 1° de Outubro de i8M.)-V. nota
seguinte.

(859) Av. de lt de Outuhro de 1839, e cito n. lt7 dr. :l8lt3. -De
subdito BI'usileiro fallecido fóra do lmpcrio. póde er ahi'rto pelo res
pectivo Agente Consular (Reg. n. 520 de 11 de Jnnho de 1847
art. 183).-E quando aconteça ter sido"aherto no Imperio por algum
particular, on outra Autoridade, que não as referidas? Póde-se ad
mittir no Juizo da Provedoria justificaçfio do facto com citação dos
intere sados. de modo que se conclua não o ter sido pelo testador
com intenção de revoga-lo (V. Lobão, Disser!. 6' em Suppl. ás ego
Linh. Si 31 e seguintes. - E assim se' procedeu, em 1.857, O()

Juizo da Provedoria da Côrte, a rf:speito do testamento de F. Maxwr.I1).

(860) Lei de 27 de Agosto de 1830.-Pela Ord. L. 1. tit. 62 Si 4
e Lei de 3 de Novembro de 1622 competia alternadamente ao Juiz
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§ 467.

Nenhum testamenteiro p6de er obrigado a
prestar contas antes do tempo designado pelo
testador, ou por lei (861); nem depois de 25
anuas a contar do fallecimento daquelle (862).

§ 468.

Assim como, justa causa p6de haver para não
o ser mesmo no tempo para isso designado, e
para lhe ser conferida prorogaçào (863).

§ 469.

No cumprimento das cartas de consciencia está
se pelo jlU'amento do testamenteiro (864).

secular e Ecclesiastico.- Ao Juiz de Direito em correlçao compele
I'l~ver as contas, e mesmo toma-las (Reg. n.834 de 185i art. 34 § 5
combinado com o art. 32 Sl 1 e 2).

(861) Ord. L. 1. tit. 62 pr. SlSl1 e 2. - Se o testador não o hou\'er
marcado. é o de um anno e um mez contado do raJlecimento (O rd.
cito Sl 2).-Nem vale a disposição testamentarill que o desobrigue de
contas (Ord. cito pr.) - V. notas seguintes.

(862) Ord. cito SlSl 8 e 22; e Heg. n. 834 de 1851 ar!. 41.- Dos
bens moveis é até 15 allllOS (Ol·d. cito Sl 22) .-Mas, quanto aos bens
dI'. raiz, são obrigados a entregar os que em seu poder tiverelll até
40 annos (cit. Sl 22). - Aquella prescripção é sujeita á regra geral;
e por isso póde ser interrompida, v. g., por citação do testamenteiro
para contas (Av. n. 154 de 22 de Junho de 1852).

(863) Se pende titigio sobre os bens, o tempo para a c,nnta só co
meça desde que a sentença passa em julgado (Ord. L. 1 ti!. 62 Sl2).
Havendo algum outro impedimento, alheio da vontarle do testamen
teiro, que obstasse ao cumprimento dentro do prazo, póde o Juiz
proroga-Io (Ord. cH.. Sl 2; Reg. n. 8311 de 1851 ar!. 311 Sl 1).

(8fiú) Resol. de 26 de Julho de 1813 (ColI. de 'abllc.). Mas é
preciso que ejão âeclararlas no teslamento, e ração parlp. delle : aliás,
não se atlendem (Resol. cit.). - Se jurar ralo, é punido (Ord. L. i
tit. 62 Sl 21).
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.§ 470.

Ao J ui?; de Direito em correição cumpre fiscalisar
o cumprimento das disp;lsiçõe3 testamentarias,
contas e outros actos (865).

(865) Reg. n. 83ú de 2 de Outubro de 1851 art. M·-Mas não póde
~statuir rf'gras em materias {iscaes j cumpre-lhe apenas velar na Slla
hoa execução (Av. n. 102 de 16 de Maio de 1854).
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TITULO IV.

Do que nos. diversos Juizos, oOffiprehendido o dos
Feitos, incumbe ao Proourador, quando oonsultado.

CAPITULO I (u).

Sello proporcional, e fixo.

§ 471.

Ha titulas e actos sujeitos a estes impostos, que
tem de ser produzidos em Juizo, e sobre os quaes
ás vezes se suscitão duvidas, assim como sobre
actos passados mesmo ,em Juizo (866).

§ 472.

Quando consultado em razão de seu cargo,
cumpre ao Procurador ter em vista as dispo içães
vigentes (867).

§ 473.

Taes duvidas, porém, não podem ser definitiva
mente decididas pela Autoridad Jndiciftria ( 68).

(u) v. SUI17Jlemento D. 213 a '198 Á.

(866) Como se verá no decurso deste capitulo, e é materia Cre
qlleJ1le.

(867) Que são a Lei n. :l17 de 21 dr Outubro de 18113, Reg.D.6!)\
de 1.0 de Julho de 1.850, e n. 895 de :l1 de Dezembro de 1.851,
com as alterações e explicações constantes de Decisões do Corpo Le
gislaU\'o e do governo. - Antigamente erão o Alv. de 1.7 de Junho
de 1809·, lnstr. de ill de ove!nbro de 1833 e Ol1tras.- E o pri
meiro Hegulamento para execução da Lei cit. de i8lt3 Coi de 26 de
Abril de i8M.

(868) Ord. de 19 ãe ovembro de 1.8119 (Diario n. 8261 ; como
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§ 474.

Limitar-nos-hemos ao que é relativo ao Juizo

ou p6de nelle ser apresentado (869).

SECÇÃO r.

Sello proporcional.

§ 475.

O sello proporcional é imposto sobre titulos de
transacções e acto::> diversos, na razao do preço ou
valor dE:lles (870).

§ 476.

São sujeitos a este imposto:

1.o As letras de cambio, mesmo para paiz estran
geIro (871).

2.0 As letras da terra (872).
3.0 Os escriptos á ordem (873), inda que em

f6rma interior de cartas (874).

não podem eslatuir regras em materias fiscaes, e sómente velar em
sua boa execução (Av. n. 1.02 de 16 de Maio de 1854).

(869) Porqne não é um tratado completo sobre o sello.-Do Direito
Pinauceiro tomamos unicamente aql1illo que interessa á especialidade
destes Apontamentos. - Quem qui7.er maiores desenvlJ]villlentos em
outros pontos, póde consultar o excellcnte trabalbo do Dr. J. M. F.
Pereira de Barros.

(B70) Lei de 21 de Outubro de 18lt3 art. i2 § 1; Reg. n. 681. de
1.0 de Julho de iB50 art. 1.

(87l) Lei cito al'l.1.2 § '1 ; Reg. cit art.2 §§ 1. e 2.

(872) Lei cito art. 12 § '1 ; Reg. cito art. 2 § 1-

(873) Lei cit. art. 12 § 1.; Reg. cito art. 2 § 5. V. nota 94li.

(874) !leg. cito de 1850 art. 2 5.
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4. o As notas promissorias (875).
5.0 Os creditos (876).
6.o Os ficas ou vales, ainda que se não reputem

depositos (877).
7. 0 As escripturas ou escriptos de venda (878)'
8.0 Ditos de hypotheca (879).
9.0 Ditos de doação (880).
10.0 Ditos de deposito extrajudicial. (881.)
11.0 Os quinhões hereditarios e legados (882).
12.0 As quitações judiciaes (883).
13.0 Qualquer titulo de transferir a propriedade.

ou usofructo (884).
14. Letras passadas pelo s devedores da Fazenda

Nacional, a quem se concede fazer pagamento em
prestações (885).

15. Letras passadas e aceitas pelos contracta
dores para o pag'amento do preço dos contractos (886)

(875) Lei cito de 1843 art. i2 Si 1; Reg.cit. art. 2 Si 5.
(876) Idem.
(877) Ord. de 2 de Julho de 1857 (Jornal de 21).

(878) Lei já cit. de 1846 art. 12 Si i ; Reg. cito art. L
(879) Idem.
(880) Idem.
(881) Idem.
(8112) Idem. - Ainda que de descendentes ou ascendentes (Heg.

art. 13); quer as pal'tilhas se fação judicial, quer extrajudicial
mente (Ord. n. 33 de 3L de Janeiro de 1852); e sujeitos á reva
lidação (AV. de 8 de Novembro de 1858. - Jornal Sapo de 2 de
Dezembro).

(883) Lei cit. art. 12 Si 1; Reg. cito art. i.
(884) Lei cil. art. 12 Si l; Reg. cito art. i.
(885) Reg. cito art. 2 ~ 3.
(886) Idem Si 4.
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16 . Vales aceitos entre os Oommerciantes da

praça (887).
17. Notas, vale.s, ou letras de quaesquer asso

ciações, contendo obrigação ou pl;omessa de paga_
mento (888).

18. Oautelas ou vales de transacções de empres··
tiri:lO de dinheiro sobre penhores de preciosidades)
e de quaesquer outros objectos, que se fazem no
Monte do Soccorro, em quaesquer associações, e
em mão de particulares (889).

19. Escripturas ou escriptos de contractos cele
brados com o Governo, ou qualquer Repartição pu
blica (890), e com a Administração provincial (891).

20. Escripturas publicas ou particulares dos
contractos de sociedade (892).

21. Escripturas antenupciaeB, e de dote e arrhas

(893) .
2-2. Escripturas de fiança ou abono (894).

(887) Idem ~ 6.
(888) Idem ~ 7.
(889) [dem ~ 8.

(890) Idem Irt. 7 SI L
(891) Av. n. 157 c 158 de 23 de Junho de 1852: excepto de

empreitada e engajamento (A.v. cit.).
(892) Reg. cito art. 7 ~ '2: na rar;ão do respectiTo céÍ'pital. - Os

estatutos dos Banr'os I pagão' sello' de' dotutn~ntó; e 0- rtindo capital
seUo proporcioual (Ord. no' 34 de 3i de Jane'iro de 1852).- 00
mesmo modo, pagiío as- outras Cdmpanhias O· seHo prbporcional d
seu fundo incorpÓl'àdo!o

(893) Reg. cit. art. 7 SI 3.
(894) Reg. ~ 4.-Excepto· ai Q.he· préstão os-réOs para sbllos'J se

livrarem (cit. ~ 4).- Os termos d fianças nos' livros' das Repartições
Publicas não são sujeitos a sello (Ord. n. i59 de 10 de· Outubro de
4.850, e n. 1.66 dé 'lá de Maio de 1851).
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23. Escriptmas ou escriptos de dissolução de
sociedade (895).

24. Titulos que se passão aos arrematantes 'das
rendas publicas (896).

25. Fretamentos de navios (897).
26. Apolices de seguro (898).
27. Apolices ou letras de risco (899).
28. Bilhetes ou vales de emissao de Bancos

(900).

§ 477.

Para os titulos de n. 1 a 24 e n. 28 a tabella é

a seguinte (901) :

(895) Reg. Si 5:comtanto que haja transrerencia de propriedade,
ou elIectiva divisão de bens (Ord. n. 2M de ~3 d" Outubro de
1852). - O sello é devido da escriptura; e esta sujeita á revali
dação, inda que se passem letras, de que se tenha pago o sello,
porque são as letras em tal caso, e não a escriptura, isentas deJle
(Ord. de 24 de Nov<lmbro de 1858 no J01'nal Suppl. de 14 de Janeiro
de 1859).

(896) Reg. Si 6.- Em que proporção: V. Si 48i.- O disposto na
Ord. n. 59 de 1853 parece estar derogado pela Ord. de '24 de No
vembro de !858 citada.

(897) Lei cito de 1843 art. 12 Si 1.; Heg. cito art. 1..
(898) Idem.
(899) Idem; e [lego art. 18.
(900) Lei n. 663 de fi de Setembro de !852.-Pago por semestres,

da taxa correspondente á emissão. na razão da somma depo'itada
para garulia (Orr. n. 279 de !5 de Setembro de 1858) : computan
do-se no dobro a parte consistente em moeda e notas do Thesouro
quando autorisão uma emissão dupla, porque o ~eUo deTe ler 1:01'
rp.!pondente ao total da emissão autorisada pelos Estatutos nos termos
da Lei cit. n. M3 de 1852.

(90i) Reg. n. 681 de 1850 art. 1.-1' c1asse-tabeUa ; Lei n. 555
de 15 de Junho de 1.850 art.. i8.-De qualquer valor excedente a
400S até 1.: OOos paga 500 réis: aisim como de qualquer interme
diario de 1:0005 a 2:0008 paga lempre 500 réis mais (Ord. de 5 de
Maio de 1851, de 19 de Dezembro de !855 ; aviso n. 87 de 19 de
Fcvereirt, e n. 333 de i4 de Outubro de 1.856).
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De 100$ a 400$ o o o o . . . .. 200 réis.
De mais de 400$ a 1:000$.. 500 réis.
De cada 1:000$ mais. o o . o' 500 réis.

§ 478.

Dos fretamentos de navios é o seguinte:

Sendo para f6ra do Imperio, 1/5 % sobre o valor
do frete (902).

Sendo para dentro, 1/10 % sobre o mesmo valor
(903).

§ 479.

Das apolices de seguro e nsco, 2 % do premIO
estipulado (904).

§ 480.

Das escripturas ou escriptos de sociedade, é na
razão do respectivo capital (905).

§ 481.

Dos titulas aos arrematantes de rendas publicas,
é na razão da lotação do excesso de rendimento
que devem produzir (906).

(9!l2) nego cit. art. 1. -2' c1asseo-Tabella.-Lei n. 3'17 de 21 de
Outubro de i 843o-Tabella.-As cartas de fretamento devcm ser sel
Jadas antes que as Mesas do Consulado e de Rcndas, ou seus Agen
tes, expeção o despacho das embarcações para sahir do porto
(art. 18).

(903) Idem; Lei de 21 de Outubro de i843-tabella.
(90h) Reg. idem.-Lei n. 369 de 184;> .art. 12.-Dentro de 30 dias

de sua data (art. 18).
(905) Heg. cit. art. 7 Si 2.

(906) Reg. cit art. 7 Si tio-V. nota 896.
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§ 482.

Dos de aforamento de :n;J.arinhas, ou d~ q~l:\>~:;;

que~' outras pro~priedades pel-tencentes .iW~S.m9 ª'
particulares, é em proporção do fôro d& 20 ª,JUJ,Ql;l

{907),.

§ 483.

São isentos do se110 proporcional:

1.o As letl:as de cambio, e da terra, l?l!-~sadas,

negociadas ou acceitas pel<;> Governo ou seus Dele-
gados (908). .

2.o Os bilhetes, notas promissorias, e quaes.que,r
titulos de credito ~mittidos pelo Thesouro ,Publico
.(90.9). .

3.o Ú>s saques -para movimento de fundos de
umas .pID:a _01JJJ:as Repat:.tições .de Fazenda (91 Q).

4. o Os conhecimentos que se pass.ão aos vende
,dores de genel'os pa}:'a QS Arsenaes; l!-Ssim como
-&s co,p,tas e façturas que lhes servem de base
(911).

(907) Reg. art. 8.
(908) Lei já til. de t 843 arl. 1. 5 ~ 1. j Reg. já cil art. 23 ~ i.

ó para as que o Tbesouro cede ou traspassa, e não para as que re
eQll dos particulares por qualquer transacção de venda, cessão ou

.traspasso 60rd. n. 23'9 de 6 de Outubro de' i851).-Tambem não o
'~o as que (orem passadas a (avor da Fazenda Provincial; salvo as
9.xsep.ç~ legaes (Ord. n. 144 de 30 de Abril de 185i).

~969.) ·Lei cito art. 1.5 ~ 1.: Reg. cito art. 23 ~ li.
,(1)1~) J;,deql.
(~,H) Reg.,llJ.:\. ~3 .~ j6.-Mas os pertences, e .qualqueF transferencia

<le div,i,d,a s:ío. ~lIj~to_~ ijq se)lo (Ord. n. 22(). à.e .1851 ; e de 22 .de
Junho de 18M!.) .

P. 1'. i4
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5.° As letras de cambio, e da terra, bilhetes,
notas promissorias, titulos de credito, e saques
para movimento de fundos, ~'elativos á Fazenda
Provincial, e expedidos pelas respectivas Autori

dades (912).
6.° As letras passadas em consequencia de con

tracto, de que já se tenha pago o sello proporcional
(913).

7.° As letras de cambio passadas f6ra do Im
perio (914), comprehendidos os escriptos á ordem

e notas promissorias (915).
8.0 As escripturas sujeitas á siza de bens de raiz

(916).
9.° As quitações e outros titulos de dinheiro pro

venientes de contracto, que já tenha pago o

(912) Rf:~. art.23 Si 3.

(913) Lei cito de 1.843 art 1.5 Si 3; Reg. art. 23 Si 4.

(\H4) Lei n. 36\l de .1.8 de Setembro de 1845 art. 15; Ord. 0.21.7
de 28 de Novembro de 1.850. -Mas os outros titulas, actos, e papeis
passados fóra do Imperio, comquaoto isentos do sello, todavia são a
elle sujeitos, se del'erem ser aqui produzidos, para qualqllel' elJeito
(Ord. n. 77 de 28 de Fevereiro de 1.81>7).

(915) Av. n. 257 de 31 de ~ulh.o de 1857.

(916) Lei cito de 1.843 art. 15 Si 3; Reg. art. 23 Si 2 Otf. n. 83 de
28 de Julho de 1845.-De venda de escravos paga sello (Ord. de 5
de Março de 1.851).-Da troca de bens de raiz por outros bens de
raiz. tambem paga na razão de cada um dos valores permutados.
(Av. 11\8 de 28 de Maio de 185i).- São isentas sómente as que
pagào siza de bens de raiz, e não outras (Ord. de 7 de Agosto de
1.857).-Mas si nellas se estipula uma hypotheca ou outra transacçã<>
independentes do contrato sujeito á siza, paga o sello (Port. de 10 de
Novembro de 1.858): excepto quando a hYPolheca é apenas uma clau
sula ou condição do contrato. principal (Arg.do Av. de 23 de Junh().
lle 1.852).
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devido sello; de modo que este se nào repita em
uma, mesma transacçào (917).
:' 10. Os conhecimentos de siza (918).

11. A.s transferencias de apolices da divida
publica gemes (919), ainda que por herança (920).

12. E tambem das provinciaes, que por Lei
gozem deste .favor (921).
: 13. A.s concordatas commerciaes (922.)

14. Os endossos, e pertences nas letras e cre-'
ditos antes do vencimento (923).

15. Os titulos, actos, e papeis, lavrados e pro
eessados nos Consulados Estrangeiros no Imperio,
não havendo clausula para que possão ter verifica.
ção ou validade dentro do Brasil (924).

(917) Heg. art. 23 ~ 2; OIT. n. 83 de 18lJ5, e n.19' de 16 de Ja
neiro de 1855.

(918) Reg. cito art. 23 ~ 5.

. (919) Lei cito art. 15 ~ 1; Reg. art. 23 § 7.

(920) Av. n. i6lJ de 23 de Maio de 1851-

. (!li!!) Reg. art. 23 ~ 7.- Essas Provincias são: 1°, Rio de Janeir()
(Lei n. 317 de 21 de Outubro de 18lJ3 art.lJ3; Lei n. 360 de 18
de Setembro de 18lJ5 art. 50); 2°, Minas-Geraes (Lei n. 51lJ de 28 d~

Outubro de 1848 art. 36); 3°, Maranhão (L. n. 840 de 15 dI' Se
tembro de i 855 ar!. llJ).

(922) Reg. art. 23 ~ 8. - Deve-se entender no~ termos do Cod.
Comm.; e não de outras convenções que impropriamente se denomi-
nem concordatas. .

(923) Reg. art. 23 ~ 9; Ord. n. 100 de 10 de Março de 1851.
Sendo, porém, depois do vencimento, é sujeito ao sello e á revali
dação (Qrd. n. lJ de 5 de Janeiro ue 18lJ8, Reg. art. 5 ; Ord. n. 151
de 16 de Junho de 1855); mas só dos posteriores â cito Ord. de
18lJ8 (Circ. Q. 71 de 21 de Fevereiro de 1857). - Dos creditos que
não tiverem prazo estipulado de vencimento são sujeitos ao sellq os
~ertences pas.sados em qualquer tempo (Reg. art. l».

,. (92lJ) Reg. art. 23 ~ 10. .
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16., ÂJ$, CJl'aita~Qes' joo.i:EiMs, .IlJ.uandq [e[ativ3IS áS
letras, bilhetes e trau13acções. f3NDI<Beida:s pe'1& e~

cepção do art. 15 § ): da; :fu:oo,de 2 de 0u.íubro.de

1843 (925).
17. Os titu[os de' 3ll!~endamento. de pred.ios lUil.lS

1)i'C!:).s QU. urobanos ,~92160·

18. Os de locação de mov..ei~ (192lj.
19. Os. àe l@G.açoo ,dre serviços de ~olonl()s, .e. de

eSC1;av,os ~9,28).

20. A divisão ~e bens em!lrr~ .co11ljl'l.ges- diva!"

·~dos F(])lJ sentença {92~).

2:t. O,;:;, @ eIiI!1p~:eitaaa e'eng~l3;mento, em. ogeiTa~

{9.~j@,).

22. AS.IClilil'~S <il.e:sesmaTia:s, (e ,dLe p.Qsses. del.ten~&

~931J.

23. A d~s~pr.op,l;i~çfi.Q {9,32,).
24. As cartas de liberdade (933).
25. Os bilhetes de rifa nil-o a:u.tor},sa-da por lú

(934).

, 1~~5J, Reg. art.. Gij•.~ H.,
~-9:26l Reg. au. !ll.~ t,
.(927) Idem ~ 2.
'(9128), Idem.
(929) Idem -~ 3.
(930) Idem ~ 4 ;, Or,d. n.,15$ de 23 4~ Junh,o d,e .1.852,.
{931) Lei n. 601, .~ '1,~ de Se~JlmQliQ',~Il,.18Ml ar. 1.

(93~) Lei n.353 de 12 de Julho <de 1845 allt. 33 ; A\V; H~,1153 de
iJ6 de Junbo de 4.85&.'

'(.933) Ord.•. 2 d'e 3 de Janeiro de 'i85p, e n. 21>' de i~ d.e 'No
vembro de 1853.

(934) Ord. n. 199 de 1.9 de Julho de 1851,: n~o Il,or Cavor, ma~ por
.serem iIlegaes. .
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26. Os actos passados no Juizo de Paz (935).
27. Âs contas passadas pelos leiloeiros (936).
:28-. Os manifestos de naVIOS de ca:bot~gem ou

de lêIlgo ool'SO (9'37).

§ 484.

Os escriptos á ordem não podem ser aceitos,
tt'ansferidos ou negociados no lugar ém que tem
de ser pagos sem prévio pagamento do seB.o
(938).

§ 485.

Os pertenaea na~ letras -e ~reditós, oomo t1tulD
de tr.ansfierenOÍa, são S'lij-eitos ao seilo w:rnicamente

quan:do fei1i0s depoitl do seu vencimen'iJ(l» (9-39}.

S 48'6.

S.e os creilltos não tem prazo estipulado de velíl
0imento, os pél'1;ences são sujeitos 310 seilo em qu.arl
quer tempo (940).

'(935~ Lei n. 369 d~ 18 de Setembro de 1845 arJi. i8; Reg. ctt. de
il850 a-rt. 34; Ord. n. 208 de 25 de Agosto de i852; Av. n, 9 de
Ui de Janeir@, e n. 138 ,de 19 fie Julho 'de 1854; n.!lO de i3 de
Marllo de 1856.

(9"36) Av. n. 390 ae 21 de Novembro da 1856; pot não terem '()
caracter de credito.

..(937) Ord. n. i'73 de 3 de Setembro de 1850; Gire. n. 292 de 29 de
Agl15ttl de i'8'57.

(938) Reg. art. 4; Dec. n. 2314 de 4 de Dez~rríbro de 1858.-V.
nlfta 945.

(939) Idem alto' S.-V. nota 923.

~940' IJ:d~m.



§ 487.

o seU o não se repete em uma mesma trans
acção, inda que se passe mais de um titulo entre
dous ou mais contractantes (941).

§ 488.

Os titulas sujeitos a se110 o devem pagar nos pra
zos legaes, sob penas determinadas (942).

§ 489.

Os que se tem de lavrar em livros de Notas não
o serão sem que o tenhão pago (943).

Em actos judiciaes ou officialmente f6ra de11es,
llão serão subscriptos ou assignados pelo Escrivão
ou Oflicial sem o se110 (944).

Por particulares, onde houver recebedor do se110
'Ou em distancia até 3 leguas

t
dentro de 30 iias da

sua data; e, em maior distancia, mais 30 dias por
cada 3 leguas (945).

(94'l) Lei jã cil. de i8~3 art. :1.5 Si J; Reg. art. 1.:1.. Por conseguin
te, não são sujeitos a segundo sello proporci.:>nal ou fixo, se jã o
llOuvel'em pago devidamente (Av. 272 de i5 de setembro de :1.858),
nem ao fixo, se tiver pago o proporcional respectivo (Reg. art. 52 Si
.'1; Ord. n. :1.57 de 23 de Junho de 1852; Av. cito de 1.858).-Bem
entendido, quando não ha novação (Lei art. 15 Si 3 in fi'ne).

(942) Lei cit art. :1.3 e 1il; Reg. arts. 19,29, e 3:1..
(9iliS) Reg. art. 19 Si :1.; Ord. n. 354 de 7 de Outubro de :1.857.
(944) Reg. art. cito Si 2.
(M5) Idem Si 3.-0s escriptos ã ordem, porém, podem ser sellados

em qualquer tempo, no lugar em que tiverem de ser pagos, com
tanto que antes do aceite, transferencia ou pagamento (Dec. n. 2314
de 4 de Dezembro de :1.858 art i, q_e derogou nesta parte o cito Si 3
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Em livros de Companhias, quanto á transferen
cia d~lS acções, antes de lavrado o termo ou assento
(lella (946).

§ 490.

Para as letras a pagar em lugar diverso do saque
dentro do Imperio, os 30 dias se cantão da data do

aceite (947).

§ 491.

Não são admittidos ao se110 os titulas que não
tiverem data (948).

§ 492.

Se não fór pago o se110 na f6rma e prazos de
vidos, ou se fór pago menor que o devido, poderá
ter lugar a revalidação para que os titulas sejão
attendidos em Juizo (949).

3 e a Ord. n. iOO de 17 de Março de i857).-Esta disposição, toda
via, não inbibe que o seBo seja préviamente pago em qualquer lugar
{Reg. cil. de 1.850 art. 20 ; Ord. n. 87 de 6 de Março de 1851 ;
Reg. de 31 de Dezembro de i851).-As leguas serão calculadas por
estimativa seglmdo informações de pessoas fidedignas, salvo o recurso
da Parte ou ex-oflicio nos termos dos art. 92 e 93 do Reg. de
1850 (Port. da Dir. Gel'. das Rendas de i6 de Junho de 1854).

(~46) Reg. art. 19 !ll 4.-Podem arrecadar o seBo para entrega
rem na Repartição Fiscal competente dentro do prazo' legal (Reg.
art. 68!ll 3; Dec. n. 1949 de 25 de Julho de 1857; Av. n. 278 de
1.~56); mas não de outros titulos não comprebendidos no cil. !ll 3
art. 1)8 (Av. n. 278 de i9 de Agosto de i8&6).-Deve ser pago na
razão do valor nominal das acções (Av. n. 81 de 28 de Fevereiro de
1855.)

(9lt7) Reg. art. 3 e 1.9 !ll 3 in fine combinados.
(948) Reg. art. 32.

(949) L. de 1843 art. 13 e 14; Reg. art. 29 e 31; L. n. 939 de
1857 art. 13.-A disposição. porém, do !ll 2 art. 13 da Lei de 1843
não é applicavel aos. creditos (Reg. art. 30).-A revalidação é a
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§ 49S.

Todas as letras, escriptos, notas promissorias, e
creditos, que estiverem vencidos ao tempo do Reg
de 26 de Abril de 1844, p'ãgaráõ o novo sello, se
êlepois dá execução deIte fÔfem ajuizados (9$0).

§ 494.

Não são, porém, sujeit0s ao novo sello, ou á.
maioria delle, se já o antigo tiverem pago, os titu
los e papeis que, ao tempo da ex€cução do Reg. cito
de 1844, já se achavão lavrados, e assignados por
particulares em notas dos tábelliães, livros de com
pánhias,. autos ju:diciaes, 01!l. o:ffi.cialmente f0iJ:a del

les (951).

§ 495.

Nos lugares, em que é o.brigatQriQ Q llSQ do

cargo das partecs, e não dos Tabelliães, Escrivães, etc., (Ord. de 1á de
Agosto de 1851, 8 de Junbo de 18'5~, 1,5' de J'ulho' de 1J8ál1, e 7 de
M~'9sto de 1857). Além (disto, ba multas ás parles, Juizes, Escrivãlls,
Tabl'lIiães, etc., (Reg. art!. 86 a 88), impostas pelas Autóridades
Fiscaes' respectivas (art. 90, 91, 92, e 93; Av. ti. 203 de 2 de
Junho de 1856).-A multa de revalidação?o sello ~stâ reduzida á de
1"0 â 2Ó b/ o do valor dos titulas (I"ei n. 939 de 29, de Set'Cmbro de
iS!)? art. 13).-Aos Juizes de Direilo em oorreição Ilumpre fiscalisar
a lliaCla coórança do secllo, etc., (Reg. n. 8?4 de 1851 art. 49 ~ 1).
-A multa de revalidação do selÍo segundo a Lei '!. 939.de 1857 art.
:13 ~ relaliva unicamente ao seJlo proporcional (Ord. 284 de 29 de
Setembro de i85S; Ord. de :14 de Outubro de :11158; e Av. n.316
de 3 de Novembro); e imposta pelos Chefes das Repartições arreca
dadoras, como parecer Justo conforme a regra do ·citr. 63 do Cod.
Crim (Av. 3:16 de 3 de Novembro de :1858.

(9511) Reg.. att. 6; isto l!, quanà<5'nw1ta tÔMÔ se11ados (Av. n. '309
(lê í2 de Setembro -<te 18!;7).

(951:) Reg. art. 2'4; Av. cito n. 3'09 de 18'57.
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pàlpie-l seRado ~9-&2), de"Ve~s~ tér em vUfta princi
paJ},m,eilte:

1..0 'Qt:te as léfu-rus de catnbio para <fe'l1tl~a oU fÓrã:.
d!6 :fuüpérÍ0 pa;gã(j o seJllo 'conforÍn@ a seguititê tá
bé1]áI (%3) .

De 100$ a 400$ 1@Q 1'8. FOi" c31dl1 'Via,
De mais d~ 400$ a 1:000$ 200 :fS.

be mais de 1:000$ a 2~000'$ 400rs.

E assim progressivamente, mals 2001's. por cada
1:'00'0$ que fÓI' excedido, em cada via.

'2:<1 Que. as Íetras ae terra e outros titulos conti
nuão a pagãr O' mesmo já designado na tabella ge
ral (~'54).

3.° Que os titulos não comprehendidos na ta
heHa A -<lu Dem-. n. '8'!:t5 de 1851 con'tinuao a ser
8'ellardos p<DI' verbas (955).

4.° Que, igua1mente, o serão por verbas @s com
prehendidos né~sar 'tJabél~à 'qt't~ndo '(j valól' exceáei'
'à 2~:OO'(!)~ C9l:l'6).

(952) o Governo o declaFárá QReg. n. 895 de 3'1; dI! 'D'l'zem'bro
de i851 art. 7; Ord. /l. 120 de i9 de Maio de 1853.-Por ora, só
na Côrte e Municipio (Ord. cito de 1853 e ott. n. 12'3 d'e 185!J); e
na Provincia do Rio de Janeivo, com ~Cépção das nolas plon'lisSotias
(orr. n. 33 de 17 de Janl'iro de 1856).

(953) Lei n. 555 de i5 de Junho de 1850 art. 18-labella; Lei n.
628 de 17 de Setembro de 1851. art. 26; Heg. n. 895 de 3i de De
zembro de i ~51 art. 1. - tabella A Si 1-

(954) Reg. cito de 185! art.1.-Tabella A ~ 2.

(955) Reg. cito art. L
(956) Idem.
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5.° Quando por qualquer occurrencia' fór escripto
em papel não senado algum dos titulos obrigados
a ene, deverá a pessoa que tiver de pagar a taxa,
annexar-Ihe papel senado da importancia corres
pondente, e o apresentará na Repartição competen
te, para ser inutilizado (957).

6;° O titulo que não fór assim legalisado (958)
no prazo devido (959), ou que fór escripto em papel
senado de taxa inferior á competente, fica sujeito
á revalidação (960), que será feita por verba (961).

7.° O Reg. n. 895 de 1851 não fez extensiva a
taxa do seno a titulo que já não estivesse a elle su

jeito pelo anterior n. 681 de 1850 (962).
8.° Na falta de papel senado, deve-se sellar por

verba (963).

(957) Reg. cito de 1851 art. 8: comprando na occasião e na Re
partição competente o papel (arg. do cito art. 8.)

(!58) rdem.-Portanto não é admissivel que o fação as Autori
dades Judiciarias, ou Escrivães, e Tabelliães, etc.

(959) Idem.-O prazo é o de 30 dias, havendo no lugar Estação
fiscal; e mais 30 dias por cada 3 leguas, se não houver (dt. art. 8
combinado com o art. 19 SI 3 do Reg. de 1850. )

(960) Idem. - Esta revalidação era a do art. :1.3 da Lei de 1843;
e hoje a da Lei n. 939 de 1857 art. 13.

(961) Idem, art. 9 in-fine.

(962) Ord. n. 9 de 14 de Janeiro de :1.853.

(963) Av. n. 267 de 8 de Agosto de 1856.
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SECÇÃO 2.a

Sello fixo.

§ 496.

É imposto de quota certa em razão da natureza
dos titulas e actos obrigados a elle (964).

§ 497.

São sujeitos a este imposto, pagando por cada
meia folha a respectiva taxa, os seglüntes (965):

1.o Autos de posse, tombo, inquirição e
justificação de genere, justificação de serviços. 120

2.0 Autos de qualquer outra natureza,
comprehendidos os que correm perante os
Delegados e Subdelegados (966).. . . . . . . . . 60

3.o Autos que se findárão por composição 1
das partes (967) ( 100

4. o As justificações ou legitimações para \
haver passaporte (968) J

(H6ll) Lei II. 317 de 21 de OUlubro de 18113 art. 12 Si 2; Reg.
n. 681 de 1850 art. 33; Alv. de 17 de Junho de ~809.

(965) Reg. cito art. 3ll e 3&.
(966) Ba excepções (V. ~ 500 ns. i, ~ll, 16, 17. 18, 20).-Assim

como nos processos criminaes se póde vagar o sello depois do jul
gamento (V. nota 969).-Os de meio soldo pagão só 60 réis (Ord.
n. 73 de 26 de Fevereiro de 1851).

(967) Quando sobrevier a composição, paga-se o sello aqui referi
do, levando-se em conta o que já tiver pago de 60 réi~ (Ord. n. 78
de 28 de Fevereiro de 185O, . .

(968) A legitimação para ~ste fim foi dispensada (Dec. 1531 de
i O de Janeiro de 1855).



2~O -

5.° As justificações para ser reconhecido
Cidadão Brasileiro , . . . . . . . . . . .. 100

N. B. Paga antes da conclusão para sen-

tença final (969).

6.° Escripturas de qua.lEfUêr contracto, em
€J1ile s~ não declara quantia (970) " .

7.° Traslados das mesmas ' .
8.° Publicas f6rmas , .
9.° Procurações feitas judicialmente (971)
10. TI'aslados de atrtos, quando extrahi-. 160

dos como taes, e não aNuo instrumento de
publica fÓi'ma (972) .

11. Sentenças dos pl'OGeSsos .
12. Sentenças de formal de partilha .
13. Mandl1m.os de pl~eceito .. , I

(969) Nos processos criminaes póde ser depois da sentença (Lei de
3 de Dezembro de {841 arl. 100; Av. n. 51 de 27 de Fevereiro de
1849; 215' de 14 de Agosto de 1851; e 138 de 29 de ,Maio de 1852.
-Nos oulros casos, são sujeitos todos á revalidação, se forem con
clusos sem este pagamento (AV. n. 431 dt 27de Dezembro de 1856).
- os processos policiaes, não é admillido acto algum depois da
sentença sem estar ·pago o sello, pena de revalidação e multa (Av.
n. 20 de 16 de Jllneiro de 1855) ,-Dos documentos e autoi no Juizo da
PrO'VedO'ria ãVCrlJa~e II -sel'tlf }1ara 'ser allmfl P'a'go por quem de 'Di
reito seja, quando são oO"erecidos e proDlovidos \Jlor emprevados do
JUizo ·(Re~. n. 836 de 2 de Outubro de 1851 art. 40, Ord n. 19
de 16 de Janeiro de {S55).

(970) Ainda que vindas de fóra do 1mperio, se neile fOrem apre
senlaàai para produzitem ieu efTeitu (IOrd. n. 259 de 29 de Outubro
de J801; e n. 77 de 28 de Fevereiro de 11857.)

('971) Entende-se por tal a que é feita por TabeJllão nas Notas
ou fór" 'dellai, ou apud acla (Ord. il8 de 29 de OUlubro de 1844).
-'- iio paga mais seHo o subslabelecimento em qualquer procuração,
'não cx-cedendo a meia folha fá sellMa ((')rd. n. 259 de 29 de Outu
bro de 1851).

(972) ão pódem subir 'os adtos ~tn tal caso sem que tenha sido
pago o sello (01'<1. n. 171 de iO de Maio de i8M).
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14. Oartas testemunhaveis 4' .J
15. O~n-tas- pmc3ltorías, n~gradi!j);liaa, ayo.- {

catorialS, .d.e.inquiriçãü, de arr,e:m3l~ção, mes- \
mo a favor da Fazenda Pi·oVlllC1al. •..... )

160

N. B. Paga antes da assignatura ou con
certo.

16. Testamentos ou codicillos......... 16t)

N. B. Paga depois da verba do p,rimeiro
registo.

J,r1. Passap@J:.Ites, gma~ de mudarnça, ~tu

los de res~deIlc.i~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . '
18. Titulas de nomeação interma, de sub

stituiçã0 e 01.1l.U1QS, por-meAOS de um. aURO •.•

19. Titulos dpi;l Oflicmei;l da Guarda Na-
cional, os .dos Empregados de rendimento 16.0
menor de 50$, eos de nomeação de iJ;lspec~ .
tores de Quarteirão...... . . . . . . . . . . ...

20. ProvisÕ.e.s de Pan;ocho.s encommend:v
dos (973).

21. Traslados deautos elll purblica fó,1.1IPa

N. R .I!aga -at1re&.d-a assignatu-l:a.d-a -aytQ~

l'ÍélJade q'tle os <Peve passar '(974~.

(t917~ .!xClqpr,p .p.or (maÍl de anna, por dever pagar o pnoporllioltéd
de 1.- ~io; te ilOdilS llS ~e.zes, que [01' l'.eCormada ('or,d. de !l3 de Maio
de 1.8bD., 1 .de Abnil de. 1<852, 2f2 de .Abllil· de 1851l. e 5 de OU:ljlbJ'o
d..e .i855)..

f97'4) 0s tl~ulos de -nomeaçlio interina, 'eompr~bendi<tas as provI
sões de parochos CIlOOlllmendados, os de sub~lituição e out1'OS por
não ·mais· de 'um' anno, elos de ell]pregados'di!" t"endimenl6"menot" 'de
5'08, antes do aslenta!Dento em folha. par.a percepçãó dj)s vencimert
tIS (Dee. D. 21H,4 de 4 'de Dezembro de i!8-&8 ·are 2~)~As patentes
dos Ofliciaes da 6uéUldarNaciona4 nomeaçli'o,deJinspectotei de qua.[telr:ão,
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22. Editaes .
23. Mandados de penhora, sequestro, ci_

tação, ou para outro qualquer :fim .
24. Certidões das citações, e de quaes

quer outros actos judiciaes, em execução de
mandados ou despachos relativos a causas
pendentes (975) .

25. Certidões quaesquer .
26. Attestados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Procurações particulares (976).....
28. Titulas e papeis de transacções infe- 160

riOl'es a 100$ .
29. Recibos e quitações paTticulares .
3O. Quitações judiciaes infel'ores a 100$

31. Quitações, ainda que sejão sobre ne-
gocias judiciaes, apresentadas nas Reparti
ções Publicas para se haver dellas algum pa-
gamento superior a 100$ .

32. Cartas de Ordens ecclesiasticaB . . . .
33. Oompromissos de Irmandades, Con

fl'arias e Ordens Terceiras. . . . . . . . . . . . .

e outros titulos referidos que não carecem de assentamento, antes
da posse (Oec. cit. an. 3).

(975) Da certidão passada na meia folha jã seBada do mandado,
em cumprimento deHe, não é devido novo seBo, inda que seja mais
de Ullla certidão (Av. Circ. 294 de 7 de Outubro de 1858, que re
vogou as Ord. de 1854 e n. 303 de 1.856j.-O auto ou termo da
penhora, e intimação do depositario não é sujeito a este seUo, e sim
ao das folhas de autos (Ord. n. 252 de 2 L de Dezembro de 1850)"
~As certidões e inLima~ões passadas nos autos pelos Escrivães sõ
estão sujeitas ã rev:l1idação e multa, se depois deBas se praticarem
quaesquer actos, por onde produzão os devidos elfeitos, sem o p~ga-

mento do sello (Qrd. 464 de 16 de Dezembro de 1857.) , .
. (976) V. a nota 97i; e Ord. de 13 de Setembro dc i850. "



34. Qualquer outro documento ou papel
(977). . , , .

N. B. Paga antes da juntada a autos ou
petições, ou de apresentar _em publico para
produzirem seus effeitos.

35. Cada via de conhecimento ele frete,
antes que as Mezas dos Consulados eRenelas,
ou seus Agentes, expeção o despacho da em
barcação para samr do porto anele forem
passados (978) , .

§ 498.

Pagão por cada folha do livro a re8pecti
va taxa os livros seguintes (979).

1.0 Dos termos de bem-viver e de segu-
rança , , , , )
- 2. 0 Do rol dos culpados ~ {

(9 ~~;. ~o.s. ~~f~'~~ ,~e. ,~l~p,~ã.o~,..e, ~~l.s~~t.e~ }

4. o Do Commercio (Diario, Mestre ou Ra-
zão, e Copiador de Cartas) (981) .. , .

160

80

100

40

(977) Não o pagão as petições que tem de ser juntas a autos como
taes, por não serem documento; nem a phrase-outl'o papel se póde
entender tão latamente. Av. n. 471. de 22 de Dezembro de i857.

(978) Lei n. 369 de 18 de Setembro de 1.845 ar!. i3, que abolio o
proporcional da Lei de 21 de Outubro de i843.

(979) Reg. cit n. 681 de 1850 art. 37~-Os livros de escriptura
ção de bens do evento nas províncias estão sujeitos ao sello (/\ v. n.
249 de ii de Outubro de 1851).

(980) Mas não pagão os de escripturação de bens -de ausentes no
respectivo Juizo (Ord. 88 de 27 de Março de 1852).

(981) Lei n. 628 de 17 de Setembro de 185:1. art. 27; Olr. n.
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5.° Das Ordems Terceiras, Irmandades, li)

C&>:m.fi·arias.. . . . . ..' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.° De assento de ba)?tis~os, c.asamentos,

oe obitos das Parochias e Curatos .
7.° Livros e protocolIos dos tabelliães, e

€scrivães de qualquer Juizo, compr.ehendiÇlos
os dos eserivães de paz, delegacias e subde-
legacias .........•.................•

8.° Livp('}s d0s depe>sitarios geraes, dístrí-
buidores e contadores jlUdiciaes J

N. B. P~ga antes de rubricados pela
autoridade competente, ,e de ~e começar nelles
a escriptw-ação (982~

80

§ 4.9.9.

Pagão, ~egumdo a Slla q'\!l.aliclalàe a taxa respec
tiva (98.3).

1.: ~~:tft, de .p.erfi~ação (98.4) ( 10$
2. D),t;:t de ooopçao (985). ~

"226 de 29 de Novembro de 1..854.-, Anteriormente era de 80 réis
(Lei de !8!.I3.; Reg. de 18M; e Rl'g. n. 681 de i850 art. 37').
~lIão-se todos os referid.os, não ob.stante não lterem obrigatorios se.
não o Diar.jo e o .Copiador (Av. n. 12·2 de 0'0 de Abril de t85~.)-

• Sttl.a ou não matriculado QJ&m.mer.ciante (.A.v. -11. i-68 -de 20 -de .Ju
lho de 1853.

(98,2) ~J)k~~ d.a ,rol!.dcíl. PIl gOll são, é\ al1il' obvigado.sj e os ootroll
.antej! de lf9Qle,qar a lIs.cr~pturação.-A If~lta !,ujeitíl á re,yali~a~o de
todílS as folhilS os qUI! .,sti~erem rUQri,pldosj e sómente das ro~bas

escriptas••qUétoto ao)! ol~tros (Av. de i f.\e Dellembro ,de .!85l1,. e
'Úrd. n. 150 de 16 de Junho de !855). .
- (983) nego arts. 46; /i7: e 48.

(984) O titulo sujeito a este sello é a Iprp.v~s~Q .911 carta depois,qa
sentença de perfilhação ou ~egitimaç,ão, e ,não a escriMllr,a ou
testamento doe recQnhecimento. que só é obrigMo ao de 1~.0 ré~s

{Ord. 236 de 18 de Outubro de 1852).
('98-5) ~. nota antecedente.
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3.° SuplJ'lemento dé' idade )
4.° Emancipação .
5:° Supprimen~o do conse~timentodepae, 10$

tutor ou curador para cazamento (986) ... \
6.° Qualquer carta não especificada (987). .;
7.° Licença para.citar o Procurador 'da

'C.drôa ... '. . . . . .•. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1$

8. 0 Licenças concedidas por quaesquer'/'
.autoridades civis para os' casos, e nà confor:
midade de seus respectivos regimentos (988) 2$

9.° Qualquer outra licença não especifi- \{
,cada (~89) ' .. ,

§ 500:

São isento' . do seno fix:o:
-f ° Ós processos em que forem partes a J us-

tiça ou a Fazenda. Publica; sendo, porém, o réo,

(986) o Alvará de supprimento de consentirnen!o da mulher caza
.da só é sujeito ao de 160 réis (Ord. n. 200 de 19 de Julho de 18M.).

(987) Provisão de tutela 'paga o I de 1GÔ réis (Oid: I de i ii de F~
vel'eiro 'de··1851)•.

(988) IAS licenças sujeitas- a 'este seBo 'são unicamente aquellãs "de'
{lue é necessario expedir titulo especiaf, e não as simples permissões·
Ql\~,pão dependem.4e titulo oq dipJoma algum (Reg. a~t. 50).-1); sQ
{luando por autorl~adtts,~onsli\q~~as (Qrd. n. 41 ~e ao de ~aneiro de,
i85L -Licença para transferir terrenos fO\leiros. paga sómente ~60 réi!
(Ord. de 25 de Junho de 1850).-Licenças concedidas pelos Paroch,os
.a outros sacerdotes pal'a fazerem casamentos, baptismo. e administra
rem outros sacramentos são sujeitas só ao, seHo de 1.60 réis (Ord. n.
Bi de ~o dei Março fe i~5i, e 20~ de 25 de !gosto de 1852).
So~re' ~s q~~ ,sã?, Eon,c, dietas. pela.$ Camaras M~niçipá~s p"r'a ter loja~,
~tc.: V. ~rd. 1e ,15 ~,Se~eP.lqro d~ Hã7, e 24'de Julho de 1351 ;
.oi de Março e i. o de' Abi'il de 1852.

(989) V. nota antecedente.
P. F. ii
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quando afinal condemnado, sujeito ao pagamento,"
se não fôr pobre (990).

2.° Os primeiros traslados de escripturas que já
tiverem p~go o proporcional (991).'

3.° Os mandados judiciae' 'passados ex-officio
(992).

4.° Os recibos relativos ás letras, creditos e mais
transacções, a favor' de que se decretou a excepção
do art. 15 § 1.0 da Lei de 21 de Outubro de 1843
(993) .

5.° Os dom:lmentos apresentados pelos agentes
da Fazenda Nacional ou quaesquer outros Empre- .
gados Publicos para, legalisarem suas contas nas
respectivas Repartições (994).

6.° Os documentos que pertencem ao expediente
das Repartições, como guias, attestados, folhas, etc~

(995).
7.° O livros das Oarriaras Municipaes e Oasa

de Oaridade (996).

(990) Reg. art. 52 § 1 ; e Ord. n. 181 de 1853.

(991) Idem § 3; Av. D. 88 de 1851.-Tambem são isentos os.
titulos que já houverem pago o proporcional ou fixo respectivo (Av.
272 de 15 de Setembro de 1858).

(992) Reg. cito § li-Comprehendidos os que se passão ex-o(fic-io no
Juizo de Defuntos e Ausentes; mas não assim os processos (Av. n.
H 7 de 8 de Abril de 1858).

(9tJ3) Reg. cito § 5.
(99!l) Idem § 6.

(995) Idl'm SI 7.-Con eguintemente tambem isentos os altestados.
de fl'equencia dos Empregados publicos geraes ou Provinciaes (Ord.
de 20 de Julho de 1851, e n. 10li de 17 de A1>ril dp. 185~). .

(996) Reg. cil. § 8.
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8. 0 De trapiches alfandegados (997).
9.o De assentamento de bens' de ausentes no

Juizo respectivo (998).

10. Os dos ter~os das multas dos Jurados (999).
11. Os das correiçães (1000).
12. Os dos registras de leis (1001).
13. Os dos Vigarios para registro das terras.

(1002). ,
14. As licenças que dão os Commandantes Mili..,

tares e as autoridades, para que seus subordin'ados
possão requerer ou ser citados (1003).

15. As licenças para divertimentos e especta
culos, de que os encarregados, directores ou donos
não percebem lucro (1004).

16. Os processos de desapropriação (1005).
. 17. As compras feitas pelas Provi~cias e' Cama

ras Municipaes óu quaesquer autoridades nos tér
mos'da Lei n. 719 de 28 de Setembro de:: ;:1:853

(1006).

(997) Ord. de 30 de Setembro de 1850.

(998) Ord. n. 88 de 27 de Maio de 1852.

(999) Reg. cito Si 9. ,
(1000) Idem.

(,t001) Idem. I. ';:)

(1002) Av. 11. 107 de 26 de Maio de i854.

(1003) Reg, cil. Si 10. ,j

(1004) Idem Si H. .'1 -, "',' I" ....

(1005) Lei n. 353 de 12 de' Julho' de 18115 art. 33; '/(V·•• n. 153
de 16 de Junho de 1855. ' , ",~.

(1006) Lei cito n. 719 de 1853 art. 21.
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18. Os processos e a,ctQs. no Juizo' de' pa,z ( 007).
19•.. Os dal G1jl,a,rda, Nacional p:008J.
20. Os Preca,torios de leva.nta,mento de dinheiro.s

de,defunt<ilS e a,usEIDte,S, a, he,lJjl, da,J :Fa,~enda, (11009).

21. Os ma,nifesto;;: de na,wo&. d.e oa,ootf1gem ou

de longo curso (1010).

22. Qs a,cto,S.Rr.omov:idos1 e qy.a,esquer titulos e

documentos a,presentados em Juizo a, fa,vor- dO$

.QP.6 ~ litiga.rem. por sua, li,berda,de (101r1).

23., Os.pa,pej,s e documentos- a,present~dos.para

·0 registro de teTl'~~' (1012)..

§ 501.

Os titulos e ca,rta,s refenda,s nQ §.499' que fé.rem

sujeitos...31fi> tra,nsito I da, Cha,ncellaria, serão sella,dos

ante .delle: o.s, outros o seltão a.ntes dê se' lanç,a,r

n.eUes, a,1.vei!t~: db.lre~istr.o na, re.wa,litição ollld® fo:rem

!ay,ralil0S:1.oTh a,nt,es ,d'a, 31ssigna,tura, da a,utOl~idad:e-que'
~s expedir quando não. careção do dito registto ou

y.~r1?a. delle (1013) ~

(1007) Lei n. 369 de 18 de Setembro de 18ú5 art. 18; Av,. n.
9 de lô5ú e n. 110 de 13 de Março de 1856.

(i008) Lei n. 602 de 18 de Serembro de 1850 art. 115.
(l009) Av. n. 95 de 26 de Fevereiro de 1856.
.(1010) Ord. n. 173 de 1850,' Circ. de 2~ de Agosto, e 3 dé Se

.~bro de 1857.
. .;{tOU) Dec. n. 2201 de 26 de Junho de 1858; 0(1' de 2 de Ju
,!~ de J858 no Jornat de 25.

(1012) Av. n. 86 de 10 de Março de 1857·,
.(iOi3) Reg. arl. 53.



'Os titulos sqjeitos ao sello, que o não :J!>agarem
. I

ao tempo devido, ou pagarem menor, póa.em 'ser
revalidados pagando., no 1.0 caso um sello 20 vezes
maior do que o taxado, e no 2.0

'Ü tresdobro do 8'e[

lo compete~te (1014).

Os titulos passados e exp~didos antes do Reg.
de 26 de Abril de 1844 são sujeitos .ao seno dessa
época, se tivel'em já anteriormente produzido os
seus eifeitos ; se não tiverem tido o seu cumprimen
to~ apezar de expedidos antes, são sujeitos á taxa
actual '(1015).

§ 504.

Nos lugares em 'que fór obrigatorio o uso do
papel sellado (1016), deve-se ter em lembranç"a
.principalme:çl.te:

1.o A taxa do sello paa.·a os difi'erentes actos e
titulos é a mesma já antm:iol'mente fixada (1017):

({Oiú) Heg. art. 5ú; Lei de 21 de Outubro de 1843 art. 14 § i.
-O papel que se apresenta sel1ado' depois do prazo ou assignatura
que devia ser posterior ao sel1!l, paga multa como aquelIe qne vai
revalidar-se (Ord. n. 215 de 1850) - Livro em cj'ue se con
tin uou a escripturar sem o respectivo se1lo paga revalidação (O['(t
de 8 de Novembro de 1850).-A multa de revalidação do séllo fixo
é a da Lei de 21 de Olltubro de 184:1, e não a da Lei n. 939 de 1851
(Ord. de 29 de Setembro de 1858; V. nota 9ú9).

(1015) Reg. art. 51; Ord. n. 199 de 1850.
(WI6) V. nota 952. .
(\017) Reg. n. 895 de 31 de Dez. de 1851 art. 1 tabella B.
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excepto para os autos que findarem por composi
'ção das Partes, que pagaráõ s6mente 60 réis pOr
meia folha,' como 'os outrós em geral (1018).

2.° É obrigatorio o uso do papel sellado para os
actos e titulos referidos na tabella B do Dec. n. "
895 de 1851 (1019).

3.° Quando sejão escriptos em papel não senado
taes titulos ou actos, p6de-se supprir a falta, an
nexando-se papel sellado do val.or correspondente,
e em tempo opportuno: e o Juiz, Escrivão, ou ou
ro Funccionario competente o inutilizará em f6rma
devida (1020).

4.° O titulo que não fór assim legalisado fica su
jeito á revalidação (1021),· .que será por verba na
Estação competente (10~2).

5.u O Dec. n. 895 de 1851 não fez extensiva.. a
taxa do seno a acto algum, que já não estivesse a
ella obrig~do por disposiç~o anteriOT (1023).

6.° Nem obriga a escrever logo em papel senado.
os que pel;:t legislação e disposições anteriores s6 o

(101.8) Reg. n. 8!l5 de 31 de Dez. de i851 ar!. 1, tabella B.
,(1.019) Reg. cito ar!. 1.- V. Ord. n. 9 de 1853.
(1020) Reg. ci!. art. 9 e 10.- O que é lambem arplicavel aos

titulos escriptos antes deste Regul~mellto e ainda não sellados; e a
quaesquer outros sujeitos ao seBo fixo llão especificados na tabella
13., nem no Regulamellto de 1851 (art. 10 período 2. )-Deve-se de
clarar na verba de illutilização do papel a natureza do titulo com a
devida especificação (Av. Circo .n. 3119 de 21 de Outubro de 1856).

(i 021) Reg. art. 9.-Além da multa em que possão incorrer ('Reg.
arr. 'li).

(i 022) Reg. ar!. 9 in fin e.
(1023) Ord. D. 9 de 111 de Janeiro de 1853.
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devião pagar, quando 'apresentados em Juizo, em
Repartições, etc., para produzirem o seu effeito,
como certidões, attestados, recibos e outros (1024).

CAPITULO II; (v)

Dizima da Chancellaria.

§ 505.

Este imposto, que era como pena a 9.uem fazia
má demanda (1025), foi substituido pelo tributo de
2 % do valor' demandado. em Juizo (1026).

§ 506.

É devido nos mesmos caso em que o era pela
legislação anterior (1027).

§ 507.

Conseguintemente:
1.0 S6 da demanda propriamente dita (102 ).

(024) Ord. n. 9 de '1853 SI 1. -Procurações e outros titulas im
pressos pai' conta de particulares em papel não sellado, não pódem
.agora ser sellados por verbas; o que só é permiltido em outros actos ás
Repartições Publicas (Si 3. )-Mas pódem ser impressas taes procura
~ões e titulas em papel sellado (Si 2. )

(V) v.. SU1Jplemento n. 299 a 306.
(1025) Regiro. d.e 16 de Janeiro de i589 Si 24; Mello Freire, L. «

til. 22 Si 20.-l:Ioje não o é, e sim um verdadeiro imposto (Av. n.
244 de 25 de Outubro de 1852).

(10~6) Lei de 31 de Outubro de 1835 art. 9 Si 2.
(1027) Lei de 22 de Outubro de 1836 art. 111 Si ~1.

(1028) Regim. 'cito de 1589; I ego n. 150 de 1842; Ord. n. 71
de 18ú2, n. il de 18!t4. n. 58 de 30 de Julho de 1844, c n. 88 de

.le II IrC{ o de i857.
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2.° I)a recqnv~nção.(.1029).

3.° Dos Embargqs de terceiro (1030).
4.° Dos p,rtigqs de pr~ferencia, se nãp' tiver sido>

pago na causa principal (1031).
5.° Da simples ju~ti:ficação, quando ha condem

nação ou absolvição de pedido (1032).
6.° Dos preceitos comminatorios (1033) .

.§ 508.

São exceptuadas, em razão da causa:
,1.0 A qüe não é propriamente' demanda (1034)~

2.° As simples ju;sti:fic~ções, .ainqa que se man-
dem pagar dividas (1035), ou entregar objectos.
(1036), se não tem o caracter de demanda (103 7) ~

(1029) Ord. 136 de 28 de Setembro de 1850.
(1030) Lei de 8 de Maio de'17lt5, e de 22 de Dezembro de 1761

tit. 3 SI 12.
(i03i) Dec. de 13 de M.arço de 18M! em Av. n. Bt de 27 de

Abril de 18~9.

(1032) Ord. cito n. 58 de 3~ de Jl\lho de 1I1á!!; V. g. no Juizo
de Defuntos e Ausentes, quando são verdadeiras demandas, quaes as
que propõem credores para haverl'm sen pagamenlo (O_rd. C\t.; e
n. i56 de 18á7).

(i033) Pereira e Souza, proc. civ. nota 102lJ, porque são verda
deiras demandas. -E por couseguinte, lambem, da demanda para
obrigar a con.ignar em deplJsito a divida nos termos dos arls. a87
e 388 do Cod. Comm. e outros casos semelhanles, quando .não
Illérameate preparatoria, nem milita alguma outra excepção, por sel"
então \'erdadeira demanda ou .acção principal (a sim opinei em
execução movida por João Bernardo Nogneira da Silva contra Joa
quim Antonio Fernandes Pinheiro, pelo Juizo de Direito do Com
mercio da l' Vara da Côrle, Escrivão Leite, em 1859).

(1034) V. nota 1028.
(1.035) V. g., as que se dão peranle Juizes de inven tarios 'para I~aver

pagamento de dividas (Ord. de 2 de Junho, e 6 de Outuliro de 1851).
(1036) V. g., nos Juizos de Defuntos e Ausentes, qne administra

tivamente o pódem fazer qnando não pertencem ás heranças.

(1037) V. nolas 1028 e 1032.
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3.° As acções méramente preparatorias (1038).
4.° As sentenças dos 3uizes Ecclesiasticos (1039).
5.° As dÇls Ju~~~ Oriminaes (1040).
6.° As dos J1,.lizes Conservadores (1041).
7.° As.dos Juizes de Paz (1042).
8.° As de arbitrÇ)s; excepto quando ,confirmadas

ou reformadas em juizo Superior (1043).
9.° As de preceito (1044).
10. As desapropriações (1045).
11. As habilitações pelo Juizo de Defuntos e

Au.sentes para receber heranças (1046).

§ 509.

Tambem não se paga da sentença 9ue fôr decla
rada nuHa, nem do processo julgado nuHo (1047).

(1038) Ord. n. 58 de 30 de Julho de 18M.-V. nota '1028.
('1039) Reg. n. 150 de 9 de Abril de '18~2 art. 9 SI 1
(1040) Idem SI 2; A.lv: de 13 de Novembro de 177~.

(1041) J?em SI 3.
(10li2) Lei n. 369 de i.B de Setembro de 18li5 art. 18. Anteri!lI'

mente erã9 sujeitas (Dec. de 3t de Agosto de 1836 ,\rt. i SISI 1 e 5.)
(10á3) .Re~im. de '16 de Janeil:o de 1589 tit,-Das d,izim~s-S\ ii;

Provis. de '19 de Dezemhro de 1825.
(10M) Reg. n. 150 ~e 18li2 art. 9 SI 4.-Assim como as ql\e c1lm

petentemente se declarãb taes (Ass. de 2 de Dezembro de 17'91; Alv.
de 2!1 Ç.1e l\'~al'ço de lí92; Av. n. 227 de 29 de Novembro de 1854).

(1045) Porq\le n~o I)a demnncla propriamente ,dila; .ao contrarjo,
apenas um proces'o todo especial, em que se trata principalmente
de regular a. indemnisação e elfectuar o pa;;amento, fazendo-se ao
Cidadão a violencia (embora justificada pejo bem publico) de Ibe ser
tiracla a propriedade.- A mesma razão que fundamenta a isenção
do s,elJo e siza, autol'isa a da dizima.

(10li6) Ord. já cito u. !iS de 30 de Jltlho de 18~1I.

(i047) Regim. de 1589-Dizimas-SI 20; Ord. n. 219 de 20 de Se-
tembro de 1852. .
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§ 510.

São isentos, em razão das pessoas (1048):

1.0' A Fazenda acional (1049).
2.° A Fazenda Provincial (105.0).
3.° Os Procuradores da Corõa, da Fazenda Ge-

ral, e Provincial (1051).
4.° Os promotores de residuos (1052).
5.0 A Miserico~'dja (1053).
6.° Os orphãos (1084); excepto se se emancipa

rão durante a lide por qualquer dos meios legaes
(1055).

7.? As viuvas (1056); excepto se durante a de
manda passarão a segundas nupcias '(1057).

8.° Os desassizados (1058).

(10li8) Sejão autores ou réos (Reg. de 1.8~2 art: 1.2.
(1049) RegiOl. cito § 16; Reg. cit. de 1842 art. 10 § 1. .

(1050) Lei n. 776 dr. 6 de Setembro de 1.BG4.-Anteriormente era
sujeita (Av. n. 2411 de 1.852).

(1051) [leg. cito art. 10 § 1.; Av. de i6 de Dezembro de 1.842.
(1052) Reg. de 1842 art. 10 § 2; Regim. de 1.589 Cil. § 16; Reg.

n. 413 dp. 1845 art. 8.
(1053) Regim. de 1589 § 1.6, Av. n. 106 de 10 de Outubro de

18116.
(1054) Lei de 18 de Fevereiro de 1653; Reg: cit. de i842 art.

10 SI 3; Av. n. 93 de 2 de Abril de 1~53. - Comprebendidos os
menores (A.lv. de 8 de l\laio de i745):

(1055) Av. n. H6 de 10 de Junho de 1854.
(1056) AlI'. de 8 de Maio de 1745; Ass. de 2 de Dezembro de

1791; Heg. de 1842 art. 10 § l!. -A~r. já cil. n. 96 de 1853.
(fOi7) Av. cit. n. 116 de 185li.
(1058) Ord. de 25 de Janeiro de 1853; e 182 de 19 de Maio de

Hs57. .
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9.° Em geral, as pessoas miseraveis, isto é,

.dignas de protecção pela Lei (1059).

§ 511.

É paga proporcionalmente pelo À. e R. quando
reciprocamente vencidos (lOGO).

§ 512.

Os au;tores nas demandas são o~rigados a de
clarar lqgo no pedido o valor (1061).

§ 513.

Se o valor da causa nao exceder a 1:000$, paga
se o imposto antes da entrega da sentença (10 62).

§ 514.

Se exceder a 1:000$, averba-se para ser afinal
pago pelo vencido (1063); excepto quando se tem

(105!» Alv. de 8 de Maio de 1n5; Ass. de 2 de Dezembro ele
179i; Reg. de 1842 art. 10 SI 4; e n. 413 dr 1845 art. Il.-É mi
seravel em Direito aqurlle digno de [<lvor ou protecção, qual o po
bre, o captivo, o preso por sentença, o lonco, a Igreja, os religiosos
nll)ndicantes (Ord. de 25 de Janl'iro de i8!13; Av. n. 78 de 1845;
n. 87 e 93 de 1853).-0 Convento do Carmn não é isento (Av. n.
106 de 1846); nem a herança jacente (AV. n. 156 de 1847).

(1060) OfI. de 16 de Junho de 185~ no Jornal de 20 de Julho.

(106 L) Reg. 11. 150 de 9 de Abril de 1842 art. 3.
(L062) .Dec. n. 413 de 10 de Jnnho de 1845 art. 1.-É de es

tylo pagar-se antes da conclusão para jnlgarnento.

(i063) Dec. n. 230 de 22 de Ontubro de i8lJ2j Reg. n. 413 de
1845 art. 2.~Tambelll se averba, se lia pessoa isenta 'do im!)osto,
para ser afiual pago pela não isenta qnando vencida (Rrg. ele 1%2
art. 12),

r
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~e julgar,desistencia, composição, ou amigavel 'trans
acção pela qual se p0nna termo á ·cal1sa, po,r <itever

pagar antes da sentença (106~):

§ 515.

Se não ha valor declarado devidamente em tem
po (1065), procede-se a. arbitramento, como para
as appellações (1066)..>

§ 516.

o imposto é cobrado na razão do valor, tendo

se em attenção as regras seguintes:

1.0 Sendo qualquer cousa moveI, semovente, ou
de raiz, cuja restituição se pede, o valor 'l'asoavel

do objecto (1067).
2.° Sendo a questão possessoria, o valor real ou

estimado (1068).

(t064) Dec. cil. n. 230 de t842.-Salvo se a desislencia é por
insanavel nullidade do processo, . pOl' não ser devido o Í1JJposto em
tal caso (Av. n. 227 de 29. de Novembro de t854).-;Mas para {Iue
se diga desistencia, é preciso que seja levada a eiIeito judicialmente
(Av. de 5 de Agosto de 1843 e n. i20 de 1854).-Na cOlllposíç:io,
paga-se não da iQlportílncia por que esta se fizer, mas S\1ll pela do
pedido (Av. n. 34 e 38 de 185ú.)-E se fôr paga do processo de
clarado nullo, não paga segllDda vez 110 novo processo (Av, cito D.
227 de 18M)•.

(1065) Os autores nas demaudas devem declara-lo logo no
começo (Reg. 11. 150 de 1842 art. 3.)-Mas, por estylo, tem-se
admitlido fazerem-o mesmo até ao acto de se dever pagal' ou aver
bar antes do julgamento (por arg. do art. 4).

(1066) Reg. dt. de 18!t2 art: 5 e 8-Póde sê-lo, tambem, por
accordo e aprazimento de ambas as partes (cit. art. 5 ~ 8. )

(1067) Regim. de i589 Si 5; Reg. de 18!t2 art. 3, 5 e 8.
(1068) Idem; Reg. cito
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3.° Sendo de despejo de predio rustiéo ou urba
nO I o aluguel de um armo (r069).

4.° Sendo de divida; a quantia principal pedida,
e j}U'os vencidoS' até a propositura da acção, quan
do pedidos nella: (1070).

5.° No mais e em gel'al, pelo valor 'declarado,
accordado, ou arbitrado (1071).

§ 517-.

No caso em que excedaia..1:000$ o valor da cau
sa, e mesmo no caso em que, não excedendo, ~er

{) vencedor declaração jurada na Repartição com
petente de que o vencido não tem bens que c~e

guem, e se obrig:àr ar pagar o imposto em qualquer
tempo, entrega-se a sentença com essa declaração
(1072). .

§ 518.

Na execução é o vencido requerido. por, todo O

pedido, custas'e imposto.(107·3).

(1069) Regi ..de 15S9r~ 8 e 9.
(1070.,IQ.,e~ §,,5,e 6.; Re~~ de 1842. art. 3; A". ~. 56 de,-5 de

Agostó. de 1843. -Pelo pedido, e não pejo que for aJlurad@ 'na exe-
cuçãô (Av. n: 17 de 12 de Févereiro de 1845. '

(1_071) Reg. de.18412 art.- 3. 5 e'8

(1072)rlR'egim. dlíI1589'~.2i e 1.4·;·' Deer-n. 23'()'dil' 2'2 de Outu\}\lli
de 1842; Reg. n. 413 de 1.845 art. ~.-Mas é necpssaFio, . (fac) além
do }ullamento,..outras pJovas',se' exbibão,. resultantes de actos, e d~i..,

sões,..judiciarias qu,e, çonclude(ltemente mostFem que o p.roduoto do~"

beo~ ~ão chega' p\lra o integ~al, p,ag~líIeoto, do credoll (~v:. o,, 5 de
5 de Janeiro de 1853). ",

" (1.073) Reg. de 1842 art. U.
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§ 519.

Se os bens não chegão para o imposto, prefere o
vencedor; ficando reservado o direito da Fazenda
(1074).

§ 520.

o imposto p6d~ ser pago no lugar em que maIS
convier ás partes (1075).

§ 521.

Quando aconteça não se ter pago ou averbado
o imposto na l.a Instancict, o Tribmial Superior o
ordena; e aSSIm se cumpre (1076).

§ 522.

Os Escrivães são ,obrigados a 'remetter tl'imes

tralmeute á Estação Fiscal respectiva" relações de
todas as sentenças sujeitas ao imposto que tenhão
,passado em julgado, sob pena de multa (1077).

,(I074) Reg. n. 413 de 1845 art. 4,-V. n~ta 1.072.
(1075) Av. 109 de 31 de Março de 1.858 (que derogou o SI 4 da

Ord. n, 215 de 1854); Av. de i5 de Abril de 1859 (loma/ Sup.
de 14 de Maio).

(1076) Reg. de 1.842 art. 6, Ord. n. 215 de 21 de Novembro de
1854.-Se, porém, se mostrar que já está pago, não tem isto lugal"
(Reg. cil. art. 7.) ,

(1077) Reg. n. 413 de 1845 art. 5 e 6; Cire. n. 397 de 31 c;le Ou
tubro e Av. de 12 d~ Novembro' de 1857.-Imposta pelo Thesouro,
e Tbesoul'arias (AV. n. 169 de iO de Maio de 1856).-Há multa,
tamlÍem, mesmo coulra as Partes, por oulras faltas, e por fraua'és (Reg.
eit. al't. 3.) I. <
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§ 523..

As multas, e imposto são cobrados executiva
mente'no Juizo dos Feitos (1078).

§ 524.

,Admit~em-se demmcias no mesmo Juizo por falta. ..
frauelulénta ele pagamento, e por infracção dos Re-
guIamentos; tendo os elemmciantes c1ireito á me

. t'ade das mult.as, quer elos escrivães, quer das partes
(1079).

CAPITULO III (x).

Siza e meia Siza.

SECÇÃO 1.a

Siza dos bens de raiz (y.)

§ 525.

.E imposto da alien~ção da propTiedade immovel

a titulo oneroso de ~omi)ra 'oh ele igual natmeza
(1080). .

.(1.078) Lei n. 262 de 184'1; Av. cito n. 169 de 1856.
(t079) Reg. n. 413 de 1.865 arl. 7.
(x) V. Suppleme'l1to n. 307 a 336.
(y) V. Supplemento n. 307 a 323.
(1080)' Alv. de 3' de Junho de 1809 !li 1.

....... ...... t •
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.§ 526'.

É de 6 % sobre opreço da tl'ansaeçã:bi.' pagos
á vista (1081).

§ 527.

.É devido.

1'.0 Da compra e venda do immovel (10~·2).
~.o Da attemata«ão'(1083):
3-.0 Da adjudicação (1"084).
4.° Das dações in SOl~tu11q1108g):

5.° Da troca (1086).
6.° Da remissão, passado o tempo de remIr

(1087).

§ 528.

São immoveis pata este e:ffeito :

1.0 Os bens de raiz por natureza (1088).

(1081) J.ei de 28 de Outubro de '1848 art: 9. § 22;-Dos contrac
tos anteriores a esta lei é na razão de 10 0 10> e na fórma das leis an
leriores, que o pel'mittião a prazos por letras (Alv. cito de 1809; Alv.
de 2 de Outubro de 1811.; Heg'. do 1· de Setembro de 1836 art, 3;
Ord. n. 34 de 7 de (i'evereiro de 1849, e n, 135 de 12 de Abril de 1851).

(W82) A<\v. cit: de 1809·§" 1!e'9'; Reg: cltl'dé 1836';ar(. 1~

(1083) Idem.
(1084) Alv. de 1809; ,Alv, de f, de Maio de 1814; Av. n, 47 de

1848 e n. 135 de 185L-Na razão do preço da adjudicação, e não'·
da avaliação (Av, n. 235 de 26 de Setembro de 1851).

(1085) Alv. de 5 de Maio de 1814; Reg. cito de 1.836 art. 4.
(1086) Alv. ,de 1809; Reg. dê 18-3'6 art: 1, 2 e 3.-Lei' de '311de

Outubro de 1835 art. 9 § 9.
(1087) Artigos das sizas Cap, 40.-Nas-vendas a 1'etrb de que' tra'"

la a Ord. L. 4 til. 4.
(1088) Alv. de 1809; Provo de 8 de ~ancjPO de 1819;. Reg,. cito

de 1836 art. 5; Ord. n. 143 'de 1847.' Taé's são os predi6s rtIstíéós
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2.° Os reputacios taes por destino (1089).
3.° Os que pelo objecto participão d.essa natu

reza (1090).
4.° O dominio lltil.(1091).

§ 529.

Não é devida siza:

1.0 Da troca de bens de raiz por outro immovel

(J urbanos, as arvores e fructos arlherp.ntes ao s610. -A~ compras
<le heranças consistentes em bens de raiz pagão siza (Ord. n. 266 de
i85i). -tie, purém, o valor deJlas não é conhecido ao tempo do con
tracto, averba-se na estação competente, para se cobrar quando se
verificar a entrega dos bens (Ord. n. i48 de i851). -Vendida a he
rança por escriptura em paiz estrangeiro, deve-se pagar a siza no
Imperiu, quando se pretender a: entrega dos bens; e cobra-se pela
avaliação no inventario, excepto quando no contracto ba designação
especificada dr) preço respectivo (Ord. n, 259 de 1851). -Só se co
bra dos bens situados no Imperio (Ord. n. 61 de 1.850,. e cito n.
259 de 1JM51).

(1089). Alv., Prov., Reg. e Ord. n. 143 de 1847 citados; Ord.
n. 367 de i856.-Taes são os instrumentos de agricultura; utensi
lios das fabricas, gados dos engenhos, em quanto unidos perpetua
mente aos estabeledmentos, sem se poderem separar sem interrupção
do trabalho.-O gado e bens moveis não reunidos aos immoveis no
acto da venda ou arrematação, pur não serem do serviço e parte
integrante dus estabelecimentos, não são sujeitos á siza (Ord. n. 1ú3
de 1Mú7 e n. 285 de 1851); nem os objectos que possão ser tirados
sem núna ou deterioração dos mesmos ou dos estdbelecimeiltos (Av.
de 6 de Novembro de 1856)-Assim como os escravos têm valor á
parte, por dever se cobrar só meia siza (Ord. 2ú7 de 9 de Setem
bro de 1.840).

(1090: Alv. cito de .1809; Prov. de 1819; Reg. de 1836 art. 5,
Ord. n. .143 de 1847.; e n. 2.51 de {853.-Taes são o usufructo de
immoveis, as servidões e acções para reivindicar immoveis.-E, por
tanto, é devida a siza da cessão de bemfcitorias da propriedade im
movei beneficiada (000. de 7 de @utubro de 1834, Res. do Th. rle
2M de IJezembro de !8~4, e 2 de Maio de '1.856, AJV •.de 6 de lNo,velIV
bvo de 1856, Portaria de.ii <de Dezembro de {.858j.

(1091) Ord. n. 251 de 19 de Novembro de 1853.
P. P. 16
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em igualdade de valor (1092); ainda que seja. um
sito no Imperio, e o outro f6r~ (1093).

2.° Do gado e mais objectos que não for~m do
serviço e costeio das fazendas e estabelecimentos
(1094); nem dos objectos que se puderem tirar e
remover do solo ou edificios sem ruina ou deterio
ração dos objectos ou estabelecimentos (1095).

3.° Dos escravos, ind~. quando adherentes por
destino ao immovel (1096).

4.° Da desapropriação (1097).
5.° Das rifas não autorisadas por Lei (1098).
6.° Das compras que. fizerem as Provincias, Ca-

maras :Municipaes, e quaesquer autoridades, de
terrenos ou prec1ios para alargamento, abertura de

(109'2) Lei de 31 de Outubro de 1835 art. \l § 9; Reg. cito d~
1836 art. 2°; Ord. n. i42 de 1847 e 168 de 1851.-Nas trocas de
bens de raiz por escravos paga-~e a siza respectiva dos objectos per
rnu1ados (Ord. de 16 de Janeiro ele 18(6). E quando não se lhes dei'
valo I', deve-se determina-lo judicialmente (Ord. n. '14;l de 1847).

(1093) Ord. II. !,64 de 30 de Dezembro, de .18l18.

(109!J) Ord. já cito n. 143 de i847 e n. 285 de 6 de Dezembro
de 1851.

(1095) Av. n. 367 de Novembro de 1856.

(1096) Ord. já cito n. 247 de 9 de Setembro de 1840, pOl' só se
devei' meia siza.

(1097) Av. n. 28 de 29 de Março de 1842; Lei n. 253 de 12
de Julho de 1845 art. 33.-Comprehendidas hoje as Provincias, e
Camaras MUl1lcipaes (Lei n. 719 de 1853 art. 21; Lei n,. 776 de
1854), que anteriormente não erão isp.ntas (Av. n. 28 de 184:.2, e
104 de 1851).

(1098) Por mt'gaes (AV. n. 143 de 14 de Abril de 1856). Mas se
se passarem escripluras de venda do predio rifado que tenlIa sah do
em pn:mio, é de~jtlo o imposto, como fOr de lei, por não competiL'
ás autoridades fiscaes conhecer da validade ou nullidatle dellas (Av..
~it.)
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estradas e quaesquer obras destinadas á commodi
dade, decoração e salubridade publica (1099).

".0 Da compra, ou venda de predios por conta
da Fazenda Provincial (1100).

8.° Da adjudicação em inventario a viuvo meei
}'o, ou herdeiro, em pagamento das despezas ou de
dividas (1101).

9.° Das t6rnas ou reposições nos inventarios
( 1102).

10. Da remissão de bens em inventario~ feita por
conjuge meeiro, ou por herdeiro (1103).

11. Da adjudicação feita em inventario, do qui
nhão lançado á Fazenda Nacional por taxa de he
rança, a algum herdeiro que pague no prazo legal
a sua impol'tancia (1104).

12: Da divisão e partilha entre socios, ou con
dominos (11 05).

(1099) Lei n. 719 de 28 de Setembro de 1853 art. 21. Anterior
mente erão sujeitas (Ord. de i O de Fevereiro de 1845; 28 de Se
tembro de 1847; 30 de Janeiro e 15 de Março de 185:1).

(BOO) Lei n. 776 de 6 de Setembro de 185!l; Av. n. 90 di! 23
de Fevereiro de 1856.

(H01) Av. n. 19 de 25 de Janeiro de 1854.-Mas quando a tes
tamenteiro ou credores, é devi1a a siza (Ord. 104 de 1. de Outubro
de 1846); inda que o credor seja o proprio herdeiro nl'cessario (Av.
n. 190 de 28 de Maio de 11157).

(110'2) Artigos das Sizas Cap. 6" SiSi 3 e 4; Ord. de 10 de Novembro
de 1851.-Mas é preciso que não só ienha isto lugar antes de feitas
as parlilhas, mas que essas tornas sejão exigidas pela impossibilidade
de se ellas fazerem de uutro modfl; porque, do contrario, é devido o
imposto (Art. das Etzas, e Ord. cit.) •

. (1103) OreI. n. 10'2 de 1850, e ti. 228 de 18 de Setembro de 1851.
-Mas só o herdeiro necessario (cit. Ord. de 1851).

(H04) Reg. n. 156 de 28 de Abril de 1842 arl. 5.
(1.105) Ord. n. 34 de 28 de Janeiro de 1857.
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13. Da venda da her3Jlílqa antes de liquidada
(1106).

§ 530.

São isentos do pag.amento :

L° A Fazend.a Nacional (H.07).
2.° A Fazenda Provincial, Oamaras Munici'p'a~s~

'e quaesquer Autoridades, nos termos anteced>ente
mente referidos (1108).

3.° Os compa;dores, e vendedores, tambem nos
termos expost0s (1109).

4.° Os que 'soffrem desapropriação (111'0).
5.° Os viuvos meeu.'os, e os herdeiros; -os S(j)

'eios e condominos; -nos term0S já mencionados
(1111).

§ 531.

Pagão apenas metade do iJnposto:
1.0 As corporações de mão-morta, quando

(1106) Ora. n. 1h8 de 5 de lIIaio de 185t; caso em que se aver
ba na Estação com'peLente para ser paga em tempo 'oppO'rLuno '(V.
nota 1088).

(1.107) Artigos das Sizas Cap. n § 3; Av. n. 233 de 23 de Se
tembro de 1851.

(1108) V. notas 1099, 11 00, -Mas só .quando posteriormente ás
Leis n. 7·19 de 1853, e n. ;]76 de 1.854 (Av. n. 90 de 23 de Feve
reiro de 1856). -As adjudicações em execuções, e in:velIlarios são
sujeitas á siza (Av. n. ~33 de 26 de Outubro de 18'53; e Av. cito
n. 90 de 1856. Ord. n. '320 de '8 de Novembro de '1.858).

(1109) V. notas i099, e 1100.-Mas quando as compras e ,vendas
forem ,posteriores lts Ioeis tluP. as isenlárão (A-v. cito n. 90 de 23 de
Fevereiro de 1.lS56~.

(1110) V. nota 1.09<7.
(111.1) V. notas 1.d.Ot a li05.
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pellmutão por apolices,ou vendem os bens para em
pl'egarem em apolices de Fundos Publicos (1112).

2.° O arrematante de bens executados pela Fa
zenda. (1113).

3.° O execútado pela Fazenda, quer da arrema
ção quer da adjudicação (1114).

4.° O comprador de bens nacionaes (1115).
5.° O comprador de terrenos nacionaes devolu

tos (1116).

§.532.

À siza deve ser paga no lugar da situação dos
bens (1117), ou no do contracto, se nenhum dos
contractantes reside no lugar da situação da cousa
(1118).

§ 533.

Nas escripturas deve ser inserto () conhecimento

(H12) Lei 369 de i8 de Setembro de 1845 art. M.-Bem enten
dido, quando o preço é pago logo em apolices, por ser então a per
muta de que falla o cito al't. 44.

(H13) Ord, n. i3? de 18á6; regra geral (Art. das Sizas Gap. 1
pr. i e Ord. n. 233 de 1851).. qlle nas execuções particulares se eh
s~rva, pagan<lo o arrematante pur inteiro, e. descontando no prel;o.

(1! 14) Dec. de 24 de Dezembro de i849; Ord. n. 137 de 1846; e
n. 90 de i856.

(iti5) Á.V. n. 233 dr 23 de Set~bro de i85l,
(1116) Av. ett. de 1851; e n. 369 de 10 de Novembro de 1856.

(1112) Av. n., 219 de 26 de Agos~o; 2ltl de 6 de Outubro de
1851, e n. 2.&1 de ~2 de Novl'm!>rQ de 1852.-Pa,recl\ndo, lodaviíl,
admissivel qtll\ nas arrematações e adjudicações se faça no lugar onde
estes aclos se pratiCJ.uem, embora os bens ahi não srjão situados.

(U1.8) Av. cito n. 2!l~ de 1851.-V. nota an,tecedente.
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da slza de ve?'bo adv6?'bu?n, sob pena aos Officiaes

(1119).

§ 534.

E por falta do pagamento, nullos são os contra
ctos (1120); e sujeitas as Partes a multas e penas
(1121).

§ 535.

Excedendo a 200$ o valor da transacção sujeita
á siza, deve ser essencialmente feita por escriptlU'a

publica; pena de nullidade do contracto (1122).

§ 536.
<-

Quando deva por qualquer motivo ser restituida
a siza (1123), a decisão é da exclusiva competencia

(lU9) O,'d. L. 1 tH. 78 Si ilJ; Alv. ele 3 de Junho de 1809 Si 8.
-Assim como nas cartas de afl'ematação e adjndicação (Leis cit.; Oec.
n. 1569 de 3 de Março de 1~55 art. !2lJ Si 7, e 125).

(H20) Ord. L. 1 tit. 78 Si 1.lJ; A.1v. cil. de 1809 SI 8; nnllidade
dependeu te de rescisão (Correa Telles, Acç. nota 195 a; Consulida
ção das Lf'is, nota ao art. 59!).

(1121) Os Artigos de Sizas Cap. li SiSi 2 e 7 mandão cobrar a siza
em dohro.-O Alv. cito de I80!! Si 9 man'la multar os vendedlJl'es e
compradores em igual parte na perda do nlor do objecto (Ord.
n. 106 de 1.8l14, e ~51 de 1.853). E ta multa, porém, foi substituida
pela de 10 a 20 por crnto do valor da consa vendida, repartida
mente entre comprador e vendedor (Lei II. 939 de 26 de Setembro
de 1857 ar!. 1.2. Depende ainda do Regulamento: V. Relat. do M.
da F. de 1858).

(1122) Lei n. 840 de 1.5 de Setembro de 1855 art, 11; Circo n.
49 de 22 de JaneÍl'o de 1K56, - Só do 10 de Julho de 1856
em diante (Av. n.409 de 16 de Dezembro de 1856). Mas, ainda que
seja por escripto particular, deve-se cobrar a siza, por não perlencer
aos Empregados Fiscaes conhecer da validade ou nullidade dos con
tractos e dos titulos (Ord. n. 235 de 30 de Jnlho de 1.858).

(1123) Tem lugar: 1" quand.) se mostra com evidencia que o con
tracto. anem Itação, etc., não chegou a elfl'ctnar-se, não tendo o
comprador entrado cm posse tOrdo n. 118 de 1838, e n. 200 de
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da Aut6ridade Administrativa, e não da Judiciaria
(1124).

§ 537.

Os tabelliães e escrivães devem remetter nos pra

,zos designados (1125) á Estação Fiscal competente
(1126) uma relação exacta e circumstanciada de to
das as transacções que pelos seus Cartorios tenhão
corrido, sujeitas á siza (1127).

Assim como, as certidãos de sizas dos contractos
sobre bens de raiz; sob pena de multa (1128).

§ 538.

A denuncia civel por fraude contra o imposto tem

1853); 2° igllalmente, quando a venda, arrematação, etc., é annulla
ela por sentença )pl;itimame.nte passada em jull;ado (Ord. cil. de 1838,
n. 111 e 200 ele i 853). Se o dcstrato é amigavel, é devida nova
iza (Ord. de 2;.1 dp. Julho de 1834, e n. 40 de i853).-A sentença

deve ser em juizo contraditorio; e não basta que seja annllllada a
venda, etc., por aprazimento das parles (Ord. já cito de 1838 e 1853).
-Nem basta que seja sobre embargos de terceiro (Ord. n. 11J3 de
184j). Depois da Lei n. 840 de i855 art. 11., tambem tem lugar
a resliluição, quando o preço é excedente a 2008, se não se chegou
a assignar a escriplUra (AV. n. 409 de i856).

(U 24) Av. n. ti3 de 28 de Fevereiro de 1854; sem que o possão
fazer os Presidentes de Provincias (Av. n. 230 de 20 de Setembro de
1851.

(1i25) Circo de 1.2 de Setembro de 1851; Av. de iO de Novem
bro de 1851; Av. n. 160 de 23 de Junho de 1852; e Av. de 19 de
Outubro de i8511-no Jornal de 18 de Novembro.

(1126) No Municipio da Côrte e Provincia do Rio de Janeiro, ao 1'111'
somo, nas ontras Prol'inr.ias ás Thesonrarias (Av. n. 160 de i852;
e de i 9 de Outubro de 1858).

(H27) Cir. cito de 12 de Setembro de i851.-Um mappa.

(1128) Lei n. 939 de 26 de setembro de 1857 ar!. H; a multa é
de 50S a 100S por cada certidão não remettida.
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lugar no JUJizo dos Feitos (1129), e nos termos das
Disposições ora em vigor (1130).

SECÇÃO 2.a

Meia siza de escraVO$ (z).

§ 539.

Este imposto é devido da alienação do escravo
ladino por titulo oneroso de compra e venda, ou
semelhante (1131).

§ 540.

E' de 5% do valor da transacção (1132).

§ 54!.

Nas Provincias é renda provincial; na Côrte e
~mu Municipio, renda geral (1133).

(U29) Alv. dto de 1809; Ord. de 30 de Outubro de 18411: Av.
n. 1&7 de 3 de' Maio e n. 409 dI'. 16 de Dezembro de 1856.

(U30) Em virtude da altera'ção que trouxe a Lei n. 8ltO de 1855
ar!. H .-De vendas posteriores a esta Lei. excedentes a 2008. não
ba lugar, quando não fõr feita por escriptura pub~ic'a; porque sem
esta não existe contracto (Av. n. 409' de 16 de Dezembro de 1856).
-cahe, porém, noSo ootros casos, O'l pOf ser' anterior, ou por ser
de quanlia menor que a referida (A.v. n. 157 de 11356, e já cito
409 de 1856).

(z} V. Supplemento n. 3al a 336.

(H3!) Alv. de 3 de Junho de 1809 § 2; Reg. n. iS! de 1.1 de
Abril de 18lt2 art. iS.

(~'132) Idcm.~E quando pareça lesivo o preça, procede-se á ava
liação (art. 18).-Mn esta não tem lugar, se a venda é feita POI'
agente de leilões <JU em praça (Av. n. 56 de 22 de Fevereiro de
:1854.

(1133) Leis do C)l'çamcnto de 1832, 1:835 e 1836. ~DI! tempo an
teriOl' a 11332 é g\1r«l; de '1&32 a, 1836 p()r metad\1; do. 10 de
Julho de 1836 Ioda provincial (A f. n. 2,34 de 4 de. Julho de 18ltO l.
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S 542.
É devido:

1.0 Da compra e venda (1134).
2.- Da arrematação (1135).
3.° Das dações in Sol'tLtu:m (1136).
4.° Da troca (1137).
5.° Da adjudicação (1138).
6.° Da remissão, passado o tempo de rermr

(1139 ).

§ 543.

Não se deve o imposto:

1.0 Das liberdades, ainda que compradas (1140).
2.° Das rifas não autorisadas por lei (1141).
3.° Das adjudicaçõei' em inventarios, tornas ou

reposições, remissão de bens nos mesmos, partilha
entre socios ou condominos, venda de herança ain
da não liquidada, e outros casos semelhantes (1142).

(H311) Alv. cito ue 1809 Si 2 j Reg. cito de i8112 art i5.
(H35) Idem.
(lUl!)') Alv. d'e 5 de MaiO de i 8Hj Reg. cito de iSh2 art. 15.

(U37) Idem. -E trocanào-se escravo por escravo oa por óeos de
raiz, paga siza e meia siza do valor de cada objecto permutado (Ord.
de 16 de Jaol'iro de 11136).

(UZ8) Idem.-Na razão do preço deUa, e nao da avaliação (Â-r•.
n. 235 de 1851).

fi.1.39) Por ser equipaTada á compra e venda: V. nota 1087. .

(HlIO) Ord. d-e t3 de Novembro de 1833; Reg. cito n. i5! de
18h2 art. 15 S) uno

(Ult1.) Al'. n. 138 de i B-1I7, e o. ill3 de tú de A-bril de 1:85&.
ltlas, se se passal'em t~luIEls, deve-se eobral' meslDOo judicialmenle (A".
cit.). .

(Hú2) V. nolas BOi a U06.
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§ 544.

São isentos do pagamento:

1.° A Fazenda Nacional (1143).

2.° O escravo que se liberta, ou quem o liber
ta (1144).

3.0 O viuvo, herdeiro, SOclO, condomino, nos
termos já referidos (1145).

. § 545.
'.

O comprador e vendedor são solidariamente res
ponsaveis pela meia siza (1146).

§ 546.

Deve ser paga dentro de 30 dias da data do ti
tulo, sob pena de pagar o dobro (1147); e na Re
cebedoria do Municipio (1148).

(U63) Arg. do Cap. i1. § 3 dos Art. das Sizas;. e porque, sendo
nas Provincias renda provincial, não é a Fazenda Nacional sujeita a
impostos provinciaes (Av. n. 88 de i856, e n. 148 de 18(6).

(1166) Reg. u. 1St de 1862 art. iS § uno

(i:l.65) V. nota 1.:101 a 1.1.03.

(U66) Reg, u. 411 de !J de Junho de 1865 art. 8.-E quando em
leilão. o leiloeiro em lugar do vendedor (art. 29 do Reg. n. 151
de 1842): disposição extensiva aos consignalarios (cil. art. 28).

(1167) Reg. n. 15l de 1842 art. 17.-Pelo Alv. dl\ 3 de Junho
de 1809 § 9 era uulla a '-enda; e incorria-se na grave pena ahi con
signada; o que é determinado ainda no Reg. cito art. 23.

(H68) Av. do 1° de Fevereiro de 1858; não se attendeudo, por-
tanto, a pagamentos feitos nas Provincias. .
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§ 547.

Oontra quem sonegue o pagamento ou commetta
fraude, ha penas' (1149).

SEOÇÃO 3.3

Siza de emba1'caçõ6s (aa).

§ 548.
,

E imposto devido da alienaçã.o dos navios e em-
barcações (1150).

§ 549.

Pagão 5 c/o:
1.o As embarcações nacionaes que passão a na

cionaes ou a estrangeiros (1151).
2. o As estrangeiras que passão a estrangeiros

(1152).

(11lt9) Reg. cit. de 1.842 art. 17, 1~, 20 e 23.-Se a parte accode
voluntariamente fóra dos 30 dias, cobra-se em dobro (art. 17).

Se o não faz, póde-se exigir a multa do § 9 do Alv. de 1809 (art.
23). A J1ullidade da ,'enda, qnando se entenda estar tambem em vi
gor (art. 23), é dependente de rescisão, e não de pleno direito (Cor
rêa Telles, Acç. nota 195 a).

(aa) V. 8tlpplemento n. 324 a 330.
(1150) Ord. L. 10 78 § 14, Alv. de 20 de Outubro de 1812 ~

4; Lei de 15 de Novembro de 1831 art. 51 § 11; Lei de 8 de Ou
tubro de 1833 art. 3i § 5; e varias Leis de Orçamento. - E' renda
geral. '

(11M) Lei de 8 de Outubro de 1833 arl. 31. § 5; Av. n. 339 de
17 de Outubro de 1856. .

(H52) Av. cito de 1.856.
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§ 550.
Pagão 15 %:

1.o As embarcações estrangeiras que passão a
ser Brasileiras (1153).

2.0 Qualquer navio construido fóra do Imperio,
por conta mesmo de brasileiro (1154).

3.o As embarcações estrangeiras que passão a
naClOnaes por natmalisação dos donos (1155).

§ 551.

São isentas do imposto:
1.0 As jangadas e barcos de pesca naClOnaes

(1156).
2. o As embarcações novas, sahidas de estaleiro

no Imperio, quer por conta de nacional, quer de
estrangeiro (1157).

3.o As barcas de vapor que vierem do estrangei
ro para serviço de companhias autorisadas por Lei

(1158).
4. 0 As embaroações eomp1!adas para e Estado

(1159}.

(H53) Lei de 15. de No>vembro de 183i apto 5i ~ H; ainda que
a vt?nda seja feita ró'ra do Imperie (Av. n. 339 de 17 de Outubro
de 18:i6).

(UM) Ord. n. i60 de 3i de :Dezembrll de 1846.
(H55) Av. de 4 de Dezembro do i851 no Jornal de 511.
(H56) Alv. jâ cit. de 18a Si ú; Lei cito de 1833 art. 3d. ~ 5;

Reg. de 30 de Maio de 11536 art. 8li.
(U57) Lei de fi de Setembro de 185.0 art. 9. A,Y. n. 3a9 de 17

de Outubro de 1856.
(U58) Lei de 30 de Novembro de lSúi art. ~7.

(1159) Porto n. 18 de 24 de Fevereiro de tMi.
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5.° Às embarcações para uso da colonia de D.
Francisca, em Santa Oatharina (1160).

6.° Os vapores para a, companhia do Amazonas
(1161).

§ 515,2.

É devido o imposto:

1. o Da compra e venda (1162).
2.° Da troca (1163).
3.° Da arrematação (1164).
4.° Da adjudicação (1165).
5.° Da dação Vn solutum (1166J.
6.° Da remissão (1167).
7.° De qualquer titulo de transferencia (1168).

(fiGO) Lei de 15 de Maio de 1850.

(UGt) Dec. n. 1úl15 de 2 cle 'Outubro de 1.854; Al". n. 137 de
5 de Abril de 1857.

(H62) (j)rd. L. 1 Itit. 78 ~ 14; ~v. .de!l812 SI 4; Leis cito de
1831 e 18;J3, e outras.

(H63) Idem. - E na troca de dous barcos, paga·se o imposto
dc.\tioo-à-e GaGa ·um, se~u-ndG as i'egras geraes (91'<1.. n. i9 d~ 6 -de
Abril de i843).

(1164) Ord. n. 98 de 30 de Np~embro de 184-3, e 23 de JaneirO
de 181>5.

(H65) Por ser equiparada á compra, ou á da~ão in soluium (arg.
das Leis ci1.) •

(1'1:66) Por ser verdadeira compra e venda (AI... de 5 del\Jaio de
181.4).

(1167) Como nos antros trens (V. notas i087 e 'U39).

(1.168) Porque, sendo um imposto protector, não lhe são applioa
veis as mesmas excepções que a respeito da siza dos immoveis, e meia
siza dos escravos; de .tal sorte, que eHe é devido, inda que não seja
por alienaçilo, mas p'or simples Iiaturalisação do dono., que a em
barcação passe a ser brasileira (AT. cito de 4 de Dezembro de 1'857).
-V. Reg. cito de 18<Jê -&Pt. 8'ê.
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§ 553.
E isto:
1.o Ainda quando se venda em particular ou em

praça por innavegavel (1169).
2. 0 Ou para ser desmanchada (1170).
3.° Ou por aprehendida como empregada em

trafico de Africanos (1171), em contrabando (1172),
ou por incorrer empena (1173).

§ 554.

É devido igualmente:
1.o Da embarcação estrangeira vendida a Bra

sileiro f6ra do Imperio (1174).
2. o Da nacional vendida em paiz estrangeiro

(1175).

§ 555.

Deve ser inserto na escriptma ou titulo o conhe
cimento do pagamento (1176).

(1169) Ol'd. 98 de 30 de Novembro de 1843.
(i17U) Av. de 17 de Outubro de 1B56.
(117i) Av. n. 374 de 12 de Novelllbro de iB56.
(H72) Arg. do Av. cito
(1'173) Idem; v. g. no caso do irt. 457 do God. do Comm. do

Brasil.
(l174) Av. n. 339 de 17 de Outubro de 1856.-E conseguinte

mente, da embarcação construída róra do lmperío para cidadão mes
mo Brasileiro (Ord. de 31 de Dezembro de 1846). Víd. Reg. de 18::l6
an. 88.

(1175) Reg. de 30 de Maio de 1836 art. 85; Av. n. 173 de 30
de JullJo de {8ó3.

(U 76) Ord. L. 1. til. 78 SI 14; Alv. de 181.2 SI 4; Dec. n. 481
de 24 de Outubro de 1846.
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§ 556.,

Por infracção das Leis e Regulamentos a rêspei
to ha penas contra as Partes e Officiaes (1177).

CAPITULO IV (bb).

Direitos de insinuação de doação.

§ 557.

Est'e imposto é clevido da insinuação da doação
(1178).

§ 558.

É de 4 % do valor doado (1179).

§ 559.

Ninguem é isento, excepto os descendentes e as
cendentes do doador (1180).

(ll77) São as do Alv. de 3 de Junho de 1809 (AlV'. cito de 1812
~ 4).

(bb) V. Supplemento:n. 337 e 3lt3.

(U 78) Lei de ,30 de Novembro de 18M, art. 24 - tabella § 43;
depois de in~iDuada a doação (Av. n. 271 de t8U, e n. 178 de 11
de Julho de 1855.

(1179) Lei cil.: do valor integral da doação, sem deducção da som
ma até a qual se pMe doar sem insinuação (arg. da· Ord. 82 de
10 de Março de 1858).

(1180) Lei cit.: seja qual fOr a quantia (Ord. n. 82 de 1858).
Mas são p.xceptuados quaesquer descendentes e ascendentes, ou só
mente os herdE:iros necessarios ?-Parece qne a Lei só contempla a
estes, como a respeito da taxa hereditaria resolveu o Dec. n. 1343
de 8 de Março de 1854; por serem elles os unicos favorecidos com
taes isenções de direitos.
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§ 560.

As d.oações d.e apolice.s de walor superi<i>l' li taxa
legal pagão es1ies dir.eltos (1181).

§ 5.61.

As alforrias não são a elles sujeitas (1182).

§ 562.

Nem as doações á Fazenda Publica (1183).

§ 563.

Nem as nomeações de prazo com reserva do usu
fructo (1184).

§ 564.

Nem as doações causa mOl-tis (1185).

§ 665.

p.. A doação que tem de 'ser insinuada deve ser es
sencialmente feita por escriptura publica (1186).

(1.18i) Av. n. 62 de 31 de Julho de 181111.-Mas ·depois de insi
miadas (Ol'd. n. 271 de 15 de Novembro de 1.8511).

(1.182) Av. JI. H9 de dO de Setemb,ro de 1847; Circo n. 11:18 ,de
16 de Outubro de 1850 - tabella, observo 9'; - por não ser propria
e .rigorosamente doação, il portanto ~ujeita á insinuação.

(H83) Por isentas de insinuação (Ord. de 30 de Dezembro·de i8~3.

Furtado, v. doação, pago 428).
(li84) Peov.• de 17 de Agosto de 1801, yue isenta de insinuação.
(1185) Por isentas de insinuação (Resol. de 10 de Outubro de

1805).
(i4.86) Ord. L.. 4 tit. 19'-Ã taxa é de 3»0.8, sendo Ipor v;lI'ào,

e .!BOI) sendo por mulher (0rd. L. 4 -tit. 162, omhinada com.o Alv.
de 16 de Setembro de 1814).
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§ 566.

Â. insinuação compete aos Juizes de P Instan
cia (1187); e deve ser requerida, e averbada no
livro competente, dentro de 2 mezes (1188).

CAPITULO V (CC).

Dh'eitos de habilitação para haver hel·ança.

§ 567.

Este imposto é devido da habilitação para rece
ber herança de defuntos, e ausentes (1189).

§ 568.

É de 2 "/0' quando por testamento; e de 4 %

se ab-intestato (119 O).

(1187) Lei de 22 de Setemhro de 18'28 art. 2 Si 1: isto é, do
Cível, onde houver, ou Municipal.-Sendo por serviços a pes oas es
~rallhas da familia dos doadores, é preciso que se pró~em taes ser
viços (AI\'. de 25 de Janpiro de 1775 Si 3).-Sohre a de doações a
filhos: V. Ass. de 21 de Julho de, 1797. -Sohre a de dotes em COII

tractos antenupciaes: V. Lobão, 1.\otas a i\Iello, tom. 2° pago 516,
e Fase. Dissert. l' Si 28 e" 29.

(1188) Lei cit. de 1828 art. 2 Si 1,-Este livro não consla se te
n11a criado; de serle que averha-se no livro de l'iotas respectivo.

(cc) V. SU]Jplemento n. 3l1!! a 350.
(1189) Lei de 30 de ovembro de UlI 1 art. 2l1, tabella Si lI2; Av.

n. 172 de 31. de Maio -ele 1851.-E tratando-se de estrangeiros, inda
{Jue se entregue a herança sem formaJ habilitação nos termos do
tJec. n. 855 de 8 de Novembro de 185i, é devido' este imposto
(Av. n. 30.'! de 18 de Ontubro de 1858).

(-1190) Lei cito
P. 1". i7
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§ 569.

NingLlem é i ento; excepto os descendentes e as

cendentes (1191).

§ 570.

Paga-se da herança mesmo em apolices (1192).

§ 571.

A habilitação, de que se devem estes direitos, é
lmicamente a que se faz no Juizo de Orphãos (1193).

§ 572.

Este imposto é deduzido do liquido que fica, de
pois de deduzida a decima ou taxa da herança

(1194).
§ 573.

Para elle nã,o se computão os rendimentos des

de o fallecimento (1195).

§ 574.

Mas, sim, os bens que houver e se inventaria
rem, inda que não tenhão sido arrecadados (1196).

(1191.). Lei cito ~Ias si os descendentes e ascendentes não forem herdeiros
necessar'ios, isentos da taxa da herança nos termos do AI v. de 'l7
dp, Julho de 1.809, parece que tambem não são isentos deste impos
to (Arg. do Dec. de 8 de Março de iIl54.)

(1.192) Ord. de 23 de Julho de i849; e 164 de 23 de Maio de i85!.

(1193) Ord. n. 172 de 31 de Maio de 1851.
(1.19!1) Ord. de 2:3 de Janeiro de 1855.

(1.l95) Porque não constituem herança, e pertencem aos herdeiras
como causa propria (Arg. do Av. n. 163 de L2 de Outubro de 1850.)

(11.96) Porque constituem herança, sobre que recahe o imposto,
e que é rec.ebida pela habili tação.
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§ 575.

Quando houver dividas activas na herança l'e
putadas incobraveis, os direitos da habilitação se
poderão cobrar pelo que produzirem em praça, pre
cedendo autorisação do ThesolU'o (1197).

CAPITULO VI (dd).

Oub'os direitos que podem affectar titulos, actos
e processos judiciaes.

§ 576.

Além dos impostos referidos anteriormente, ou
tros ha, que affectão actos, titulos, e processos nos
differentes Juizos, e sobre os quaes p6de ser con
sultado o ProClu'ador dos Feitos (1198).

§ 577.

Taes são os seguintes (1199)..

(1197) Av. n. 83 de 1.4 de Fevereiro de 1.856.

(dd) V, SU7Jplemento n, 351 a 369.

(.di98) E como Fiscal deve dar o seu parecer (§ LJ6 n. 2LJ. e no
tas HO, e H3l.-Bem entendido, que a decisão definitiva pertence
á Auloridade Administrativa, e não á Judiciaria, como já temos dito
cm "afias lugares.

(1199) Repetimos que não é um tratado de Direito Financeiro;
apenas colhemos deJle o que é relativo ao objecto qne nos
occupa.
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N. i. _Direitos Novos e velhos, e de CbanceIlaria.

§ 578.

São sujeitos a elles, e segundo a taxa respectiva:
1.o As cartas de legitimaç.ão,

adopção, e perfilhação (1200). 30$000
2.0 As de supplemento de

idade (1201). 20$000
3.0 A ordem ou sentença pa-

ra entrega de bens a Orphãos
q~ando casarem sem licença

(1202) , .. 1/2% do valor dos
bens.

4.° O supprimento do consen
timento do pai ou tutor para
casamento (1203) .

5.° A licença para subroga
ção de bens inalienaveis (1204)

6.? A caução de opére demo-

liendo (1205) .
7.oAs fianças criminaes(12O6)

20$000

2 % do valor.

5$006
2 % do valol".

(1200) Lei de 30 de Novembro de 1841. art. 24 - tabella Sl 38,
(Ord. 258 de 29 de Outubro de 1851.)

(1201) Lei cil. -tabella Sl 39).
(1202) Idem Sl40.- Tauto orpbãos como orphãs (Av. n. 2'i3

de 22 de Junho de 1.857).
(1.20~) Idem Sl 4!.
(1.2(14) Idem Sl 44.
(1.205) Idem Sl 45.
(1.206) Idem Sl 48.



2$500

30$000

1$080 de cada
tutelado.
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80 A folha corrida para

graça ou mercê (1207) .
9.o O titulo de administrador

de Capella vaga, concedida em
vista da denuncia (1208). . . .. 10 "/o do rendi

m~nto de um anno.
10.o De companhias com li

cença do Governo (1209).....

11. Provisão de tutela (1210)

12. Dita de emancipação

1211).. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1$080 por cada
um.

13. De residir em audiencia

por procurador (1212) .

14. Licença para fazer citar

(1213) .

1$080

1$080

(i 207) Idem Si h7.-0s direitos novos que pertencem ã renda
geral são unicamente os dos empregos, e objectos geraes; e ã provin
cial os de empregos e objectos provinciaes, comprehendidas as folhas
corridas que não são para impetrar graças ou mercê (Ord. 167 de
3 de Dezembro de 1847).

(1208) Idem Si 33.
(1209) Idem Si 35; Ord. de 17 de Agosto e ·25 de Setembro de

1.847.

(121.0) Ord. n. 1.68 de 16 de Outubro de 1850, tabella, que sos
citou, de accordo com as Ord. de 29 de Dezembro de 1841 e 22 de
Abril de 1848, a observancía da legislação anterior ã Lei jã cito de
1841 não alterada por esta.

(1211.) Idem,-Sendo com supprimento de idade, paga 208 (Ord.
146 de 5 de Maio de 1851).

(1212) Idem. -V. Lei de 22 de Setllmbro de 1828 art. 2 Si 3 ;
Av. de 3i de Julho de 1835.

(1.2i3) Idem.
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15. Prorogação de adminis-
tração (1214) .

16. Oarta de naturalisação
(1215) .

N. 2. - D~cima uI'bana.

§ 579.

$540

11$200

São sujeitos a este imposto o predios urbanos
(1216).

§ 580.

É ele 10 "lo do rendiment~ annual liquido, aba
tidos 10 % para falhas e concertos e o fôro, se o
tiver (1217).

§ 581.

.r as Províncias é renda provincial (1218): na
Oôrte e Municipio é renda geral (1218).

§ 582. .
Na Oôrte, e lugares notaveis é devido o imposto

(1214) Idem.
(1215) Idem.-E mais para as Camaras Municipaes Rs. !28800 (V.

Lei de 23 de Outllbro l1e 1832 arl. 9); exceplo quando se mandão
conferir sem onus algum (Lei n. 939 de 26 de Selembro de 1857
art 24; Circ, n. 360 de !2 de OUlubro de !857).

(!216) Alv. de 27 de Junho de !808; Lei de 27 de A.gosto de
1830; Reg, n. 152 de 16 dr. Abril de 1842, e n. 409 de 4 de Ju
nbo de 1845; Dec. n. ! 75'l de ~6 de Abril de i856.

(1217) A.lv. de 1808; Reg. de 184~ art. 11; Av. de 5 de Fe-
yereiro de 1858. .

(12'18) Lei de 3 de Outubro de 1834 arts. 36 e 39.
(i2i9) Lei e Heg. cil.
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unicamente dos predios urbanos comprehendidos
dentro dos limites demarcados competentemente
(1220).

§ 583.

São predios urbanos todos os que se comprehen
derem dentro desses lil11ites, que possão servir de
habitação, uso e recreio (1221).

§ 584.

São sujeitos ao imposto, quer estejão alugados,
quer occupados pelos pl'oprios donos, quer por ou
trem gratuitamente, queT simplesmente mobiliados,

inda que não hab~tados (1222), quer mesmo afo
rados (1223).

§ 585.

São isentos:

1.0 Os palacios, quintas, e quaesquer predios re
servados para habitação, e recreio de S. M. I.' e
Sua Augusta Familla (1224).

(i 220) Reg. cit. de 18112 arts. 10 e 2ú; Reg. cito de i8115 arts.
1" e 7.-A ultima demarcação, que tem de vigorar nos exercicins de
1858 a 1862, é de 30 de Abril de 1.858 (V. Me1'calltil de 8 de Maio
e Jornal de 10; Av. de 111 de l\1aio de 1858 110 Jornal de 26).

(122l) Reg. de i8112 art. 2.-Ta~s são: casas, cha aras 011 quintas
cocheiras, cavallariças, senzalas, barracas, telheiros, trapiches, arma
zens, lojas, theatro, estalagp.ns, fabricas, e qual.', quer outros, rja
qual fOr a denominação e fórma que tenbão, e a matPria emprEgada
na sua construcção, comtanto que sr.jão imm .veis, isto é, que não
se possão transferir de um para outro lugar sem se destruirem.

(1.122) Reg. de 1842; e de 1B4~ art. 4.

(1223) Av. 36 de 5 de Fevereiro de 1858.

(U2~) Heg. de 18112 art. 3.
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2.° As propriedades nacionaes (1225).

3.° Os predios pertencentes ás Santas Casas de
Misericordia, e Recolhimento dos Orphãos e Ex

postos (1226).
4. Os pertencentes a.os Hospitaes de Caridade

(1227).
5.° Os Templos, Igrejas, Cathedraes, e Matrizes,

Capellas, e Conventos da.s Ordens Religiosas (1228).

6.° O Paço Episcopal (1229).

7.° O da Municipalidade (1230).
8.° Os Matadouros Publicos (1231).
9.° Os proprios da Ca.mara Municipal da Côrte

(1232).
10. Os do ImperialCollegio de Pedro Il·(1233).

. 11. Os que se conservarem fechados, em estado
de ruína, reedificação ou concerto durante o anno
(1234).

(~225) Reg. de 18~2 art.3; Ord. de 14 de Novembro de 1850;
ainda que alugados a particulares.

(1.226) Lei de 15 de Novembro de 1831 arl. 51 Si 5; Reg. de
18!J2 art. 3.-E o l:Jospicio de Pedro J[ e seu patrimonio (Estai. ar!.
2 approl'ados por Oec. n. :1077 de 4 de Dezembro de 1852).

(1227) Idem.
(1228) Reg. cito art. 3. - Mas não são isentos os predios da F~-

brica da Igreja Cathedral (Port. n. ~5 de 26 de Março de :1842).
(1.22!l) Idem. .
(1230) Idem.
(1231) Idem.
(1232) Lei n. 719 de 28 de Setembro de 1853 arls. 20 e 24: que

a exonerou d~ qualquer divida por tal motivo.
(1233) Idem.
(1234) Reg. de 1842 art. 11 Si 7.-No caso de desoccupação Oll

diminuição do aluguel por mais de um trimestre, faz-se abatimento
na decima, sendo redamado e justificado (Reg. cito art. 10 Si 3 ;
Porto de 14 de Março de 1853 j Oec. n. 1752 de 1856 art. 8).
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§ 586.

São obrigados á decima urbana, em geral:

Lu Os proprietarios de todos os predios urbanos
dentro da demarcação (1235).

2.0 Os proprietarios temporarios de bemfeitorias
dos predios que, em consequencia de contractos
têm sido ou forem melhorados ou reedificados,
quanto á parte da decima accrescida á que pagar o
senhorio (1236); excep~o quando as bemfeitorias fo
rem apenas voluptuarias ou de capricho particular
(1237).

3.° Os locatarios, quanto ao augmento de preço
por que sublocarem os predios (1238).

4.° Os inquilinos que anteciparem alugueis futu
ros, quanto á decima correspondente á antecipaçã.o,
ou durante os contractos (1239).

5.° Os testamenteiros, tutores, curadores, adminis
tradores, procuradores, usofructuai'ios, depositarias
publicos e particulares, quanto á decima respectiva
(1240).

6.° Os Thesoureiros, Procuradores e Syndicosdas

(1235 Reg. de 1.842 ar!. 12 § 1.0

(i 233) Idem. ~ 2. - Decima de bemfeitorias.
(1237) I\eg. de 1845 ar!. 5.
(1238) Ueg. de 1842 ar!. 12 ~ 3.-É chamada Decima de sublo-

cação. .

(1239) ldem §5.
(i 240) Reg. de i84~ ar!. 12 § 8.
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Corporações de mão-morta, cujos predios adminis
tI'arem, quanto á decima relativa (1241).

§ 587.

O Provedor de Residuos, os Juizes de Orphãos,
e quaesquer autoridades não approvaráõ as contas
das Irmandades, Ordens Tereeiras e Confrarias,
nem julgarão por findos os inventarias, e por justas
as contas testamentarias, sem que os ProcuraelOl'es
ou Syndicos, Inventariautes, Testamenteiro, ou
outros a cujo cargo esteja a administração do pre
dia ,mostrem, á vista dos conhecimentos de talão
da Recebedoria ou Estação Fiscal competente, que
se acha paga a decima elos mesmos predios, CaL
respondente ao tempo das contas, e da conclusao
dos inventarias (1242).

§ 588.

Nenhuma acção judicial será intentada pelos
donos dos predios sujeitos ao imposto, seja contrain
quilinos para a cobrançados alugueis, ou para de pej o,
seja contra qualquer outro individuo ou Corporação
para sustentara domínio ou outro qualquer direito que
tenha sobre o mesmos predios, sem que mostI'e logo
no começo da acção o conheeimento de talão, pelo'
qual conste achar-se paga a decima vencida (12 43).

(12!J1.) Reg. de i!142, art. 12, Si 7.
(1242) Idem, art. 13. - Os Juizes de Direito em COl'reição igual

mente fiscalisaráõ este objecto (Reg. de 2 de OULubro de 185i arL
49 Si 1°).
(U~3) nego de 18.!t2 art. 14.



- 207 -

§ 589.

Na escriptura ou titulo de compra e venda1 ar
rematação, adjudicação, dote, doação e troca se
transcreverá o conhecimento de talão da decima
devida de um semestre até a data da ultima cobran
ça; sob pena ás partes de multa de quantia igual
á decima dev1da, nao excedendo de 100$ (1244).

§ 590.

As partes são obrigadas a fazerem averbar na
Recebedoria, dentro de 3 dias, o formal de partilhas,
e criptura, ou outro titulo, pelo qual tenhão adqlú
rido predios urbanos, em v1rtude de herança, lega
do, successão, ou troca; sob a mesma pena de mul
ta (1245).

§ 591.

As Autoridades J lldiciaria, e quaesquer outras,
assim como os Tabelliães, Escrivães publicos e de
Paz, que deixarem de observar as disposições refe
ridas, :fi.cão sujeitos á mesma multa, além das penas
em que possão incorrer criminalmente (1246).

(12lJ!J) Reg. de 1.8j2 art. 15; Porto de 30 de A!(o to de 18511.
Esta multa é pessoal, por ser pena (Port. de 5 de Julho de 18511).

(i2lt5) Idem, art. 16.- Este prazo se 'conta do ultimo acto neces
sario para ser levada a elIeito a acquisição (Ord. n. 1311 d~ 12 de Abril
de 18'>1).

(1246) Idem, art. i8.
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§ 592.

A decima e multa é cobrada executivamente)
(1247).

§ 593.

o predio e alugueis estão hypothecados legal
mente ao imposto (1248).

]\" 3.-Decima pr~dial da legua além da demarcação.

§ 594.

Este imposto é devido, á semelhança da decima
urbana, dos predios situados fóra da demarcação
para a.quella, até uma legua além dos limites fixa
dos para a primeira (1249).

§ 595.

Sómente no Municipio da Côrte e Provincia do
Rio de Janeiro (1250).

(1247) Reg. de 1842 art. 2L -Observar-se- ha o disposto no Reg.
de 1.84f1 art. 6; penhorados os alugueis, os inquilinos assignaráõ ter
mo de depositarios, e irão recolhendo a sua importancia á Recebedo
ria; se o predio não estiver alugado, ou se o inquilino se mudar,
o Administrador alugará o predio, sujeitando o inquilino áquellas
condiç,õesi não se achando o predio em estado de alugar, far-se-ha
il. penhora neUe mesmo, e se proseguirã.

(1248) Reg. de 1842 art. 21 § 2.

(1249) Lei de 23 de Outubro de 1832 art. 2 Si 1°j Reg. n. 1.52
de 16 de Abril de 1842 art. 19.

(1250) relem -Na Provincia, só em Nitheroy (Lei cit. de 1832).
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§ 596.

São-lhe applicaveis, no que fôr possivel, as mes
mas disposições anteced~ntemente referidas (1251).

§ 597.

É renda geral (1252).

N. 4.-Deeima addieional de mão-morta.

§ 598.

É imposto devido pelas corporações de mão-mor
ta addicional á decima urbana (1253).

§ 599.

É renda geral (1254).

§ 600.

Não se cobra, além das excepções respectivas
consignadas n,o § 585 (1255):

1.o Da casa Pia, e Collegio de S. Joaquim, na
Bama (1256).

2. 0 Do Aljube, na Côrte (1257).

(1.251.) Lei de 23 de Outubro de 1832, an. 2,Si i; ReI!. n. 152 de 6 de
Abril de .I 1142, art. 19.

(1.2502) ldem; e Lei~ de Orçamento até hoje.
('1253) Lei de 23 de Outubro de 1832; Reg. n. 152 de i842 ar!. :19.
('1254) Idem.
(1255) Lei cito de 1.832 art. 2. Si 2. - É devida dos predios da

Fabrica da Igreja Cathedral (Port. .n.25 de ~6 de Março .de 18!12).

(1256) Av. de 18 de Agosto de 18lJ5 (Jornal n. 230).
(1257) Ord. de i4 de Abril de 1835.
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§ 601.

Nem dos predios das Gamaras :M:unicipaes no Im
perio, por não serem corporações de mão-morta

(1258).

§ 602.

São-lhe extensivas as mesmas disposições que
ácerca da decima urbana, no que forem applicaveis
(1259).

'.• 5. -Imposto sob.·e lojas, casas de nq~oeiQ, etc.

§ 603.

São sujeitos a este imposto (1260) :

1.0 Todas as lojas, armazens, ou sobrados em
que se vender por atacado ou a retalho qualquer
qualidade de fazendas, e generos seccos e molha

dos, ferragens, louças, vidros, maça~es, e quaes
quer outros de qualquer natureza (1261).

2.o Todas as casas que contiverem generos ex

postos á venda, qualquer que seja a sua qualidade
e quantidade, comprehendendo-se as lojas de todas
as fabricas e officinas que tiverem expostas á

(1258) Cire. iJ de 15 de Janriro de 1844.
(1259) nego n. 156 de 1842 art. 19; Ord. de 16 de Setembro

de 1li52. .
(1260) Alv. de 20 de Outubro de 18t2 § 2; Lei de 22 de Outu

bro de 1806 art. 9 SI li; Lei de 'H de Outubro de 1843 art. 10;
Reg. n. 361 de 15 de Junho de 18M.

(1261) Reg. cil art. 2 Si 1°:
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venda quaesquer obras ou generos de sua manufac
tlu'a, como as de entalhador, escultor, marceneiro,
penteeiro, poleeiro, tanoeiro e torneiro; de cutileiro,
espingardeiro, ferreiro, e serralheiro; de pintor, gra
vador e dourador; de alfaiate, sapateiro, colchoei
ro e selleiro; de padeiro, sebeiro e outras seme
lhantes (1262).

3.° Todas as lojas de ourives, lapidarios, cor
rieiros, latoeiros, caldeireiros, estanqueiros de tabaco,
boticarios e livreiros (1263).

4.° Todos os botequins, tavernas e confeitarias
(1264).

5.° Todas as casas de consignação de escravos

'(1265).
6.° Todas as casas ou lojas em que se vender

carne verde de vacca, carneiro, porco, e secca(1266).
7.° Todas as fabricas de charutos (1267).
8.° Todas as cocheiras, e cavallariças que tiverem

seges ou cavaDos de aluguel (1268).

9.° Os escriptorios de banqueiros) negociantes,
corretores) e cambistas (1269).

(1262) Reg. n. 361 de 15 de Junho de 1844 art. 2°, § 2.

(1263) Idem, § 3.

O:166) Idem, § 4·
(i265J Idem, § 5.
(1:166) Idem, § 6.

(1267) Idem, § 7.
(1268) Idem, § 8.-Mas não as que só tiverem aniinaes a traIo

(Ord. n. 86 de 6 de Março de 1851).
(1269) Idem, ~ 9.
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10.° Os cartorios dos advogados, comprehendidos

os que não assignão papeis do fôro; escrivães, ta

belliães, distribuidores, e contadores juc1iciaes (1270).

11.° Os escl'iptorios ou casas em que se fazem
descontos dos vencimentos dos empregados, e em
prestão sobré penhores (1271).

§ 604.

São isentos não se vendendo nelles generos on
mercadoria alguma em grosso ou a retalho:

1.0 Os al'mazens de recolher ou de simples de-

posito (1272).

2.° Os trapiches de arrecadação e transito (1273).

3.° As fabricas (1274).
4.° As officinas e casas de oili.cio (1275).

• (127(1) Heg. n. 36L de 184!J, art. 2." cito Si 10.-Paga o Pro
motor que exerce a ativocacia (Ord. 227 de 11 de Setembro de 185 L).
-Mas não os que não têm provisão, nem são reconhecidos como advoga··
dos (Ord. de 10 de Abril de 18ú I, e 22 ele JulllO de i851). -Pagão, po
rém, todos aquellesque,apezar de rp.sidirem rÓI a das cidades e villas e não
tcrem nellas escriplorios de advocacia, tratão ele (:ansas foren.·es, sejão ua
chareis formado ou prorisionados, assignem ou não papeis do fõl'O,
exerção a advocacia publica ou particularmente (Av. de 2 de i\Iaio ele
1857, e 39 de 6 de Fevcreiro de 1858). - Pagão us 8scrivães dos
subdelegados (Ord. de 9 dc Agosto de 18!l5) E do Juizo Ecdesias·
tico (Ord. de 20 ele Novembro de 18á5. -~ão pagão os Partidores
ele Orpllãos (Ord. ele 11 de laio de 18lt~).

(1271) Lei de 18 de Setembro de 1845 arL 9 Si 65.

(1272) Reg, ciL de 184lt art. ::l Si 1.

(1273) Idem, Si 2.

(1274) Idem, Si 3.-Comprehendidas as que são unicamente de re
finar assucar (Port. n. 111 de 12 de Set. de 1.8li8).

(1275) Idem, Si á.-V. g. de marceneiro, carpintciro, não hal'~ndo

objectos á "eoda ( v. de 2l de i\laio de 1~á9j OrcL de 10 de lIlaio
de 1850).
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§ 605.

São isentas igualmente:

L" Às estancias, ou barracas portateis (1276).
2.° As casas denominadas de quitanda, em que

s6 se venderem as miudezas proprias deste trafico
(1277).

3.° As estalagens e hospedarias (1278).

4. o As casas de jogos, muzeus, cosmoramas, e
dioramas (1279).

5.° As typographias (1280).
6.° As lojas ambulantes ou taboleiros (1281).
7.' As bancas de peixe da Praça do Mercado na

CÔrte (1282).

§ 606.

É renda geral (1283).

(1276) Idem, S; 5. - E as pequenas tabernas pelas estradas, pro
~ando o dono indigencia (Ord. n. 1!lO de 18!l6).-Os negociantes vo
lantes, porém. que occuparem lojas ou armazens, pagão (Ord. n.
20 de !l de Março de 18!l6).-As canôas que nego:ião em generos
seccos e molnados são isentas (Ord. n. 79 de 18!l7).

(1277,) Idem, S; 6.-Qnaes sejão: Ord. n. 61 de 31 de Julho de
18M.

(1278) Ideio, S; 7.
(1279) Idem, S; 8.
(1280) Lei de 18 de Setembro de !8!l5; Ord. n. 127 de 1846.
(1281) Ord. de 26 de Outubro de 18i6.
(1282) Ord. de 29 de Dezembro de 18l5; Porl. 11. 226 de 21

de Junho de 1856.
(1283) Leis e Reg. já cito ; Leis de orçamento posteriores.

. 18P. F.

•
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§ 607.

Para as cidades do Rio de Janeiro, Bahia, .Per
nambuco e Maranhão, o imposto é na razão de 20 o/v
do aluguel da casa onde estiver o negocio; nunca
menos de 12$800 (1284).

§ 608.

Nos lugares do Municipio da Côrte fóra da cida
de, e nas outras cidades e villas do Imperio é na
propol:ção seg'uinte (1285):

1.° As lojas cujo fundo fôl' de valor
inferior a 1:000$ .

. 2.° De 1:000$ a 2:000$ .
3.° De 2:000$ a 3:000$ .
4.° De 3:000$, e d'ahi par~ cima.

§ 609.

Nas povoaçoe~, arraIaes e quaesquer outros lu
gares é 12$800 (1286).

§ 610.

Se no mesmo ec1ificio houver maIS de uma loja,
é devido o imposto de cada uma dellas (~287).

(-1284) [{ego eit. de 1844 ar I. t° Si 1·.

(1285) Idem, Si 2.
(1·286) Idem, Si 3.

(1287) Ord. n. 21'1 de 22 ele Setembro de 1853; que explica
quando se dev.e reputar haver mais de uma loja no mesmo edificio.
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§ 611.

o successor no negocio é responsavel peloi mpos
to que ficar devendo o antecessor (1288).

§ 612.

A sua cobrança e da multa é promovida execu
tivamente (1289).

§ 613.

Nenhuma acção p6de o collectado propôr ou de
fender, sobre objecto relativo á casa, loja, etc., sem
que mostre pelo conhecimento competente estar
quite do imposto do ultimo armo (1290).

§ 614.

Um imposto adcucional foi ultimamente m·eado
(1291).

(1288) Reg. cit. art. 13. - Mas só quando Iór successor por com
pra, cessão, traspasso ou outro titulo de semelhante natnreza (cit.
art. 13; e Ord. n. 119 de 1856.)-Qnando dOIAS ou mais individnos
occnparem a loja, se não houveL' sociedade, são responsaveis cada nm
na parte respectiva (Ord. n. 20 d~ 4 de Março de 1846).

(1289) Reg. cito arts.32 e 33.-É devido por inteiro, inda qne se
feche antes de findar o anuo (art. 14 :-V. Porto n. 121 de 1844, e
Ord. n. 86 de 1848).

(1290) Reg. cit. arts. 19.-Nem as Camaras Municipaes darão li
cenças annuaes aos que são obrigados ao imposto, sem que se mos
trem quites do imposto do anno .auterior (art. 18).

(1291) Lei n. 884 de 1° de Out. de 1856 art. 11 Si 3, e Lei n.
939 de ~ti de Setembro de 1857 art. 33.-Depende do Regulamento.
Por ora só se expedirão os relalivos a corretores e leiloeiros ( •
Helat. do :'II. da F. de 1858).
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N. 6.-lmposto sobre casas de vendei' calçado, roupa, mo,'eis,
fabricados cm l)aiz estrangcÍl'fI, de mod~\s, leilão, etc. •

§ 615.

Além do imposto de lojas antecedentemente re
ferido, são sujeitos a este imposto especial:

1.0 As casas de modas abertas e franqueadas
como taes (1292).

2.° As casas que venderem moveis, roupa, cal-
çado fabricado em paiz estrangeiro (1293).

3.° As confeitarias, e perfnmarias (1294).
4.° As de armações de luxo (1295).
5.· As em que se venderem escravos (1296).

§ 616.

Para essas é de 80$000 (1297).

§ 617.

Os corretores pagão, tambem, um imposto fixo
(1298).

(i292) Lei de tl de Outubro de i833 al't 30 S; i '; e de 'li de
Outubro dl' ttl43 an. i7 e t8; Reg. n, J6i de i5 de Junho de
1844 art, ii S; i·.

(i293) Reg. cito S; 2.
(t294) Idem, S; 3.
(i295) Idem, S; 4.

(1296) Idem, S; 5.

(l297) Leis e Reg. já cit.: quer se exerça nellas, quer não, ou
tro genero de negocio (Av. de 23 de Abril de 1858).

(1298) Lei cito de i843 art. 'li; Dec. n. 2146 de 1858.
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§ 618.

Igualmente as casas de leilão,. abertas e
franqueadas como taes, são sujeitas ao especial,
na proporção seguinte (1299) :

Para a cidade do Rio de Janeiro .
Para a da Bahia e Pernambuco .
Para as outras cidades Capitaes (1300).

§ 619.

A todas sao extensivas as mesmas disposições
que ácerca das lojas, no que forem applicaveis
(1301).

N. "'.-Imposto sobré barcos do interior.

§ 620.

São sujeitos a ·~ste imposto todos os barcos que
não navegão f6ra da barra dos portos do Imperio,
!lue e alugão e andão a frete, e empregados em

transporte de generos, a saber (1302):

(1299) Leis cit.; e Reg. cit. art. 10. -Dec. n. 2145 de 1858.
Além do de lojas (Av. de 28 de Abril de 1858).

(1300) Por ora só na do Maranhão (Dec. cito de 1858 art. i.').
(13111) Reg. Cap. 3, art. 13, 1~, i8, 19, 32 e 33.-0 art. 13

não é applicavel ao imposto fixo dos agentes de leilão (Av. de 28
de Abril de 1858).-0 art. 14 só com a limitação da Circo de 28 de
Julho de :1848. Porto de 28 de Janeiro de 1853 e 16 de Fevereiro
de !859.-0 art. 33 (revogado alias pelo Dec. n. 896 de 31 de De
zembro de 1851) foi restaurado nos termos do Dec. n. 2354 de
1859.

(1302) Alv. de 20 de Outubro de 1812 ~ 3 ; Reg. n. 361 de :1844
art. 27. - É renda geral.
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1.° Saveiros.

2.° Lanchas.

3.· Falúas e escaleres.

4.° Botes e catraias.

5.° Jangadas, canõas, e outras embarcações de
qualquer fórma e denominação.

§ 621.

São isentos :

1.0 As canôas empregadas em serviço particular
dos donos (1303).

2.° As que se empregarem nas pescarias, inda
que não sejão estas constantes (1304).

3.· Os botes, escaleres,'e lanchas pertencentes a
embarcações de barra fóra, que fôrem sujeitas á im

posição respectiva (1305).

4.° Os barcos pertencentes ao serviço e costeio
das caieiJ:as, cortumes, olaria, e outros estabeleci
mentos, de industria fabril ou rural, de que fizerem
parte integrante (1306).

5.° Os barcos de carregar pedras (1307).

(1.303) Reg. art. ~8 ~ 1.

(1.304) Idem, ~ 2.
(:1.305) Idem, ~ 3. - De ancoragem.
(1.306) Idem, ~ 4: inda que accideIitalmente tomem carga a frete

(Av. 3'25 de 10 de ovembro de i858).
(i307) Ord. n. 57 de 1.7 de Fevereiro de i85:1..
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§ 622.
I

Este imposto é de 4$800 (1308).

§ 623.

E sem que se delle mostre quite, não se passa
conhecimento do pagamento da siza no caso de
venda ou alienação (1309).

§ 624.

Cobra-se, e a multa, executivamente (1310).

N. S.-Taxa de escl'avos.

§ 625.

É imposto sobre o escravos possuidos na CI

dades e villas do Imperio (1311).

§ 626.

Comprehende todos os escravos residentes, na
cidade do Rio de Janeiro, dentro dos limites da de
cima mbana e dalegua além c1ademarcação (1312);

(1308) Alv. já eit. de i812, e Reg. eit. art. 27; cit. Av. de 1858.
(i309) Reg. art. 30.
(1310) Idem, art. 32 e 33.
(t311) Lei de S ue OULUbro de 1833 art. 5 Si Si Lei de 3 de Ou

tubro de 183lt; Lei de 31 de Outubro de 1835 art. \) Si fJ; Lei de 'li
de Outubro de 1843 art. 11; Lei u. 884 de 1.· de Outubro de
1856; Reg. 11. 15i de 11 de Abril de 1842, n. 411 de 4 de Junho
de 1845, e n. 2'l60 de 10 de Maio de i 858.

(1312) Lei eit. de 18113; Reg. cit. de 18112, 18115, e 1858.
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e nas outras cidades e villas, dentro dos l'especti
vos limites competentemente demarcados (1313).

...

§ 627.

São exceptuados:
1.0 Os menores de 12 annos (1314).
2.° O escravo forro ou liberto, embora com clau

sula de acompanhar ou s.ervir a alguem (1315).
3.° O escravo empreg'ado em embarcação de

barra f6ra (1316).

§ 628.

É de 4$000 annualmente (1317).

§" 629.

Para mais exacta cobrança deste imposto, e sua
fiscalisação, procede-se á matricula dos escravos
(1318).

§ 630.

No mez de Junho de cada anno, deveráõ os do
no. e administradores dos escravos apresentar na

(1:1131 ldem.
(131lJ) Reg. de 1845 art. ;J.-A Lei ciL de ~833 art. ;) Si 5 isen

tava tambem o~ escravos maiores de 60 linDOS.
(1315) Ord. n. 32lJ de 22 de Setembro de 1857.-Não assim

quando está em usufructo a alguem (Ord. n. 8 de 1846, e cit. de 1857):
(1316) Av. n. 140 de 11. de Junho de 1853.
(1317) Lei cito de 1843 art. U, e D. 884 de 1856 art. 11 § 2

combinadas.

('13l8) Reg. cito de 1842, 1845, e 1858.
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Repartição competente declarações assignadas e jus
tificadas das alterações provenientes de acquisição,
transferencia, alforrias ~orte, ou outro qualquer
motivo (1319).

§ 631.

São igualmente obrigados á matricula:
1.o Os escravos que entrarem nas cidade e víl

las, por mar ou por terra, com de tino de nellas
residirem (1320).

2. 0 Os que entrarem com destino de serem ven
didos (1321).

§ 632.

Sao isentos de matricula:
1. o Os que transitarem ou se demorarem nas Ci

dades e Villas com passaportes ou guias das Auto
ridades competentes, sem destino de nellas l'esidi
rem i salvo se exceder o tempo ahi designado, que
nunca poderá ser maior de 6 meze (1322).

2. 0 Os que fôrem recolhidos ás Prisões Publicas
das ditas Oidades e Villas, e que tenhão de rever
ter a seus donos mediante as convenientes justifica

ções (1323).

(1319) Reg. de 1842 art. 9'; e de 1.858 arls. 6 e 7.
(1320) Idem, art. 12; e de 1845 art. 7.
(1321) Reg. de 18115 arl. li.
(1322) Reg. de 1842 art. 12, e de f8l15 art. 7· combinados.
(1323) Reg. de f8l15 art. 7° .-Parece que por identidade ele razão,

lambem os recolhidos aos Depo ilos Publicos nas mesmas circunI,tancias.
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3.° Os menores de 12 annos (1324).

§ 633.

Não se admittirá acção algllma em Juizo sobre
escravos sujeitos á taxa annual, nem serão soltos das
prisões publicas, sem que se mostre certidão da ma
tricula, e conhecimento da Estação Fiscal respectiva
por onde conste o pagamento da taxa ultima (1325).

§ 634.

Ha penas contra os infractores e omissos (1326)

N. 9.-lmposto sobl'e o consumo ele agual'dente.

§ 635.

É imposto sobre o consumo de aguardente do.
paiz, e seu productos no Municipio ela Côrte (132 7).

(132ú) Por serem isentos da taxa (Instr. cm Circo n. 162 de 10
de Maio em 1858).-0 que por identidade de razão é applicavel aos
Olltros referidos no § 627.

({:325) r.\}~. de 18ú2 arts. 21 e 22.-Excepto, bem entendido,
quando são isenlo~ da matricula e taxa. por não haver fundamento
para tal exigeneia.-A disposição do artigo 21 não obsta á percep
ção da meia siza (Rcg. cit. de 1858 art. 8).

(1326) Reg. cito de 18ú2, 18ú5 e 1858.-As multas do art, 2:3
do Rea • dc 18ú2 são applicaveis sómente aos donos e administrado
rcs (Reg. de 1858, art. 9)'. -Tanto as desse ar!. 23, como as do
ar!. 25 são impo tas pios Cbefes das Estaçõe arrecadadoras, segun
do o processo de contrabando cm flagrante delicto (idem, art. 10);
mas só pelas faltas relativas ii matricula (eil. arls. 9· e Hl).

(1327) Lei de 15 dc ovembro ele 183! al'l. 51 § 13; L~i de 30
de 'ovembro de 1811 J arts. {2 a 16; Lei de 'H de Outubro de 18ú3
art. 30; nego dc 8 dc Abril de 18112, t2 de Junho de '18111, e n.·
2169 do 1° de l\Iai:> de {858.
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§ 636.

A taxa é de 20 % sobre o preço da aguardente
que se possa vender annualmente por grosso ou a
miudo, em qualquer porção abaixo de pipa de 180
medidas (1328).

§ 637.

Ha outra addicional de 40 réis por medida, a bem
das rendas da Camara Municipal da Côrte (1329).

§ 638.

Aquelle imposto é renda geral (1330).

§ 639.

São a elle suje~tos': o engenhos, fabrica, alam
biques, lojas, armazens, tavernas, e outros estabele
cimentos, qualquer que seja a sua denominação, em

que se vender aguardente de producçao do paiz
simples ou composta, em grosso ou por miudo, em
qualquer porção abaixo ele pipa ele 180 medidas
(1331).

§ 640.

No caso de venda ou transferencla por qualquer

(1.328) Reg. de 18li5 art. 6- SI 4°, e Reg. cito de 18b8.
(1329) Lei de 31 de Outubro de" 1835; art. 19.
(1330) Leis já citadas e de Orçamento posteriores.
(1331) Reg. de 18li5 art. 2°; Reg. de 1858.



\

- 28/1, -

titulo, dos estabelecimentos sujeitos ao imposto, o
successor fica obrigado ao que ficar devendo o an
tecessor (1332); excepto se dentro de 8 dias da
data da transacção a manifestar na Repartição com
petente (1333).

§ 641.

o imposto vencido, a multa por não ter sido pa
go em tempo, e a taxa a bem da Camara são co
brados executi~amenteno Juizo dos Feitos (1334).

§ 642.

Nenhuma acção judicial poderá propôr ou defen
der o dono de casa, taverna, botequim, ou outro
estabelecimento sujeito ao imposto, por qualquer
motivo que seja, sem que mostre estar pago o Im
posto devido (13~5).

§ 643.

As autoridades judiciarias não julgaráõ findos os
inventarias, execuções, e outros processo relativ:os
a taes casas e estabelecimentos, nem darão por jus
tas as conta dos administradores e depositarias,
quaesquer que elles sejao, sem mostrarem-se quites
do imposto devido (1336).

(i332) Reg. eit. de 18115 art. 18.-Mas só verificando-se alguma
das hypothe.es referidas (arg. do Av. n.· 119 de 1856).

(1333) Reg. cito de 1858 art. 511.
(13311) Reg. de 18115 art. 17; e de 1858 art. 5°.
(1335) Reg. eit. de 1858 art. 56.
(:1.336) Idem, art. 55.
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§ 644.

Ha penas contra os omissos e infractores. (1337)

CAPITULO VII.

Reducção de testamento.

§ 645.

É de estylo fazer-se a reducção do téstamento
escripto ou verbal, com audiencia do Procurador
,dos Feitos (1338).

§ 646.

Deve examinar:
1.0 Se o Juiz é competente (1339).

(1337) Reg. de 1.845, e 1.858.
(1338) Estylo fundado no interesse da Fazenda, quer elle se reduza

á publica-forma, quer não (V. SI 648, (i49 e notas). O Procurador,
como representante e l-iscai da mesma, deve assistir, e omciar como
for de Direito (V. SI 46 n.· '27, e nota H:3).

(1339) Se a herança está arrecadada pelo Juizo de Defunto e Au
sentes, deve a reducção fazer-se perante o Juiz da Provedoria (Av.
n." 30 de 24 de Fevereiro de 184~). -A doutrina deste Aviso, porém,
não tem sido sempre observada; por se entender que, não havendo
lei alguma que constituisse privativo para tal elIeito o J II izo da Pro
vedoria, deve elta pertencer ao Juizo commulll Civel ou Municipal
por virtude do disposto na Dispos. Provis. art. 13. Lei de :3 de Oe.
zembro de 1.841 arts. 11.4 a 11.6. L{eg. de 15 de Março de t ll42 art. 2,
11 l' e 5°, e Av. do 1.. de Outubro de i844, excluindo o Juizo de
Orphãos na fórma da Dispos. I'rov. a1'l. '20, Lei de 3 de Dezembro
de 1841 art. 1.17, Reg. de 15 de Março de 1842 arts. il e 5, j{eg.
de 9 de Maio de 1842 art. 3~, e Av. de 17 de Abril de' 1834.

E assim se tem julgado por vezes (V. reducção de testamento,
AA. D. Jesnina Guilbermina de Jesus e ouu'os, 1854, Juizo de Direi
to da 3' Vara CíveL da Côrte, Escrivão Coelho).
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2.' Se forao citados os interessados (1340).
3. 0 Se se preenchem todas as formalidades inter~

nas e externas essenciaes (1341).

§ 647.

Póde appellar da sentença (1342).

§ 648.

Se não tiver lugar a reducção, cumpre-lhe

(j 340) Ord. L. 4' til. 80 Si 3.°_ Esta citação é indispensavel comó
rimeira, pena de nullidade do processo; e é abnso proceder-se á
pdncção sem ella.-Os interessados são os herdeiros a quem ab-iu
estado caberia a herança (Gouvêa Finto, testam. nota 63).

(1341) V. Gouvêa Pinto cit.; Consolidação das Leis; Lobão, e ou
tros.-É essencial que o testador pudesse testar, e estivesse cm seu
perfeito juizo.-Ql1anto aos requisitos externos especiaes para a re
ducção, cum pre distinguir: '1. o, se o testamento é aberto particular
ou olographo, é indispensavel que I euha sido lido perante as teste
munbas; que estos alli assignem com o testador ou escriptor; que as
testemunbas sejão cinco, além do testador ou escriptor, varões maio
res de 14 annos. (Ord. L. 4 tit. 80 Si 3.); 2.·, se é nuncupativo ou
de viva voz, é necessario que tenha sido feito peraute 6 testemunbas,
maiores de 14 annos sendo varões, ou de 12 sendo mulheres, que o
testador não convalesça da enfermidade (Ord. cil. Si 4); 3", se é codi
dUo, são bastantes 4 testemunhas, bomens ou mulheres, sendo nas
cidades, villas e grandes povoados; nos peql1enos povoados, tres (Ord.
L. 4 til. 86 Si i U e 2); 4.', se é de rnilitwl" em campanha, ou cer
cados em presidios e Fortalezas, bastão duas testemunhas, homens
ou mulheres, seja a declaração verbal, seia escripta (Ord. L. 4 til. 83
pr. e SiSi 5 e 10); sendo no conflicto da batalha, pMe faze-lo de qual
quer modo, e bastão duas testemunhas inda que casnalmen te abi se
achem (cit. SiSi 5); vigorão ainda por um anno (Si 6).-Gozão do mes
mo privilegio as pe"sõas empregadas no exercito, estando em paiz
inimigo; mas não yalem os testamentos, se não morrem na bata
lha ( 8).-Fóra de campanha ou expedição, não gozão de privilegio
os militares (§ 9).

(13ú2) Ord. L. ii tlt. 8t; Lei n. 242 de 29 de Novembro' de 18ú1
ar!. 13.-A sim como impugnar a reducção nos termos de Direito;
ou sn tenta-Ia.
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fiscalizar o que fór a bem da Fazenda, requerendo o
q~c convier (1343).

§ 649.

Tendo lugar, promover as diligencias necessarias
para a cobrança da taxa de herança e legados, se
fór devida (1344).

CAPITULO VIII.

Nulli(lade de testamento.

§ 650.

É, igualmente, de estylo ouvir-se o Procurador da
Fazenda nas acções ele nullielade de testamento(1345).

§ 651.

Devp. elle examinar:

1.0 Se o Juiz é competente (1346).
2.o Se forão citadas as partes legitimas (1347).

(1.343) Se fõr caso de arrecadação dos bens, promove-la nos ler
IDOS das Disposições em vigor (V. Til. 3 Cap. iO.)-Se não fõr, e
lorla via os herdeiros ab-inteslado forem Sllj eilos á laxa heredilaria,
obrigar a fazer o invenlario, afim de elJa se cobrar (V. Til. 3 Cap. 5).

(1344) Reg. n. i5G de 1.842 arl. i5. (V, Tit. 3 Cap. 5).
(1.345) Pelo inleresse da Fazenda, quer subsisla o lestamento, quel

elle se allnnUe no lodo ou em parte (V. Si 653, 654, e nOlas).
(i34G) É o Juizo COlllmUDJ, do Civel oude houver, ou Municipal

(Lei de 3 de Dezembro de 1841; nego de 15 de Março de 1.842).
(i347) São os berdeiros inslilludos (Correia Telles, Acç. S)128, i30

e 1.3:l).-Mas se não ha herdeiro inslituido, e a herança füi dislri
btiiüa lo'da em legados (o que é licito, i\IeUo Freire, L. 3 til. 5



- 288-

3~0 Se o autor é pessôa competente (1348).
4. o Se não ha alguma nullidade no processo

(1349).
5.0 Se procede por Direito e provas dos autos a

acção (1350).

§ 652.

Póde appeliar (1351).

§ 653.

Annullado o testamento, cumpre vêr se a he
rança deve ser arrecadada, ou se são devidos direi
tos della, para proceder como é de Lei (1352).

~ 29), deve ser citado o legatario a titulo universai por eq uiparado a
herdeiro (Pereira e Souza, nota i02t pmc. civ.); aliás, o legitimo
representante do testador qual o inventariante, sem inhibição de o
serem tambem os legatarios por interessados, e de assistirem (quan
do o não sejão) pela defesa propria.

(i348) Devendo-se necessariamente cumular a petição de herança,
é competente aquelle a quem por Direito caiba a successão legitima
(Corrêa Telles, Acç. § 122, 124, iilO e til'l) ,-Mas, se a nullidade
fór por preterição de irmão a favor de pessOa torpe, só ao irmão com
pete a acção (Ord. L. 4 til. 90; Corrêa Telles ciL. '128 e nota
:.!tiO).

(1.349) Quer em relação á Fazenda, quer em prejuizo das Partes
(lnstr. da Dir. (ler. do Conto de 1.0 de Abril de 1851., art. 10).

(Ul50) É materia que se pôde vêr em Gouvêa Pinto, testam.; Correa
'felles cito ; Metio; Lobão; Coelho;da Hocha; e outros. -Aqui tem lugar
examinar, segundo cada hypothese, o que fór de Direito á ~ista do s
autos, em face da diversidade de causas de nullidade, e condições es
peciaes de cada uma. -Deve-se, tambem, discriminar se a nullidade
é de todo o testamento, ou só de parte dell<l (Ord. L. 4 til. 82);
Y. g. que o filho natw'al preterido sÓ tem direito a pedir a legitima,
subsi lindo o testamento quanto á terça (Corrêa Telles, nota :!66).

(1351.) Ord. L. 3 tit. Mi Lei n. 242 de 1841 art. 13.

(1352) Em que casos proceda á arrecadação, V. TiL. 3, Cap. i.
-Quando sejão devidos direitos, quaes, e que obrigações tem ~ Pro
curador da Fazenda, V. Til, 3 Cap. 5.
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§ 654.

Assim como, não annullado, promover o seu
cumprimento, e a cobrança dos direitos que fôrem
devidos (1R53).

CAPITULO IX.

Acções por dividas contra heranças pro indiviso.

§ 655.

Em quanto o espolio se conserva pro indiviso,
e a Fazenda é interessada por taxa de herança ou
legados, é costume propõr-se a acção por dividas
contra o mesmo com audiencia do Procurador(1354)

§ 656.

Deve examinar:

1.0 Se o Juizo é competente (1355).

2." Se as Partes (A. e R.) são pessoas legitimas.
(1356).

(1353) Reg. de 28 de Abril de 1842 art. 15.-V. nota antecedente.
(1354) Porque as dividas legalisadas diminuem o monte, e portanto

a quota de direitos devidos ao Estado; (l'a cumpre fiscalisür o seu
pagamento (Reg. de :l8 de Abril de 1lS42 art. 2).

(1.355) São no Juizo Commercial as que lhe competem (Reg. n.
7'J7 de 1. t150 art. 10 a 20). -No Juizo de Orphãos as dividas contra
heranças e bens de ausentes (l1eg. de 9 de 'laio de 1842; ~7 d~

Junho de ülM; e flp. 15 de Junho de 1859). No juizo Commum, do
Civel onde huuver, ou Municipal, todas as demais, por via de re
gra (Lei de 3 de Dezembro de 1.1141., Heg. de 15 de l\lal'ço de 1.842).

(1356\ Por ser a legitimidade della~ um I das primeiras condições
do Juizo (Lei de 22 de Dezembro de 1761 til. 3 § i2).

p. F. 19
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3. o Se ha nullidades (1357).
4. o Se a divida está provada legalmente (1358).
5. 0 Se não tem incorrido em prescripção (1359).
6. 0 Tudo o mais que pelas circumstancias do

caso se deva fiscalisar (1360).

§ 657.

P6de appellar (1361).

CAPITULO X.

Outras acções.

§ 658.

É costume, tambem, ouvir-se o Procurador em
outras diversas acções, reaes, ou pessoaes, de di
versa natureza, ordinarias ou summarias, em que se
entenda ter a Fazenda algum interesse ou poder ser
prejudicada (1362).

(1.357) V. nota i349.-Ás causas de nullidade dos processos são
variadissimas; cumpre, pois, a cada caso, examinar allentamente se
ellas se dão, e conforme as suas respectivas especialidades.

(1358) São varias as provas. -Só á vista do caso se poderá fazer a
applicação.-Desenvoll'er este e outros pontos seria exceder os limites
deste trabalho. .

(l359) São varios os prazos de prescripção, e diversas as clausu
las para que seja applicavel. - Os casos occurren tes resolveráõ a ap
plicação das Leis.

(1.360) Conforme as circumstancias de cada um.
(1.361) Ord. L. 3 til. 8i; Lei n. 242 de 1.8'li art. 13.
(i362) Esse interesse ou prejuizo fundamenta a intervenção.

Mas é preci o que seja um interesse principal na causa mesma; e
não accidenta\, v. g., pela cobrança de sellos, e outros impostos (arg.
do Av. n. 29~ de 1.856).
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§ 659.

Deve, a bem da mesma, defender esse interesse
ou evitar esse prejuizo, fiscalisando conveniente
mente a causa., seguindo as regras de Direito con
cernentes ás diversas acções e questões (1363).

§ 660.

Póde appellar de qualquer, inda que não seja
ouvido, desde que seja a Fazenda prejudicada
(1364).

(1363) Arg. do Av. i81 de 2 de Junho de 1858.-V. § 46 n. ~7 (i
nôta 113.

(t364) Lei n. 2LJ2 de i8lli arte 13; como qualquer tert:eiro pf~ju
dicado (Ord. L. 3 tit. 81).
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TITULO V.

De varios actos em que pode ou deve intervir o
Procurador da Fazenda no Juizo dos Feitos, ou
qualquer outro, e mesmo em Juizo Criminal.

CAPITULO I (ee).

ConOiclo de j urisdicção.

'S 661.

o conflicto é positivo ou negativo. - Positivo
quando ambas as autoridades se julgão competen
tes; negativo, quando ambas se julgão incompeten
tes (1365).

§ 662.

P6de dar-se:

1.0 Entre autoridades administrativas (1366).
2.° Entre autoridade administrativa e judiciaria

(1367).

(ee) V. Supplemento n. 37u a 376.

(1.365) Dr. Rego, Dir. Adm. Bras. § 168 e seguintes; Pimenta Bue
no, Dir. Publ. Bras. n. liDa, MIJ, lI3!l, MO e 517. Laferriere, Droit
Publico et adm. L. 2., part. 3, ÚL ~; Cormenin, e outros.

(1316) Idem.-E mais propriamente se denomina de competencia
ou ,iurisdicção adminütrativa: eutre empregados de ordem exclu
sivamente administraúva.

(i367) Idem.-É o que se chama ~strictamente de oltribuições;
entre empregados de ordem admioistraúva e os Juizes ou TrilJunaes
ordinarios.
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3.° Entre autoridades judiciarias (1368).

§ 663.

Do conflicto na La e 2.a hypotheses conhece o

Oonselho de Estado (1369).

§ 664.

Na 3.a hypothese, se entre as de La Instancia,
a Relação do Districto (1370); e entre as Relações,
o Supremo Triblmal de Justiça (1371).

§ 665.

Quando se dér entre Autoridade Judiciaria e
Administrativa, compete aos presidentes nas

(1368) Idem. -De competencia ou jurisdic{:ãojudicia'ria; entre os
Juizes 011 Tribunaes orclinarios exclusivamente.

(1369) Lei n. 234 de 23 de Novembro de 1841. art. 7 Si 4. -Tem
pararia ou provisoriamente os Presidentes de PrO"incia (Lei de 3
de Outubro de l834 art. 5 Si 1t; R~g. u. 124 de i de Fe\"ereiro dE'
18!l2 art. 26).-Entre Empregados de Fazenda, compete ao Ministro
da Fazenda (Dec. n. 2~43 de 29 de Janeiro de 18i1~ art. 1° § i·
art. 3, e 5 combinados); e provisot'iamente aos Presidentes de Pro
vincia (Oec. cito art. 20),-Anteriormente pertencia ao Tribunal do
Thesouro (Dec. n. 736 de 20 de Novembro de i850 art. 2 Si 1·; e
provisoriamente ás Thesourarias (Dec. n. 870 de 22 de Novembro
de i851, art. 1· Si 1"): que hoje tem apenas voto consultivo (Oec.
cito de 1859 aTls. 3, 5 e 20).

(I370) Lei de 22 de Setembro de !828 art. 2 ~ 6; Reg. de 3
d~ Janeiro de 1833 art. 9' Si 9° e art. 6!. -E quando fõr entre autorida
des judiciarias de districlos diversos? Entende Pimenta Bueno que
pertence ao Supremo Tribunal de Justiça (n. 515). -Mas parece es
tar mais no espirito e letra da Lei que seja a Relação de qualquer dos
districtos, á semelhança do que se observa quando um réo tem mais
de um domicilio; ficando firmada por prevenção a competencia para
julgar.

(1371) Consto do Imp. art. 164 Si 30; Lei de 18 de Setembro de
1828, art. 5° § 3°, art. 34 e 35, Dec. de 20 de Dezembro de 1830.
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Proviu ias e ao PTocmador da Oorôa na Oôrte e
Provincia do Rio de J anei.ro suscitar o corrflicto,
procedendo na f6rma das Disposições em vi
gor (1372).

§ 666.

Entre Autoridades Judiciarias de 1.a Instancia.
p0de ser levantado pelo Procurador dos Feitos, por
occasiã.o de avocatorias para virem ao Juizo Priva
tivo da Fazenda os feitos della, ou por outras occa
siões semelhantes (1373).

§ 667.

Em tal caso, se as proprias autoridades, o Go
verno, ou os Presidentes de Provincia o não fizerem
presente ás Relações respec ivas, p6de-o fazer o
Procurador dos Feitos (1374).

§ 668.

É boa cau.tela, para evitar o conflicto, allegar

(1.372) Reg. n. 12ú de 5 de Fevereiro de \8ú2, art. 211; Dec. n. 222
de ! de Setembro de 1.8Ú2.-l\Jlas, como é necessario que isto ohegue
ao conhecimento dessai Alltoridadrs ou do Governo para que possão
cumprir o seu dever, e como em 1.' [nstancia representa a Fazenda e
~e algum modo a Ordem Administrativa o Procurador dos Feitos, deve
este communicar a lJ,uem competir o facto de estar uma autoridade
judiciaria conhecendo de questão da competencia exclusiva de auto
ridadf:: administrativa, sem embargo da declioatoria que deve opp6r
ao Juiz, sendo oaso em que tenha de intervir em razão de olJicio.

(1.373) V. ~ seguinte e nota.
(1.37li) Inst. da Dir. Gel'. do Conl. de lO de Abril de 1851. avt. 16.

-Sobre o processo, V. Reg. de 3 de JaQeiro de 1833, art. 61..
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ante o Juiz a sua incompetencia, quer em um, quer
em outro caso (1375).

§ 669.

Finda a ca'l sa pela sentença definitiva, já não
tem lugar suscitar-se (1376).

CA,PITULO II.

Avocalol'ias.

§ 670.

Quando se esteja processando em algum Juizo,
que não o privativo da Fazenda, causa em que
esta seja Parte, deve ella ser avocada para o Juizo
dos Feitos (1377).

§ 671.

É mesmo obrigação do Juiz fazer remessa ao
Privativo, sob pena de responsabilidade (1378).

(1375) É mesmo preceito ensinado por todos os Escriptores. - E
assim procedi na importante causa por indemnização no valor de
1.80: 0008 mais ou menos, movida contra a Fazenda, em 1857, por
Joaquim Lopes Pereira e outros Administradores da massa fali ida de
João da Costa Junior; na qual, julgada provada a Excepção, c confir
mada a decisão por Accórdão da Relação, evitou-se o conflieto.

(1376) Nem tambem quando julgada em ultima instancia, ou acei
ta a decisão por accôrdo expresso ou tacHo. - Ha, todavia, exce
pções que se podem vêl' em Laferriere e outros. -Poder-se-hia tratar
da nullidade por acção rescisoria; o que. todal'ia, no caso de ter ha
vido julgamenlo em gráo de revista seria duvidoso.

(1.3771 Lei n. 242 de 2g de Novembro de 1.841 art. 12. Era já
disposição da Ord. L. 1.° tit. 13 SI 3°.-A disposição da Consl. do fmp.
art. 179 Si 12 não inhibe as Autoridades Judiciarias avocar os autos
pendentes ante outras, quando o .conhecimento delles lhes pertença
(Av. de 1.5 de Outubro de 1832). V. nota 1.383. '

(1378) lnstr. cm Ord. n. 6 de 12 de Janeiro de 1842 art. a',
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§ 672.

Para prevenir conflicto, é conveniente oppõr ao
Juiz a sua incompetencia, e requerer que faça re
metter os autos ao Juizo competente (1379).

§ 673.

Se o não faz, tem lugar expedir-se do JlúZ com
petente a avocatoria, a requerimento da Parte, do
Procurador, ou ex-oificio (1380).

§ 674.

Expedida, deve o Juiz, a quem é dirigida, man
dar que se cumpra (1381).

§ 675.

Se, porém, entende que o não deve fazer por se
julgar competente, suscita--se o conflicto, que deve
ser presente á Relação (1382).

§ 676.

A j urisdicção privativa faz cessar a competencia

(i379) Instr. eit. art. 3'; Pereira e Souza, pl'Oe. eiv. nota 86.

(i380) Instr. eit. art. 3°; Souza Pinto, proe. eiv. Bras. SI 31.
(l,381) Com citação dos interessados, e sendo bem firmada a eom

}leteneia do Juiz Depreeante (V. Alexandre Caetano Gomes. Man.
Praet. Part. i' Cap. 24; Pereira e Souza. proc. eiv. nota 290. )

(l,382) Inst. da Dir. Ger. do Conto de l, O de Abril de 1.851. ar!.
16.-5egundo o procesio do art. bi do Reg. de 3 de Janeiro de
1833.
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commum, desde que ella se firma, sem que obste o

preceito constitucional, ou a prevenção (1383).

§ 677.

Estas mesmas regras são applicaveis a qualquer
Juizo (1384).

CAPITU LO III.

Suspeição.

§ 678.

o Procurador dos Feitos p6de dar de suspeitos
os Juizes, mesmo o da Fazenda, e os Escrivães
(1385).

§ 679.

Deve proceder, porém, com prildencia (1386).

(1383) Arg. da Ord. L. 1° til. 13 Si 3°; Lei n. 262 de 1.861 art.
1.2; Av. de ,15 de Outubro de 1832 no Boteiro dos Orpbãos nota 27;
Acc. da ReI. da Côrte de 26 de Julbo de 1851 em causa vinda por
appellação de Santo Antanio de Sá, Appellante o Juizo, Appetlado
Antonio Francisco de Andralle, Escrivão Campos; Lobão, Exec. ~

685 e lJ98; Pereira e "ouza cil. nota 290. - Assim como, cessando
essa competencia, voltão os aulOs ao Juizo proprio, civel ou commer
cial, qual seja competente (Acc. da ReI. da Côrte do 1° de Fevereiro
de 1858 em execução de Sentença, Exequente João de Moraes Car
doso, Executado José Joaquim de Barros, Juizo Municipal da 3& Vara,
Escrivão Coelho; Lobão ciL ~ 698).

(1386) Como é faci! de convencer, em razão de sua applicação'
segundo as doutrinas dos Praxistas, Leis citadas, e outras correlativas·

(1385) Instr. da Dir. Ger. do Conto de 10 de Abril de 1851 art.
21. '

(1386) Idem; só por motivos legaes, justificados. e de concludente
prova.
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§ 680.

E d.iJ.'igi.r-se pelas regras communs (1387).

§ 681.

Não é todavia obrigado a caucionar (1388).

§ 682.

o Procmador mesmo não p6de ser dado de sus
peito (1389).

CAPITULO IV (ff).

Contrabando, multas criminaes e disciplinares,
indemnização de damno causado.

§ 683.

Em alguns casos é o Procmador dos Feitos
autorisado a requerer por parte da Fazenda em
JuÍ2Jo Oriminal (1390).

§ 684.

Deve ahi seguir as regras estabelecidas pela le
gislação respectiva (1391).

(1.387) V. Pereira e Souza, proc. civ.; Alberto de Moraes, prax.
for.; Souza Pioto, proc. civ. Bras.

(i388) lostr. cito art. 21 e oota.-V. nota 75.
(1389) Instr. cito art. 2'2. -V. nota 25.
(!f) V. Supplemeoto n. 377 a 381-
(1390) V. g., oos casos dos §§ 685, 686, 687.-V. nota 81.
(139i) Mas guardadas as excepções ou especialidades relativas á

fazenda Publica. -V. §§ sQguintes, e suas notas.
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§ 685.

o processo para fazer eifectivas as penas contra
os que se subtrahem ao pagamento de meia siza de
escravos no Municipio da Côrte é o de contraban
do (1392).

§ 686.

Das multas criminaes, e das diseiplinares, quan
do a bem da Fazenda, tambem p6de o Procurador
promover a execução, e assistir ao processo (1393).

(i392) Reg. n. 151 de 11 de Abril de 18112 art. 26.-V. Reg. de
31 de Janeiro de 18112 art. 386 a 395.

(1393) Av. de 21 de Novembro de J855. - A multa criminal no
caso de contrabando em fla~rante é a bem do E~tad I (A\". n. 211 d~

22 de Janeiro de 1857}.-É exemplo de Illulta disciplinar a bem do
Estado a que é imposta pelo lns"ector da [nstrucção na Côrte (Lei
de 17 de Setembro de iS5! art. i O n. 9; e Heg. de 17 de Fevereiro
de 18511 art. 133}.-Em regra, porélll, as multas mesmo disciplinares
ião a bem das Camaras Municipaes (Cod. Crim. art. 36; Av. n. i8
de 23 de Janeiro de 18511).-Sobre multas admiuistrativas: V. o se
guint" Cap. 5.-Ao Juiz Muni ipal das execuções criminaes compete
dar á execução a sentença proferida por Autoridade Administrativa
v. g. por contrabando em flagrante deliCIO (lnstr. n. 89 de 3 de Ou
tubro de lhllll, e Av. n. 227 de 6 de Júlho de 18571. Deve-se, pois,
ter em observancia o Heg. de 31 de Janeiro de i842 modificado pelo
Dec. n. 595 de 18 de Março de 1849.-0 Procurador da Fazenda
pórie, a bem da mesma, requerer o que convier, e usar dos remedios
permittidos em Direito (arg. do art. 9 e 23 do Reg. cito de 18u9;
e Av. de 21 de Novembro de 1855}.-1\'Ias, pórle ler lugar o executi
vo ou sequestro pelo Juizfl do, Feitos? Se o coudemnado não lem
bens, não Ea lugar senão a commutação da pena no Juizo Criminal
(art. 57 do Cod.; e Dec. de 18119 art. 10 e 16)..'e lem, é preso
por tempo indefinido até que pague (art. 56 do COII. j Dec. cito art.
16). fieste ultimo caso parece ler lugar promover-se tambem civil
mente a execuç.ão para elfectiva cobrança da multa (Dec. de 18119
art. 23). E conseguintemente, cnberia o executivo; e mesmo o seques
tro como meio de segurança, se rasse preciso.-Se o condemnado
fallece deixando bens, ha lugar a cobrança da multa; que niío póde
ser então feita senão no Juizo dos Feitos, por não se compadecer
com a natureza da execução criminal o processo de penhora e seus
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§ 687.

Igualmente p6de requerer ahi a commutação da
indemnização do damno causado á Fazenda em pri
são (1394), por deprecada do Juiz dos Feitos (1395).

CAPITULO V (gg).

Multas administrativas.

§ 688.

Por infracção das Leis e Regulamentos fiscaes,
ha em alguns casos multas, que sao impostas pelas
respectivas Âutoridades e Empregados (1396), e
applicadas a bem do Estado (1397).

termos, unico applicaTel em tal hypothese.-Alnda no caso de estar
vivo o condemnado, lião obsta achar-se elle preso indefinidamente
quando tem bens, para se promover a cobrilnça pelos meios civeis
(cit, art. 23); porque, se fór cobrada, será solto (arl. 17); e, se não
fõr pos.ivel a robrança de todo ou de parle, terá lugar a commutação
(Cod. art. 57, Dec cit. de 18!l9 arts 16 e 17).

(1394) Estas indemnizações costumão-se geralmente cobrar por
meio executil'o no Juizo dos Feitos, em vista das certidões e docu
mentos vindos da Repartição compelente, e devidamente liquidadas;
o que está de accórdo com o arl. 68 da Lei de 3 de Dezembro de
1841 (V. nota 2 L8). -Mas, se não é possivel a cobrança por não ter
bens o devedor, póde tel' lugar a commutução em prisão (Cod. Crim.
art. 32; Av. de 6 de Junho, de 18 de Outubro de 1854, n. 1.80 de
15 de ~Iaio de 1.856, e n. 287 dE 27 de Agosto de 1857).

(1.395) Por ter fOro privilegiado; pois, se o autor o não tem. deve
se relllelter o processo ao Juiz das execuções criminaes (Av. cito de
OULubro de 1854, e Maio de 1856).

(gg) V. Supplemenlo n. 382 a 3Sá.
(i3~6) Isto se dá principalmente nos Regulamentos fiscaes.-V. Dota

218.

(1397) Con tituindo assim um ramo de receita, e como tal vem
consignado nas Leis de Orçamento.
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§ 689.

São cobradas executivamente no Juizo dos Fei
tos (1398).

§ 690.

o mesmo é applicavel ás multas impostas pelos
Vigarios por falta do registro das terras (1399).

CAPITULO VI (Lili).

Prisão administrativa.

§ 691.

Contra os Thesoureiros, Collectores, Recebedores,
Contractadores, e quaesquer agentes cobradores e
depositarias de dinheiros do Estado (1400), inda

(1398) V. l1egulamentos respectivos, e nota 218.-Mas se o multa
do não tem com que pagar? Quanto ás multas eriminaes, o Cod.
Crim. arts. 56 e 57, e Heg. de 1~ de ~larço de 1.849 dão prondencias
(V. nota 1.39a). - [gual procedimento se mandou ter com as multas
disciplinm'es impostas pelo Inspector Geral da Instrucção na Côrte
(Av. de 2i de Novembro de 1855). -Parrce, portanto, que sendo a
multa administrativa. uma verdadeira pena, se deveria ou poderia
fazer-lhe extensiva aquella disposição geral.

(1399) Por se reputarem renda do Estado (Av. n. 392 de 22 de
Novembro de HI56).-Executil"amenle (Av. n. 73 de 24 de Fevereiro
de 1857).-As Thesourarias não são competentes, e sim os Presidentes
para alliviarem dellas os condemnados(cit. Av. de 1.857).

(hb) V. Supplemento n. a85 a 388.

(1400) Dec. n. 657 de 5 de Dezembro de 1849 art. 2. - Alv. de 28
de Junho de 1.808; Lei de 4 de OUlubro de 1.83l UI'l. 88; Dec. !l. 736 de
1.850 art. 'lO Si 4; Lei n. 628 de 17 de , elembro de i 851 al't. 36. -Cnm
prehenditlos os Curadores de berança, nos termos do Av. n. 2!l9 de
31 de Agosto de 1855.
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que militares sejão (1401), p6de a Autoridade Ad
ministrativa (1402) expedir ordem de prisão, quan
do se mostrem alcançados (1403).

§ 692.

Para este fim, deprecaráõ por Officios seus ás
Autoridades Judiciarias, que as mandem fazer, e
remettão certidão de feitas (1404).

§ 693.

Não ha necessidade de processo para taes pn
sões (1405).

§ 694.

Nem é caso de concessão de habeas-corpus (1406).

§ 695.

Procede-se á prisão mesmo contra o devedor ou
alcançado já demittido'(1407).

(1401) Ord. n. 1ii de 21. de Abril de 18S~.

(1.402) Na Côrte o Ministro da Fazenda, e nas Provincias o In
spector da Thesouraria (Oec. cito art. 2).

(1.!t03) Oec. cil. art2"; basta que não fação as entradas nas épocas
marcadas nas Leis c Hegu]amentos.

(ihOh) Oec. cit. an. 3".
(illOS) idem, art. h".
(illOS) Av. n. ::l01 de 29 de Dezembro de i85L-Se, por abuso,

róI' solto em consequencia delle, póde-se proceder de nOTO á prisão:
e, se a Autoridade Judiciaria intentar conbecer della, cumpre susci
taI' o conOicto, que deverá ser dlJ(',idido pelo Conselho de Estado
(Heg. de f> de Fevereiro de i8h2; Av. cito de 1851).

(1407) Ord. n. 90 de 30 de Julho de 1850.
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§ 696.

A Autoridade Judiciaria não é competente para
relaxar da prisão, inda que o alcançado mr)8tre pago
o alcance (1408).

§ 697.

Feita a pnsao, assigna-se administrativamente
prazo para pagar (1409).

§ 698.

E, não o fazendo, é mettido em processo, conti
nuando a prisão no caso de pronuncia (1410).

§ 699.

Não obsta ao sequestro e demais execuções ci
veis contra o alcançado devedor e seus fiadores
(1411).

(f408) Ord. n. 128 de 28 de Março de 1856.
(1409) Dec. cito de 49 art. 5°.
(1410) Idem, art. S· e 6°.
(14U) Idem, arts. 6° e 7'; Alv. cito de 1808 til. 3 § 2', 4°, e til.

7 ~ 9.
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TITULO VI (ii).

Sentenças, :precatarias, titulas e documentos vindos
do Estrangeiro.

§ 700.

Pódem apresentar-se, quer no Juizo dos Feitos

quer em outros, titulas, documentos, procurações,
testamentos, sentenças, precatarias, e outros papeis
vindos de fóra do Imperio (1412).

§ 701.

Sendo caso em que tenha de ser ouvido o Pro
curador da Fazenda, cumpre-lhe ter em vista a ri
gorosa observancia dos Tratados e Convenções, do
Direito Civil, e Commercial, do Direito internacio
nal privado, dos principias geraes do Direito das
Gentes, emfim de todas as determinações especiaes
sobre os differentes actos e questões que se susci·
tem (1413).

§ 702.

Conseguintemente, deve examinar:
1.o Se esses titulas e documentos estão leg tlisa

dos pelo Consal ou Vice-Consul Brasileiro (1414).

(i i) V. Supplemento n. 389 a 393.

(:lllt2) O que é frequente, principalmente no Juizo de Defuntos e
Ausentes em as babiliLacões de herde;ros.

(:lll13) V. entre outros, o excellente tratado de Droil interllalional
pl'-ivé por FreJix; cllmmcntado por Uernangeat. Paris. 1856.

(:l41l1) Reg. de :lll de Abril de 183'1, ar!. 79, e n. 5'20 de :li de
Julho de i8l17 arts. 208 e 209; Reg. u. 737 de 25 de i\overnhro de
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2.° Se estão competentemente traduzidos em lin
gua nacional (1415).

3.° Se são originaes, ou certidões regulares; se
cópias, ou publicas-fól'mas (1416).

4.° Se são titulos pelos quaes e pretenda hypo
theca em bens no Imperio (1417).

5.° Se são sentenças (1418).

6.° Se precatorias, e para que fim (1419).

1850 art. 1ilO Si 2'.-Sem o que não merecem fé em Juizo.-Mas se
fôr de paiz onde não o haja 7 O Av. do l' de Julho de 1846
(no Jornal n. 220) deixa ás Autoridades do Imperio dar-lhes o
peso que merecerem I;onforme as diversas hypotheses.-Porém, ainda
Pontão, é indispensavel que o reconhecimento seja por dous negocian
tes brasileiros do lugar, e na falta por dous do paiz, legalisadas as
assignaturas pela antoridade local competente (Reg. de 22 de Junho
de 1836 art. 151); ou, em ultimo caso, pelo Agente Consular da Na
ção d'onde vem o documento (estylo; Prax. For. nota 265) .-Se ha
Agente Consular Brasileil'o e todavia está impfo(üdo. é claro que de
"em os documentos ser visados por quem fizer as suas vezes, inda
qne seja o Agente Consular de uma nação amiga, ou quaesquer outras
pessôas.

(1415) Cod. Comm. art. 125, e Reg. n. 737 de 1850, arts. i!l7 e
151.-Para ter fé publica deve ser feita por interpl'ete publico (Cod.
arts. 16 e 62; Reg. art. 148); a que é equiparado o corretor de na
vios quanto á traducção de manifestos e documentos respectivos
(Cad. art. 62). -Na falta, deve ser por interprete nomeado a apra
zimento das Partes (cit. art. 16 Cod.; e 148 Reg.)

('14:16) Porque oão tem a mesma força probatoria o original, a
cópia, ou publica-fórma, como é de Direito; e porque casos ha em
que a lei exige a apresentação do original (V. Reg. n. 520 de 18117
art. 214; Av. de 18 de Ontubro de 1858 no JOr/tal de 18 de No
vembro).

(1417) Por não serem admissiveis quanto á hypotheca (V. Si 706
e nota).

(1418) Porque, em regra, não são exequiveis no Imperio (V. Si 707
e notas).

(i419) Porque nem todas se pódém cumprir {V. SiSi 704, 705, e
nolas); e s6 nos termos legaes.

P. F.
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7. o Se são actos de jurisdicção méramente vo

Juntaria (1420).
8. o Se titulos de contractos, e disposições de ul

tima vontacle (1421).

§ 703.

As procurações, testamentos, titulos de contra
ctos, letras, termos de tutelas, e outros actos de ju
risdicçao meramente voluntaria, sao por via de re
gra, admissiveis no Imperio (1422).

§ 704.

Assim como, as precatorias ou rogatorias para
simples citação, inquirição ou objectos semelhante
em materia civel (1423).

(1420) Alguns são adrnissiTeis, e outros não (V. §§ 703, 704, e notas.
(1.421) Porque convém averiguar se estão em termos de se cumpri

rem no Imperio; de que natureza; e se têm as formalidades indis
pensaveis (V. §§ 703, 706, 709, e nutas).

(1lJ22) Ord. L. 3' til. 59 § l' e 17, Cod. Comm. arts. 301,42!1,
633 e outros; Reg. n. 737 de 1850 aL'ls. 3°, 4°, e 5' (conil'actos; quan
to ás fórmas externas, e solemnidades de conservação de direitos,
l'egulão-se pelas Leis (~ usos dos Paizes d'onde vêm; quanto á materia,
porérr., pelas do lugar onde ão exequiveis.-V. Frelix. cir.)-Ord. n,
136 de 28 de Maio de 1852 (p,'oc1.waçães).-V. §§ e notas seguintes,
- E portanto a revalidação de contractos de engajamento de colonos
nos Consulados Estrangeiros no lmperio não produz etTeito algum que
já não esteja lias leis pelos mesmos contractos; nem deve ser admit
tida (Av. de 22 e 28 de Julho de 1.858 no Jornal de 30 de Agosto e
20 de Setembro).

(1423) Av. do l' de Outubro de 1847 em Av. n, 95 de 'lO de
Abril de i 849; comtanto que em rórma deprecaliva e não impera
tiva-Quer seja por via de jurisdicção contenciosa, quer volllutaria;
porque a concessão é sem distincção, embora seja uma excepção ii
regra geral que exclue os actos de jurisdicção de Autoridade Estrau
gelra. - (V. todavia Dec. n. 235Q de 5 de Fevereiro de 1859 art. 4
§ 1° que parece autol'isar outros quaesquer, precedendo exequat1w
do GovenlO Imperial).
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§ 705.

São excluídas quaesquer executorias (1424) e
absolutamente as que versarem sobre materia cri
minal (1425), excepto quando haja convenção ou
Lei em contrario (1426).

§ 706.

As hypothecas e privilegios para se verificarem
em bens no Imperio não são admissiveis (1427).

§ 707.

As sep.tenças s11o, tambem, inexequíveis (1428) :

(1424) Av. cito - V. nota antecedente.
(1625) ldem.- Ha todavia excepções (V. nota seguint~). No 1m

perio, porém, podem os Consules E trangeiros requerer auxilio ás
Autoridades do I?aiz para prisão de marinheiros de sua nação, e ou
tros actos semelhantes (Av. n. 36{) de 29 de Outubro de. 1856).
-Na falta de Lei, ou tratados a respeito, póde ter lugar a ea:t1'ad1:C
ção do criminoso, por via diplomalica, a que o Governo póde, com
tudo, não annuir.

(1626) V. g. entre a França e o Brasil estabeleceu-se por notas re
versaes de 23 de Dezembro de 1866 e 25 de Janeiro de 1847 a ex
tradicção reciproca de criminosos por moeda falsa (UI'. de /j de Feve
reiro de 1847 no Repert. de Furtado, v. moeda); com alguns Esta
dos do Prata por diversos delictos (V. traI. de 13 de Outubro de
1851 com UruRuay; Convenção de 16 de Dez. de 1857 com a Con
federação Argentina); com o Perú e Equador, igualmente por crimes
diversos (". Relat. do Min. de estrang. de i859); com Portugal, a
extradicç.io por crimes de falsidade de moeda e outro~ de identica
natureza, podendo ter lugar a prisão por ordem da Autoridade, inde
pendente de reclamação do Governo (Conv. de 12 de Janeiro de
1ls55 por Dec. n. i 707 de 29 de Dezembro. - (V. tambem Dec. n.
2350 de i85!) art. 4 ~ 1.0)

(ilJ.27) Cad. Civ. FI'. C:lrt. 2i28, e outros.-Sua graduação é re
gulada pelas Leis da situação dos bens (Frelix): estatuto real.

(i428) Av. já. cito do i" de Outubro de 1847.-8eja por via con
tenciosa, ou voluntaria; já porque não se faz distincção, já porque
taes são os principios geraes do Direito Internacional privado (.Frelix
cit.)-E isto pela razão de que em taes actos intervem a Autoridade
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excepto com permissão do Governo Imperial

(1429).

§ 708.

Não se pódem fazer arrematar no Brasil bens SI

tuados fóra delle (1430).

§ 709.

Outras regras ainda se devem observar, de
rivadas especialmente do Direito Internacional

como tal e dá força obrigatoria e executaria segundo as Leis do seu
Paiz, que todavia não pódem tcr effeito fóra delle; seri~ receber
neste outro como obrigatorias as Leis estrangeiras, e dar ás suas Au
IOridades jurisdicção no paiz, quando os principias da Independencia
e Soberania das l\ações se não compadecem com scmelhante doutrina.
- Aquclla prohibição deve-se estenclp.r me mo ás sentl'nças de parti
lhas; porque nestas não ha sómente um acto vai untaria dos interes
sados, nem intervencão méramente olliciosa da Autoridade; ella conhe
ce de todas as questões que se suscitem, e as decide até por via con
tenciosa. Demais, procede como Autoridade; de tal motio que sem a
sua intervenção o acto não é perfeito e acabado. Accresce que, não
sendo identicas as Leis que regulão as successões nos diversos Es
tados, devend.o o acto conformar-se quanto á materia com a legisla
ção do Paiz onde tem de ser executado, é o principio internacional
o seguinte: tantos são os pal,'imonios a partir, quantos os difTerentes
lerritorio em que estejão os bens (quot sunt bana diversis territoriis
obnoxia, to lidem patrimonia intelliguntur). Entre nós assim tem já
.sido decidido pelo Tribunal do Thesouro, não admittindo como le
gaes os formaes de partilha vindos do estrangeiro (Orr. de 23 de Ja
neiro de 1.857 sobre reclamação de D. Julia Flavia de Moura e Silva;
de i7 de Março de 1.858, sohre a de Miguel Boaventura da Silva Ran
gel; e outros). E de tal modo, que os proprios Tribunaes Judiciarias
lem repellido até as precatorias para a avaliação dos bens para in venta
dos no Estrangeiro, sanccionando aquelle principio consagrado em
these nos Avisos de 1847 e 1849 já cito (Acc. da ReI. da Côrte de
20 de Junho de 1.856, que confirmou o despacho do Juiz da Pro
Tedoria, em precataria vinda de Portugal a requerimento de D. Vio
lante Ribeiro da Fonseca mãi e herdeira de j\-lanoel Pinto da Fonseca).

(1.429) Dec. n. 2350 de 5 de Fevereiro de 1.859 art. 4° § iO; exe
q'Uatllr, em termos habeis.

(1430) Av. n. 1.24 de 23 de Dezembro de 1844, por não estarem
sujeitos ás Leis do lmp~rio.
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Privado, quer sobre o estado dos individuos, quer
sobre os bens, quer sobre os actos (1431).

(lú3,1) As Leis relativas ao rstado do individuo (estatulo pessoal)
o acompanhão por toda a parte (ossibus inhawent). São leis PCSSOIUS
as que se r'eferem á naiumlidade, á filiaçt7.o e sua legitimidade. á
maioridade, ao estado da pessoa, isto é, á universalidade de sna
condição, de sua capacidade ou incapacidade para os actOs da vIda
civil; em summa, que têm por objecto principal a 7Jessoa, embora
accidenlalmente ou por via de consequencia se refirão á cOllsas.
Consel\uintemente é Franeez, Pnrtuguez, Inglez, elc. aquelle es
trangeiro que ao Imperio vil'!" como cidadão do re pectivo E tado .
é casado aqueHe que o tiver feito sl'gundo a Lei do Paiz onde cele
brou o casamento; é filbo, legitimo, legitimado, etc., aquelle que por
tal fôr havido sFgunuo a Lei do Paiz ouàe o nascimento ou taes actos
tiverem lugar; é interdicto o que fôr por tal competentemente de
clarado em qualquer Estado; é menor, maior, emancipado, legitimo
representante de outrem como seu tutor, curador, admillistrador, ele.,
do mesmo modo (Reg. n. 737 de 1830 art. 3° Si 10; Consol. das Leis art.
408; Frelix cil. ) Quanto, porém, ao estado de escravo, por Ca VOl' á li
berdade, é o principio que eIle fica livre, se chega a Paiz onde a
escravidão não seja tolerada: de sorte que, ~e volta ao Imperio, é
como livre, salvo o caso de fuga, e o de convenção em contrario
(Av. n. 188 de 20 de Maio de 1856'.-Leis naes (eslatuto l'eai)
são as que se referem principalmente ás cousas, embora inddente
mente disponhão sobre as pessoas. Taes são as que re~ulão a dis
posição intrinseca dos bens, as successões, as hypotheca , e ontras.
É o principio que a lei de cada Estado rege os bens abi situados
(locus l'ei sitilJ); bem que costnmão distinguir se moveis ou immoveÍl
para applicarem aos primeiros o estatuto 7Jtssoal (sequunttl?" perso
nam); dislincção combalida por graves escriptores, é apmas admis
sivel em quanto não se oppuzer á lei do paiz.-Quanto 'los a.cta
finalmente, cumpre distinguir os actos extra-judiciaes dosjudiciaes.
-Em relação aos prim~iros deve-se observar: 1" que a (órmlt ex
terna é regida pela lei do lugar onde elle se praticou (loeus l'egit
aclllm.. Heg. n. 737 de 1850 art. 3° Si ~'; Ord. L. 3 til. 59 Si 1°; Con
sol. das Leis art. 406; Av. de 18de Outubro de 18f>8 no Jomal de 18
de Novembro); 2°, que entre Brasileiros em paiz e~tranFeil o podem
ser feitos no Consulado do Imperio; e em alguns casos ahi o de\"em ser
(Reg. n. 520 de 1847 arts. 96, 171, e 176; Reg. n. 737 de 1850,
al'I. 3" Si 2·; Consol. das Leis al'I. 407); sendo que as dividas se fe-·
pu tão contrahidas conforme a legislação do Brasil (Reg. cito de 1850
art. 5, Cousol. cit. arl. 4 i O). 3", que a mate1"Ía, pela lei do paiz
onde se tem de executar (Reg. cito de 1850 art. 4°; Consol. art.
409); 4", que a capacidade de contractar, ou dispô r, peja do domici
lio da pessoa ou estatuto pessoal (Reg. cito de 1850 art. 3" Si 1";
Consol. art. 408); bem entendido, porém, que mesmo no caso de
incapacidade não se annuJla o contracto, se tiver sido em utilidade do
estrangeiro (cit. Reg. art. 3° Si 1°).-Sobre compra e venda de em
barcações fóra do' Imperio. V. Av. n. 175 de 1855.-Em relação
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§ 710.

Assim como, sobre os impostos devidos (1432),
c"jdespezas ou custas (1433).

aos segundos, isto é, aos acto judiciaes. já deixamos prevenido em
Olllros lugares. quaes sejão admissiveis 011 não. Mas convém notar:
1", que é consequencia dos principias anteriormente expostos, que a
validade quanto ás fôrmas externas é regulada pelas Leis do paiz
onde o acto teve lugar, e que por isso a admissão das provas depen
de dessas Leis e usas: - 2°, que, por Iria de regra, o estrangeiro no
Brasil goza de todos os direitos civis como o nacional; á excepção de
requerer habeas-col'PUS (Carl. do Proc, art. 3~0 ; - mas pôde por
elle requerer um Bl'asileiro), e oulros em numero muito Iimitado.
Estes principias são sujeitos a longo desenvolvimento, que se pôde
ver no profundo e methodico tratado de Frelix, tantas vezes citado.

(1.43'2) Por via de regl'a, os beus situados fôra do Imperio nã()
estão sujeitos a()s impostos delle, quaes siza, decima de herança e
outros (A.v. n. 61. de 26 de .lunl1o de 1.850), - A troca de bens de
raiz no Brasil por outros de rôra delie em igualdade de valor é isenta
de siza (Ol'd, n, 1.64 de 1.8!l8).- Mas é devida siza da embarcação
brasileira vendida fôra do Imperio, da estrangeira veudida a Brasi
leiro ou construida por conta de Brasileiro (Av, n, 160 de 1846, n.
4. 73 de '1853 l' n. 339 de i856),-A.s letras e outros papeis lavrados e
passados no Imperio, inela que para fôra, são sujeitos ao sello, con
forme as r:egras communs (Reg. de iO de Julho de 1850, e outras dis·
posições). - Todavia' os titulas e actos passados nos Consulados Estran
geiros uo Tmperio são isentos, comtant() que não haja clausula pari
que se tenhão de veTilicar nelle (Heg. cito art, 23 SI 10). - Os titu
l()s e actos villdos do Estrangeiro, ainda que em regra isentos, são
todavia sujeitos, quer ao fixo quer ao 7JI'opol'cianat respectivo, se fôrem
apl'esentados como documentos ou para produzirem os seus crreitos
(Ord. n. 259 de 1.851, e Av. n, 77 de 28 de Fevereiro de 1.857).
Porém são isentas as letra, escriptos á ordem e notas promissorias
(Ord. n, '257 de 31. de Julho de 1857),

(1433) As despezas e custas dos processos e actos no estl'angeiro
devem ser segundo as convenções, se houverem (Orr. de 5 de Janeiro
de 1.858 no JOl'nat de 1.2); aliás, conforme as leis e usos do lngar
.-nde fOrem p.ssados.

-0-



ADDITA~iENTO

Nota 8.

É devida a porceutagem não só da cobrança da divida activa,
mns tambem da do exercicio corrente, e quando (V. Decr. de 16 de
Fevereiro de 1859 no Jornal de i9).

o Juiz não póde mandar riscar palavras que Ibe sejão oITensivas,
escriptas pelos Fiscaes da Fazenda j e sim proceder na fórma do Av.
de iOdeDezembro de 18;j8 (OIT. de i9 de JWlho de 1858noJor'natde 211).

~ 57 e Ilotl. t.45.

Escravos da Nação que pretendão libertar-se devem ser avaliados
no Juizo dos Feitos com audiencia do Prncurador (0[, de 2 de Se
tembre de 181>9 no Jornal de 22, e de 23 de Setembro de 1859 no
Jomal Sltp. de 8 de Outubro).

E se fOrem menores de i2 annos, deve alguem obrigar-se por
sua criação e educação (Ord. n. o 7 de 1853), prestando fiança (cit.
011, de 1859).

Nota 66.

As lnstr. de 30 de Abril de 1859 fizel'ão uma distribuição de
serviço entre o Procurador dos Feitos e o seu Ajudante na COrte e
Provincia do Rio de Janeiro.

Mas, não ficou por isso iuhibido aquelle de commetter a este
mais algum trabalbo, quando assim o exija o interesse publico por
affiuencia do mesmo serviço (AV. de 6 de Setembro de 1.859 no Jor
.nat de 22).
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Notas .<10 e 3<16.

E mais convence desta interpretação baver a Lei cilada caulelo
llamellte P. referido no art. 1'1. ao Juiz do Civel de i: l11slancia;
expressão que evidelitemente indica Juiz do Civel, não em sentido
sl1'iclo, mas em sentido lato, visto como nesta ultima accepção lam
bem o são as Relações em 2. a lnstullciu. Se a Lei quizcsse re ferir
se á Autoridade certa e conhecida especial e st1'iclamente por aquella
designação, não havia necessidade alguma de addidonar a pbrase
1.' lnstancia -, para restringil' uma ic1éa já restricta por sua
natureza.

~ota U'6.

E Ord. de 12 de Abril de 1859 no Jornal Sup. de 1!! de
Maio.

~ota 180 iII filie.

E Ord. de t2 de Abril de 1859 no Jornal Sup. de 14 de
Abril.

Nota f8~.

E mais dons ullimamente se permitlio chamar do Juizo Com
mum, vencendo igual gratificação e nos mesmos termos dos de que
trata (l Av. de 26 de Maio de 1857 (Av. de 25 de Outubro de 1859
no JOl'nal de 9 de Dezemhro).

O art. 13 do Reg. de 15 de JUllho de IBM está restrictiva
mente explicado pelos arts. 5. 0 e 6. 0 do Decr. n. o 2506 de 1859.

O art. 14 do Reg. de i844 vem explicado pelos arts. 3. 0 e 5.0 do
Reg. n. o 2506 de 185il.

E quanto á multa (art. 9.'); sendo que é caso de denuncia,
cabendo ao denunciante metade das multas (al'l. 10).

Nota ~~9 iII fiue.

E portanto, se a divida fôr proveniente de decima urbana, a
penhora deve ser de preferencia DOS alugueis, e só em falta destes
no predio (Reg, n. o llO9 de 1845 art. 6. o: V. §§ 592 e 593, e notas
1247 e 1248).
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Nota ~1I0.

Os depositarios publicos tem direito á com missão de 2 'lo de todos
os bens moveis e semoventes, comprehendidos os escravos, que fôrem
confiados ã sua guarda (Av. de 26 de Novembro de 1859 no Jornal
do 1.0 de Dezembro).

N ot" ~1I11.

A prescripção nao póde mais ser appiicada pela Autoridade Ju
diciaria, por ser isto da exclusiva competencia do Ministro da Fazenda
(Decr. n.· 2363 de 1859 art. 1.0 Si 3. O).

Assim como, tambem não póde a Autoridade Judiciaria conhecer
de questões que sejão da attribuição do Contencioso Administrativo,
v. g. sobre lançamento de impostos, elc. (Av. de 3 de Outubro de
1859 no J01'11al de 26) : nem impôr mullas administrativas. quaes as
dos Régulamentos do sello (OlT. de 18 de Outubro de i859 no Jornal
StLp. de 5 de ovembro).

Igualmente, não compete ao Juiz de Orphãos exonerar de paga
mento de salarios de Africanos livres (Av. n. o 215 de i855).

1\'ota ~,.t.

A y('nda a prazo é permittida, mas de conformidade com o
Decr. n. O 5iO de 18lt7, por letras abonadas na fórma da Lei de 13
de ovembro de 1827 e Ord. de 20 de Novembro de 1845 (Ord. de
i3 de Abril de 1859 no Jornal Sup. de ill de Maio).

Nota ~1t.

As despezas de precatorias para cobrança de divida activa devem
ser pagas pelos devedores, embora se apresentem espontaneamente a
pagar a divida antes do -cumpra-se-. As Collectorias só podem rece
ber por guia do Oollector; e depois do -cumpra-se-, por guia do
Escri vão, recolhido o processo ao Cartorio (Ord. de 9 de Setembro
de 1859 no Jo,'nal de 22).

§ ~99 "', e !!luas notas.

V. Relatorio do Ministerio da Fazenda de 1859, que explica estas
novas disposições.

§ 1I0~ II.· 9 e nota 55t.

Está abolido o estanco do pão-brasil; é livre seu commercio~
e apenas sujeito aos direitos de exportação; derogadas portanto as
leis que o conslituião propriedadcl nacional (L. n. o 10liO de 111 de Se
tembro de 1859 art. 12 no Jornal de 20).
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Nota 1I1~ e ~ "'''8.

Â. Santa Casa da Misericordia do lHo de Janeiro teve antorisação
para adquirir e possuir bens de raiz a titulo oneroso ou gratuito,
sem limitação, dispensadas as leis da amorlizaçfto j P foi relevada do
comrnisso em que tinha inconido (L. n.' 460 de ao de Agosto
úe 1847).

~ llli", e nota Gál.

O Decr. o." 2433 de 15 de Junho de 1859 não derogou o art. 48
do ne~im. da. Correições de 2 de Outubro de 1851. (... v. do L' de
Outúbro de 1859 00 Jurnal de 8).

E os bilhetes da Alfandega, que pagão o mesmo sello que as
letras de cambio (Decr. n. 24\:10 de 30 de Setembro de 1859 art. iO
~ uoiao n.' 1).

V. Decr. n.· 2490 de 30 de Setembro de i859, que alterou a
taxa quanto a certos aclos.

~ 4,811.

li: as notas ou bilhetes do Banco do Brasil, que são isentos (Lo n.·
liS3 de 5 de Junho de '1853 art. 5.'; Decr. n.' 2!l20 de i859 art.
iO ~ unico n.O 2).

§ 4,97 11." ~8.

Excepto os de que trala o Decr. n.' 2490 de 30 de Setembro
de 859, que pagão na (órma deste ultimo novissimo Regulamento.

l\ota ~Ili.

E Ord. n: tiO de 10 de Outubro de 1845.

bre fôro de terreuos de marinha, divisão, laudemio, medição;
etc. V. Circo de 8 de Outubro de 1859 no Jornal do 1..' de No
vembro.

O fõro não se póde reduzir (Ord. de 12 de Outubro de i859 no
Jornal do i.' de Novembro).
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Confirmações e Compromissos de Irmandadrs, Confrarias, e Ordens
Terceiras pagão direitos novos e relbos (L. de 30 de Ilvembro de
18ll'1. tabella SiSi 35 e 5tj; Ofr. de 4 de Outubro de 1859 no J01-na
de 26).

As dispensas ás corporações de mão-morta para adqniririrem e
»ussuirem bens de raiz, igualmente (L. cito de 1.84l tab. Si 32; 01I.
de 4 de Outubro de 1859 no Jornal de 26). Nem podem entrar no
gozo de taes dispensas sem que o trnhãQ feito, devendo reputar-se
nuUas as acquisições em contrario (OlI. cil. ; Circo de 10 e 18 de Ou
tubro no Jornal Sup. de 5 de Novembro).

As multas do Heg. de 16lH por não se inserir no titulo a verba
dos novos direitos estão em desuso (AV. n. o 214 de 1857).

~ota 1i94. ":0 " I ~ ;!:.;.~..,

O juramento ao inventariante deve ser pessoal, e não por procu
rador (Lobão, Fascic. de Di:lsert. Jurld. Pr. 1.al.

~ota 606 n.

V. Av. de 15 de Outubro de 1859 no Jornal SU7). de 5 de
Novembro.

Os collateraes podem ser admillidos á ju tificação, ioda que a
arrecadação seja feita antes da publicação do Decr. n.· 2433 de 15
de Junho de 1859 (Av. de 27 de Setembro de 1859 no Jornal Sltp.
de 8 de Outubro).

O recurso é denegado sómente aos particulares, e não aos Agen
tes da Fazenda (Av. cit.).

~o'" 616.

A. disposição do art. 55 do Reg. de 15 de Junho de 1859 é
relativa sómente ás heranças julgadas vacaotes e devolutas para o Es
taelo (OII. de 8 de Setembro de 1!l59 no Jornal de 22).

Porém, passado um anno da conclusão do inventario, serão ven
didos para se recolher o seu producto aos Cofres Publicos (Reg. de 15
de Junho de 1859 art. 53 e 54 combinados).

Not" 6~§a

A porcentagem tambem é devida dos juros das Apolíces e das
acções de Companhia (Av. de 15 de Outubro de 1859 no Jornll.! Sup.
de 5 de Novembro).

Mesmo fóra da Côrte, as despezas com as heranças para actos
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dos processos, como arrematação de bens, etc., devem ser pagas
pelas CoJlectorias á vista de requisição do Juiz por Omeio, para não
onera-las com custas (Av. de 8 de Novembro de 1859 no Jornal
de 2i).

:Nota 6<11 iII. flne.

Excepto para pagamento de dividas a credores, pois que devem
apresentar sempre os precatarias, inda que sejão por quantia inferioL'
a 2:0008 (Circ. n.' 28 de2li de Agosto de 1859).

Nota 6<16.

Só depois de findo o anno da conclusão do inventario, se devem
julgar vacantes e devolutos para o Estado os bens de defuntos (Off.
de 6 de Outubro, Circo de 10 e i8 de Outubro de 1859),

Nota 0 ..8 in fine.

Esta attribuição nas Provincias compete aos Pr~identes deIlas,
ficando todavia sujeita á approvação definitiva do Governo (Circ. de
6 de Outubto de 1859 no Jomal de 1.0 de Novembro).

SI 669 A.

O caso julgado administrativamente obsta á demanda judicial, e
dá lugar a conflicto (Ord. de 13 de Outubro de 1859 no Jornal do
1.• de Novembro).

1\'Otll "55 in fiue.

V. Av. de 6 de Outubro de i859 no J01'nal do 1..' de No
"Vembro.

Nota ",...

Se o falIecido é socio de alguma sociedade mercantil, as divi
das sociaes devem ser pagas primpiramente pelos bens sociaes; e
só esgotados estes, pelos particulares dos socios ~Cod. do Gomm.
art. 350).

Nota 830 in flue.

Por aforamento (Port. de 6 de Agosto de 1845; Off. do i.' lle
Ag,osto de 1859 no Jornal Sup. de 27).
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Nota 867.

V. Decr. 2490 de 30 de Setembro de 1859, explicado pela Circo
D.· 6/1 de 29 de Outubro de 1859.

Sobre processos relativos a questões de sello, recursos, etc.: V.
as lnstr. de 20 de Outubro de Ui59 no Jornal de 21.

Nota 868.

E Circo de 7 de Novembro de 1859 no Jornal de 21..

Not" 917.

E Porto n.· 88 de 31 de Agosto de 1846.

Not" 9~2.

E Decr. n.· 2490 de 30 de Setembro de 1859.

Nem é sujeito ao sello proporcional se não tem valor declarado.
(A\'. de 26 de Novembro de 1859 no Jornal de 9 de Dezembro.)

Nota 981.

Mas os outros livros que os negociantes queirão ter não são sujeitos
ao sello \Av. de 26 de Novembro de 1859 no Jornal de 9 de De
zembro).

Nota 98:.

E Av. de 26 de Novembro de 1859 no Jornal de 9 de De
zembro.

Not" 988.

(Reg. art. 50) c accrescente-se)) Circo de i7 de Outubro de i859
no Jornal "Sup. de 5 de Novembro.

Nota IOS6.

V. Av. de 15 de Outubro da 1859 no Jornal Sup. de 5 de No
'Vembro.



318 -

Porém das justificações de quP. trata o Reg. de i5 de Junho çle
1859 não são devidus estes direitos (Av. de i5 de Outubro de 1859
no Jornal Sup. de 5 de Novembro).

Nota :I~09.

Nem se registl'ão nos TrilJunaes de Commercio os estatutos, nem
se considerão creadas as sociedades sem que tenhão pago os novos
e velhos direitos (Circ. de 6 de Outubro de 1859 no Jornal de ii).

l\Jas as sociedades sujeitas a este imposto são unicamente as
commerciaes 01I civis cuja creação é autorisada ou cujos estatutos
são approvados pelo Goveruo (Ord. de 17 de Agosto e 2[; de Se
tembro de 18l17; Av. de 3 de Novembro de 18i9 no Jornal de 21.)

Nota :I~I~.

V. Circ. de 1.7 de Outubro de 1859 no Jornal Sup. de 5 de
Novembro.

'a falta de conhecimento de talão devem transcrever ipsis verbis
a certidão passada pela Estação competente (Av. de 9 de Novembro
de 1859 no J01'nal de 21.).

E Reg. n. o 2506 de 16 de Novembro de 1859 no Jornal de 26.

Nota :1399.

t
Sobre multas por falta de registro das terras, e cobrança ami

gavel e executiva das mesmas: V. Av. de 7 de Outubro de 1859 no
Jorna~ do LO de 'ovembro.

FIM.
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N.o 2.-Decima urbana. . . . . . . . . . . . . . . 262
N.O3.-IJecima predial da legua além da demarcação 268

.0 4.-Decim \ f1ddicional de mão-morta. . . . . . ... '. 269

.0 5.-Itnposto sobre loja, casas de negocio, etc. . . . . .. 270
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N.· 6.-Imposto sobre casas de vender calçado, roupa, moveis, fabri·
cados em paiz estrangeiro, de modas, de leilão, etc. .., Pago 276

N.o 7.-Imposto sobre barcos do interior. . . . . . .' 277
N. oS.-Taxa de escravos. • . . . . . . . . . • . . . . . 279
N.o 9.-Imposto sobre consumo de aguardente. . . . . . 282
Cap. 7.o-Redncção de testamento. . . . . . . . . . . . 285
Cap. S.o-Nullidade fie testamento. . • . . . . . . . . . 287
Cap. 9.o-Acções por dividas contra beranças pro 'indiviru. 289
CalJ. lO.·-Outras acções. . . . . . . . . . . . . . . . . 290

TUtalo V.

De vario§! actos em que póde ou deve intervir o Procurador da Fa.
zenda no Juizo dos Feitos, ou qualquer outro, e mesmn em Juizo
Criminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 292

Cap. l.o-Conflieto de jurisdicção. . • . . . . .• . . . . . . .. 2!l2
Cap.2.o-Avocatorias . . . . . . . . • ..• _ ... . . . . . . . 295
Cap. 3.o-Suspeição . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 2'd7
Cap.4.o-Contrabando, multas crimillaes, e disciplinares, indemni~

sação de damno causado. . . . 2118
Cap. 5.o-Multas administrativas. . . . . • . . __ . 300
Cap. 6.o-Prisão administrativa . . . . . . . . . . .. 301

TUulo 'VI.

Sentenças, precatarias, titulas, e documentos vindoe do Estrangeiro 3040
Additamento . . . . • . • . • . . • • . . . . . . . . . . . . . 811

JI. v. 21
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INDICE ALPHABETICO

DAS PRINCI:PAES MATERIAS DO MANUAL.

~ 274.
~ 276.
Si 112 e 115.

Abertura de testamentos. . . . . . . . . . • . •...... § 465, e notas 858
e 859.

Acções diversas em que a Fazenda é parte, são no
Juiz. dos Feitos...•.....

» " e qual o seu processo.....•.
Adjudicação de lJens á Fazenda nas execuções fiscaes.

» são levados os bens á praça subre o
valor delia. . . . . . . . • . .. ~ 114.

Aforamento de chãos, de terrenos de marinha, e
outros....•.•........ ~úta 56Q, ~312, e

nota 581.
Ajudante do Procurador dos Feitos, por quem é no-

meado .
" "srns vencimentos e obrigações .

Appellação ex-officio, tem lugar, e quand" nas ha
bilitações de credores e herdeiros de
heranças jacentes . . . . . . . . .
voluntarill, quando em taes habilita-
ções .
ex·officio, sem que se tenha prem
cbido, é inexequl'I'el a sentença. . .

Arrecadação de heranças, qU!1n.do procede ou tem
lugar. . . . . • . ..•....•

» de herança quanlio não te~ lugar. •

~ 8.°
~ota15, e Pago 311

~ 3~4.

~ 3-14 a.

~'otas 132 e 6::17.

Si 328 e 328 b.
Si 3'a7, 355, 356. e

360..

Si 108.

Si 267 a 273.

Si 708.
~ota 560.

»
"

» de herança provisoria quando tem
lu<.;ar. . • . • . • . . . . • • . . Si 328 a.
dos bens penhorados em execuções
fiscaes. • . . . . • . . • . . • • . ~ota 241.·
tem lugar. inda.que excedão os bens
Q) dobr.J da dlvlda .
de (lhjeclos de OUI'O, prata e joias re
colmdos ao DeFosilo Publico....

AI rematar não se po.r1e~ no. Brasil ben~ situados
fôra d!!lle.. . • . • • .". . • . • .

A.rrendamento de proprios nacionaes. . . •...
Aterrar soble o mar não se pôde !em licença do

~overno . •..• • ~ota, 56Q,
Autoridade JujÜ.ciari.a .,..., .:y.. Juizes.
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A.valiação de bens em invenlarios, em que saja &
Fazenda interessada pur taxa de be-

, rança ou legados, como se faz. . ..
dos bens penhorados em execuções
fiscaes....•..........

.. de escravos da Nação para se liberta·
rem , .. , .. , .

Avocatorias. . . . . . . . . . . . , . . . . . .
Bens de ausentes, consel·vão·se em administração

por que tempo, excepto quando. .
» l' eutregão·se a seus donos, se appa-

recem..•....•...•..
" o que são .
" • perante que Juiz. . . . . . . . .

não reclamados no devido tempo,
julgão-se vacantes para o Estado.

• • estrangeiros...........
» de Capella, quaes se dizem . . . . . . • . .
» »vagos pa-são livres para o Estado.
» da Corõa , ......•
l) do domínio do Estado. . . . . . . . . . . .
• do evento, entregão-se on 'O seu pl'oducto. .

• processão-se ante os Juizes Prove-
dores •.... , .

" quando·constituem renda geral ou
provincial. . , • . . . . . . . .

lJ quaes sejão . . . .
• validamente arrematados não po-

dem ser reivindicados .
• de mão-morta, o que sejão. . . . . . . .
II de raiz das heranças jacentes não se vendem

excepto em que casos .
• vagos são vendidos, excepto ordem

em contrario. . .. . . . , . . .
.. de uso publico....•..........
» nacionaes o que são. . . . . . . . . . . . ,
.. .' quando sonegados e fóra dos pro-

prios, como se procede. • • . . .
• vagos, declarados taes por sentença e devolvi

dos ao Estado, cessa à jurisdicção
do Juiz de Orpbãos. . . • . . .
quando se julgão devolutos ao Es-
tado .

» " quaes sejão,. . . , . . . . . .
• vinculados, o qlle sejão .

Capéllas, morgados, e vinculas fórão abolidos. .
Cartas de consciencia • . . . . . . . . . . . . .
'Caso julgado administrativamente obsta á demanda

judicial, e dá lugar a conflicto..•.
Cidadão brasileiro quem é . . .'. . -. . • . . . .
Citação edital nas execuções fiscaes quando e como

se faz, . . . '. '. . . . . • . . ..
Collação, quando tem lugar, e a respeito de que

bens..........••....
• em nada aecresce á. terça. . . . • •

Commisso contra corporações de, mão-morta . . •
Commutação de indemnisação por delicto em prisão.

~ ~3 e 4240.

Nota 240.

Pag.3U.
~ 670 a 677.

§ 376 a.

~ 382.
§ 375.
§ 376.

§ 385.
§ 387 e nota 701.
S; 450.
Nota 8i!.
S; 303.
S; 302.
Si 402,405 e 406.

Si 400.

Si 399.
~ 398.

~ 407.
SI 452.

SI 333n.o ~

SI 392.
~ 301.
IS 300 e seguintes.

Nota 314.

Si 397.

J
39I.

• 388.
, 419.
• 4Ji3.

469.

Pago 3111.
Si 2463243.

Nota 226.

Nota 782.
Nota 782.
Nota 31~.

SI 687, Notas 139~
e 1.395.

Competencia c;ommnm ou gel'al cessa, desde que se
firma a privativll. • • • • •. '. • § 676 e nota.
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Competencia privativa cessa, desde que cessa li
cansa e fundamento della . . .

Concurso de credores em execuções fiscaes. . . .
quando tem lugar . . • . . •

para elle não chama a Fazenda
credores. . . . . . . . . . .

" )) a Fazenda oão é ahi articulante
)) »quem,prefere á Fazenda••.

Confliclo dejurisdicção. . . . . ...•...•.

• » já não tem lugar quando. . . • .
Confrarias do SS. Sacramento, que bens fôrão auto

risadas a reter. . . . • . . . .
Consul ou Agente Consular, quando é competente

para arrecadar heranças de subdi
tos de sua nação . . _ . • . .

)) »quando lhe não compete . . . .
Contas de testamento. em que tempo se prestão . •

» »perante que Juiz. . . . . . . .
• de Capellas, 11'11 andades, Confrarias, etc.,

pertencE m ao Juiz da Provedoria.
COntractos e outros actos passados fóra do Imperio

quaes são recebidos e Exequiveis
nelle. . . . . . . . . • , •..

» passados no E trangeiro, por que
leis se regulão no Imperio.•..

Corporações de mão·morta, quaes se dizem. . ..
" • não podem adqllirir, seja

por que titulo fÔI", bens
de raiz sem licenca da
Assembléa. . . . -. . -.

" »nem possuir por mais de
anuo e dia sem tallicença

Curador de lierançag; deve prestar fiança .....
lO )) deve ser preferido o parente mais

proxirno . . . . . .
» • suas obrigações. . . . . . . . .

Uuradoria ou successão provisoria, quando tem lugar
Custas e despezab de processos uo l!:strangeiro como

se regulão.•.•.....•..
)) a favor da Fazenda, como secontào". . . . .
» paga a Fazel1da. quan lo vencida.....

Decima addicional de mão-morta é renda geraI..
II de qu'e predios não é devida. .
)) predial da legoa é renda geral. . . . . .
» » )) de que lugares é devida ..
» ou taxa de herança ou legado o qUtl seja . .
» » quand() é renda geral ou provincial.
» )) em q,ue 1l1gar ,e pa~a... , . . . .
» não e devida dos fallecidos anfes do

Alvará ce 17 de Junho de 18D9.••
,. llão se cobra dos reudimentos poste

riores ao faUéciménCo. .
» »qual a Sllà proporção.
» »quem é ilál à isento..

como' se cobra•.

Nota 1383.
Si 123 a 128.
Si ]24. nota'l2liO e

261.

Si 126 e nota 267.
Si 126.
Si 125.
Si 661 a 669, e Pag

314. .
§ 66\1 enotn 1376.

Nota 312.

§ 357 e 35\), Notas
655 a 657.

§ 361.
§ 467.
Si 466.

§ 457.

Si 703 e nota 1. 1'22.

Nota 1431.
Nota 312.

Si 45 t e nota 8:10, e
P g. 316.

Notas 312 e 82 l.
§ 330•.

Nota 607.
§ ~9. 333, ~3t e

335.
Si 3;9 e 380.

Nota l!l33.
Nota 42.

j
~ !3'ee6:1~ta 521.

• 597.
. 594 e 595.

412.
413 e 4H e nolas.

§ Nota 743.

Nota 743.

§ 421:
SI 415 e 416.
§ 420.
§ 434 e 435.



-·326 -

§ 280 e 299 A.

Si 278.

~ 505, e nota 102-5.
§ 5Ll a 519.
Si 5'20.
§506e507.

§ 4.30.
NoLas 772 e 774.

§ 380.

§ 700 a 710.

Nota 708.

SI "6 .

~
569, 572 a 575.

.: 5~9.
5;> .

SI 557.
~ 559. 56l e 562.
§ 559, -60,562, 563·

e 56-1.
§ 578. e Pago 315 e

318.

§ 312.
~ 312.

Pag.318.

~ 5'13.
§ 58l.

SI 586.
.. ~5ge 260.
Si 460.
Nota ':9.
Pag.3Ul.
Nota 2:30.
~ 168 a 175.
S\ 176 a 197.

Nolas HO, 316 e
P;,g 312.

Si ](l7 e nota 37l.
Nota 773 e 774.

.~ 436.
SI 579 a 593.
Si 585.

§ 589.

»

"

"

."

.
» para C(ln trucção de estradas de ferro.

Despezas, como se atl.endem nos inventarias...
Dinheiros de ausellles quan lo pre crevem a belll do

. Estado .....•........
Direito Internacional privado. q11estões em relação

ao Brasil. .
» maritimo, 1I0VOS principias aceitos pelo

Brasil .
Direitos da habilitação para ua\Ter beranças de de

funtos e ausente", de quanto são.
» " deque bens se paga.•.••..

» quem é isento. . . . . . . ...
• ue Insinuação de doação, de quanto são .

• quando .ão duvidas. . ..•..
» quem é isento. . . . . . . . . . .

» » que doações são delles exceptlladas.

" novos e velhos, e de Chancellaria . . . . .

Dividas de heranças jacentes, qaando se podem pedir
por Iil1eUo 011 j llstific,lÇão. . • . .

" » e qllando em issn.....•..
em invenlarios se podem vender, precedendo

autorisação do Thesouro, quando
fàr a Fazenda iuteressada. • • • .

» como se aLlendem. . . . . . • . .
• por fornecimentos militares. e de outras ori

p;ells só por viaalimini trati va, e não
judici:1ria. pod·m ser dp.clamda

» por motiv'J de perd.l de parI iculares por causa
de 1!U"l'l'a interna ou eXlerna, só a
A semblét\ póde mandar pagor. • _

Dizima de Chancellaria é hoje um verdadeiro im-
po,to. . . . . . ...

l) » como e quando se paga.
lO onde se paga. . . . . •

» lO em que casos é devida.

Decima ou taxa de usu-rructo annual se póde p!lgar
por uma só vez e como .

urbana....•... - ......•..
que I.redios são isel,tos..•....
o conll'cimento deve ser transcripto
no. escl'iptura .

lO e em faUa delie a certidi'io autllentica
da Estação cOnlpetl'nle. . . . . ..

» por elia tem a Faz 'nda hypotheca
legal nos alllgueis <) no prp<lio ..

» quando é relida geral ou provincial.
» que pessoas são obrigadas ao paga-

melllO....•. " .
Denuncia por sonegação de siza, e outros impostos..

• por vacancio.de capei las e outl'OS bells
» »» qu lOdo não tem ]úgar..

Depo itario publico que premio t""n. . . . • . .
Depo oito de bells penhorados pela Fazenda....
D sapropriação por nHcessirlaLle puulica. . . • . •

por utilidade pnblica..... _ .
porubilid, de qual oJuizcompetente,
quando parle li Fazenda Nacional?.
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Dizima de Chancellaria nào é devida de sentença ou
processo nu~lo . . . . . , . " Si 509.

• » que causas sã,? ~ella exceptuadas. . ~ 50S.
• » que pessoa~ sao iSentas. . . . . . . Si 510.

Doação causa mlJrtis, é eC[uipararla a legado. . . . Si 41S.
Documentos vindos deióra do Imperio devem ser

legalisad.os e con}o • . . . • . " Si 702 n.• 1, e nola
1414.

» e traduzidos em língua nacional por
quem••... : ......•

Dote ou coutracto flnte-nupcial. . . . . " . . .
Embarcações e navios quando são bens vagos. . .

Em,bargos ao ,equestro e incorporflção de capellas
vagas são em apartado .

» do devedor nas execuçõeE fiscaes, como '"
quaes são admis iveis .

de precripção não são admissiveis .
» nem de compensação ou encontr(l

» do executado nas execuc;ões fiscaes. . .
» de terceiro em ditas . . . . . . • . . .

EucorlJoração nos pl'oprios nacionaps. . . . . ,
Escravo tendo sahido doImperio fica livre e quando.
E-cravos da Nação. . . . • . . . . • . . ...
Escrevente juramentadu que actos póde praticar..
Escrivão d03 Feitos da Fazenda, quem serve na Côrte

ou fóra deila . . • . . . . . .
» » sua substituição. . . . . . . .

• seus vencimentos . . . . . . .
• serve em l." e 2.' ln lancia...

» • póde ter escrevente juramentado
• • suas obrigações. . . . . . .

Estatuto pessoaL rege o estaClu das pessoas. • . '..
» reaL rege os bens. . . . . . . . . . ..

Executiv.o por penhora, poi'qile dívIdas compete. .
• » contra quem procede. . . ..

" seu processo na causa principal
• e na exocução da sentença. .
» seni gue conste certa e liquida

a divida não tem lugar. • . .
Ext.radicção de criminosos como t.em lugar. . • . .
Formaes de partilha, vindos do Estrangeiro são

inexequiveis no Imperio. . .
HabitUação de credores e herdeiros de bens de au·

sentes, como se faz • • • • .
» de herdeiros ......•..••..
» • seus requesitos. . . . • .

• quando não é necessaria. .
» sucCOssores ecessiorrarios de

credol'es do Estado. • • . .
não é indispensaveJ pllrahaverheranças

jacenles de estrangeiros. . • .
» para me io-soldo • . • . . . • . . • •
" para succederem em tonças e penções.•

• • deveser feita
exclusivameute no' Juizo dos
Feitos da Curte. •

Herança jacente qual se diz. . . • . • • . • • .

Si 702 n.· 2, e nota
H15.
ot.a 784.

Si 388 n.• 7, e nota
708.

Nota 8<10.

Nota 233 e Si 117.
Si 299 A.
Nota 233.
§ 117 e 118.
S; 119 a 122.
~ 165a 167.
Nota 1431.
Pago 311.
Nota 163.

Si 59 e 60.
Si 6t e nota 157.
Si 62.
Si 63.
~ 65.
SI 66 e 61.
Nota 14.31.
Nota ]43l.
SI 92 e nOla,2l8.
Si 93 e 94.
Si 95 a 102.
§ 103 a 116.

Nota 21S e 225.
Notas]425 e 1426.

Nota 142 .

SI 383 e 384.
Si 343.

ota 636.
Si 3!5.

§ 198 a 2040.

No(a670.
Si 219 a 229.
~ 205 a 210.

SI 209.
§ 32~.
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~ 353.
SI 355 a 374.

Si 324 a 354.

S) 346.
Si 328 e 328 B.

S) 327, 355, 356e360_

Si 198 a 204.

Si 706 e nota 1427.

Si 528.
~ 618.
S; 617.

S; 615.

Nota 1432.
~ 620.
S; 621.
SI 635 a 644.

~ 606.
§ 603.
S) 604 e 605.

S) 295.

S) 129 a 145.
Nota 22.

S) 687 e nota lWli.

Si 279 e nota 512.

~ 368 e nula 65õ.
Nota 777.
Nota 777.

SI 370.
Nota 670.
S) 355.

Notu 35~.
Nota 645, c S) i:l57.
Nota 655.

Si 329 A, 339, 3/i,O, e
Notas 63t e 63'2,

Si 341

Si 351.
»

»

»

»

"

»

»

jacente segundo o direito commum ou
geral. . • . • • . . . ...•.

~ não se entre~a sem prévio paga·
mento dos dueitos nacionaes • .

» quando procede n arrecadação. .
11 quando não tem lugar a arreca·

dação .
» quem o Juiz competente para a ar·

recadação e a habili tação dos cre
dores e interessados.. • • . . .

)I

li

"

»

»
»

..

Herança

quem o Juiz competente para ou·
tras questões relativas a eUa. . .
quando se declara vaga para o Es-
tado .•.•..........
declarada vaga, a~urados os bens.
e adjudicados á 1< azenda, cessa a
competencia do Juiz de 01·phãos.
de estrangeiros. . . . . . . . .

» onde não ha Agente Con
sulnr ou 'seu Delegaào quem a
administra. . . . . . . . . • •
que direito paga . • • . . . . .
de Membros do Corpo Di plomatico
e de Agentes Consulares estran-
geiros .
desubditos estrangeiros em geral.

~ fl'lmcezes ...•..
de porluguezes e de ou
tras nações conforme
ajustes modernos..

Herdeirosle!!itimos ou chamados pela Lei quem sejiio
» sao teslamentRJ'ios ou legitimus. . . .
») successores e cessionaTios dtl credores

do Estado.•....•.•......
Hypothecas e privilegias de fóra do Imperio como se

regulão nelle. . . • • • . . . .
lmmoveis quaes bens se dizem para o pagamento da

siza.•......•......
Imposto e&pecial ou fixo sobre casas de leilão . . .

• • • sobre corretores. . . ••
• • sobl e casas de modas, rou·

pa, calçado, etc. . . . • .
llão estão a ene sujeitos os bens situados

r6ra do lmperio. . . • .
» sobre barcos do interior. . . . . . . • •

quaes são isen10s '. . . . . . . . •
consumo de' a'gúardente . . • . • .
lojas, casas de ne'gocio, escriptorio,
etc.•.......•.......
quaes são a elle obrigadas . • • . .

• quaes são isedtàs.. . . . . . . _ .
Provincias ou Municipaes não paga á Fa

zenda Naci<1Dâl . . . . . . • • . .
Incidentes nas execuçõesfiscaes, tanto na causaprin-

cipal, como na execução da sentença.
Incompatibilidade quando se dá. . . . . • . . . .
Incúrporação. V. Encorporação.
Indemnisação ao Estado por 'deiictd '. . . ... . .
Indemnisações de algum prejuizo devem' ser recla·

madas ante o Conselho de Estado ..
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Insinuação de doação _a <J.ue Juiz compete. •
» »quaes sao Isentas deUa. . . .

Instituição da alma por berdeira é nuUa; e quando
se diz........•......

Inventariante deve prestar juramento pessoalmente
e não por procurador. . . . . . •

• quem seja............•
Inventarios, em que a Fazenda é interessada por

taxa de beranças ou legados, deve ser
judicial. . • . . . . . • . . . . .
quaes sãoos Juizes competentes para
elies . . . . . . . . . . . . ...
quando bouver herdeiro ausente, o
Juiz de Orphãos lhe nomeia Curador.

Juiz dos Feitos, que é . . . . . • .
quem serv'e . . . . .
como é "suostituido .
seüs vencimentos . . . . . . . . .

" em La Ibstancia é privativo para as
causas da Fazénda Nacional . . . .
perante elle tambem se podemtratar
as causas da Fazenda Provincial, e
qllando ..........•..
suajurisdicção é improrogavel . . .

li sua alçada. . . . . . . . . . • . .
deve appellar ex-officio, e qllando. .
causas de sua competencia no Imperio
e da competencia exclusiva do da
Côrte. : . . . . . . . . . •...

J u)zes não podem decidirdefinitivamente sobre ques·
tões de iinpostos...•......
nem estatuir regras em materias fis
caes , .
nem conhecer de questões da attribui
ção do Contenci6so Administrativo.

Juizo do Commercio, não é obrigatorio pora a Fa·
zenda acíonal..........

Juizo dos Feitos. V. Juiz.
Juros de 9 D/. quem é a elies obrigàdó .
Justificação de ineendio, inundação de cartorios,

arrebatamentos de dinheiros, extra
vio de papeis . . . . . . . .

de nacionalidade.....•..
de nobreza, . . . . . . . . . .
para a entrega de cartas, titulos e va·

lores neUas encontrados. . .
de serviços. rel1)uneravejs. . . .

.. deve ser feita exclusivamente no Juizo
dos Feitos da Côrte. . '. . . . . •

Laudemio é devido ao Estado. segundo a regra geral.
Liberdade; prefere para eBa o lanço em praça,

quando e como. . . . . • . • . ..
Licitação, como tem lugar. . . . . . • . . . . •
Lotação de officios e beneficios . . . . . . . . . .
Madeiras reservadas não se podem cortar sem li·

cença do governo . .'. . . . • •
Mandado executivo . . . . . . '. . . . . . . .
Matricula dos escravos, quaes são sujeitos a ella

• • quaes são isentos d'ella. . . . . .

§ 566.
Si 561 a 565 e notas..

Nota 7i7.

Pago 313.
Nota 778.

Si 410.

(S 411.

Sir ~~.
48.

• 49 e nota 120.
50.

Si 52 e nota 126.

Nota 126eSi 57n.14.
Si 52.
Si 54.
§ 56.
~ 57.

S; [i8.

N.8m1eOOS, eS)473_

Idem.

Pago :J\.I.

Nota 133.

ota 293.

Si 'r6 a 258.
Si 243 a 25b.
§ 261 a263.

Si 26-la 266.
Si 211 a 218.

Si 218.
Nota 575.

Si 403 A.
Nota 780.
Si 230 a 212.

Nota·5J8.
Nota 226.
~ 629 a 631.
~ 632.
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I
P6.

· frI.
• 88.
• 89.

90 e 9t.
Nota 226 e 271.
Si 130 e nota 272.

S; 704 e 705.
~ 583 e nota 122l
Nota 571.

»
»

Nota 529.
~ 540.
~ 542.
§ 541.
Si 543.
~ 544.
~ 546.
~ 219 a 229.
~ 321 a 323.

Pag.31l.
Nola278.

~ 136.
~ 451.

~
688 a 690.

: 686 e nota 1393.
. 686 e nota 1393.

Png.314.
§ .650 a 65~.

Si 68:

§ 69.

Si 70.
Si 71-

~ ~:'e nota 18:...
~ 74,75 e 76.

~ 455 e 45G.

Nota 312.
Pa~. 313.
Si 004.
~ 495.
~ 4.43 e nota 8t1.

Nola 229.
§ 28'1.
Si 336 e nota 628.
Si3i6 e_·. 697 e 716
Si 728.
Nota 716.

.p' r~ ~v~li~ção'e·ar·re·m~t~çiio·....
» vindas de f6ra do Imperio, quaes são

exequiveis nelle e como.....•
Predios urbanos quaes se dizem. . . .'.....
Preferencia \las conCE:SSÕeS de terrenos de marinha.

Medição de terras devolutas não é no Juizo dos
Feitos..•. '.•.••......

Meiasizadeescravos, de quantoé•........
» • de que transacções é devida . . . .
» • quando é renda geral ou pruvincial. .

» em que casos não é devida. . . • .
» » que pessoas são isentas .
» » em que tempo deve ser paga. . . .

Meio soldo a quem compete, de que OJ:liciaes, etc•.
Minas de metaes, e pedras preciosas, diamantes, etc.
Misericordia (Santa Casa do Rio de Janeiroj tem li-

cença illimitada para acqllÍsIÇào de
bens de raiz. . . . . .. •...

Muratoria; só pelo Tbesouro pMe ser concedida..
• nào suspende senão a arrematação

dos bens .•..•..
Morgado, o que é . . . . . . . . .'. . . . • • .
Multas sdministmtivas . . . . . . . . • . . . .

» criminaes a bem do Estado. • . ...•.
• disciplinares a bp,m do Estado..•.•..

Notas ou bilhetes do Banco do Brasil são isentos de
sello ..••.•....•...•

Nullidade de testamento.........••..
Officiaes de Justiça dos Feitos d&'1. Fazenda, por

quem são nom adas.....•••
• quem serve, quando o JUiZO esta ano

nexo a outro . . • . . . • . . . .
• e nos Municipios em que uão estiver

o Juiz dos Feitos. . • . . . . . .
» eus vencimento' . . . . . . . . .
» como são substituidos. . . . . ..
• e em caso de ul'gencia . . . . . . .

• • uas obrigações. . .
Ordens Regulards, como podem alienar ou permu

tar os bens . . . . . . . . . . . .
» Religiosas, que bens se permittio que con

servassem. . • . . . .
Páo brasil, foi abolido o seu estanCO' . . . . . . .
Papel sellado, de sello fixo. . . . . • . . . . . .

• • de seilo proporcional. . . . . . . •
Partilha amigavel quando tem lugar . . . . . . .
Penhora, em que ord.em se deve fazer, que objectos

são isentos, etc. .. . . . . . • . .
lJ não se faz em bens nacionaes •

Porcentagem devida das heranças jacentes.
» dos bens de ausentes . . . . .

dos bens do evento. . . . . .•
» de bens vagos. . . . . . . . .

Porteu'O dos auditorias; quem serve 10 Juizo dos
Feitos .•..•..' ...•.
e m seus impedimentos.
na Corte .

» seus vencimentos .
» »suas obl'igações. . . .•..

"Precatarias .
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~ 113.
Nota 852.
Nota 1123.
Si 536.
§ 502 e noll.l 1014

Si 337.
Si 6901 a 699.

Si 694 e 696.
~ 1.0 e nota l.
SI 2.·
~ 3..•

I
~ it
· 12 e nota ~5.

• 13.
5.• (J 6.0

~
7.·
S.O

. 9. 0

,

Si ~~.a -1.-1.

.. ~6.

· 304.
46B e nota 63.

Si 299.
Si 645 a 649.
Nota 777.

Si 299 A.

§ -129.

Preferencias.-"V. Concurso de Credores.
Pregões dos bens para a praça nas execuções fiscaes § 107 e nola 242.
Pl'escripção da divida passiva do E tado. . . .. Nota 510.

• • não compete ao poder judiciario ap-
plica·la. . . . . . . . . • . . . . § 299 A.
de dinheiros de defuntos e ausentes
a bem do Estado . . . • . . . . .

Prisão adlllinislraLiva. . . . . . . . . . . . . .
• não póde por modo algum conhecer

della a autoridade judiciaria....
Procm'ador dos Feitos da Fazenda aciOl1al que é.

» »na uÓrte. . . . . . . . ..
• nas capitaes das Provincias . .
• nos outros lugares. . . . . . .
• goza de licença. . . . '" • .
• suspeição do mesmo. . . . . .
• nã póde ser lançado da causa.
• seus vencimentos na Côrte. . .
• nos outros lugares . . . . . •
• Feitos, por qllern é substituído.
• incornpllLibilitlade.. . . . . . . .
• seus direitos e obrigações em geral.
» suas attribuições. . . . . . . . . .
• selIS encargos . . . . . . . . . . .

Proprios nacionaes. . . . . . . . . . . . . . .
Pro rogação de tempo para conlas de testamento ..

» de tempo para illventario, pertence
ás Relações conceder . . . . . .. Nota 7 .

Que tões sobre o cumprimento, interpretação, vali
dade, rescisão, e etreito das fianças,
e dos contract:>s celebrados com a
administração da Fazenda são da
exclusiva compelencia do Ministro
da Fllzenda .

Quinhão pela taxa ou decirna das beranças e legados
se faz á Fazenda como a um berdeiro

» mas sempre em dinheiro, qlIando o
legado fór em dinheiro. . . . . . Nota 7 7.

Quitação de legado ou herança não se recebe sem
contar o p'lgamento dos direitos, ex-
ceeto em que casos.....• " § -138.

Reclamações da Fazenda Geral contra a Provincial
e vice-versa, devem ser por via ad
ministrativa........•...

Reducção de testamento .
Religiosos professfls não uccedem .

» secularisados ab-intestato só exclue::n o
Fisco. . . . . . . . . • . . . .. Nula 777.

Remir os bens póde o executado dentro do prazo
legal, para o que deve ser intimado.

Residuo a bem da Fazenda. . . . . . .
Restituição de siza, qu nelo tem lugar, .

l, • a quem compete ordena-la .
Revalidação e mullas de seilo fixo . . . . . . • .
Revista tem lugar, ainda que a causa caiba na al-

çadadoJuiz? Nota 132.
Rogatorias vindas do Estrangeiro. . . . • . . . ~ 70,1 e 705.
Sello fixo, que titulos, livros e actos obrigados aelte • -197 a 499.

» » titulos, livros. e actos isentos deile.· 500.
» proporcional, de que titulas é devido . . . : § 476.
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~ 477 a 482.
Pago 314.

Si 158.

Si 1.60.

Si 458.
Nola 840.

,

~~~ a 218.

:. 526:
529.

· 530.
531

" 532.

~ 534 e nola 1120_
Nota 1123.
~ 5t9 e 550.
Si 552, 553, e 554.
Si 551.

Pago 314. .
SI ~83, 485, e 487.
SI 484,485,486, 4tl9.
490.
SI 491.

Pago 317.
Si 492 e nota 94'd.

SI 707 e nota 1·12

'

162 a 164.
• 146.

147
• 148'a 155.

~ 205 a 210.

Nota 777.

~
317 a 320.
321 e nota 58-5.
307 a 316.

,

77.
• 7 .
• 79.

81.
82.
83. 84 e 85.

1'ola 785.
Nota 646, 699 e 7\)4_
Si 379 e 380.

Nota 693.
Si 625 e 626.
Si 627.

Selio proporcional em que proporção. . . .
» • dos bilbetes da Alfandega . .

• de alguns actos e titulas foi alterada
novissimamenle a taxa .

» titulos e actos isentos delie. . . .
)) em que occasião se deve pagar. ..
)) não são admitlidos a elie titulos sem

data .
» nem se cobra, se não ha valor certo

declarado. . . . . . . . . . . • .
» » sua revalidação e multas . . . . .

Sen tenças vindas do Estrangeiro são inexequiveis no
Imperio...........•..

Sequestro em casos especiaes, v. g., de bens incursos
em commisso, etc ' .
por que dividas procede. . . . ..
contra quem . . • . . . . . . . .
como se processa. . . . . . . . .
para segurança, quer de divida, quer
de bens litigiosos. . . . . . . . .
não é ]Jara elle necessario que pre
ceda justificação. . . . . . . '.' .
e vaaaneia de capellas e vincttlos
pertencem ao Juiz da Provedoria..

~ os embargos são em auto apartado.
Serviços remuneraveis. . . . . . . . . . . . .
Siza de bens de raiz, de que transacções é devida.

» » de quanto é, e como se paga . . . .
de que transacções não é devida ..
que pessoas são deUa isentas....
quando se paga só metade. . . . .
onde deve ser paga. . . . . . ..
ue raiz, sua falta annulla os contrac
tos e como.....

• quando se restitue. . . . . . . . •
» de embarcações, de quanto é .....•..

• quando é devida . . . . . . . . .
• • de quaes não é devida. . . . . . .

Solicitador dos Feitos da Fazenda, por quem é no-
meado .
da sua substi tuição .
seus vencimentos . .
incompatibilidade. .
em que Juizes 5'ervcr.
suas obrigações. . .

Substituição de herdeiros. . . . . . .
Successão do Estado quando tem lugar...

» » provisoda, quando tem lugar. . .
)) )) mediante habilitação e pagamento

dos direitos nacion~es. . . . . . .
Taxa de escravos, qUlles comptehetld'e. . . . . .

• » quaes são isento\> dalla.. ....
» de herança <lu legadd. V. Decima de

herança. ..
Tenças e pensões . . . . . . . . . . . . . . . .
Terra Santa; os bens e esmola\> mandárão-se en-

. tregar..
Terras devolutas . . .
Terrenos diamantinos.

de marinhas.
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Testamento deve ser registrado na Provedoria, e
inscripto na Recebedoria . . . . .

"Titulos vindos do Estrangeiro, a que impostos
estão sujeitos no Im"(lerio . . . . .

Tombo das CapeLlas pertence ao JUIz Provedor..
Usulructo, quando se extingue, como se procede•.
Vacancia de bens de mão morta, quando se dá. .
Vacantes quando sejulgão as beranças .
Venda ou transacção sobre bens de raiz exce-

dente a 2008000 deve ser essencial
mente feita por escriptura.....

\Tinculos. V. Oapellas, bens vinculados, morgado!!.
Viutena aos testamenteiros. . . . . . . . . . . .

Si 426 11. 9.

Nota 1432.
Si 457.
§ 444.
Nota 312.
P.lg. :H6.

§ 535.

Nota 852.

mo de Janeiro 1873.-Typograpbia Universal de LUMIURT,
Rua dos Invalidos,61 B.





APPENDIGE

CONSrl'FUICAO DO IMPERIO DO BRASIL .•

Art. 6.° São cidadãos Btasileirbs :
1." O,; qU,e no Brasil tiverem nas(~i<ib', qtler sejão in

.genuos ou libertos, ainda que'o pae seja' esLrange'ir'o, um3'
vez que e:te IfãO resida' por servico de' sua nacão.

2,· Os filhos de pae Brã1:iTéirb -e 'os illegltimos de' -mãe
Brasileira, nascidos em paiz estl.'angeiro, que 'Vierem es'"
tabelecer domicilio no Imperio.

3.° Os filhos de pae Brasileiro qU,é estivesse em paiz
-estrangeiro em serviço do Imperio, embora elles venhão
estabelecer domicilio no Bral'il.

4.· Todos os naAcidos em Purtugal e suas possesEõe~

que, sendo já residentes no Brasil na época em que se pro
clamou a Independencia nas Provincias, ond~ habitaVi1O,
adherirão a esta expressa ou tacitamente pela continuação
de sua residencia.

5:° Os estrang.eirOA naturalisados, qualquer que seja a
sua religiãO. A lei determinara as qualidades precisas :gara
se obter cartal de naturalisacão.

Art: 7.· Perde o dit'eito de cídadão Brasileiro:
1.· O que se llaturalisar em paiz estrangeiro.
2.° O que sem licença do Impe.rarlor aceitar emprewo,

}lensão, ou condecora Ção de qualquer governoestrangell'o.
3. 0 O que fôr banido por sentença.

. 'út: i5·. 'É'd~ ~ttrib~i~ã~ d~ Ás~e~blé~ Ge~~l:' .
§ 8. 0 Fazer leis, interpreta-las, suspendê-las, e re

voga-las.
§ 15: Regular à altministratao dos bensnacionaes, e de-

<:retar à sua aliéna'çãb. •

P. F. Ir 1
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Art. 164. A este (Supremo TribuI?al de Justiça) compete:
§ 1.0 Conceder ou denegar revIstas nas causas e pela.

nlaneira que a lei determinar.
§ 3. 0 Conhecer e decidir sobre os confiictos de jurisdic

Ção e competencia das Rel~ções PJ;ovinc,iaes .
. . . . . . . . . . . ' .. " " ' ..

Arf. 179. A inviolabilidade dos direitos civis e politicos
dos cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a
segurança individual, e a propriedade, é g'arantida pela
Constituição do Imperie ··pela maneira seguinte:

§ 12. Será mantida a independencia do Poder Judicial.
Nenhuma autoridade poderá avocar as causas pendentes,
susta-las. ou.fazer re:viv.er os proc.essosJindos. .

§ 22. É garantido o direito ue propr·iedade em· toda a.
sua plenitude. Se o bem publico legalmente verificado
exigir o uso e emprego da propriedade do cidadão, será..
elle previamente indl:mnizac,lo.do :valor de~la. A lei mar
cará os casos em qu'e terá lugar esta uuica excepção, e
dará as regras para se determinar a indemnização.

§ 28. Ficão garantidas as r.ecompensas con feridas pelos
serviços feitos ao Estado, quer civís, quer militares; assim
como o direito a ellas na fórma das leis.

Ord. L. :1.. o Tit. ~.,

§ 31. E assim darão (os Escrivães) quaesquerfeitos que
lhe fõrem pedidos pelo nosso Procurador da Corôa, ou da
Fazenda, por seu assignado, assim os findos, como os
que o nM fôrem ainda: e lhos levarão para os verem,
e tomarem informação do que tiverem necessidáde, ou
os entregarãO ao Solicitad.or, para que lhos leve, e co
brarãõ dos ditos Procuradores conhecimento, porque se
obriguem a lhos tornar, como fôrem vistos. E isto cum
prirão com toda diligencia, sem por isso levarem cansa
alg·uma... Porém os feitos, que os ditos Procuradores pe
direm, que ainda penderem, nãO poderão tê-los em suas
casas mais que um dia.

0.'.1. L. :1.. 0 Tit. G~.

Dos Provedores e Contadores da,s Coma1'cas.

Os testamentairos SãO obrigados de dar conta do que
receberão e despendêrão pelas almas dos defuntos, como
e quando per elle$ lhes foi mandado, ora as despezas
llajão ?e ser em cousas certas pelos testadores declarada ,
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ou sejão' deixadas em arbitrio dos testamenteiros'. '.As
quaes conta serão ohrigados dar, 'posto que os tes-'
tadol'es digão em seus testamentos que querem que seus
testamenteiros não sejão obrigados dar conta. '

§ L 0, E quando os testadores limitarem a seus testl'l.
menteiros certo tempo, em que cumprão o que'per elles
é ordenado, não sejão 015 testamenteiro..,; cOI>straügidos,
em quanto o dito tempo durar, a dar conta do ,que re
cebêrão. e despendêrão. Porém se os testadores em sua
ultimas vontades disserem, que se os testameu teiros não
poderem cumprir no primeiro anno o que per eJles lhes
é mandado, que o possão cumprir no segundo, ou nl)
terceiro: em tal caso, se os testamenteiro, mostrarem
que no primeiro anno fizerão toda a diligencia para cum
prirem o que pelos, testadores foi mandado, e não po
dérão, então poderão g'ozar do segundo, ou terceir'o anno,
fazendo elie toda diligencia de mi'lDeil'<:l que p0r sua llf::
gligencia se não dilate a execução do testamento.

§ 2.° E não limitando os testadure" ternt:0 em que o,::;
te~tamenteiros hajão de cumprir o per elles ordellado,
serão obrigados a cumprir dentro de um anno e um mt:'z
do dia que os testadores morrerem, salvo se furem legi
tImamente impedidos, por os bens, de que e hãO de
cumprir as vontades dos te~tadores, !"erem litigiosos, ou
possuidos por outrem, ou por lhes serem demHndado :
porque então uM lhes correrá o tempo da execllc-ão,
senão do dia, que as sentenças por sua parte forem dana..,;,
e passarem em COl! a julgada; comtanto que os· testa
menteiros fação toda diligencia pi:Jra logo demanda.r o
ditos bens,.e prosigão as demanda', em maneira q11e paI'
sua culpa se não rtltar'dem. E quando alg'urn outro im
pedimento tiverem, se soccorrerJo a _TÓS, .aliegamlo
no-lo, para provermos como no..,; bem parecer.

ti 22. Outrosi serão obrigados os te tarnenteiros de d<ll'
conta, e os Provedores de lha tomarem, de ~odos os ben-'
de raiz e novidades delles, que se mo~trar que houvel'ãO
dos defuntos, do dia, que os recebêrão, até vinte cinco
annos, e dos bens moveis até quinze annos. Porém se
alguns bens de raiz, que ficarão por morte dos tt'stadore~,

forem achados em podm' dos testamenteiros, serão con. 
trangidos a os entregar, até quarenta anuas, contados
do dia que os te tadores fallecêrãO" pa.ra se venderem
para o Residuo, como acima dito é: salvu se os dito~

bens lhe forem deixados expressamente pelos testadore ,
ou os houverão per qualquer justo titu,lo .
. .' . .... ; .. ; ...... : " " .
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§ 2-1. E- todo o que' pel" hem desta Regrmento.ma:nda,
mo' qwe . ei faga, na .elX:ecuçã.O, do 1ies1Jwlll'l>illtas, se famá e
c wm.p rw' na~ ctldrnlaSlOu couicillos, s.enn:O'.feioos comfm.mel
a nossas Ordenações e Diceito paI.' S~!fe:m,v.aliosos.

913B'. Abse?'lites,....-~ualldo, alg.oma'petisoaJne1ilu.emeil a-0
p Dovedo~es, que lhe .!:Mndem eutugal" 11'. fazemdIDde algllID
abseElJte>, deolara'J!ldn; na; petiçao @I nmn.erlo rabs.ente e dn
pae' e mãe, ~I onc1e mOllav3I",e quel omcio tinha, e qlr.an o
ha queé fallecido e quantos filhos, OJ[ n:etostlhe ftcáJtã'o,
e a. maneira perqu~ o dito reqller{}nrte· é pacelIlte' e fier-,
deiro do absente, sendo fallecidn sem testamen~o~Aeola

rando os nomes de todos os pa-renIJes mais chegad'Os, e
onde São moradores, e corno passa de d-ez armas, qme o
absente é fÓJ'a da terra, e se não sabe deUe parte-, e se
tem que é morto, e que fazenda é a sua, e o que vaI, e
como não ha outros parentes mais chegados que eUe, e
os que mais nomear que o sãO, declarando, que se quer'
obrigar a tornar a fazel'lda, ou a parte que lhe fõr entregue,
.ao absente, se apparecer, ou a,quem nella tiver direito,
dando dle e todas as mais pessoas, a que pertencer, um S0
fiad0r abonado, que POSSÚI1 bens de raiz., onde a dita
fazenda e tiver, e qu,e seja ahi morador', com outorga
de sua .mulher, se fOr ~a.~ado, o qual fiador e'obrigue,
por' escriptura pU'blica, como depositaria e principal pa
gador :-0 Provedor lhe tornará por si a prova, que quiz'e)'·
<lar, sem o commetter a outrem; e constando-lhe pela
llfova e inventario da fazenda (si ahi houver) t0dos os
sllbreditos requisitos, fazendo ajuntar o tiurnmario da
'prova com o inventario e com a escriptura da obrigação,
lha fará. entregar, dedarando no termo da. entrega a fa
:z.enda que é, e o que val e rende, o que tllUO será. as
signado pelas ditas pessoas, a que se entregar e pelo
.Prov.edol'.

O.'d. L. :lo Tit. 90.

Do Curador que é dado aos bens do absenf:e, e d lU3'rança
do defunto, a que não é achado he7'dei·ro.

Porque mUltas vezes estão alguns captivos em terra
de inimigos, ou absentes, sem se poder s,a.ber se são morto,
:se vi vos, e seus bens: esti1n desamparados, por não haver
quem delles tenha carrego como. deve ser; mandamo.
.qUtl se o que fôl' captivo, não tiver mulher ou pae, sob
cuj9 P9der estivesse ao tempo, ·que o captivárào, qne
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seus 'bens \:leva ratlmJiI:l.· str.ar, .o Jiuiz rde r@.rphaos, ou ,3
pessoa, que tiver caTrego de Pl'O'v.eT ácerca dos bens d0S
menol.'es, e dos loutrns, a 'ql!l6 deve ser dado 'Curador,
como dissemos no titulo (88): Dos Juizes dos OrJlhãos.,
proveja ái~'er'ca d(!)s ;be'l!l'S rlillque!lrle, que assim f<ir capti-vo.
E d8lrá. Curador aos b6'ns, tanto que lhe fOr requerido
011 natifrcad0 por qualquer do povo, e eUe f<i1I' cer.ti11
cada de seu captiveiro. E em dar o dito CuradoI:, e em
faze1' administIlar os bens do captivo terá a ordem, que
mandamos ,trer nos bens dos orpbilos. E a mesma ordeln
mandamos, que tenhilo os ditos JUÍ'<:es nos bens dos 80
bredito& absentes, de que se nã.o póde saber onde SBo,
nem se sào mortos on vivos.

§ 1.0 E finando-se alg:uma pessoa, que não tenha her
deiro algnm, que sua herança 'deva 'h-aver, ou que a não
queira acceital', nem mnlhel', que sua herança queirCL
haver segundo nossa Ordenaçào, em tal caso o Juiz dos
Orphàos o fará logo saber ao Mamposteiro Mór dos Cap
tivos dessa 'Comarc;), aos 'q'la~S ternos feito mprC'ê (1;1.
taes htel'a'nça-s. E 1Vd.o·a quel'en lo ene haver, ou de'feuder
o Juiz·dar-á Curador á 'heranca, com. o qual o Juiz fará
inventario ele todos os tens, que á heranca pertencerem,
se ainda o não tiver feito. E o dito Cu·rador adminis
trará a dita herança, assim como dissemos nos Curadores
dos prodigos e fm'i:Jsos: e bem e fielmente a defenderá
das demanulls, que os credores contr-a, ell·a q·uizerem
mover, sob pena de 'Pagar toda~ as perdas e damnos que
por sua culpa e neglig-encia e recrescerem.

Or.d, L. 2. o 'I.1it. :IS.

Que as Igrejas e Ordens não compr'ern bens de raiz sem
. lioença dNil-Rei.

®e muito longo tempo foi O.Tdeuado .per os Heis nossos
8D>tecessores, que neBhU'Inas Igrejas, nem OrdEm:; podres
sem comprar, nem hiaver em pa~amentn de suas dividas
bens wlguns de rraJi,z, nemJF).(!H' ourtr.o ltit\l10 ,alg'QlD 0S -ac
gu!il'i'r, lJ1l.em possuir, .seID.1 espeaial .licença dos ditos H'eis,
oe I1cquí:r>ind@-se contr.a·a dita (1efesa, os éLit1>s hens se
p6lJ'dessem p~ra a Carô-a. A. qual lei semJ3re até hora e
us@u, l~;rati~o<l.l, 'e guandou' em restei nossos Rl6io'Os s'em
cbnt'l"8Jdi~llo d13.S Igrejas le 0rd'ens, re !Nós :as~il!Illllanda1Ílos

que Se guarde e cumpra <.laq ui em diante. E qualquer
pe-sMa SeC':Il]:a.1' da !lY0SSa ju:ril3dicçi'LU, 'que alguns bens de
r-<l~z vender rou em -p~affi'ento ~ér ás Ig.'l'ej~s e Ord·en..,
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por e se mesmo feito perca o'preço, que por elles recebeu,
ou a estimação da divida, por que os deu em paga
mento. E ·bem assim se percão os ditos beus para a nossa
Oorôa.

§ 1.0 Porém deixando alguma pessoa alguns bens em
sua vida, ou por sua morte, a alguma Igreja, Mosteiro,
de qualquer Ordem e Religião que seja, ou havendo-ai>
por successã.o, pode-los-ha possuir um anno e dia, no
qual tempo se tirará deU e.:;, nãO havendo nossa ProvI
são para o;:; poder ,possuir per mai" tempo. E não se
tirando delles no dito tempo, nem havendo nostia Pro
Vi:::ão, os perderá para Nós.

Ord. L. 2.° Tit. 28.

Dos Direitos Reaes.

Direito Real é pode!' Cl'eftr Capitã.es na terra e no mal'.
§ l.0 Item poder fazer Officiaes de Justica, assim como

são COI'reg-edores, Ouvidores, Juizes, MeIrinhos, Alcaides,
Tabelliães, Escri v8es e qtl8esquer outros Officiaes de pu

,tados para administrar Justiça.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ....
. 3.· Item autori lade para fazer moeda .

. 5.· E bem assim servi-lo ú povo em tempo de guerra
pes.:ioalmente, e levar mantimentos ao Arraial, assim em
carros, como eill bestas, barcas, navios, ou por qualquel'
outra maneira que necessario fÔl'.

§ 6.° Item lançar pedidos, e pôr imposições no tempo
de g'uel't'a, ou de qualquer outrcl. semelhante necessi
dade.

§ 7.° Direito Real é poder o Príncipe tomar o carros,
bestas e navios de seus subditos e natuTaes, cada vez
que cumprir a seu sel'vico: E assim' fazerem-lhe ponte.
para passar, e l~var suas. cousas de uma parte para
outra, a todo o tempo q lIe lhe rêr necessario.

§ 8." E as estradas e ruas publicas antigamente 11 adas,
e ?s rios navegaveis, e os de que s fa'lem o::; naveg'a
V81i\, se . M caudaes, que corrãO em todo o tempo. E
posto qu o uso das estrauas e ruas publicas, e dos l'ios
seja ig'ualmellle commum a toda. a gente, e ainda a
to~os o~ anima,ea, sempre a propl'iec].ade dellas fica no Pa-
trl TO aUla Real.. . . .. , •.

§ 9.· Item os pqrtos do ~1l:Lr, oJ;J,c\.e·03,Navios costumão
ancorar, e a:s :re.ndas e ·diI~eito.s,. qüe ele: tempo .a.utigo ,se
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'Costumarão pag'a!' das mercadorias, que .a eLIes são tra-
:zi.das. . I • '.

§ 10. Item as Ilhas adjacentes mais chegadas ao Rei-
,no.. '.' .

§ 11. Outro.sim os Paços do Conselho, deputado' ém
qualq uer Cidade, ou ViJla, para se fazer justiça.

§ 12. Item o..: direitos, que. se pagão pelos passageiros,
atravessando os Rios candae:> ele uma parte par·a outra.

§ 13. Â:> portag'ens e outros quaesquer direitos que se
pagão segundo Direito, ou costume da terra, das mer
cadorias, que se trazem para a terra, ou levao fóra
delta.

§ 14. As rendas das pescari'as, q ue os Rei::, por uso de
long'o tempo, costumarilo haver e levar, assim das que
se fazem no Mar, como nos Rios .

. 15. As rendas, aue autig'amente costumarã.o levar
das Marinhas, em qlÍe se faz o sal no Mar, ou em qual
quer outra parte.

§ 16. Item os veeiros e minas de ouro, ou prata, ou
qualquer outro metal.

§ 17. E todos os bens vago', a que não é achado Se
nhor certo .
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .

§ 20. Item toda as cousas, que cahirem em commis o
por descaminhadas. E por conseguinte as penas, em que
por i so se incorre, ficã,o Dil'eito Real por esse IDesmo
feito sem outra sentença. .

§ 24. E bem assim os bens do Procurador d El-Rei,
que prevaricou seu feito, e por cuja cau,a perdell EI-Rei
seu direito.
. . . . . . . . . . . . . . '." .

§ 30. Em todo o ca'o, onde' por lei do Reino algl1ll1
·deva pel'cer os bens, não per via de condemuação, mas
por a lei expressamente dizer que O' perca; porque tanto
·que fôr condemoado, serão seus bens confiscados, se-.,
gundo fÓL'ma ela dita lei, por as ~m a traspass!,\r, e nosso
mandados, posto lue tenha ascend!3ntes ou 'descendentes:
.salvo se a dita lei outra cousa ácerca dos di tos bens
di~poser.
. . . . . . . . . . . .. .. . .

§ 33. E geralmente todo encarrego as:Xm.real, como
pessoal ou mixto,' que seja imposto· por lei, ou por' cos~
tum.e dengament.e. appro'v-aelo,.: .,: t.. . ~. .: :.'. .' ,
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Ord. Liv. 2. o Tit. 36.

Como pela 'l:e?'bal ncO?'poração se unem á Coroa do
Reino os bens confisca,dos.

Para que seja sabido o modo, perque se faz a verbal
incorporaçã.o na Coroa dos bens e heranças, que pur
alguns casos são confiscados, declaramos, que quando
se mostrarem algllmas rloacões feitas a qua.esquer pes
soas de bens, terras ou herdamentos, que por uelictos,
que commettessem as peví'oas, cujos forãO, ou por mor
rerem abintestado e em herdeiro~,ou por serem indigno~

ou por outra qualquer maneira fossem confiscados, Se
em as ditas doações forem postas estas palavras: que
Nós confiscamos, apro"priamos, unimvs, ou incorpo
ramos os ditos bens, ten'as e he'rdamentos á Coroa
de nossos Reinos, e elles assim confiscados e apro
priados, os clamos e doamos: - pa taes palavras po tas
Das d0acões os ditos bens, tel'l'aS e herdamentos, e quaes
quer outrol:l Direitos, fiCãO realmente incorporados e feitos
da Coroa do Reino. assim como se fossem com toda a
solemnidade de dire'íto escriptos e postos nos livros dos
proprios bens da Coroa. E os taes bens assim verbal
mente á Coroa aprop!'iado~,ou incorporados, tem e devem
tel' em todo e 'pel' todo as proprias qu~liu,ades e condi
ções, que tew os beu" e terras, qne com toda a solem
nidade forão incorporados e ioscriptos nos livros dos
proprios. Porque a tal incorporação verbJI é de tal e
tanta eflicacia, que deve haver o mesmo effeito, que
tem a C1CtUc! e corporal inoorporacão, e que tem os bens
e terras, que sempre de tempo antig'o ,fori1O e vão da Co
roa do Reino, e devem ser julgados pelas mesmas leis,
ordenaç0es, costumes, Qualidadeill e condicões, perque St\:

julgão os ditos beJlls l:1a- CorOIl do Reino.•

Ol'd. L. e.o Tit. &2.

Da ordem, q'l}-e os Sq,cadore.s d'El-Rei ter.qo nas
execu~ões.

Quando os nossos Sacadores e Porteiros p(\r nOSSHS di
vidCls fizerem as penhoras sem Tabelliao, ou EscrivãO,
fal-a~-h[Q perant~ testemun.has. E.farú,0 10~0 assen.tar'p.o
ESCrlYáo do OfliCil..'), ou a um Tabelha-o pubhco 0nde forAo
feitas, e os nomes das testemuD<ha~,.queforã..) presentes.
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E se coffisigo l€var<lm. Eseriv~, perante e'Ue e p'ell'aate
as testemunhas fwão as penh{;)1"as, para se-sa'be.r quaBtGS
e quae::; penhores farão tornados. E se nã0 levarem Es
crivão, e lhes cumprir levar Tabemão, não serão as par
tes obrigadas pagar ao Tabellil10 cousa alg'uma, mas 'Ü

acador, ou Porteiro, que o levar, será obrig'ado .a lhe
pagar o qlie direitamente lhe pertenca, assim da ida,
corno da escripta, que fizeT. Pl)rém, quand-o o Tabelltião
fôr chamado pela parte, por elIa querer quitação do que
pagar, ou que lhe seja dada certidão dos penhores,
que lhe sã-O tomados, ou quizer fazel' algum requerimento
ao acador, ou Purteiro, será obrigado p<lgar ao Tabel
lião tudo o que lhe pertencer, assim da escriptura,
como da ida. G quando o Tabellião não for levado aos
taes actos per requerimento da parte, posto que :vá a
requerimf:nto do Sacador, OH Porteiro, não será a parte

'ubl'ig'ada pagar mais, que a escriptura do que a seu Te
querimento se fizer,

Lo E se os devedores mostrarem Carta de quita do
que devem, ou de espaços, que lhes sejão dados, e aos
acadore, 0\1 Porteiro", cumprir o tl'a lado das tae
artas, ser-lhes-ha dado á cnsta das partes, que as mos

trarem.
2. 0 E quando houverem de arreca ar as dizimas das.

entença , em que os devedores forem condemnados no
principal e penas, farão exeC1.'lcão pela dizima do prin
·jpal, e não pela dizima das 'penas: salvo quandü os
redores tirarem sentencas contra os devedore do prin-

cipal e penas, ou quando acharem que os cl'edores le
"á,rão as penas aos devedores.

3.o E os devedore nilo serão constrangidos pagar o
que deverem, 'enã.o nos lugares, em que Sãl) moradores,.
e os acadores, ou Porteiro não os obrigarão a leVflrem
o que eleverem aos lugares, onde vil\Tern ::>s àlmoxarifes,
<>'1 Rt:lcebedores; salvo se se obrigárão levaT lá os paga
lllentos, ou forem obrigados por 'I'afiào .dos Oflicios, que·
tem, de anooadar e receber o dinlleiro, e leva-lo aos:.
Almoxarife , 011 Recebedores, ou "por r..azão das renl!las,
que tem do,; Almoxarifados, quando nos lugares, onde·
ViVem, Dão 11a Reoebedor. .

4. o E os Sacadores e Porteiros llllOão as penhoras e
execuçÕE's, pvimeiro n08 be·o'" do pi'il~cipal devel!lor, ou
de 3ellS her.deiro" se se 8(}hallem; e n~b se achando entflo,
as facão nos bens l!Ios seus 1:iado.res. E não se aooamlo.
b~os 'do p.rincipal ~eved()'r, nem de seu. fiador, entH.o
Cl'telJ? e ~lelliallJlem 08 pos uid.o:res dos bens, que [Orna
venl!hdos, ou alheauos pel.o princip~l devedor, depGis de
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nos ter obrigados seus bens. E havendo contra os taes
possuidores sentenca, facão contra elles execucão,

5.° E quando o nosso devedor em sua vida vánder, ou
alhear a desvairadas pessoas os bens, que já nos tinha
obrig'ados, ou por sua morte ficarem dous hel'deiros, ou
mais, far-·se-ha execução em qualquer fazen~a, que
acharem, que delle ficasse. E não sendo mda feitas par-

,tilhas, far-se-ha a dita execução em qualquer peça, ou
peça da dita fazenda, que melhor parecer, para paga
men lo do que deverem, que com mais brevidade e fa
cilidade se possa vender. E sendo as partilhas feita~ entre
os herdeiros dos devedores, farão a dit':l. exe:lução por
toda a qnantia da divida na fazenda dos devedores,
que acharem em poder de qualquer herdeiro. E sendo
dous, ou mais herdeiros do dito rlevedores, arrecadarãõ
a dita divida pela fazenda de cada um delles, que me
lhol' parecer ao Contador Mór, e melhor parada estiver,
nos ben', que tiverem em seu poder, que farão dos de
vedores, porq uanto a fazenda do dito devedor fica sempre
obrigada e h'ypothecada il.s ditas dividas, e pass,ou com
seu encarrego e hypotheca a cada um dos hel'dell'os, em
euio poder fOI' achada para por ella se poder haver ill
solido toda a dita divida, conforme a Direito. Porque,
.'~ se fizesse execllcão em todos os hflrdeiros pela parte,
que a cada um co·u bel' da herança, nãO poderil'LO as ditas
execuções haver fim, por serem alguns dos, herdelt'os
ab.:3entes e menore , e Mosteirus, e terem mUlt'\S vezes
vendilla e alheada a fazenda, e pa sada a terceiros pos
suidores, e se haverem de fa'ler liq uidaçoes, e por ou tros
inconvenientes, com qlle nos as divida;; se não podem
arrecadar, E se Q quinhãO daquelle herdeiro, ou aqueIla
proprieciade, ou propriedades, em que il~sim se fiz I' e"-e
CUÇão, nfLO bastar para pag-amento de toda. a di ~Iida, po
der-se-ha fazer pelo que ainda fica devendo, na fazenda
do outro herdeiro, ou hel'deiros do devedor, em quaes
.quer propriedades, que ficassem do devedor, e melhor
parecer, até a quantia, perque nossas divid,as sejão ar
recadadas e pagas. E ficará ao herdeiro, ou herdeiros,
de que se as ditas dividas arrecadarem, seu direito salvo
çoptra os maio cohel'deiros, para haverem deUes o que
lhes couber pagar da dita divida.

6:° E se não acharem bens do principal elevedor, ou
de seus h releiros. qUtl delte herd'tssLm, nem seus fiadores,
e sa houvf:ll' de fazer exeCUcl10 nos bens dos devedores
dO$ nossos devedores, mand·amo$, que a toll execução ,se
nã.o façf\ em seus bens, até. elles primeit'o serem ou-o
vidos, E ac}:l.anjo, ,que vel'.dadeiran;l.c~pte forão ouvidos,
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então os ben desse, devedora.., dos nos 'os devedores
andem em pregã tanto tempo, quanto andarüto, se as
execucões 'e fize!;sem a requerimento daquelle, a que
elIes fossem obriga.dos, E g'uardar-se-ha na dita arre
mataçilo toda a solemnidade, que se deve g'uarJar nas
execuçõe.s qu~ se faztlm pehs dividas de quae~ql1er ou
tr·1S pes oas particulares. Porêm, se o devedor de nosso
dev dor lhe 1'Ó1' obrigado por l'<lzãn. de <I1guma avença,
ou contracto, que ambos tenhao feIto, que pertença á
reuna, ou contmcto, porque o dito nosso devedor no.:; é
obrigado, vender-se-hão seus ben" e far-se-hA. em elles
execução, ao:; im como por nOE'sa divida S:J deve fazei'
fiO!'; ben~ do nuE'SO devedor.

7.° E se o acadore, ou Porteiro' penhorarem alg-uns
no ·sos devedores em bens moveis nos termos da, Villa
e lugares, tanto qne fizerem a penhora, porão os pe
nhore per conto e' recado em mãu de um visinho do
fl:'nhol'ado que seja fiel e idoneo para os ter,' E se o
penhol'es forem bastantes, pal'a per elles podermos haver
tudo o que per o dito penhorado nos 'é dMido, ou posto
que o ng,o sejão, se o devedor tiver outros bens, perque
a divida se possa haver e elle req uerer, que o pe
nllOra não ,:ejã.o levado ás Villas e Iugares, e se vendao
no Illg'ar, onde estiver'3m, e que hão o pragoes paI'
corridos, pao arlo~ oi to dias, O' acadore e Porteiro os
vl'luderJ,o e arramatal'dO no dito lugar" p,m fazel'em mai
custa ao devedor em o; levarem á.., Viltas e lugare ,
~endo o req uel'imento da tal pal'te escripto per Tabellião,
ou E cI'ivão, e a ".sign!tdo pela me ma parte, pal'a em
nenhum tempo negar o que disse. l'; sendo na. cidade de
Li boa e 'eu tel'mo, ou cinco leguas ao redor delta, an
dar~o os bens moveis em pl'egilO tres dias sómente·.

8." E não sendo o penhores ba 'tantes, ou nilO ten'lo
o deverlol' outr'o' bens, perque nó pos'a.mos haver tudo
o que nos fol' devido, então, se pas'ados o~ oito d:a
n'io pagarem, ou p3ssado os tre', sen o na Cidade de
Li b01, on eu termo, como dito he, e aos dIto Sacadora", e
POl'teiros pal'ec2r, que e achará mais pelo penhor 5,
sendo levados a Villas e lllgares, lev.'.l-os-hão a ellas
á cu",ta dos penh rado , SHUrlO 03 devedore requel'idos,
ql1e vão ver como se os penhol'es arrematão. Porêm, e
e,lle.> quizerem daI' b ::ita, ou homen.s, em que se levem
por menos sua custa, os acadnras e Porteil'o neHas os
levem e nas praças e !'Uas p Ilblicas das Villas· e 1ug-al'e:>
se venderão .em pregão, 'e arrematarão a quem por elles
mais der. E não serão obrigados a os trazer em pregão,
mai.s que o dia, em que se alTematarem pois .os,.oito
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.dias iSã/) passados, e os devedor.es forão contentes .d.e<os
haverem por pregoados.

9.° E tudo o que dito be ne~te Titulo, haverá lug:ar
no:> Sacadores, Mordomos, ou Porteiro, que per os Rei
]Jassados, ou 'Per N0s fOllem dados ao Prelados, Mestres,
Drdens, e olJtras pessoas, que tenl1ão de Nó:> poder
para exeol!Ttar, quando forem .]'lenhorar seu" devedores.

1,0, E qU3fldo dermos espaço "para algumas pessoas
não serem executadas em suas faílenda~, 011 divirlas, e
'ao tempo que os dermos, os taes uevr'dorE;, fNem ja
penhorados. mandamos que os toles penhore" andem em
pregão, até ele todo acabarem os preg'ões, q ue e bão
de dar, para se fazer arremalaçFi.o, a qual sómente fic,lrá
por fazer, até se acabar o t:'spaçu, Ljue tiverOlO; !lado.
E acabado elle, se fará a arrematação (não ,e mostrando
outra Provizã0 para se não fazer), sem mais os bens pe
nhorados andarem em pregão, que aquelle dia da arre
matacão: E sem mais a parte ser para ella citada, posto
que õ ,espaç@ fosse per muito tempo. O que 'haverá.
lugar, assim nos e'spaco"', ql'l,e dermos em no. sas divida,
'como em quaesq uet' óutra:> pe~soas partico lare~,

11. Os nossos SacadoT~s e Porteiros, que hão de fazer
as eX'ecuções das nossas iIi vidas, levaráo das penhoras
e t'ntreg'as ·d~llas e arrematações, qne fizerem do ben
de nossos de'vedores, e por entt'ega, que fizel'em. aos
compra:dones dos bens. que lh.es forem arrematados, tudo
o que he ordenado per nos a' Ordenac~e" aos Officiaes,
qlJe fazem a3 execucües, que mã.o tell1 mantimento j o
que assim havemos por belO, por o pouco mantimento,
que de Nós 'tem.

12. E em ·tudo o mais, em qme esta Çlrdenaçã.o náp
contra'l'iar ao que se contêm no (Liv. 3") Titulo (86):
Das execugões, que se fazem gerallmente, se gl'lard<:1l'ft
Das chitas execuÇtoe3 o que lá está disposto.

Or.1. L. ~,o Tit. 63.

Das exeC1~:;ões qu,e se fazem nos que devem cL fazenda
d Hl-Rei,

Os Rendeiros das nossas ReGelas, ou trat'Os, que nãl'>
pag'ar.em aos '110SS0$ rnlíle$oureiros, 0'1:1 A1moxtarih~saos

tempos. elill que são 'Obrigadas pag.a1', 'ou não d.erem
penhore!> de OUN>, ou prata. que 'Vakhã.ill '3. 'dJiv,jila, pa:s
sados dez t<il.hllg ,do tempo .t11a o;bIlitg·a.çãi0, "ejão .lego presos,
e .áa prisãi@ se faça a ex,ecu'çãO de 'suas fuz.eadas e ·t!I.·e
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senso fiadores. e abonadores. E em qua<Rto rriiol denerru os;
penhoresl ou não f(trem pre20s,. não. serão ouvidos· com..
embargos, nem suspeicoes. E tanto qtueô os der~m~ ou
forem presos, serão oúrVidos sobre, as suape~oes e' em
bargos, qlu,e allegal!em.

§ l.0 E quando os Arlmoxarifes e E~ecutores(hou erem
de fazer- eX.ecucão nas fazendas de nossos de.ved'Ores, os,
farão req,uereu 'uma só ve:u, j,untamente parat pagamento,
penho:V8l, execução e arnematação da fazenda, declàran
do,..lhes, que não hão de ser mais requeridos. E nos
autos se fará d;eclaração de como forão requeridos ne ta
fórma. E. posto q,ue se não faca fsta dealapacão, o tal
-requerimento será bastante pâra torio o acinia dito. E
nos ben de raiz serão aitado o marido e a mulhn,
e nos moveis o marido sómente. E 'endo absentes. ti.rará
a pessC!la, que fi.zer a execução, duas te temunhas sum
mariamente;. e constando per ellas sua ab encia, e que
se Uilo sabe lug3lr certo, onde os tem, os req uererá per
Edictos de nQve dias, que fará preg'ar no Pelourinho
do lugar d' execução, ou em Olltl'O lugar publico, e
us fará' pregoar. E passados os nove dias, procederá
na execução, como se ps oalmente forão requeridoc::.

§ 2.· E ps bens de raiz andarão em pregão vinte dias,
e os moveis oito, em cada um dos quaes se dará um
pregão sómente, •endo presente o Escrivão d:l exe
cucã.o. E posto que os pregoes se não dem ~ontinuos

no" ditos dias, fica:rão as arremataçoe varlios<:18. como
se dirá no Livro terceiro, Titulo (86): Das execllções.

§ 3.· E as pe soa, em que a fizerem as execuções.
erao obrigadas dar lançadores a!J fazendas, que II es

forem mettidas em pregão, do dia, que os pregoes come
çarem a correr a. quinze dia. E não os dando. 011 ha
vendo lancadores, que lancl:lm mai nelles, erão os
.deved0res "desapos ados della, para poder livremente
lançar quem quizer.

§ 4.· E notiócar- e-h1l. ás pes oa , 11 que se arrema
tarem, q'le em nenhum tempo as tornaJ;i1o a cuja forão,
nelIl ii. outras pessoa::;, llue lha' tornem por ve?-da,
nem doacã.o, nem arrendamento, nem per outra "la al
guma, sob pena de perderem as dita fazendas, a me
tade para quem os accusar e a outra para nossa Fazenda.
E as e oripturas e contractos Seral) nullo:!, salvo sendo
já paga nossa Fazenda de toda 11 divida. não sendo.
porêm p~1' quita, que lhes seja feita. E na Carta da a~

remataçã0"se-fará esta, decl~.ração, e· se·declarara outrOSl,
-como. o . devedores fi:cao desapossados, sob pena de o
OlImial, (ij,1U.fu :fiZI:lD' a,' e!Ke.eu Çiio, pag:a-r pela sobredita
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maneira outra tanta quantia, como nella montar, sendo:
Executor, e sendo Almoxa,rife,' Dão lhe será levada em

. conta a dita quantia. .
§ 5,· E nenhum Oflicial de nossa fazenda, nem dos'

Contos, lance per si, ni'm per outrem nas fazendas, que·
se venderem por dividas nossas, nem se lhe recebão os
lanços, posto que outros lançadores não haja. E provan
do-se. que fizerão alg'uns lanços nas ditas fazendas, e
111es forão arrematadas, as arrematações serão nullas, e
as fazendas lhes poderão ser tiradas a todo o tempo
pelas pessoas, cujas farão, ou per seus herdeiro, com
os fructos do tempo, que as houverem, pu to que passe
de quarenta annos: por qllanto os havemo por consti
tuidos em ILá fé, para que não possão fazer seus os
ditos fructos, nem prescrever as propriedades. E haverão
as mais penas, que houvermos por nosso serviço.

§ 6. o E não havendo quem lance, havemos por bem,
que depois de corridos os pregoes, as pessoas, que fize
rem as execuçoes, possão lançar b que lhes bem parecer,
para se tomar a fazen la em outra tanta quantia prlra
nossos proprios, não' se fazendo nellas Clutro inaior lanço.
A qual quantia será tal, perque nos a Fazenda stê e
gura, sob pena de se haver a diminuição, que nisso
110uvel', pelas fazendas das pessoas que fizerem as exe
cuMes.

§ 7. 0 E depois de tomadas as fazenda. para o pro-o
prlOs, farão notificar ás pessoas, cujas farão, que dentro
de oito dias paguem as quantias, porque forão torr:adas;
porque não vindo no dito tempo, não poderão mais al
legar razão alg'uma, nem embargos de nullidade que
possa ter a dita execução e arrematação, nem se poderão
em tempo algum chamar a lesão de menos da ametade
do justo preço. E serão constrang'idos, que dêm os tí
tulos das ditas fazendas, que se ajuntarão aos autos das
al'rematflçõe.3, e serão enviados á nosva Fazenda, pará.
nella serem vistos, e se 'PH~sarem as Provisoes nece,-
arias para as quantias serem levadas em conta ás pes

soas, a que tocar, e se carregarão em receita sobre o
Almoxarife, que fizer a execução, servindo ainda o c~r

rego; e não servindo, se carregarilo sobre o Almoxal'lfe
do Almoxarifado, de que fel' o lugar, em que as fazendas
estiverem, para arrecadar o que renderem, do tempo
que forem tomadas, em diante.

§ 8.· E as pessoas, que fizerem as ditas execuçoes,
farão logo arrendar as dItas fazendas em pregão a quem
mais der, não sendo aos donos denas, nem a seus pa
Ie~tes. As quaes se arrendarão pelo .t~mpo s6mente que
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estiver p0r correr das r~ndas do 'Almoxarifado, para an-'
daI'em com os arrendamentos dplle. E ás pe~soas a que
forem arrendadas, se notificará, que as não tornem a
cujas foruo, para éiS possuir pel' arrendamento, nem per
outra maneira aIg'uma, ob pena de cincoenta cruzados~

a metade pa-ra nossa Fazenda, e outra para quem os
accusal'. Do que se fará termo nos autos, assig'nado
pela pessoa, a que for arrendada, e se fará disso decla
ração no arrendamento. E as pessoas. que fizerem as
execuçoes, farão carregar logo em receita ~s qllantia~,

per que farão arrendadas. sobre o Almoxarife. E arren
dando<e logo, quando se &rrematarem, far-se-ha LIma
só receita das fazendas e rendimentos pelos ditos arren
damentos aos Almoxarifes, declarando-se sempre nos
autos das execuçoes a quantia porque se arrendárão, e
como sobre elle fiCão carregadas em receita.

9.° E nas execuçoe , que per nossas dividas se fi
zerem na Cidade de Lisboa e seu Termo, e de redor
cinco leguas. ou no lugar e Termo, onde os Contos
stiverem, e de redor cinco leguas, ora sejão feitas per
mandado do Contador da Cidade, ou pelos Executores
das ditas dividas, que lhes fôrem carregadaq em receita,
andaráo os benEl moveis em pregão tres dia:;, e os de
raiz nove dias sómente, posto que per nossas O"denaçoes
nos outros lugares hajão de andar mais dia::;. E sendo as
dita arrematações as im feitas nos ditos tres dia, e nove
(guardando- e em tudo mais a fórma das Ordenaçãe~),

ticaruo firmes e valiosas: e sendo caso, que depois de
corridos os pregões, os tres diai', e nove, não hOll ver quem
lance nelle , havemos por bem, que o Contador da Cio
dade (fazendo-se as execuções per seu mandado) possa
lançar as quantias, que lhe bem parecer, e assim os Execu
tores nas execuçoes, que fizerem pelas dividas de sua
receita, com parecer e consentimento do dito ontador:
o qual declarará sempre em hum termo, per elle assig
nado nos autos das execu cães, as quantias e preços, que
lança nas' ditas fasendas: fazendo-se as diligencias e
declarações, que acima dis5emos nas execuçoes, que se
fazem fóra da idade e seu Termo: e pela mesma or
dem se metterão nos nossos proprios. E as pessoas, cujas
ClS fasendas farão, serão obrig-ados dar os titulas dellas,
que se ajuntaruo aos autos das ditas execucoes, como-
acima fica dito. . ,

§ la, E mandamos a todos os Ofliciaes de Justiça~

que tanto que alguma sentença, dada em favor do Pro
curador dos nossos f~itos, lhe fór apresentada, a dêem
11 execução com muita breYidade, dentro de dous mezes,
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ao mms tardan; do dia, que lhes fô,r apl'eseliltad'a, E do di '1,

t q.ue' a exeewç1í'O fôr feita, a hum mez" a maclildel~l' per
instrumento; plu-b:lic-o ao Pracurador dos nossos, feito;:.
E vindo alguma palite com: embargos a ena, os enviarão
log01 a0S Desembamgarlores, que a selillten.ça d'erão, sentia
as p'aJrtes req'l!le-riciras l'lara as vivem seguir. E as ontras
diligeRúas quaesqu,er., que' lhes forem mandadas fazer,
as farllo eom ml\l<ita- brev.idad'e nos termos das Cartas,
q'Ue :lobre isso lhes fOliem passadas, E h8lv'endo-se de
fazer as e:x;ecuções, ou dilig'erneias nas- Ilhas, rna:udarão
.as certidões O' m8lis, b're'veJ'l])ente qlue Jilader ser, não p8ls"
s8Iwdo de oito mezes'. E os que assi o não cumpr.irem,
pagara.o pela primE'ira yez viNte cruzados par81 as des
pezas' da Relação, (!lU da' Fazenda,. de que a Carta, ou
sentença fôr, e pell3.. segunda, serão suspensos· dos Uf
ficios. E s.endo mo 'tuad certidão aB3 Juizes de nossos
feitos de C0mo o ta} oflieial recebeo- a sentenca 011

Carta, enãio man.d'ou a certidão' de (wmo, a cumppio, e
eXoecutoll nos termos. aeí.ma dit0s (sendo embargadGl'),
mandarão nelles execut8lr as ditas penas.

0:;-(1. L. 30 Ti~. 59,

Das p,;'o1)aS que se devem Fazer PO?" escriptu?'as
publicas.

§ 1.0 E não sómeot3 isto haverá lug-ar nos cont.ractos
e disposições' sobreditas, que forem feitas em nossos
Reinos e senhorios, mas aindfl. nos que forem feitos fóra
delle~, onde NGS em arraial forrno~, ou stivermos, alI

-em armada, que p.er Nós, ou per nosso Capitao per
nosso mandado fôr feita; e nos contractos feitos fóra
em· alguma outra parte se guarde o Direito Commum e
Ord.enacões e Costumes do Reino.- onde esses instrumen-
tos e cúntractos forem f.eitos. .

§ 17. r em hav.erá outrosi lugar nas encom>mendas,
que vierem da India e de outras' partes de fóra destes
Reinos, asai de pedratlia, como ere quaesquel' outras mer
cadorias. nas q'uae.s se receberá provai de testemunhas,
<como per Direito se requel'e, posto que o preço das taes
<cou:,as exceda a quantIa de sessenta mil réis.
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Ord. L. 3° Tit. SO.

Das eaJecuçõ~s, que se finem geralmente per a~ .
sr;nlenças.

§ 13. E se algum devedor, depois de ser condenado
em alguma quantidade de dinheil'o. pão. vinho, ou outra
semelhante cou~a, que se costuma contar, pesar, ou
medir, alhear seus bens em prpjuizo do vencedor, por
nelles se não fazer execução, eja preso, e o nilo soltem
até cumpriuamente satisf1.lzer ao vencedor, sem poder
fazer ceSl;ão. E sentIa casado, e tendo bens moveis e
de raiz, e por se fa~er exeeução da flentença, que contra
clle lõr dau/l, nos bens de rtliz, aIhear os lllOveis de
pois de ser conden do, por prejudicar a sua mulhP-r, seja
preso, e lião o soltem, até que tr1.lga os bens moveis,
que emalheol1, para se nelles fazer execucà0, <1e ma
neira, que a mlJlher nlo seja damnificadu' nos bens de
raiz pela emallJeaçao, que o marido fez dos bens moveis.

§ 18. E se a eXp.cuçãO se ret:lrdar com embargos, com
que a parte condenadi\ venha., ou por sua causa1'e não
acabar dentro em tres mezes. o cOl1l1en'ldo será logo
preso, conforme a qualiuude de sna pessoa, e nilo será
solto, até a exeCucã) com etfeito ser finja, :-aIvo con
stando ao Juiz, que se n;!o acabou dentro dos tres
mezes por Célu::a e culpa do vencedor. Porém a p!lrte,
que per tal cau<(\ fôr presfl, pOllera Clggravar per }le
tiç-'o .. on instrumento, se lhe pal'ecer, e nlo lhe será
recebIda appellação neste caS'J.

OJ·d. L. 3° Tit. 9-1.

Como se hão de arrt'caàaro e arrematar as cou.sas
achadas de unto.

§ 2.° E 1;e ...... Yif'l' o dono da COC:Sfl, que fôr achada.
de vento, e fiter ct'rto, que he sna, set··lhe-h'i entregue
e jli:t(rarM ...... flS CllSt:1S, 4ue fez em a m' nter e guar
dar ~e della. se não ser\ iu (o gu· rJa ou l1pposita J'io).

§' 3.° L'; nã.o lhe sai.nuo uon 1, o ~ ulgador l li qITe
o ctluhp-cimento pertencer; ~pndo requenlo, e "Pondo o!3
autos f-itos na furlna subl'edita, jul;.!é1ra ...... fi qllem o
dit'eito rio vento pel'tencr'r, O' ditos grlllUs. ou be.~tas,
que assí andarem ue vento. E tanto que lhe forem

P. F. II 2
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julgadas, as poel erá vender e arrematar a quem 1h'3 aprou
ver, e fará dellas como de cousa sua. E posto que
depois de lhe serem' julgadas, venhão seus don03 a de
mandaI-as, não serão ouvidos, nem recebidos á tal de
manda.

O..d. L. Llo Tit. õS.

§ 3.° E se alguem comprar alguma cousa, ou a houver
per ,";ia de escaimbo, ou doação, ou per outro titulo se
melhante, e na escriptura do contracto lhe foi dado
poder per aquelle, de quem houve a dita cousa, para
tornar e haver a posse della, dimittindo de si e des
amparando a dita posse, em taes casos, e cada hum
delles, o que houve a cousa poderá haver e cobrar a
posse della, não achando quem lha contrauiga. E os ta
belliiles, sem outro mandado de Justiça, lhe poderão dar
instrumentos publicas de como tomarão a posse, vendo
primeiro as cartas das compras e escaimbos, ou doaçoes,

-feitas sobre as ditas cousas aos que quizerem tomar a
posse dellas; e nã.o vendo elles as cartas, ou algum
justo tit~lo., pel' que a cousa lhes pertença, não lhes
dêm instrumentos de taes posses, que assim quizerem
tomar, sem especial mandado e auctoridade de Justiça. E
fazendo-o em outro modo, pag'arão á parte, a que pertencer,
a perda e dano, que sobre isso se lhe recrescer .

Das compensações.

§ 5.° E bem assi, quando alguma divida de quantidade
for devida a Nós, ou alguma Cidade ou Villa, não ha.
verá lugar a compensação; salvo nos cas")s que se acha
rem per Direito, que se pode pôr compensação á divida,
que he devida a alguma Cidade ou Villa.

CODlGO DO COMMRRClO DO IMPERIO.

Art. 3~. Tod'JS os actos de commercio praticados por'
estrangeuos residentes no Brasil serão regulados e de
cididos pelas disposições do presente Codigo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .

Art. 125. Silo iuadmissiveis nos Juizos do Commer
cio quaesqut:r escl'Íptos. c.)mmerciaes de obrigações
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contrahidas em territorio Brasileiro que não forem exa
rados no idioma do Imperio; salvo "endo estrangeiros
todos os contrahentes, e neste caso deverão ser apresen
tados competentemente tradnzidos na lingua nacional.
................................

Art. 309. Falleceodo 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 que competir a arrecadação da fazenda elos au
zentes não poderá entrar na arrecadaçã.o dos bens da
herança do fallecido que eristirem na massa social, nem
ingerir-se por fórma alguma na administração, liquida
ÇãO e partilha da sociedade; competindo sórnente ao
mesmo Juizo arrecadar a qnota liq \lida que ficar per
tencendo á dita herança.

Art. 310. As disposiçoes do <ll'tig'o precefle~te tem igual
mente lugar, sempre que algum commerclante que nfio
tenha sacias, ou mesmo alg'uem, ainda que não seja
commerciante, fallecer sem te tarnento, nem herdeiros
presentes, e tiver credores commerciantes : ...... ,

Al't. 424. As contestaçoes j udiciaes que respeitarem a
actos de apresentação de letras de cambio, seu aceite,
pagamento, protesto e notiticaçao, serão decididas. se
gundo as leis ou usos commerciaes das praças dos paizes,
onde estes actos forem praticados.

Art. 628. O contracto de fretamento de um navio es
trangeiro exequivel no Brasil, ha de ser determinado
e julgado pelas regras estabelecidas neste Co ligo, quer
tenha sido ajustado dentro do Imperio, quer em paiz
estrangeiro.

ARTIGOS DAS SISAS - DE 27 DE SETEMBRO
DE 1476.

Cal)itulo 1.0
•

be toda a cousa, que fôr comprada, vendida, trocada,
ou escambada, fóra pã? cozido, ouro e prata, paguem de
sisa dous soldos por l1vra:, S. O comprador hum, e o
vendedor outro. Assim mesmo dous soldos por livra de
q\lantas vezes as ditas cousas forem vendidas, trocadas,.
ou escambadas .....
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Capitulo 4."

S 2." A qU!ll determina cão vista por Nós, mandamos
que se cumpra, e guarde; pela g'uisa que se nella, COT,l
tém j com esta declarl.1cilo, que hssim cumo o vendedor
perdia °preço qne recebia, e o comprador perdia l~'cousa
q ue com prava, quando não escl'evlão, por essa gmsa pa
guem e. si3a em dobro .....

§ 7.°. E porquanto Nós tl:'mos dfldo franqueza aos cbris~
tãos de nO::'S08 Rtlinos naq ueIles casos, q ne nossos artigos
de.'5caminhflvã-o j pela primeira vez cabindo em taes erros,
pagnem sisa e;u dobro, e assim pela segunda vez em
dobro, e pela tercei ['li. em tresdobro ....•

Capitulo G."

Se algnma venda fôr feita de bens de raiz, ou moveis,
ou de outra:> q uaesq uer cousas a prazimento das partes,
e tal venda fã!' escl'ipta no livro tias nossas sisas pelas
pat"te~, ou caLla huma df'llas e depois di:::to se de:;fizer tal
venda pelas partes, mandamo:'! que em tal caso elIes
pelguem a. l'\ós nova Si8'1. E achaudo-se que tal venda
por direito não vai, e fôr desfeita por seutenca, em tal
caso· não haj ii. ahi sisa. E se o com prador fôr' escrever
nf) livro da sisa sem o vendedo~', ou o vended'lr sem o
comprador, e aqudle que n:io foi eSCl'el'er contradisser o
que as,;irn be eSCl'ltl, lllanClamJs que aqudlp. que escre
veu, pague a sba toJa, ficandll-lhe re3guardaLlo seu di
reit') cO,ltra. aqnelle, qlle o contradi .,el'.

§ 1.0 E se alguns bens de l'ai7. forem vendidos por sen
tenca, que alguma. pe",soa haja cant,ra outra, e depois
da 'venda delles fôr achado per Direita que taes bens
não fOI ão ve\l(lidos direitamente, e tal seutenca porque
vendidos forem, lôr revogada, e havida Pf)I' ne'nhullla, e
tornado; os bens aquella pes.-o(l, cujos ante:: el'ão, man
damus que quulIdo ttll caso acontecer, a sisa delle car
rrgue sub,'e o que fuí condenauo. E se já a sisa era
paga, que a torndm áqnelle,:, que a pHga' ão por áquella
pessoa, que tal i'lis'l recebeu. E se fui lJor nosso Re~ebeul)r,

e t~es dinheiros já tiver entrt:gu:,s ao nrlSSO Almoxilrife,
o dILO Almoxal'ife os torne por Alvará do nosso Contador
da Coml:lrca, e lhos leve em deSrWZI1, mostrando-se q,ue
~ão postos sobre eJle em recf~ib. E as.,im se levem em de>'l-:
pE-za ao Recebedor, se sobre elI(~ f '1'.10 postos em receita.

S 2.~ Outrúsim se alguam vendeu bens de raiz, e foi
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escrever a venda dellps no livro das sisas. e sua mulher
nã.o outorgou tal venda, e se desfizer por Direito, deterwi
namos que não h<1ja Ilhi sü:;a.

§ 3. o Outrosim se aluou ma pe~soa foi e!'cl'ever alguma
venda, ou compra no livro das ~isas. não dt:>clarando ver
dadeiramente por q1.lanto preç fez a dita compra cu
venda, e quizer depois tornar a declarar a verdade, para
se assim escrevp.r, antes de serem passados tres dias,
de;erminamos que o possa fazer, sem haver pena alguma,
por não ter dit'l a verdade.

§ 4.· Ontrosim muitas vezes acontece entre os herdei
fos, que herdão alguns bens de raiz, quando 03 querem
partir, pur vir a boa igualdade, e cada um haver direi
tllm u nle o que lhe pertence haver, tonarem huns aos
outros dinheiros por alguma melhoria que hão em al
guma parte da particdo, que a'sim fazem nus ditos bens:
Dranrlamos que em tal ca~o nHo haja ahi sisa de hlJma
par.te, nem da outra; j)nrqlle não he vpnda, nem escambo.
Porém se os dilOS bens forem partidos, sem 8hi entrdr
de huma parle á outra tornai' dillbeiIo, e depois de tal
particão feita algnma das partes se cmcertar com outrn,
que lhe deixe taes bens, e lhe dá por elle» certos d~nheil'os,
pague-se uelles si:,a, porque hd verdadeil amente venda.
E se cada huma das Partes se Rccordar com a outrll. que
lhe deixe e~ses hens, qne assim houve em sua partiçao,
por outr s q ue lhe p l' elles dá, que são fóra da dita be
raoca; ou antes que sejã.o partido>:. se cO::Jcprtar que os
na • parlão, e pelo quinhãO que ahi tem, dá outros de
fóra da dita hel'aocl\., ou dinheiros por elies, manlÍflmos
que em taes casos epague delle~ sisa' pol'que he direito
escambo, ou vellda. E se os ditos hertleiros depois da
pHrtilha ser feita entre elles trucarem nlguns bt'ns de
raiz. ou moveis da dita herança, on partilh1.l, huns pelos
outros, em tal caso haja ahi t· mbe;n sisa, por que he
vElrdadeira troca.

fL'8J.llitulo :1.1.

Item que El-Rei, Rainha, Infantes, Prelados. merca
dores Estrangeiros, Frades, Clerigos, nem outra alguma
pess a, de qualquer estaf !I1, e condiçlo que seja, não sejão
escusados ue pagar as ditas sisas......

§ 3. 0 Item, que se EI·Rei comprar, ou escambRr algu
mas tp,rras, ou outros heruameutos, que sej,ão da corôa
do Remo. ou comprar novamente, ou escambar de guisa,
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que fiquem para a cOl'ôa do Reino, não haja sisa de huma
parte, nem da outl'a.

S 4.° Outrosim df'terminamos que quando mandarmos
por constrangimento, ou por vontade de seus donos al
gumas cousas para Septa, ou para almazens, e castellos;
a sisa dellas se pague de permeio por ÓS, e pelas partes,
sem emba.rg'o de até g'ora se fazer o contrario......

S 5.° Outrosim determinamo. que, se alguma outra
pessoa de qual,.uer estado, e condição çue seja, tomar
algumas cousas e mercadürias contra a vontade de seus
donos, que elle pague toda a sisa por si, e pela parte,
e que a parte não pague d.ella sisa alguma.

Capitulo ~O.

Item, a Nós disserão, que muitas pessoas fazem venda
de' bens de raiz, e em as cartas das vendas põem condicão,
que, se o vendedor tornar seu dinheiro ao comprador,"até
oito ou nove annos, ou ao termo que se accordão, que
~ venda seja neuhuma. Os quaes dizem, que em tal caso
nllo dev;e haver sisa, poisque a venda he condicional.
E porque achamos, que se isso fosse consentido, todos
por esta maneira venderião os bens de raiz por delles
nllo havermos sisa, mandamos que, quando se tal venda'
fizer, que se pague rlella sisa no anno em que se fizer
o co:ç.tracto, ao Rendeiro a que pertencer, sem embargo
de algum arlig'o, ou ordena cão feita em contrario: fa
zendo-o as partes saber aos· Ofliciaes das nossas sisas,
ao tempo, e pOhl gui a, que por Nós he ordenado. E não
o fazendo assim h})j~o as penas conteúdas em nossos
Artigos.

S 1.0 E se tal venua fôr feita sobre condição,. que se·
haja de cumprir ao diante; assim como se alguma pessoa
comprar pãO se elIe fosse a tal lugar, em que o haja
mister, ou comprar alguma herdade, ou outros bens de
raiz, sobre outra semelhante condição, determinamos que
em tal caso, não haJa ahi sisa; salvo sendo cumprida
a dita condicão, sob a qual o contracto .foi feito..E então
haja ahi sisá o Rendeiro, ou Recebedor, daquelle anno,.
em que fôr cumprida a condição.
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ORDENACOES OU REGIM. DA FAZ. DE 17 DE
• OUTUBRODE1b16.

Capitulo 4.°

Da maneira em que os ditos vedores avisarão os con
tadores das comarcas, e almoxariles sobre os bens
que andarem sonegados.

Outro-si terllo mui grande cuidado de sempre avisarem
os nossos Provedores das Comarcas, Contadcres, Almo·
xarifes, e Recebedores que em cada hum anno procurem,
e saibão por inqillricão, ou por outra qualquer via, e
maneira para que se pOSsãO informar, e saber se em suas
Comarcas andão alguns bens sonegados, que nos per
tenção: e achando qne alguns bens, ou rendas andão
assim sonegados, lancem mão delles e os assentem em o

- livro do tombo do tal Almoxarifado, e Comarca onde se
acharem: e isto não estando alguma pessoa em pos'e dos.
taes bens, ou rendas: e logo avisem de tudo aos ditos
Vedores, e achando algumas pe soas em posse dos taes
bens lhe requererão que mostrem o titulo delles: e não
o mostrando, ou não sendo o que deve, o farão saber
aos ditos Vedares: us quaes com toda a diligencia pro-.
verão a isso come lhes parecer nosso serviço.

Ca.titulo :IS.

Da maneira em que se fará o livro do tombo, que ha .
de andar na fazenda,. e o (orão os contadm'es da
coma?"ca.

Item, por que para boa ordem de nossa fazenda he·
muito necessario, se aber tnda as rendas, direitos.
tributos, e propriedades que nos pertencem, e se 31'1'e
cadã-u para ós: ou dev[Lo arrecadar pelos Almoxa
rifados, e Comarcas de nossos Reinos, e Senhorios: a fim
os que temos todos, como os que para nós se reco
lhem, e se prover a tudo. como seja nosso serviço:
havemos por bem que os dItos Vedares mandem log'o
fazer hum livro de tombo, que nella sempre andará;
onue tudo se assente e escreva em seus titulos, e ordem,
segundo para tal caso he necessario: e :para isto a~siUl,
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SEI fazer, mandamos aos ditos Vedares da fazenda, que
elles mandem logo aos nossos Contadores das Comar~as

que com toda a diligenr.ia, e com melhor cuidado, que
ser possa, provejão os livros dos tombos dos lllg'ares, e
Alrnoxarifados de SU~1S Contaclori<1s. e bem assim os que
andão nos Contos, de que são Officiaes, e pelos ditos
li',TOS, e toua outra informação que purlerem haver, fação
logo mui verdadeiramente cada hum SclU livro do tombo,
que terão na casa dos Cemto, ; no qual assentarào, e es
creverllo todos os bens proprios. que em cada hum lugar
hOl1 ve·rrnos: e todas as rendas, direitos, re;.\,uengos, fÓl'OS,
trib'ltos, e cousas qne nos pertencão, que seJão da Corôa
de nossos Reinf1s: assim os que õra são dados, como os
qne !'e p'lra nós ar~ec~d;j,o, fa7.endo titulo no dito livro
de cada hum Illg>1r, onde os tat's ben', e direitos hou
vermos; e no dito titulo se assentara mui declarad:imente
cada huma cousa per si j especificando logo no tal as
sento a qualidade da tal r1mr!a, e direito, e a,~sim se forem
bens prorrios, a" confrontaçoes j e tambe,n os titulas
porqlle nos perti'ncem, e os bEnS, ou rendas ql1e forem
dada:'>, logo ao pé dpclarem a quem são dad,)s, e em q'le
maneira p,lra em todo tempo se saber, e prover a isso
Cor"o fôr nflso:o servico: e as cartas, por Que taes bens, ou
rendas assim fort'm rlada~ , manuarãa regi ·trar os ditos
Contadoree nos me"mos livros, porque se po<>sa saber a ma
neira em q lIe são daLl"s; e em q e modo nos pertencem
prover a ellas, Do qual livro (',a,ia Conlador enviará. o
treslauo a 1108.;a faz mia para. se treslaelar o que man
damos que 1l"lla ande j onde todas as (l.t~s renda:::, be11!'!,
direitos no:;sos seràO as,entados nos ti tulos ele crlda 1in m
AI~oxarifHd I on le for.:lm; cllm a df'rlarllção Sobl'Nlita,
e toua outra hoa orllem, que elles virem que cumpre,
par'a que no dito livro se po·dl.o i"empre os ditos ben!':,
e' renllas achar juntas, e 110 l'Ig'Hr onde Süo j e se pas,a
saber o qne em calla hum Almoxal'lfuclo, e Comal'r.a ha
vemos, e nos pertence: e este livro anrlará as-im na dita
flJz~n la, e será se'llpre provi lo pelos Vêdore' df'lla. para
se aCCl'eSef'nt'tr ou declarar o que cumprir, segundo os
casos acontecerem,

E por esta me;ma m'lneira se furá nos bens proprlOs,
rend'ts, e direito-, ql1e h tve'no', e no" pertencem, qne
é-tivt'rem n,lS terra::;, que fOro:lU1 dauas a qualqner pes
soas que sejão.
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CaFitulo 9!1,

Da maneira em que os ditos contadores ql1,ando an
darem pelas comarcas tomarão in{ormaçãn das
COt~sas qu.e pe·rtencem a El-Rei, e as arrecadarão,

Mandamos q ue cada vez que os ditos Contadores forem
pe'as Comarcas, (le q'le cada hum tem cargo, haverão
mformaçào peios livros rlo tombo de cada Almoxarifado :
e os Almoxarifes, e Escri ãe~ de seu:> Officios, e por
outra qualquer maneira. que o melhor puderem sllber de
todas nossas renJa , e direito", fol'Os, tt-ibutos, censos,
emprazamentos, afforamentos, jugada', oitavos, reguen
go", montados, de::,caminhados, rios, pescaricls dellf's,
ressios, pacigos, coutadas, soutos, sesmal'ias, matas,
casas, herdades, olivae~, padroa~los de Igrejas, bens de
abintestados, cousas de renda de veo~o, peixes reaes,
peceio de mercadoria, apparelhos rle navio, e cousas que
o mar lançar fóra á cost'1 delle de n<lvios, que se per
dessem no mar; a que não forem achados donos a5 quaes
farão arrecadar para nós porq 11e nos pertencem de di
reito : e assim saberãO parte de todas as Oluras cousas,
q1Je a nós pertencem; e devem, e podem pertencer; por
qualquer fórma que seja nos dilaS Almoxarifados, cie que
os ditos Contadores tiverem cargo: os q llaes saberãO os
lugare~, em que taes cou::,as, e ('"da uma dellas estão;
e os bens de raiz com q 11 em partem I e se são
escritos em nossos livros do tombo, e aforados e
arrecadados como devem, e se nilo forem esrrit'1s
no dito nOiiSO livro do tombo, os façào escrever TIp.llo
Cimo devem; e se o não forem algnos c1ellt:s, e anIlarem
s.unegados, man,lc::!m, f' fIlÇ-LO tir',I1' fóra, e afl'E'caclar,
e e';f'rever nos dito;; livros em receita sobre es"es AllI'o
x<lrifes; no lo fllclo log'o saber p0r solas cll1·ta~, e a~sim

no~ avi"p,m de qilaesquer OIJtI'as cousas qlle em sua 00
mar-.:a virem ql1e slo de nossa faze.ida, e nos pertencem.

CRl.ihl~o 9ã.

D::r. maneira em qlte os ditos Contadores farão esrrever
no livro do to nbo as tel'l'a~, e rendas, que Et-Rei
der, Olt, tiver dadas; e a diligencia que sobre eltas
farão quando vagarem. .

MaIldamos aos Contadores que elles saibtlo parte de
todas as terras, remIas, direitos, e outras quaesquer
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cousas, que de n6s tenhão quaesquer pessoas de estado,
e Fidalgos, e outras quaesquer: de juro, ou em quanto
nossa mercê fôr, ou por outra qualquer f6rma; e fação
tudo escrever cada cousa per si mui declaradamente no
dito livro do tombo, dizendo assim: Tal terra, tal re
guengo, tal casa, tal herdade, vinha, souto, é de EI-Rei,
e purte com N. e com N. e rendem tanto; e tral-o N.
de juro, e de herdade, ou em quanto nossa mercê fôr;
ou st'g'undo acharem que a traz: vendo as ditas escrip
turas qne di~so tiverem estes que as tiverem; cada uma
per si; e fazendo-as escrever no dito livro; e tambem
por quaL rei lhe a tal cousa foi dada; e se acharem
que alguma destas cousas espirou por esta pessoa que
a trazia, ou por outra qualquer fórma, a fação tomar
para nós, e no-lu escrevão declaradamente para lhe man
darmos o que sobre isso hajilo de fazer; e isto queremos
que se faca por se saber em todo tempo as cousas da
Coroa do Reino, e nenhuma nilo se poder sonegar nem
alhear.

Outrosim mandamos aos ditos Contadores que quando
quer que fallecerem algumas das pessoas sobreditas, que
tp.rras, ou outros alguns direitos, e cousas tiverem da
Ooroa do Reino, logo provejilo o nosso livro do tombo,
e registras que anú[o lias contos, onde s110 trasladadas
suas doaçaes; e achando que a::; não tem de juro, ou
nãO são estriptaR nos ditos lIvros, e assentadas no dito
tombo; vão log-o os ditos Contadores onde as ditas terras,
ou direitos estiverem; e tomem posse dellas por nossa
parte, e no-lo fac110 logo saber; e a razão, ou titulo
que a ellas acharêm para a isso provermos como sen
tirmos por nosso serviço; e não o fazendo elles assim,
havemos por bem que incorrão em pena de trinta cru
zados; e mais além disso lhe daremos aquella ;:.uais pena,
que nossa mercê for.

E alêm disso lhes ~andamos que quando vierem a
n)ssa Côrte com suas cc ntas a daI' razão denas em
nossa fazenda, como dito é. fecão disso palavra aos
nossos vedares della p~ra o concertarem com o livro do
tombo, que auda na dita fazenda, e assentarem nene as
4. ue acharem qne nã-o SãO escriptas no dito livro: para
tIldo andar no modo que deve: e cousa alguma da Coroa
do Reino se nilo puder perder nem alhear; e andar
assim em verdadeira arrecadacãO; e as que dermos no
vamente, tanto que lhe a posse for dada, alêm de as
registrarem no livro dos contos, as assentem logo no
livro do tombo na maneira sobl'edita.
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Capitulo :I.:Ui.

Da maneira em que os Almoxarifes terão cuidado de,
sabe~'em as cousas, que pe~'lence1n a El-Rei, e lhas
fazerem arrecadar.

E os ditos A.lmoxarifes, e Recebedores com os Escrivães
de seus Oificios terão mui grande cuidadõ de saberem
parte de todas nossas rendas, e direitos, fóro::, e tributos,
censos, emprazamentos, montados, ressios, pacigos, mni
nhos, rios, pescarias delles, jugadas, oitavos, padroados
de Igrejas, abintestados, sesmarias, souto;;, olil'aes, her
dades, quintas, casaes, rendas de vento, peixes reaes, e
todas as outras cousas que n~sse Almoxarifado nós ha
vemos, e de direito devemos de haver: e bem as'im nos
reguengos: e se algumas pessoas os trazem, e não cor
regem, nem aproveitão como são obrigados; os cons
trangerão que o fação como devem; e se alguns espi
rarem, e forem vagos, os facão metter em pregão, e
emprazar, e aforar a quem por e11e, mais der, com con
diçao gue hajão nossas carta de confirmação, segundo
nossa Ordenação; e se alguma destas cousas andarem
sobnegadas, ou fóra do livro dos proprios, as demandem,
e req l1eirão por nossa parte, e as fação escrever no dito
livro dos proprios; para quando o dito Contador for pela
Comarca desse A.lmoxarifado, lhe darem recado de tudo,

'e quando vierem a nossa Corte darem razão em nossa
fazenda para tudo se assentar ne11a como deve.

Capitulo :1.56.

Que os bens, que os Rendeiros, e Fiad07'es ob1'igarern
• as rendas de Bl-Rei, se não possão desobrigar até

pagarem.

,Outrosim porque nos foi dito que alguns Renrleiros,
e seus fiadores d.epois de lhes nossas rendas serem ar
rematadas, e elles terem seus bens obrig'ados a e11a ,
antes de sermos pagos àa quantia de seus arrendamen
tos, vendião e empenhavão os ditos bens, e tambem os
obrigavão a outras rendas e partes que fazião nelles
execução, do que se seguião muitas ve,zei grandes
demandas, embaraços enti'e nossos ificlaes com as
partes, que os ditos bens havião; e por se isto evitar,
e outros inconvenientes, que sã.o contra nosso ser
viço,. e em. damno das ditas partes, defendemos aos
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ditos Rendeiros, e findare>:, qne depois de suas fazendas,
e bens DoS serem obrigados em qualqupr no.·sa renda,
os não obriguem a outra nenhuma relida nossa, nem a
outra nenhllm':L pessoa, sem primeiro sermos pagos da
quella renJa, a q:le os assim primeiro obrigárão, e qne
np.nhuma pe<'soa lhos compre, nem tome em outra 1Ie
nhllma ob, ig·HCã.O, até primeit'amente nós sermos pagos
como dito h~: e sendo raso que os ditos ReDlIHir()~, e
fiadores vf-ndao os ditos bens, ou os obriguem em outra
alg·uma renda, ou pai te, purque se ·nelles faça execução
aotes de as~im sermos p'lg IR, como dito he, tal ven'la,
e execução havemos pur nenhuma, e queremos que nao
valha.

Ii: mandamos aos nossos Contadore", e Almoxllrifes,
sobre Que as taes rendas carregarem, que elle" fac10
execução nos ditos bens nté haverem o cumprimento
de "ens arrendamento.'; posto que já pelas outras partes
a que depois forem obrig;\(los, $ejão arrpmatlldos; por
que qlleremos q'le nunca os trles bens sejão desohrigarios
á>\ renda. a que êl.~sim plÍ'neiralOente se obrigárilo em
quanto E'lla não for paga como acima se faz mençlo;
e os Rendt'iros, e fiadores que tal fizerem sejao presos
para por tlle' as partes haverem todo o damuo, que por
e"ta 'causa rtceberem.

Capitulo :10•.

Que não s~ião va7io~a~ as arremfJ.taçõf!s na~ "eridas,
em que hOll.ver feito outro maior lanço antes das
ditas a'rremataçães.

DetE'rminamos, e mandamns que sendo almoxnrifados;
e rendas arrell1atadas por bem ue alguns lanços', qlle'
nellas sejilo reCebidos, se outros Hlguns forem f::itos llas
taE'S rendas em maiot· qnantia daql1ella, pnrque assim
forem arrematadns antes dAS taes arrematacoes, as taes
~rremalaçOe3 s'jãO havidas por nenhumas; nJrâ os ditos
lancos sejão feitos em nOS;;/l fazenda, hora emquulquer
outÍ"a parte a 110SS0S Officiaes, ou outras pess as com
testemunhas; e isto conl tal declaraçãO, qu~ os l3:llços,
que se não fizerem em nOSS::L faund·{, seJã1 fclltOS a
tem po, que n -LO podiã S~l' apresenta los oude as' taes
rendns se haviao de arrematar antes da hora da arre
matação, ou ás peSSOilS, qlle os assim fizer, aconteceSS9
algum t,,] impedimento, que não podia lá ser ao dito
tempo; as quaes pessoas haverão lugar para· allegar os
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ditos impe'lim'3ntos, e requerer sua j nstiça do dia, q \le
taes lancos fizerem a hum mez, e passado o dito termo,
lhe não· será conhecido de razi10 que poS""ão alleg'ur;
IJorque os qlle se fizerem em nossa faílenua, como forem
antes da al.'rematação, sempre serão valiosos.

Capitulo :1'3.

Dq. man.eira, e tempos em que os Rendeiros serão re·
Ç[ueridos para pagarem, e se t'a"á nelles, e ern suas
fianças, exeouçào p01' oonta tO"/nC1da, e cumo se lo
mará.

Item os ditos Alm1xarifds, e Recebedores serão avi
sados que no pr.me.ro tlia de Janeiro requeirão logo, e
mandem requerer os ditos Rpndeil'os para com elles es
turem a suas contas do anno passado, e lhes assignal'em
termo que logo vão estar a ellas, e tragão COInsigo todos
os con.hecimeutoi:, e pagas, que tivereUl feItas aos dit0s
Almoxarifef', e Recebedores: <.los quaes re! uerimentos se
farão autos pelos Escrl\'ães ue seus Offieios, 011 'l'abelllães,
onde (o11es não estiverem, que os ditJ~ Alllloxarifes e
Recebellores tt'rdO para sua gllartla; as qu I e.;; contas os
ditos Almoxarifes tornurão per si aos ditos Henueiros, e
R:ecebeuures dos ramos, como antigamente spmpre cos
tumárão tazer; sendo pre.;;entes o' di.os B;scl'ivaes com
seus livros, ontle terãJ escripto tu lo o que subre os taes
01llciaes carreg<l. pai' arrentlamenlo, e uelll as 'im o que
tlverem rl~cebido Jos Recebed Ires das laboras, e Ren
dêirtJs, como acima se faz mencão: e com os ditos livros
conCIH'lal'ão os c.mh~cithelltos, e' pagas, que os ditos Ren
deiros tiverem fe~tas; os qllaes lhes serão levados em
cun a du que forem obrigcl(los de seus Ul"rendamentos;
e far-se- ha enCtlrramento Ja dita conta, em que declare
se os Lliros Relldeiros tem pago: ou ticuo devendo, e
qU'lUdo ent'6 elles nas dilas C.Jlltas não houver uuvida
alguma, ellcs touos a,;:,ignarão com testemunhas, e as
slgual1lls assim por todos na maneira sobretllta, serão
vaJius!l~, COIIlO se fO:3sem tomadas pelo Contarior, a que
o conhel'ÍluentJ perttlllCe ; e qUi:lndú entre dles b,JUver
da vida, e tlebat:.>s nos lllg':lre..:, ondo os Contauor~s das
COrDal'CflS não fJrem prt's::mles, malll\amos aos juizes 01'
dinarlos tle cada um lllgar qUd to lIem as ditas contus,
I1Sdim com) as tomal'ião os ditos Cuntfl.dMes, se presentes
fus~elll: e onlle os Juizes orJinari)s nao forem presentes,
mapuamos que o fação os Juizes das S.Sêl:; onJe L~
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houver, ou os Vereadores do lugar, que mais perto fôr
pal'(1 i:5so, e mandamos aos sobreditos Contadores, Juizes,
e Justicas que sendo-lhe requerido, sejão mui diligentes
em o c'umpl'irem, e tomem as ditas contas com toda a
diligencia, e lhe passem delIas suas Certidoes; porque
não o fazendo eltes assim, e por sua falta a execucào
das ditas dividas se retardar, e se não puderem arreca
dar ao tempo por Nós limitado, queremos que incorrl1o
nas penas em que incorrem os Almoxarifes, e Recebe
dores quando não fazem sua execução no dito tempo;
e elies fiquem disso livres, e desobrigados; pelasquaes
contas assim tomadas os ditos Rendeiros nos farão cum
priment::> de pago de tudo o que montar nas quantias
de seus arrendamentos por todo o dito mez de Janeiro
que elIes tem lugar para arrecadar suas dividas; e
feito o dito pagamento, haverãO suas quitacoes, qúe lhes
serão dadas pelo Almoxarife ou Recebedôr, sobre que
a tal renda carregar na fórma ordenada: as quaes qui
téiçOes serã~ feitas por seus Escrivães, que as tresladarão
em seus 11vros ao pé da renda, de que assim forem
Rendeiros: no cabo das pagas que tiverem feita, para
se em todo o tempo saber como tem pago a dita renda,
e houve sua quitação; e não acabando elles suas contas
com os ditos Ofliciaes, nem lhe fazendo cumprimento
de pago, do dia que para isso forem requeridos a oito
dias, os sobreditos Almoxarifes, e Recebedores, sobre
que os ditos arrendamentos carregarem, os mandarão
penhorar em todos seus bens, moveis, e de raiz, os
quaes se metterão logo em pl'eg'ãO, e venderão primeiro
que os dos fiadores; e se elIes não bastarem, pelo que
falecer se venderão os dos ditos fiadores, e abonadores,
e depois os dos avaliadores, e Juizes, que as ditas fa
zendas avaliá"ãO, se se mostrar que fizerão a dita ava
liação, como não devião; e todo o dinheiro que se assim
arrecadar pelos ditos bens, que nos ainda for devido,
se entregará aos ditos Almoxarifes, e' Recebedores, sobre
que as taes rendas carregarem; e se carregarão em re
ceita pelos Escrivães de seus Otlicios em seus livro' com
declaracão que se houve, e arrecadou por sua. fa.zeDda,
ou dos fiadores, e pessoas, a que se vendeo; para que
tudo venha a boa arrecadacão, e sobre as ditas contas
nãO possa haver em nenhum tempo duvida alguma:
os quaes bens andarão as,;im em preg'ào, como dito he;
e pagando os ditos Rendeiros por todo o mez de J aneir~4
"...;Lo se an-ematarão, nem lhes será levada penhqr(\ ~em
des ezas ele éáminho, nem a sim mesmo 0% E,scl,'·ivã;.es-"
e T~bel1iae8 que os taes Autos fiz~J;Q.J~l,! lb;e ~e:yÇl~~~
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premIO algum dos ditos. autos, nem escriptura que sobre
isso tenhã\) feita: por quanto o tempo solJreditlJ he dado
para arrecadarem suas dividas, e fazerem seus paga
mentos como dito he; e se por todo o dito mez de Ja
neiro não acabarem de fazer cumprimento de pago de
seus arrendamentos lhes serão arrematados seus bens, e
fazenda aos tempos por Nós ol'denados, e lhes serão
levadas as penhoras, e despezas, que f:e sobre isso fize
rem, segundo por nossas Ordenações são obrigados; e
se algumas duvidas houver entre os ditos Almoxarifes,
e Recebedores com os ditos Rendeirus sobre algumas
pagas, ou conhecimeutos ou qllaesquer outras cousas,
sobre que entre elles haja algum litigio, e desvario
que pertencer, e tocar entre os di tos Officiaes, e Rendei
ros por bem de seus a!Tendamentos; e. assim quaesquel'
demandas que se recres 'erem entre os ditos Rend.eiros
huns com outros sobrp. sua- rendas, e parçarias; man
damos que em tal caso o Contadores da", Comarcas co
nheção das taes duvidas, e demandas, e os ouÇão, e de
terminem eU caso-, e debates como acharem que he
direito: dando appellação, e ag'gravo ás partes para os
nossos Vedares da fazenda nos casus, que o Direitu
outorga.

Capitulo 1. '=' ...

Da mar.eira, que se terd no arr'emata,' do,~ bens dos
rendeiros, e fiadores, em que se fizer/' penhora, e os
dias que andarão em pregão.

Item os nossos Almoxarifes, e Recebedures quando
mandarem fazer penhora em alguns bens, (que por nOSSas
dividas forem tomados) os farão meter em pregão pelos
Porteiros do Concelho; e andarão assim, os moveis an
~arao em pl'egãa nove dias, e os de raiz vinte sete dias;
Isto pelas ruas, praças, e lug'ares publicas costumaclos;
o qual Porteiro oS trará continuadamente cada dia em
pregão no lugar, em cujo termo taes bens forem, sem
nenhuma malicia, interesse, nem eng'ano: os quaes apre
gOfll'á em altas vozes dua vezes no dia ao menos, e os
pregões serão dados presente o K,crivH.o, ou Tabelliao,
que os escreverá. log'o assim como os ouvir apregoar, e
dará disso sua fé, e pa sados os ditos termos de nove
dias, ou vintp. e sete dias, segul:ldo os· beus forem, ante&
que se os ditos bens arrematem, o dito Rendeiro fia
dores" e abonadores, cujos taes bens forem, serãd re
qu~~'glos outra vez que pag'uém, ou yaO ver como fie
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arrematão os seus bens, e se ahi it]gum não fôr sera reque
rida sua mulher; e se I'Ihi DHO acharem sua mulher, (,U

a não tiver, se faça o dito requel'imento á porta ue sua
casa, pt'esentes testemunhl'ls; e este reqnerimento lhes
seja f, ito pelo POl'leiro onde o escl'i,ão nilo estiver: o
qual irá dar sua fé ao Official que tal execução mandar
fazer, como fez o dit requerimento: e tudo será escrito
pelo Tabellião ou Eticrivão, que os Autos da dita execu
Ção escrever, decl-lranrlo neItes o dia, mez, anno, e lllgar,
e porque, e perante qllae~ testemunhas o dito reqlleri
menta foi ftito, e i"to porém que fatão s,lber a mulher
do Hendeiro, ou fiador ou ás purtas,pn::ientes tt: 'temunhas,
será quando o dito Rendeiro, ou tiador se acinte se au
sentar do 1l1gar anele mOI'ar, por não pagar o que as~im

fór obrigado. e se nàO pagar, sendo as,;im requerido,
então se arrerr:.atarão primeiramente os bens movei:.:, e
pelo que não bastarem se arrematai ào tantos de seus bens
de rail:, porque se bem haja a quantia que havemos de
haver, os qnaes bens se vender~io assim em pregão pu
blicamente pelo maior precrJ, que se por elles achar: e
serão arrematados a quem VaI' elles mai" der: f<lzendo-se
as ditas arrt'mata~Oe" por Tabellião publico, ou p~rante
os E:;crivães dt! sens Officio~, que os nntos dos prt'goes
fizerem, e os ditos Almoxarifes e Recebedures serão avi
sali ,s que os faCã() fazet' veruadeiraOlente sem malicia,
nem engano nem conluyo algum; senrlo cert'ls que se
o cuntrario fizet'em lhes daremos aquella pena e castigo,
que nos bem parecer.

(;apitu:o 1'8.

Da maneira em que serão 1:aLiosas aç arr('matações q1ue
se fize'rem, nos bens elos 'rendeiros e fiadores.

Item, pot1ue pelos Regimentos, e Orden'lçoec:, que
anrlilu em nos~a f,.zenda feita pplns Reis pa:i"l:l.L!o~, he
declarado que os ben.3, ql1e se vendem, p arrematáo por
nussos Alwoxa ifes, e Recebedores aos H€'lHlt'Írols e tia
dores, abonadures, e outrds pe:,soas pelas diviJ;Js, que
llOS devem de no"sas r~l1dl'li', P":'.it() que flS dita.; ,nremata- .
cOe::! se não fclClo com as iiulernnidadt's, e diligencias,
que o Direito m-anda, as diws arl't!lOataçOes s 'jão tirmes 1
e valioEa:l sem nunca se revogarem, nelIl uesfazerem por
js~o, nem por qualquet' tlTO de conta, duvirla, ou outra
COUi'a, que os daDo;; dos dit s bens, cujos danles fo!'ãO,
tlep li;; alleguf.lll, e rf'qneirão, sórnente os ditos f,U-SOi!
Otllcjayti fh;avão obrigauo:3 li. tiJda a uesordern, cus.as ~
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deElpeZaS1 que se disso aausavilo por sua culpa, o satis
fazerem, e pag'arem por seus ben , e filzenda~ as partes
como fnsse justiça; e porém as ditas vendas, e arcema
taçOes sempre fica sem firme, e valiosas, como dito be
e ora porque houvemos por informa~ao, que mUlta:!
vezes acontecia, que por causa de as dit.as dividas nQ,Q
serem vistl-1s, e liquidadas pelos nOS$OS Contadores, ou
outras Justiças, e Officiaes que aS verdadeiramente, e
tem affeição devessem tomar; somente elles mesmos Al
moxarifes, e Recebedores, as faz ião per ,i, e ás veze.s
Gomo lhes aprazião, e por serem nisso partes, ou as fa
zerem sem os devedores, não bião certas, e como de'liãO,
e depois de vendidos, e arrematados os ditos bens, os
Rendeiros, e pessoas, cujos assim forão, tornavãO a mover
sobre isso ena de conta, e outras duvidas, de que se
seguião grandes embaraços, e despezas ás partes, e que
l't:>udo N6s a isso provêl', determinamos, e mandamos que
d'aqui em diante nenhum nosso Almoxarife, 0U Rece
bedor, ou semelhante O:fficial faça penhora, venda e ar
rematacãO em nenhum; bens pelas taes divida~, se não
depois que a conta dellas entre elle , e os Rendeiro, ou
devedores fór feita certa, e liquida a qual os ditJS At
m'lxarifes farãO per si com os ditos Rendeiros: e qua~do

neHa nãO tiverem duvida alg'uma, assignarão todos com
te8temunhas: a qual assim assigonada por elles será fir.me,
e valiosa como se f0sse tomada pelo Contaclor da Dll
marca, a elue o conhecimento pertenoe, e na maneira tiue
se ao diante contém: e tendo algumas duvidas ou de
bates, eatau se fará pelo nosso Contador da Coma>l'ca, e
'no lug'ar onde eUe não fÓr presente, se fará,pelos Juizes
ol'dinarios, e onde os ditos Juizes não forem pl'6ReJiltes,
o fal'ilo os Juizes da Siza's, ouele os houver, ou os VereA
dores do lug'ar, que mais perto fôr, segundo no Gap:iliulo
atraz he conteudo; e por aquelll1 quantia que certificarem
e di~serclm por seu assignado que nos he devido; por
isso s6mente farllo as ditas penhoras, vendas, e arrema
taçoes nos bens dali ditos devedores, ou de st:las nanças;
e aq uellas vendas, e arrematuçoes, que nesta ,fórma pas
sarem, em que se guardem todas as solemmdades, qu.e,
o Direito manda, havemos por fil'mes, boas, e valiosas,
e assim as escl'ipturas, e cartas que se disso fizerem; em
as quaes sempre se declarara a tornada da dita divida
e o Contador que a liqui.dou, e deo d'Ísso ~ tal fé, o.u
Certidão; e fazendo-se de Ol1tra maneira /'iem a ditlJ, ~r
tidao, e diligencia sobreditas, ou não se g'uarda,ucl,o aas.
taes vendas, e al''remataçoes toda" as solemniaade§, que
o Direito m8iI!ldl1, como dito he, queremos e mandamos

P. F. II a



qlle ns'o valhão, nem hajão eifclit), e se possllo desfazer,
e rel'ogar como cou 'a que passou fóra da ordem que
devia; sem embat'go das Ordeu!tcoes, e Regimentos de
nossa fazenda, f,litc\ 1-'elos Reis pássatlos, sel'em em con-·
trario; e assim mandamos que se cumpra, e guarde daqui
em dlaute. /.

Da maneira, em que se toma1"ão os bens dos rendeiros,
e fia,dores para Bl-Rei, quando netles não lançal'rJm,
e as diligencias q~te se farão antes de se tomarem.

Item, qllando acontecer que os taes bens, e fazendas
se mandem metter em pregão, e se achar qne o tal Al
moxal'ife, ou Recebedor fet todas as tlIligencias na ma
neira cJnteuda nos Capitulas atraz escritos, e nos ditos
bens não quizerern lançcu' por algumas aifeiçoes, ou outras
semelhantes cousas: depois de serem os tempos dos pre
goes corridos, e passados, em tal caso mandamos que os
taes bens, e fazemlas se tomem aos ditos devedores para
Nós em menos a terça parte do qlle valerem, e se asseme:u
no livro do tombo d03 nossos proprios, que nos cantos
da Comarca sempre estará; no qual livro se fará decla·
racão cujus farão, e a divida, e quantia porque se to
mârão e as confrontaçoes delles com qllem partem, e a
qualidade de cada hum e serão os ditos bens avaliados
pelos J ui7.es dos lugal'es, onde estiverem, cam alguns
homens abonatlures, e de bom juizo, que elles para isso
escolheril.o: com os quaes os avalicd'ão vel'dadeil'amente,
e sem atfeição, sendo certos que não o fazendo assim,
e achando-se que por alguma via os avalial'ão em maior
quantia do que valião, se havera por elles, e suas fa·
zendas tocla a perda, que nisso recebemos e lhe mAnda
remos dar a luella. penei. de justiça, que nos parecer, por~

que seja castigo a elles, e exemplo a todos; os q uaes
bens se tomal'tLO assim aos ditos l{endeil'os, fiadores, e
abonadores nesta maneira; f. por uose mil réis, q ue nos
SE'jão devidos, se tomarão bens que sejão avaliados em
de'aceis mil réis, f. do~e mil réis de divÍlüJ, e quatro

.$71il réis, que moota no terço de:la; e assim SP, fará soldo
:a livra do mais, e do menos, e tanto que oS:lim forem 'ava
Jiad())s aotes que se assentem no livro do tombf1, o tal
.Almodarii't~; ou Receberlor o fará saber a nossa fazenda,
,para o sabel'lhOS, e sobre jsso mandamo!> o que hou
;~ermos por nosso ,~erviço: aos q4~es !lmoxarifes, e
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Recebedores, quando lhes fôr tomada sua conta, nM será
l~vauo em despeza~ o que nos assim fôr devido pela ava
líação dos ditos bens, sülvo mostrando como fizerão t Ida~

as tliligencias sobreditrls, e que os ditos bens são assen
tados nos livros dos proprios, como dito he.

R quando tal caso acontecer, queremos, e no~ praz
que emquanto os ditos bens forem em poder de nossos
úffi.ciaes, se aquelles, cujJS farão, os quizerem haver,
o possão fazer, pagando log'o aos ditos nússos Officiaes
aquelle pt'ec.), em que os Ó8 houvermos: o qual preço
tanto que ó pagarem, lhes sejão logo os ditos bens en
tregues: e isto lhe outhorgamos assim, se elles vierem
pagar do dia que os ditos bens para Nós forem tomados
até dous mezes: e se por ventura os ditos bens já nã.o
forem em poder dos ditos nossos Officines, por serem por
Nós tlados a outrem que esteja em posse delles, ou no
principio farão arrematados a alguma pessoa, que os em
pregão comprasse, em ,tal caso queremos que esse, que
os a~sim por llossa doação houver, ou em pregã.o com
prou; não seja obrigado dOS restituir, nem tornar áq uelles,
cujos os ditos bens forã.o, nem a seus hertleiros em caso
algum.

Capitulo 20',

Porque os officiaes d' El-Rei possão entrar nos coutos,
e ten'as priv'ilegiadas a ar'rccadar suas rendas.

Ontro sim havemos por bem que os nossos Contfldores
das Comarcas, Almoxarifes, e Recebedores, Sacadores,
Porteiros, e Requeredores, possi0 entrar em todas as
terr&s, e coutos de todos os Fidalg'os, Prelados, Commen
dadores, Priores, Vigarios, e quaesquer outrllS pessoas
de qualquer qualidade que sejão, assim Ecclesiasticos,
como Seculares, e 03 ·ditos Sacerdotes, Porteiros, e Re
queredores por mandados dos ditos Officiaes possão nas
ditas terras, e coutos citar, e emprazar, e penhorar quaes
quer pessoas, que nos sejão devedores em nossos dIreitos
das Sizas, e em qllaesquer outros que nos pertenção, sem
lhes porem pejo, nem impedimento algum, posto que dos
Reis nossos antecessores tenhão al~'uns privilegias em
contrario, e que por ós lhes sejão confirmadus; por
quanto a teucão sua, e UOS.::ia não foi, nem he dar-lhe
previlegio algum em prejuizo de nossas rendas: f1 porém
mandamos a todos os sobreditos Fidalgos, e pessoas de
qualquer quàlidade que sejão, gue terras, e coutas tí
Nfem, que sem embargo dOf3 dnos previlegios dei~~Qt



nelles entrar os sobreditos"'Ofliciaes, a falJer tudo o que
cumplire a seus Officios, e os Porteit'os, Rl:'quelledorBs,'
Sacerdote, citar, pl:'nhol'ar, e chamar as pessoas sobre
dita" para hirem as tabolas das nossas Sizas, dar razão
das Sizas que fizerem, e de tudo o que forem obrigudos1

e fazerem suas avenças, e serem constrang'idos para lhes
vender, e arrematar seus bens, segundo se faz em todos
os lugClres de nossos ReinlJs, e Senhorios, que contra os
ditos ofliciaes não em cousa alg'uma, antes em tndú cum
prão, e mandem cumprir seus mandados, e os favoreção,
e ajuclem; e qualquer que o contrario fiz r, e cuntra isso
fôr, mandamos que pag'ue em dobro o que montar nas
quantias em qlle fôr obrig'ldo, e deved'Jr áqilella pe'soa,
qlIe se assim impedir que para Lso não seja constran
gid:l; e mandamus ao no'so Contador da Comaroa onde
açontecer, que o faça canegar em receita sobre o nosso
A.lmoxarife, e manne arrecadar pélas tençr),s, que o tal
·Filil,algo, e pessoa tiver; e não tenÓ:l tenças, por suas
remIas, e bens, que para i so se tomaraJ, e vendel'ão
até se haver a ditu quantia: porque nos:sa vontade he
seus previlegios se não entencl,ao contra nos:i8.S rEmdas,
como dito he.

Capitulo 200.

Q)),e p.assanJo cinco annos, as partes que nelZe'S 1"8
qu~reÍ"em as d~vidas, que lhes Eb-Rei de'/)e?"~ percão
seu direito.

Por quanto até agora em nossa fazenda muitas vezes
aoontecia algumas pessoas deixarem em alguns aonos
de tirar, e requel'fH' ~uas tenças, assentamentos, corre
gimento.', e mantimentos, que de ós haviãO de haver,
e, se dilO ordenadamente cada anno na dita nossa fazenda,

. por nossos üflicíaes, quando pelas partes são requeridos:
e quando vinhã.o pe.lir seus despacho.', era fadiga fi tra
balho buscarem-se livros, e reglstros dos annos passados
para ver se os tinhão tirado, ou não, e ainda sJbre isso
se recresciã0 outras duvidas, que muitas vezes os taes
d·inheir.os lhes erão, tirados ou pac sados, ou por outros
re:;IJeitos, e justos iOlpedimentos tirados, porque os nM
deVlão haver, ou por nosso mandado, ou por satisfacão,
ou erros, ou troe.as, ou outras cousas; e qllando "isto
depois se re.queria eLD nOS3' fazenda, nossos O:fificiaes nã0
erão em lembraoca das taes cousas, por se não e301'e
verem algumas vezes, ou se errarem os titulas delles
,pos reg'istros.; e muitas vezes acontecia de lhes serem



- 37 -

de8pachados, e irem duplicêido os ditos dinheiros, e pagos
duas vezes, e assim os donos, ou seu' herdeiros, e outràs
algumns pessoas estarem sobre isso em grandes debates,
e duvidas, não sabendo que os tinbãú já assim havidos;
ou a,sim mesmo e não lhes despacbaYl1o, selDpre fi'cavãô
em duvida se verdadeiramente lh s deviM, ou nno, o que
pela qnantia dos annos, e mudanças de nossos Officiaes,
e grande negocio de nossa fazenda a verdade verdadei
ramente se não podia saber: e querendo Nó a is b pro
vêr, determinamos, queremos, e mandamos que d'lqui
em diante qualquer pessoa de qualquer sorte, e qualidade
que fôr, que dentro de cinco annos Dà0 tirar, ou requerer
as cartas, e desembargas rlos ditos despachos acima de-o
clarados, d'abi em diante Dão lhes sejão mais dados, nem
sejão as parles sobre isso maiy ouviLlas.

Outro Slm pelo dito modo manrlamos que a dita ma
neira se tenha em todas as dividas, que nós devamos,
aque sejamos obrigados de nossa fazenda, assim por nos.-as
Cartas, Alvarás, desembarg'os, Certidoens, e lembranças,
e dos Vedores de nossa fazenda, e Contadores, qúe para
isso nosso poder tiverem, como quaesquer outras obri
gaçoen , a que de direito sejamos obrigados, de maneira,
que dentro nos ditos cinco annos, hajrLo di so despacb' ;
ou se mostre como as taes dividas requererão na dita
nossa fazenda, e bouverl1o d0S ditos nossos Vedores, Cer
tidão nas costas de seus de. pacho ,como e lhes nM
puderãO pagar, porque do dia que tal certidilo [ôr pOi'ta,
terão lugar para outros cinco afiUOS pllderém reqllerer,
e haverem seus pagamentos, assim de cinco em cinco
annos, quando fos em tae. as dividas, que por alguns
respeitos se não pudes em pagar no dito tempo; e qnem
a sim o não fizer, queremos que d'ahi em diante a ,im
mesmo nM seja mai' ouvido, nem conhecido de tal di~

vida j porque por boa ordenacão, e Reg'imento de nossa
fazenda; e por evitarem duviJas, havemos por bem que
se faça assim; salvo quando a parte mostrar tal can a,
por onde se mostre no dito tempo nM poder per si, nem
por outrem, requerer, nem haver certidão ~!lla Gon
tbeúda.

Capitulo ~:l.O.

Do tempo que sepodem dem,andar as dividas de El-Rei,

Mandamos, que por nossas dividas se não faça pe
nhora nem execução, nem outro algum constrangimento
depols de sererq passados qual'entl:\ annos, salvo ,
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por no!'sa parte, e em nosso nome fôr allegado; e pro
vado que foi feita a iuterrupçao, f. que forão estas di
vidas pedidas, ou os devedore;:; penhorados, ou hOllverem
de Nós espaco, ou por outra semelhante maneira: e do
tempo da interrupção não forem ainda passados os qua
renta annos.

REGIM. DE 16 DE JANEIRO DE 1589.

Das -dizimas.

:1..

Pagal'-se-ha na Chancellaria dizima á minha Fazenda
de qualquer s~ntença que se der em minha Côrte, e
Casa ·da Suppltcação. e do Porto, que nellas se. come
cem perante cada um dos Dezembal'gadores, OuvIdores,
Juizes dos meus Feitos da Corôa, ou Fazenda, ainda
que seja OuvillOl: da Rainha, sobre Juize~, e de Outl'OS
quaesq uer O.fficiaes, que jUl'isdicÇãO tenhão em cada uma
das ditas Casas, ordiuaria, ou por commissão minha,
ou de outra pessoa, que poder tenha de o commetter.

E assim pag-ará dizima da sentençlJ. condemnativa, Que
der qualquer Juiz, que seja dado por commissilo minha,
e em qualquer caso que sej a.

s.
Das sentenças dada.; peIõs Correg-edores elas Comllrcas,

Provedores, Contadores, A.lmoxarifes, J lIizes das S:zas,
ou pelos Juizes Orrlinarios, nas materias de Sizas ele que
conhecel'em, e J1Jizes das Alfandegas, Ee pagará diúma,
a qual se arrecadará perante o' Juiz, que da aprellaçi10
conhecer, se appellado fôr; e se o não fôr, perante o
Juiz que a sentença deu.

4:.
E quanto aos Feitos, que vierem á minha Côrte, e

Casa da Supplicacito, ou do Porto, d'ante os Ouvidores
dos Senhores das· Terras, se os taes Ouvidores tiverem
poder para conhecer por auMo nova, e fazer correicão
na terra, das sentenças dos taes Feitos, de que elles assim
conhecerem por aução nova, se pagará na Chancellaria
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dizima á minha Fazenda j e se somente os ditos Ouvi
dores con hecel'em os Feitos, que a ellps vierem por ap
pellacão d'ante os Juizes das terras, das sentenças, que
nos iaes Feitos derem, se não levará dizima,

5,

E as ditl'ls dizi'n'as pagarã.o as partes que condem
nadas forem, assim das cu tas, como das penas, que
forem julgada'; e bem as im do prin ifJal, quando a
condemnacilo fôr de dinheiro ou outra qualquer cousa
moveI, que a pal'te conclemnada fôr obrigada a pagar,
ou quando a sentença fàr dada srJbre a proprierl ~d~ de
qualquer cansa; porque sendo dada sobre a restltUlçl10
da posse, sómente pagará a parte condemnada a qua-
rentena da valia da cousa que se man (\ restituir, quer
se defendesse, quer fosse á revelia,

G.
Se alguma pessoa demandar a jurisdicÇãO de alguma

TerrA, Couto, ou li ma, ou usofructo de alguma cousa,
011 certa quantia, que ha de haver em cada um anno,
ou em cada mez, ou em cada um dia, ou em sua vida,
por alg-uns bens de rlli7., pagal'-se-ha na Chancellaria a
quarentena do que valer a propriedade da cansa., qne
se pede. assim como se ha de pagar das sentencas da
restituiçãO da posse, •

;.
E porêm se alg'l1m demandar :Morgado, on Adminis

tracã.o de alg-uma Capella, ou Hospital, que lhe fôr jul·
gacfa- para haver em sua vida sómente, haver-se-ha
l'espeito a quanto os bens da dita Admioistracão poderito
renelel" tirados todos os encargos da dita ·Capella. ou
Morgado; e isto até dez anno:. que se conta por vida:
e do que na dita renda montal' até os ditos dez annos,
se pagará dizima; e se a Admiui 'traçã/) lhe fôr julgada
para sempre, se pagará o dobro da dita quantia só
mente.

8.

E se a demanda fôr sobre aluguer, ou arrendamento
de casas, ou outros bens, em que peça que lhe entregue
8 casa, ou outros bens arrendados, e fôr julgado que
se entregue ao Author da dita casa contra vontade
do Réo, pagar-se-ha na Chancellaria- da tal sentença a
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Tintena da aluguer do dito anno, ou d:os mais que t-iver
por cumprir do arrendamento.

9.

E a mesma vintena se pagará, se o Réo fôr mandado,
que despeje as ca, as, ou herdade, ou qualquer cout'a
a_rreJ1ldada, depois de acabado o arrendamento, e fôr cnn
demnado que a la-rgue; a qual vintena será da renda
de um anno s6mente.

:1.0.

Não se pagará dizima das sentencas, que se derem
,nos Feitos, que vierem por appellacãó d'ante os Juizes
de F6ra, ou Ordinario!'l, e J Ulzes dós Orphaos, Almou
tacés, ou d'ante o Alcalde da Moeda, que ora é o
Conservador delta, PO,qto que seja Dezembargador, por
nll.o conhecer disto sanEto como Alcaide da Moeda.

:1.•.

E quando os Feitos dos sobreditos Juizes, e de quaes
quer outros Julgadores, de que se não havia de pagar
dizima, vierem á minha Côrte, e Casa de Supplícacão, e
do Porto por remissão, ou agg-ravo, ou por appelJaçll.o de
algumã interlocutoria, alltes de finalmente por elles ser
sentenciada, e na Côrte, e Casas finalmente se despa
ch,trem, das taElS sfmtencas se pagará dizima na Chan
cellaria da dita Côrte, e'Casa , de qualquer cousa que
fôr julgada; porque nestes casos se nilo deve haver res
peito, senão á sentença final, e aos Dezembarg'adores que
a derem.

.2.

E as sobreditas dizimas, vintenas, e quarentenas se
pagarilo por esta maneira: Se a condemnacao do prin
cipal, como tambem a das custas, passar de' trinta mil
réis, a parte em ClljO favor fôr dada a sentença, nlío
pagará dizima em minha Chancellaria; e ser-lhe-ha
logo dada a dita sentenca, fazendo primeiro o Escrivilo da
Chancellaria tirar a verba della em um livro, que pa-ra
j'sso em carla. um aiuro sé fará õetn dec-~arada, para de
póis se fazer Cairta de exec'liéito; a qual se en~regár'á
áo Thesoureiro, ou Recebedor'da 'Chancéllaria, para por
élla mandar arrecadar a dizima da tal s'entença.
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.a.
E sendo a tal conàemnacão de trinta mil réi , e dahi

para baixo, a parte que tirar a sentença, pagará a dI
zima deIla logo; e o Escrivão da Ohancf.Ilaria lhe porá
nlls costas da sentença a paga da dita dizima, para lhe
ser pagoa pela parte condemnada.

•••
E porêm se a parte, que a tal sentença tirar da Oban

aeIlaria fizer certo nella como a parte condemnada não
tem fazenda por onde eIle possa haver pagamento da
oondemnacão principal, e custas, e assim da dizima, que
da tal condemnação se pagar, não será obrigado a pagar
logo a dita dizima, e ser-lhe-ha dada a sua sentença;
e o Escrivão da Ohancellaria tirará verba da sentenca,
Gome se faz das que passM da quantia de trinta mil
réis, para depois o dito Recebedor, ou rendeiros da
OhanceIlaria (se arrendada for) poderem arrecadar a tal
dizima pela parte condemnada, achando-lhe em algum
tempo fazenda para isso.

:Iii.

E posto que até aqui fosse ordenado, e mandado ácerca
do Arrecadador das minhas dizimas, vintenas e quaren
tenas, que quando a parte côndemnada nilo tiveds
tantos ben , porque Eu podesse haver todo a mim das
taes senten as devido, e a parte principal todo o que
lhe fosse julgado, gue em tal caso, dos bens, e fazenda,
ou preços, que a dita parte condemnada tives:;e, se re
partisse soldo a livra, por maneira que a parte vence
dora houvesse das dez partes as nove, e Eu uma, ordeno,
e mando, por fazer mercê a meus subditos e povos, que
quando quer que a parte condemnada não tiver tanta fa
zenda, porque a parte vencedora haja a quantia toda que
lhe fôr julgada, assim do principal, como das cu:ta'>, e Eu
a dizima, que da tal cOlldemnação pertencer á minba
Fazenda, em tal caso o dito vencedor haja todo o seu,
sem disso e tirar cousa alguma para mim, soldo a livra,
como se sabia fazer; e depois delle dito vencedor tel'
havido pagamento de toda a quantia que lhe foi jul
g'ada, achando-se mais fazenda do dito condemnado,
então se arrecadará para mim a dita dizima: e para
isto assim se cumprir, como por Mim be ordenado, mando
que nas sentenças, de que Eu houver dizima,.vintena,
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ou quarentena. quando fJ8ssar, da quantia de trinta mil
réis, os E::icrivães de minha Cô'te, e Ca'a da Sllpplica
cão, e na Casa do Porto, ponhao verbas nas ditas sen
{pncas, q'le depois dlls partes veocedorrls serem pag-lis,
e sátisfei tas das quantias, que lhe forem j Illg-arla~, achan
do-se mais fazenda do condemnado, por eUa se arrecade
o direito, que Eu houver dt: haver; e qne emquanto a
dita parte vencedora nM fôr acabada de pagilr, por 8
parte condemonda nilo ter fazpnda para isto, ~e nãO
arrecade para Mim a dita dizima, vintena, ou quaren
tena; e nas sentenças, que fJrem de trinta mil reis para
baixo, de que as pllrtes Vl'mcedoras sIlo obrigadas pagar
lego dizima em minha Chancellaria, pela maneira atraz
declarada, ponbilo verba, que alêm de lhe fazerem pagar
a condemnação principal, lhe paguem mais o que o
Escrivão da ChanceUaria, por paga, e assignado seu,
n.as costas da dita senteuça declarar que llagar<i.o de di·
Zlma da tal condemnaçao, posto que até aqUI se costumas·
se fazer de outra maneira.

:16.
Se alguma sentença fôr dada por minha parte, ou dos

Re~iduos entre algnma pessoa, ou no Hospital sobre
fianças, o me.,mo Pl'ocurauor ou dos Residuos, ou do
Hospital, que sentenca tirar, não pngará d:zima ao tirar
delia em minha. ChánceUaria, posto que a quantia da
condemnaç'lo não chegue a trinta mil) éis. Mas tirar
se- hão della verbas para so arrecadar a dita dizima
pela parte condemnada; e se o meu Procurador fôr de
man·lado em meu nome, e fô!' contra elle dado sen
tença, da tal condemnação não se pagará dizima alguma.

Da sentença, que se ~er a alguma pessoa por matar
sua mulher por adlllteno que lhe fizesse, porque o ab
solvem da dita morte, e fôr julgado q IIc haja a fazpnda,
que pert.~ncia á parte de sua mulher, dacia tal sPlltença
a parte vencedor, que a tirar, será obrigado de pagar
logo a dizima de qnanto Quer que valer a fazenda
da parte da dita su~ mulher, e não irá pôr verba.

:IS.
E se a tal sentença fôr de alguma pessoa, que accusar

nua mulher por o dito adulterio, e fôr condemnada que
morra, e eUe haja a fazenda, que pertencia a sua mu
lher, da tal sentença não pagará dizima.
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~endo alguma sentença embargada em minha Chan
cellaria, de que se hHja logo de pagar dizima pela ma
neira atraz declarada, antps que sejão vistos os taes
tlmbarg'o"l, nfm levados ao Julgador, a quem hou~'er de
ir, se pag<J1'á primeiramente a Chancellaria, e dizima
deUa; ali se passar da quantia de trinta mil réis, se ti
rara a verba; e então será levada a tal sentel~ça cc.m
os embargos ao Julgador, que assigoou, para ver os ditos
embarg-os, e os detérminar entre as partes, como achar
de direito.

20.

E quando as sentencas, que se derem Df) aggravo de
clararem qne as prime'iras sentenças, de. que se .aggra
vou, sM nullas, então se nllo pagará dIzima, vIOtena,
nem qU>lrentenn.; porquanto da sentenca, que he havida
por n~nhuma, se nãu deve dizima, víntena, nem qua
rentena.

2:1.

E quando 8 sentença primeira fõr revogada, no caso
do agg-ravo, ou em varte, ou em todo, sem ser havida
por nulla, se arrecadará na forma da Extravagante da Re
formaçlo da Justiça, que falla das dizimas das sentenças.

22.

E porque os Rendeiros das Chancellarias, quando os
honver, nãO sajão negligentes em arrecadar as ditas di
zimaR, vintenas, e q nareotenas, ordeno, e mando, que
do dia que a sentença passar pela Chancellaria, até
cinco anIlaS pri::neiros seguintes, os ditos Rendeiros tra
balhem de demandar as ditas d.zimas; e passauos os
ditos cincu annos, as não poderão mais demanda,,, nem
BerlLo sobre ellas ouvid03. E .porêm esta arrecadação,
que se houver de fazer em ClllCO annos, se entenderá
nas pessoHs, que tiverem fazendas, porq ue se possa arre
cadar a dita dlzima; porque nas que a não tiverem, ficará
resguardado 8l'recadar-se a todo o tempo que se poder
arrecadar.

23.

E encommendo, e mando ao Regedor da Casa da Sup
plicaçil.O, e ao Governador da Casa do Porto, que tanto
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que alguns Feitos, que se trfltarem sobre as ditas di
zimas, forem conclusos, os façllo despachar com tl.da a
brevidade.

E em caso, que alguns Principes, Senh(i)res, ou outras
pE'ssoas tenhão previlegios de nilo pagar direitos na
Chancel1aria, nãO serào pelos taes previlegios escuso. de
pllgar dizimas das sentenças, que contra elIe se derE'm;
por quanto a dita dizima não é direito da Chancellaria,
mas é pena, que se dá ao que faz má demanda.

REGIM. DOS CONTOS DE 3 DE SETEMBRO
DE 1627.

Capitulo , •.

Qlte os Executores das dividas, e reeeita p?Jr lem
brança procederão a prizão contra os Devedores.
não pagando logo, ou não dando penhores equiva
lentes d quantia que ficarem devendo.

Tanto que as dividas se ficarem devendo nas contas,
e Ee forem lancadas no livro das dividas, e carregadCls
ao Executor da' receita por lembranca; os ditos Execu
tores terão cnidado de as arrecadãr logo com toda a
brevidade, e diligencia; e estando os devedorE's nos
contos, lhes notificarão ahi por um Escrivão das Exe
(}uçoes, qu~ paguem logo o que deverem nas ditas cmltas,
ou na receIta por lembrança, ou dem penhores de ouro~

ou prata que vall;lllo as qnantias, que devereru; e não
satisfazendo farão feichar a porta dos contos com chave,
e os prend-erao para que da cadêa paguem o que de
verem, como sempre se costumou, e conforme aos Re
gimentos antigos da casa. E alIegando algum dos ditos
devedores que tem descontos para as dividas que deve
rem os presentarão ao Contador mór; e sendo liquidas,
ou de qnalidade, que se lhes devão levar em conta,
posto que lhes faltem al'gumas diligencias, para se lhes
haverem de levar em conta, não serão prezos por entS.0
pela quantia, que nos ditos descontos se contar: e as
partes farão petlça.o á Mesa do despacho da fazenaa dos
contos, para neUa se lhes dar o tempo que parecer, não
passando de dois mezes, oonfQljme ao Regimento da Mesa.
E para que GS Executores proceds.o com cuidado, e
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diligencia nas Execnçoes, "o: Contador mór tomará duas
mmbãs d.e cada semana, e os chamará. a si com os
livr(!):! de sua l1ece1ta, e saberá parLicularmente o estaria
em que estilo as execuçoes, ordenando-lhe o que fôr
neeessario para se proceder nell~s com toda a brevidade.

Capitulo , ó.

A forma em que os executores hão de executar aos
devedores, e a seus fiadores, e abonadores.

Estando os devedoras na contos, ao tempo que se
fizerem estas receitas, os Exee~tores os farM logo re
'luerer, e fazer penhora, e execução em suas pessoffs,
e faz nela, e tie seu fiadCJres, e abonadores, estando
ne:'ita Cidade, e seu te~'mo, para que pa sarão seus Man
dad.os ao Meirinho d'l. Casa, ou a quae::;quer ou1'ras Jus
tiças, e Offieiaes, que a fação eom toda a brevidade, e
estando os ditos devedores, e suas fazeudlJs, e de seus
fiadores, e abonadora pela Gameras do Reino. passai ão
s us precatorios' para as Jus1Jiçils, onde as fazendas es
tiverem fazerem il.S ditas execueões com toda a brevidade
pelo Capitulo 88. .

CopituJó '18.

~ue tanto que o devedores forem reque1'idos, decla
'1't'fm os bens que 'P0.r:suem, e aonãe estão, se são
forros, e izent03, ou to'1'e'iros, ou dotaes, e que apre
sentem os titJulos dent1'o em t'1'ez d,ias.

Tauto qLle os taes devedores fareI)) req 11 eridos, deola
ranHo @s bens moveis que tem, e dão a penhora, e assim
Q üe raiz, e anele estão, e com qlIem partem, e se 'ão
forros, e izentus, ou foreü'os, em fabiotls, ou em vida. ,
e o que pag'ãQ de fô,ro, e a quem, e em que vidas sUO,
ou se tem feito nelLes alguus retas, ou censos, ou se
estãO obrig1ados a algumas fiuncas, ou dividas; e de tudo
se fará termo pt'lo E.scrivàO da e~eellçã.o, H.ssignado por
BUe, e p la parte, e Executor, que a tal execução fizer,
e aerllo constrangidos a darem os titulos das ditas fa
zellllÇls (que declaJ:arem) oentro em trez dias primeiros
seguintes; e quando os não tivel'em, deolararão quem o!'!
tem, e onde estãO, para o que lhes será dado juramento
do Santo Evangelhos, sob cargo do qual farão as taes
declara~Qe.a; e a mesma ordem se terá com o herdeiros
dos devedoFe.a, e :seus fiadores, e abonadoues; e nos dito~
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termos se declarará que ficfto as Tlflrtes requerida~, para
a execucdo, venda, e arrematação das ditas fazenda8, e
que não" h10 de S8r mais requeridas, e pela clita ma
neira erão requerida~ uas mulheres, que dpchrem se
os bens, em que se fez penhora, sao de seu dote; e di
zendo que são dotaes, eutregal'ãO o titulo do dote dentro
em trez dias, ele que tambelO se fará termo, assignado
na forala referiJa.; e satisfeito pela dita maneira,
farãO 08 Executores penhora, e execuçilo nas ditas fa
zendas,

Capitulo ".

Que depois de feitas as penhoras cor1'ào os pr(Jgões
coniinuos sem interpolação, e do tempo em que os
bens 11'w:;e'is, e de raiz hão de andar em pregão,
e como se hão de an'emalar.

E depois de as ditas penhoras serem feitas, os Execu
tores farão correr os pregOes no dia logo seg'uinte, nao
sendo feriado, e o E~cl'ivão das execucoes terá cuidado
de os fazer correr continuas sem inlel~polacão alguma:
e os bens movei.:; andarão em pregão trez "dias. e os de
raiz, nove; e tanto qlle os pregoes forem conidos, os
ditos Executores, os farão saber ao Contador mór para
ver, e saber as quantias dos lanços, que os lançadures
fizerão nas taes fazendas, e se huuve nisso couluio, ou
outra cousa alguma, contra meu serviço; e não havendo,
mandará, arrematar as fazendas, que assim andarem em
pregào, a quem por ellas mais der; e a dita arremelta
cão se fará do dia que os pregoes furem corl'ldos a seis
primeiros seguintes, E tanto que a dita fazenda fôr ar
rematac..la pela maneira que atraz fica declarada, será
notiticado aos devedores, cuja fazenda se arrematar, se
a querem ré:mir dentro em oito dias, q Ile lhes serão assig
nadus para a dita remissão, com declaração, que passados
os ditús uito dias, nãn remi udo, ficará a arrematac 10 so
lemne, sem poderem vir contl'a ella em parte, ném em
todo, nem a porlerem re.:icindir, nem desfazer paI' eugano
de mais da li, metaue do j LlstO preço, nem por uutra
via que seja, de que se fará termo no auto da ExeCUçCLQ
pelo E.:iCl'lvãO deUa; e o Oont,uior mór fará pas 'ar Clirta
de arrematacão ao lancadol" ou lancadores do.:i t~El.; bens,
que será P?r elle assig:nada; e pcs'to CJ, ue no orrer do,;
pl'egõ~s haJa alguma lllterpolação, se não poderão a
part~s ajuC1ar d~lla.,
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CJapitlllo '9.

Que apre.~entando as pa1'tes executada~ algum,a espera,
o~ executores não deixa7'ão de cOl'rer com,a execu
ção, e polla em termos de arrematação, posto que na
tal espera se diga qu'J se sob3steja na execuçào.

Appresentando as partes executadas alguma Provizão
minha de esperR, ou despacho do Conselho de minha Fa
zenda, ou da Mesa do r egocio dos Contos, pelo tempo
que a pode dar, conforme a este meu Regimento aos
Executores, elles não deixarão de correr os pregões em
suas fazendas, e fazer as mais diligencias nece.:isarias,
até porem as execuçoes em termos de as poderem re
matar, posto que a1:l taes esperas digão que sobesteja nas
execuções, o que Scl nào entenderá, sellào nas arremata
çõe", que Se na.o farão emquanto durar a tal espera, e
acabada se fará logo a arreillataçào com e.!feito dentro em
trez dias; depois de passada a espera, sob pena qlle o
Executor, que as 'im o não cumprir, será susp ...nso de seu
oflicio até minha mercê. E vindo as partes com embar
gos, não tomarão conhecimento delles, e os remetterão a
Mesa do Negocio dos Contos, para nella se despacha
rem, na fórma que neste meu Regimento he declarado.

CJal)itulo SO.

De como se hão de fazer autos separados de cada pro~
priedade, em que se fizer execuçào, e assim mesmo
das que estiverem divididas em peças, e como se
hão de arremata?' neste caso.

Sendo feitas as penhoras em qualquer propriedade dos
devedores, ou de sellS fiadores, abouadores, e herdeiros,
os Executores farão antos separados de cada proprie lade,
em que se fizer execução, e quando as propriedades não
forem incorporadas, qu~ se houverem de arrematar j un
tamentl!, como SilO qUlDtas, e casaes, ou outras fazpn
das semelhantes estiverem diviJidas em muitas pecas,
se fara Ruto apartado de cada peça por si e se corrêrilo
os preg'õt>a ordenado', e se fará arremFltacão em cllda
peça; porqne uesta maneira haverá rr.ais facilmente quem
lance nas ditas arremat~ções: selão requeridos todos os
lall~f).dores para hum dIa certo se hwerem de arre
Inatt;ar a.s ditas propriedade:; na praça. e lugar costQ..
mado.
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Capitnlo 8:1..

!~ue os executores tenhão partiC1,~lar cuidado de fazer
logo execução, e arrematação nos bens foreiros.

Tendo os devedores alguns bens foreiros em vidas, os
Ex.ecutores terãO particular cuidado de com toda a bre
vidade fazerem penhora, execuçãO, e arremataçao nelles,
tanto que fôr dada a divida do devedor, ou de seus fiado
res; porque muitas vezes de se nilo fazer execuçilo, nos
dItos ben foreIros em vida dIJ8 devedures, recebe minha.
Fazf\nda mnita perda.

Capitulo 8~.

Que não havendo lançad07'es, se avaliem as fazendas,
e·m que se fizer exec11.çào, pelo que valerem, e se me.tão
nos proprios, e se arrendem, e o rendimento deltas
se arrec;ade.

Não havendo lançadores nas ditas fazendas, os Execu
tores as farão avalJar, e depois de conirios os pregões,
lancarão nelJas, e as tomarilo para os meus proprio:5 na
qneilas quantias, em gue forl1D avaliadas, e que será sempre
em preço, que a todo tempo se ache por ellas ou em que
forem avnliil.das, para que minha Fazenda, esteja segllJ'a
das quantia$, em que se tomarem as propriedades, sob
pena de se haver pelas fazendas dos avaliadores, que
avaliarem; e os Executores tomal'ilo log'o posse das ditas
fazendas,' tanto que forem arrematadas para os proprios,
de que se farão autos da dita posse, e farao notificaI' aos
devedores pard as remirem dentro de oito dill.s, que lhes
serão assignados para a dita remissãO, na íórma, e com
as declarações, que neste Regimento tenho ordenado. E
tanto que forem tomadas quaesquer propriedades ptla
dIta maneira, e lançarilo nos livros dos proprioR, e se
arrendarãO, e arrecadarão d'ahi por diante os rendimen
tos para minha Fazenda: e sendo cazo que sejão neces
saria' algumas diligencias antes de se lanç'uem no livro
dos proprios se arrendarão tambem as ditas proprieuades,
e as partes executadas requererão ProvizõeB no Conselho
de minha Fazenda das quaotias em que lhes forao to
madas para meus pl'oprios, para por elias se l~es levFlr em
de:5peza em suas contas; e isto se entenderá nas execu
ções, que os Executores fizerem nesta Cidaue, e seu
'1'ermo1 e na mesma fórma procederã.o os Executores,
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e Almoxarifes do Reino nas execucCles que fizerem nos
devedores á minha Fazenda, e os éorregedores, Prove
dores, e quaesquer outras pessoas, a que o Contador mór,
e Executores dos meus contos commetterem as execu
ÇCles d minhas dividas, que se nelles deverem, e nos
Precatarias, que para isso se passarem, irá declarado
que não havendo lancadores na fazenda dos executa
dos, tomem a dita poSse o.as fazendas que se tomarem
para os meus proprios pela ordem, e maneira atraz de
clarada, e as arrendarão a quem por ellas mais der,
não sendo aos devedores, nem a seus pl:'rentes, e do
preço, porque se arrendarem, enviarão certidão ao Con
tador mór com os autos findos da execucão, para se
cobrar a seus tempos das partes, que as tiverem ar,ren
dado, e para pelos ditos autos fazer assentar as ditas fa
zendas no livro dos proprios, e se levar etJ) conta o preço,
em que forem arrematadas á pessoa, ou pe:ssoas a que
pertencer, de que se farão as ProvisClesnecessarias, d-epois
de estarem lançadas no livro dos proprios.

Cal)itnlo 'S3.

A {orma que hão de guardar os executores, quandv
fizerem execução nos bens, que ficarem por talleci
mento dos devedores.

Sendo faUecidos os de edores, QS Executor,es ft!]rH.o exe·
cuçfi.O em qualquer fazenda, que achauem que delles
ficasse; e não tendo ainda feito partilha, farao a dita
execução em qualquer peça ou peças, da dita fazenda
que melhor parecer para pagamento do que deverem,
para que cem mais brevidade, e facilidade se possa ven
der: e sendo as partilhas feitas entre os heraeiros dps
devedores, rarão a execuçã@ por toda a ql!l.antia da divina
na fazenda dos devedorés, que acharem em poder de
qualquer herdeiro: e sendo dois, ou mais herdeiros dos
devedores, arrecadarão a divida pela fazenda de cada
hum dos herdeiros, que melhor parecer ao Contador mór,
e melhor parada estiver DOS bens que tiverem em seu.
poder, que farão dos devedores: porquanto a fazenda qo
dev.edor {ica sempre obrigada, e hypo~hecadà as ditas
divid,as, e passou com seu encnrgo, e hypotheca a .cada
hum dos herdeiros, em olijopoder fôr aohada, pa'ra por
ella se poder haver (in solidum) toda a dita divida, oon
forme a Direito; porque se se fizesse execução em todos
os herdeiros pela parte que a cada hum coube da heran9a,
não poderiã:0 as éxecu<}Ges haver fim, por serem alguns

P. F. 11 4



- 50-

dos herdeiros ausentes, menores, e Mosteiros, e "terem
muitas vezes vendida,' e alheada a fazenda, e passada a
terceiros possuidores, e se haverem de fazer liquidaç(\es,
e por outros inconvenientes com que minhali dividas se
não podem arrecadar; e não bastando o quinhão daquelle
herdeiro, ou aquella propriedade, ou propriedades, em
que assim fizer execução, para pagamento de toda a di
vida, a poderá fazer, pelo II ue ainda ficar devendo, na
fazenda do outro herdeiro, ou herdeiros do devedor, em
quaesquer propriedades que ficassem do devedor, e melhor
lhe parecer, até a quantia de minhas dividas serem arre
cadadas, e pagas; e ficará ao herdeiro, ou herdeiros, de
q ue se as ditas dividas arrecadarem, seu direito salvo
contra os mais herdeiros para haverem delles o que lhe
couber pagar na dita divida. E sendo ca o que os her
deiros dos devedores tenhão vendidos, ou albeados os
bens que delles herdarão, faruo os Executores execuçao
em quaesquer outros bens, que se lhe acharem, de qual
quer qualidade, e condição que sejão, até minha Fa
zenda ser paga, e satisfeita do que lhe fôr devido, e
não tendo bens proprios, se procetlerá contra as pessoa ,.
a quem os tiverem vendidos, e alheados na forma de
Direito, e minhas Ordenações.

(JapituJo 88.

Os Executores, e Escrivães das Execuções, e Reque
rentes deltas., não recebão dinheiro algum, nem
penhores.

Os Executores, e Escrivães. das. Execuções, e Regue··
rentes dellas, n!lo recebão dmheIro algum, em pouca,
nem. em muita quantidade, nem se entrega.rão de pe
nhores de oiro, uu de prata, nem de quaesquer outros.
penhores, nem de cousa alguma, tocante a execucoes
que fizerem; e fazendo o contrario, serão suspensos de
seus officios até minha mercê.

(JapitnJo 8'.

Que nenhum official de Justiça, Ott Fazenda possa por
si, nem por interposta pessoa lançar nos bens, que
se venderem por dividas, que se devão á Fazenda
Real.

Sou informado, que vendendo-se algumas fazendas pOl"
pividas que se devem a minha Fazenda. assim por ordem
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dos Exêcutores dos Contos, como de outros meus Offi
ciaes, se fazem alguns lanços por pessoas, que tem of
ficios pos ditos contos, e em mmha Fazenda, e em nome
de Desembargadores, Corregedores, e de outros Officiaes
de Justiça, o que he contra meu serviço, e em grande
prejuizo das partes, cujas SãO as fazendas; porque sa
bendo-se que os ditos Officiaes lanção nellas, não se
achão outras pessoas, que lancem sobre seus lanços, e
muitas vezes lhe são arrematadas em menüres preços,
dos que justamente valem e se poderia achar, se liVTe
mente podessem todos nellas lançar; e além disso que
rendo as partes requerer lma justiça sobre as ditas ~r

rematações, a nilO poderem alcançar com a brevidade,
que he razão se lhes faça; e qúerendo nisso prover:
Hei por bem, e mando, que nenhum Desembarga.dor,
Corregedor, Provedor, nem outro qualquer Official de
Justiça, nem de minha Fazenda, nem dos meus Conto,
faç.a lanç o per si, nem per interposta pessoa nas fa
zendas que se venderem por dividas, que se deverem á
minha Fazenda, nem sejão os taes lanços recebidos pelos
Officiaes, que fizerem as execuções, posto que não haja
alguns outros lancadores, nem se arrematem as taes fa
zendas, por via, ou modo algum. E provando-se que os
ditos meus Ofliciaes per si, ou por interpostas pessoas,
fizerilo alguns lanços nas ditas fazendas, e lhe farão ar
rematadas: Hei por bem que as taes arrematações, que
lhe assim forão feitas, sejão nullas, e de nenhum vigor
e effeito, e que a todo tempo lhe possão as taes fa
zendas ser tiradas pelas pessoas, por cujas dividas se ven
derão, ou por seus herdeiros, com os frutos do tempo,
que os ditos Ofliciaes os tiverem havidos em diante.
sem neste caso poderem allegar posse alguma, ainda
que seja de quarenta annos; por quanto, por assim o
cumprirem contra esta defeza, os hei por constituidos
em má fé para não poderem haver os ditos fructos, nem
pre.screverem as propriedades', que aS8im comprarem; e
além disso haverão mais a pena que Eu houver por bem.
E o traslado deste Capitulo enviará o Vedar da Fazenda'
da repartiçilo dos Contos, ao meu Chanceller mór, para
que o faça publicar na Chancellaria,. e assim o enviara
a Relação da' Casa dll. Supplicação desta Cidade, e do
Porto, para que se registe n08 livros, aonde se regi8tão
as Provisões da Ordenanca das ditas Casas, e e regis
trara no livro ·do Regimento de minha Fazenda, para
que se tenha noticia do contheudo nene.

lo'.

f\' •



Cap~tul" 88.

Que o. Contadqr mór, e E~ect~tores pq,s~em pnecp.tor;'io~
para os Corre.gedO'res, e Prrove.dores das Co"""ar,cas,
e mais justiças fazerem execução nos bens' que q.s
devedores tiverem, nellas, remetterem o dinhe~Q

pror:;edido delles ao Contador mór.

Os devedores, q!le ni:íe> rarem moradores nesta Cidade,
e seu termo, ou pO'sto que o f?eJão, tiverem suas fazen
das, em que se houver de fazer execuçao em outras
partes; o Contador mór, e Executores l?a5SarãO Preca
tori08 para os Corregedores, Ouvidores, Pro;vedol'es, e
Contadores das €Jomarca:s, e dos M'estrados. onde os
houver, e onde estiverem as fa~endas, em que' se houver
de fazer execuçao, e para os JuiJ1es de Fóra, e Juizes
ordinarios, para que as fação; os quaes farão as ditas
execuções pela ordem, que he dada neste Regimento aos
meus Execu'tores; e o dinheiro. que se fizer nellas, en
via.rão por pessoas seguras, e abonadas ao dito Contador
mór, para o fazer logo entregar ao Thesoureiro mór, ou
a quem per·tencer, e se passarem delle conheciménto
em fórma as partes a que tocar, o que hir~ deO'larado
nos :Precatarias; e os ditos meus Ofliciaes, assim de Jus
tiça, como de Fazenda, procederãO nas execucõe', e ar
recaclaeões de minhas dividas cam o cuidado edeligen
cia qué devem, e cumpre a meu serviço; porque em
suas residencias se lhes ha de tomar particular cantil de
como nisse> procedêrão.

Capit~lo 89.

fi·ue se não d~ d'espacho, nem fapa mercê a Minis~rç>

a7:gum de justiça, sem primeiro mostrar certidão
do Con'ta'dor mór de como procedeo nas exec~pões

qUE; por eUe ou pelos Executores lhe forão mandadas
{etzer.

Parquanto .sou imormado, que as 00rre~edores, Ouvi
dores, ,Provedores, Juizeslde iF6:ra, e mailS Justiças de~1ie

Reino, e paJ.'tes Ultramarin3l'l sao mui negligentes na
arrecadacao das dividas, que se devem a minha Fazenda,
que lhes' são commettidas, e .Tequevidas pOli Cartas ·em
meu nome, e assig.nadas ,pelo IContador mór c1'os meus
-Contos do Reino, e Casa, e seus Preeatovios, e dos Exe
cutores delles, sendl> obrigados procederem nas ditas
execuções com muito cuidado, e cumprir muito a meu
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servico entenderem nisso com muita deligencia, e ar1'e
cadarem-se as ditas dividas com muita brevidade: Hei
por bem, e mando, que Elaqui em diante se nao des
pache cargo, nem meroê alguma a. cad,a. um dos sobre
ditos. quando acabarem de servir, ou houverem de ser
mandados, ou accrescentados a outros cargos, sem pri
meiro apresentareIl). certidão do Contador mór de como
tem feito na arrecadação das ditas dividas, o que erão
obrigados fazer com toda a deligencia, como por elIe,
e Executores lhe foi requerido de minha parte: e mando
ao meu Presidente do Desembargo do Paço que ao pre
sente he, e ao diante fór, que tenha particular cuidado
se não de;;pache nenhuma das ditas pessoas sem pri
meiro mostrarem a dita Certidão, e nas Certidões se de
clarem por menor as execuções que fizerão, e o que
delIas resultou, e feitos que tiverão, e o Escrivão do
despacho dos ditos Ministros, não fará Decreto, nem Con
sulta em que se tracte do seu despacho. sem primeiro
lhe appresentarem a dita Certidão: de que fará mençãO
nos Decretos, e Consultas que fizer; e em caso que al
gum seja despa~hado sem eUa, lhe não entregara. o des
pacho sem a appresentar, o que cumprirá inteiramente
sob pena de suspensão de seu o:fficio até minha mercê.
E nas residencias que se tomarem aos taes Ministros,
se perg'untará se cumprirãO com deligencia os ditos Pre
catarias, fazendo com effeito todas as deligencias para se
pôr em arrecadaca.o minha Fazenda na forma que lhe foi
requerido pelo 60ntador mór, e Executores; e constando
pela residencia que o nilO fizerilO assim, ou pela Oertidão
do Contador mór, se livrarlLO da dita culpa ordinaria
mente j e o traslado deste Capitulo, enviarâJ o 11édor da Fa
Jlenda da repartiça.o dos ConúlilS ao Desembllirgo db Paço,
para se registar no liv.ro, aonde se costumll.o registar se
melhantes Provisões.

Capitulo 9~.

Que se não Tapa penhora, nem execução por diviciJa,
que se deva a Fazenda real, passado quarenta a;n
nos, excepto nos casos declarados neste capitulo, e
que se não fapa tambem sem primeíro constar se
rem os bens dos devedores.

E porque algumas pessoas são executadas por di-vidas
mui antigas, que devem a minha Fazendaj e ne que não
sabem dar raZi1o~ e se lhes fazem II\uitas mole~tias: Hei
por bem, e manno, que se nllo possa faz~r penhora, nem
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ex~cuçãO por divida, que se deva a minha Fazenda, de
po.l,S de serem passados quarenta annos, salvo se por
mInha parte for allegado, e provado, que foi feita inter
rupçãO; a'saber, que forao as 'ditas dividas pedidas, ou os
rlevedor-es penhorados, ou bouverão espaco de tempo para
pagarem,. ou por outro semelhante moáo, porque de Di
ft.itO se indu~ interrupção, e do tempo da Clita interrupção
não forem alUda passados os quarenta annos, porque
constando pela dita maneira, que a pre'scripção foi in
terrupta, se fará execução nas ditas pessoas, na fórma
que neste Regimento he ordenada. E porque sou infor
mado. que muitas vezes se mandão fazer execuçoes em
bens, que não são de meus devedores e se dá por esta
via grande oppressilo ás partes, e muitas vezes com
grande dispendio, e gasto de sua fazenda: Hei por bem,
e mando, que primeiro que se mandem fazer as ditas
execuçoes, se faça toda a deligencia necessaria, porque.
conste serem os bens, em que se hão de fazer, de mens
devedores; e da dita deligencia, e informacão, se farão
autos, e se tomará sempre do Official, que tómoll as fian
ças; e as dividas, que se prescrevere.m contra minba
Fazenda, se arrecadarãG dos Officiaes, por cuja culpa se
ddxarao de cobrar.

Capitulo 93.

. Que se não possa fazer receita por lembranfa ao exe
cutor della, sem provisão de S. Magestade, e que o
dito executor, e o das dividas não fação execução
em dividas de pessoas, que sejão nellas obrigadas
a outras que as devão a Fazenda real, salvo nos
casos declarados neste capitulo.

Hei por bem, e mando, que daqui em diante se não
faça receita de dinheiro,. nem de outra alguma cousa
sobre o Executor da receIta por lembrança dos Contos,
piua o haver de arrecadar de pessoa~ que o dev3:0 a
minha Fazenda nas Contas dos T.hesourelros, Almoxarlfes,
Recebedores, e Contadores, que as recebem, e despendem,
salvo aq uellas dividas, que Eu mandar Provisoes por mim
assignadas, que lhe carreguem em receita por le~
brança, pelo assim haver por bem prec~dendo as deh
genclas declaradas por meu Regimento, e em outra ma
neira se não poderá fazer receita alguma ao dito EÃecutor.
E outrosim mando ao Executor da receita por lembrança,
e ao Executor das diviJas de pessoas, que sejão neUas
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obrigadas a outras, qne devão a minha Fazenda, se não
quando se não poderem arrecadar dos meu1'; de,'edores,
ou quando o devedor do meu devedor lhe fôr obrigado
por razão de alguma avenca, oti contracto que ambos
tellhão feito, que perten ca a"renda, ou contracto; porq ue
ú dito meu devedor me he' obrigado, ou quando Eu lJom'er
por bem por minhas Provisões de mandar tomar ás taes
pessoa:s as di~'idas, que lhe outras pessoas deverem, em
pagamento das em que forem obrigadas á minha Fa
zenda: e os Executores que íizerem as. ditas execuções,
contra a fórma deste Capitulo, incorrerão em pena de
suspensão de seus officios até minha mercê.

C. R. DE 28 DE Sl1TEMBRO DE 1629.

Vi a consulta do Desembargo do Paço, que enviastes
com a carta de 28 do presente, sobre as Capelias, que pos
suem os Mosteiros de H.eligiosos,-e considerando a materia
della, me pareceu dizer-vos, que fôra conveniente, que
autes de se mandar fazer, por ordem d'aquelle Tribunal
a notificaçao para os Provinciaes e Superiores das Re
ligioes enviarem a elle o rol e titulos üe todas as pro
priedades e fazenda, qne tem, e licenças minhas, se me
dará conta delIa, visto a qualidadf:' da materia. E porque
a ommissã.o das Oapellas, que tenho dado a Manoel
Alvares de Carvalho, é para aquellas qne andam usur
padas, ou estilo vagas por falta de successores, que
haviam de succeder nellas, cuja provisilo me pertence,
como de bens vacantes,-ordenareis que nesta confor
midade se proceda naquella Commissilo; porquanto a
materia dos Religiosos nilo poderem possuir bens de
raiz sem licenca minha, toca ordinariamente ao Juiz
Ordinario da éorõa, e ao meu Procurador della; e of
ferecendo-se denunciaçãO de alguma CapeDa, em que se
tenhãO introduzido alguns Heligiosos, contra a fórma da
dita Commissilo se mA fará consulta, que enviareis com
o vosso parecer. E hei por bem ..... Que nenhum dos.
Desembargadorés e Ministros desta Commissão possilo
denunciar para si, nem para seus criados, ou pll.rentes
dentro do 4.° gráo, Capella alguma, por si, nem por in~

terposta pessoa; porquanto é minha tenção, que nesta
materia se proceda com toda a independencia e justificaçuo
necessaria...... .
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REGIl\f. DE, 19 DE JANEIRO DE 1671.

Bu o Principe, comô Regente e Governadür dos Reinos
e Senhorios de Portugal, faca saber aos que este Al
vará virem, que, supposto que muitas Leis, Decretos, e
Resolú6Cies dos Senhores Reis meus antecessores, e es
tilo ob.servado de muitos annos a esta parte na Secre
taria das Mercês, estava bastantemente provido o modo
que se deve g'ua.rdar sobre os requerimentos das pessoas
que Fledem satisfa~a-o de serviços; vendo porém, que o
nao serem reduzidas as taes Ordens a fórma de RegitneDto~

havia dado lugar a que com o tempo se alterass m al
gumas, e muitas por falta de noticia se não observassem~

C0m aquella exacça-o, que tão importante' materia pede:
e ponderadas de .novo todas as Ordens dadas neste par
ticular, moderando umas, e accrescentando outras, que
a respeito de ter cessado a guerra, parecerão conveniente:

,'mandei fazer o Regimento seg'uinte ,

:1..

Por ser muito conveniente, que aos que servem com
satisfação se dê o justo premio que merecem, e nM
convir que por quaesq uer leves servicos se facão mercês,
em razão do ruim éxemplo, que multas podém formar,
nara que vendo premiados os poucos annos de serviç(i),
deixem a este respeito de continuar: ordeno, e mando,
se n110 admittão a despacho papeis de vessoa. que não
haja sido Capitn.o; salvo se tiver serVIdo doze an nos
continuas, ou for aleIjado na guerra, ou nella h0uver
obrado alguma facção signa,lada, que os seus maiores
me esrreverM em seu favor, julgando a accwo que fez
Dor dign81 de se remunerar. ..

~.

Não se tomará petiçllo de pessoa que requel'e'r satisfa
<Silo <fé servi'ças pl"dp'rios, ou acçdes de outros que lhe
tocareqJ., sem que' apresente com ella certids.o, assim de
Ofliciaes desta Cidade, como dos Lagares aonde tiver
seu domicilio, de como lhe foi corrida folha' e se os seus
servicosforem feitas ná guerrà, 8'preseniará tambem folha
corrida da Auditoria Geral de Guerr1t, para que desta
maneira se venha a saber, e con8te se tem algumas
rulpas, por não ser justo, que, estando indiciado dellas,
se lhe defira até se livrarem.
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3.

Para se atíalhárem os in'coÍl'\'Bbiéntes, que se pbdem
resurtar das partes Elffel'eC~reÚl cer1rtdoes failsíis, vu meneJs
verdadeiras, e GdJIl maior- goste-meu :fa~er mercê, tios
de que tiver inteira informacao do bem que serviri-b,
lliando que as certidoes que ás partes apresentarem de
seus serviços, sendo estes feitos em alguma das Forta
lezas da India-, Brasil, ou partes ultl'ama inas, SBrllo
feitas pelo l!:scrivào; ou Secretafio dos Oapitães das ditas
Fortaleza. ; e e os €l"'viços f<ilrem das Armadas, a cer
tidao será feita pelo EscriVão da Nau, ou Navio, em
que cada um servir, ou pelo Secretario dos GeneraeE',
ou Capitães-moreE', em seus nomes, e por elIes assig
nadas, declarando nellas o tempo que cada um servisse
nas ditas Fort'dlezat', como nàs Conq uistas, e Armadas,
as~im por ma1', como pbr te1'ru, e o serviços assignala
dús que nas emprezas fizérM. E os'Mestres de Cam po, e Ca
pitllés il1ferioTés, guardarao a mesma forma, nas cettidoes
que passarem, as quaes tambem serllo assignadas pelos
Generaes, ou Capitães-more,s., debaixo da cuja superin
tendencia servirem: as quaes certidoes de serviços, que
se fizere'l11 no Brasil, A!I!g'ola, e S, Thomé, se pas~afão,
tanto que os serviços se fie:eremj ao mtlis largo tempo
dentro tle liIm anno' e u <ilo' seIlvic([)s feit(')s no Reina,
ArmadaS' da Costa, Ilhas, e Lagares da Afrioo, se pas
sarà0 dentro de seiSl Ililezes: e ]!>assa~0 o dito termo, e
ná0 saúdo as' oerticm~s feitas na; d~1ia f0rma~ não v1lI1e
:F9Io, RelU por' ellas' se poderá pedir .samsfaçao; e os
Gene1'aes, OápitlLes mOi'eS', Mestres de CamIf4l, e out1ros
(i)(Lpitl:res, que aiS passarem de 0utr~ maJieira, se se achar
prova ba tail1Jrte, tllUe ll.ão- p8lSS01J1 o que nelllls referirem,
lhes mandarei estranbàft" e proceder> COIll~Jla elles, coIl1~

me parecer convém 1\ meu serviço. E ma»do ao meu
Secretario, a cujo carg'o est" er o despacho das mercê~,

nilo aceite petiçoes1 s.:m certirloes de serVIços que as
partes allegàl'ÊJm, nlto sendo feitaS' por esta maneira: e
:i:tôs Decreto que fizêr, {arã. s6 ~ncão lio ,que constar
p-or papeis authénticos, dec1'àrando a f6imá', e o tempo em
que forno feitílos as certidO'es.

~.

Porque pode acontecer que as partes, valendo-se
de ceios lllicitos, alcancem certidoes de servicos que
nlto fizerito, pana que de todo se evite a fral!lde que
neste partieular p0de haver, l:leràO obrigados os que as
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apresentarem a offerecerem juntamente fé de o:fficios da
parte em que servirllo, sem as quaes se nãO dará ne
nhum credito ás certidoes dos sArvicos feitos fora do
tempo, incluidos nas ditas fés de Offl.cios: e para os
que servirem á sua custa assentarão praça na parte em
que o fizerem.

ó.

Nilo se admittirãO certidoes de serviços, sem que sejão
justificadas pelo Juiz das JustificaCOes do Reino, a quem
em razão de seu o:fficio toca apurár a verdade dellas.

G.

NãO se dará credito algum ás copias de certidoes, fés
de o:fficios, e mais papeis, que, segundo este, são preciza
mente necessarios para o requerimento das partes se ver
em despacho de mercê, sem embargo de serem postos
em puhlica-forma, pelo engal).o que nisso muitas vezes
pode haver.

7.
A mpsma razão obriga se evite o verificar cada um

o serviço' que fez por instrumento de testemunhas, ainda
que sf'ja passado no Juizo das Justificaçoes: e quando
succeda roubarem-se, ou perderem-se, no mar, ou na
terra, Od papeis dos serviços, por causa de algum in
cendio, ou naufragio, ou qualqut'r outro incidente, então

. poderá a pessoa que os perdesse apresentar a justificação,
que delles fizer, tirando primeiro Alvará assignado por
mim, em que haja por justificados os ditos servicos, sem
embargo de não apresentarem os proprios papeis;dispen
s ando no capitulo deste Regimento.

s.
Aos instrumentos que das partes ultramarinas vem das

certidoes dos serviços que nellas se fazem, sendo primeiro
justificados pelo Juiz das Justificaçoes, se dê todo o
credito, por nilo ser justo, que, sendo tantos os perigos
que de ordinario succedem no mar, arrisquem as partes
os originaes, que os não poderão reformar, ou o farilo
com muita di:fficuldade.

9.

Nas certidOes que se passarem a quaesquer pessoa
que me servirem com creados li. sua custa, assim nas
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Armadas, como no Reino, ou em qualquer parte fóra
delle, se declararão os nomes dos creados com que as taes
pessoas me houverem servido; porque, em esta certa
noticia, pode acontecer, muito contra a administração
da Justiça, dar duplicados despachos por um mesmo
serviço. E o Secr~tario das Mercês me não proporá em
nenhum caso certIdões s.emelbantes, não sendo passadas
na forma deste capitulo, o qual, trasladado no modo que
aqui vae, e assignado pelo mesmo Secretario, se remet
terá aos Oapitães Generaes dos Logares de Africa, e
Governadores da::! Oonquistas, e Fronteiras do Reino,
pa.ra que lhes conste do modo em que hao de ser feitas
as ditas certidões, no que toca ao particular dos creados.
E as mercês que eu. fizer a taes pessoas se assentarão
tambem no Livro do Registo dellas, que está á cargo
c.e J ão Alves Soares, em titulo do~ creados que se no
mearl10 na certidao, para que, succedendo requererem
elles em algum tempo satisfação de seus serviços, conste
se forllD ou nao satisfeitos. .

to.
Para ,'e atalharem os repetidos Requerimentos que

~uitas pessoas fazem sobre a satisfaçao, de seus ser·
VIÇOS mettendo-os por partes, e não de huma vez; com
que, além do mais tempo que tomão aos Ministros, não
se pode ter cabal conhecimento do que tem obrado,
para assim se fazer a mercê que convier ao conhecimento
de cada hum:

Hei por bem, e mando, que toda a pessoa que re
querer satisfacllo de serviços deduza na petição que
delles fizer tod.os os que tiver feito, e as mais acções
que lhe tocarem, até o tempo em que principiarem o
requerimento, porque, deixados alguns, para depois do
despacho replicar com elles, ou ao diante se valer dos
mesmos para algum requerimento de mercê, serão re
putados por nenhum valor, e como se nunca os tivera
feito.

tI..

Pode succeder, que os que sf;l achs.o sem merecimentos
proprios se valhao de accões de serviços alheios; e por
este modo se venha a dar á negociação do que solicitou
nos serviços o premio que se devia ao que os f~z em
gTande deterimento do bom governo. Sou servIdo se
ns'o admitta a pessoa de nenhuma qualidade acção de
serviços alheios, sem apresentar serviços proprios, e
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primeiFo mostrar por sentença d@ Juizo da~ Justifioações,
o como a tal acção lhe pertence, os motIvos por que, e
ser parente em grau conhecido da pessoar qme lhe renun
ciou em vida, ou testou por morte, os taes serviços.

1.2.

Poderão os pais, ainda que sem serviços pessoàes, re
querer as áccões dos servicoR dbs filhos, iIue merecerM
na g'uerra, ou na continuação do serviço, por ser justo
que a que tiverão na perda de seus filhos, supra os re
querimentos de serviços propl'ios: e o mesmo se inten
derá nos filhos a respeito dos pais, e nos dos irmãos, não
porém em qualquer outro grau de parentesco, porque
os taes serão obrigados a apresentar serviços pessoaes,
sendo capazes de os poderem fazer, para que a espe
rança da mercê que pertende lhe sirva de estimulo para
que sirvão; e a mercê que assim alcançar, mais pare
cerá merecida, que herdada.

:1.3.

Com os papeis dos servicos ofl'erecerá eada hum certi
clão de Registo das 1ercês: de seu titulo, ou da pessoa
de quem forem os serviços, para requerer, porque, com
inteIra noticia dos serviços, que estão satisfeitos, se saiba
os que ainda estão por remunerar: e as certidões nM
valerão. senão passarlas dentro de seis mezes; e o mesmo
se intenderá das folhas corridas,. de que se faz menção
no Capitulo IV deste Reg~imento.

1..,.

Logo que as partes entregarem ao Secretario das Mercês
o~ papeiS de selis serviços, primeiro que m'os traga a
despacho, os remE!tterá a hum dbs ddus Desembargadores
da Casa da Supplicação, que terei nomeaào, para que os
verifiquem, e apurem, na fbrma das 01 dE:ns dadas, cujas
copias lhe remetterá o Secretario, para que dellas lhe
conste; e quando ache não estarem os taes papeis con
forme ao que ellas dispõem. o declare nas respostas que
det ~ e sem liJ.ue as parte!! satisfacl'lio as duvidas, p0r élle
apontadas, se não admittirã0 a despacho.

:I.á.

Porque pode acontecer, que nas peticões que as partes
fazem de replica aos despachos; com' que lhe mando
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deferir, deduwo taes raz~es, que me movão até accres
centar as mercê~ que lhe tiver feito: sou servido se lhe
~dmittam, sem embargo de nellas se nll.o allegarem nov/?s
serviços.

l8.
Petiçoes de replica, mando que em nenhum caso se

admittãO, I?alvo ,se com as petiçoes Gjlue as partes fize.rem
ajuntareIQ. quat.ro annos mais de novos serviços, ou ~e

çoes de outroS, que lhe pertenção; porque então aS pe:
tiçoes de treplJca ficarão servihdo de replica a respeito
dos novps serviços com o 'que replicou ao primeiro des
pacho.

Depois de despachadas as partes pelos primeiros ser
viços, não poderão tornar !1 requerer satisfação dos se
gundes, senão, passados Oito annos, que se contarão do
dia em que se lhe passou a fé de oflicios, com que re
quererão os primeiros, e não do dia em que farão des
pachados, por não ser justo que a dilatação que houver
em se chegar a ver o seu primeil'o requerimento lhe'
sirva de impedimento para o segundo.

:18.

QLiando eu fizer mercê a alguma pessoa de promessa
de pensã.o de bens das .Ordens, não poderá depois re
querer se lhe .faç~ eifectlva, sem qU,e apresente novos
serviços, pojs co~ a promeJ)s,a que lhe fiz, ficarão ,de to.do
s,atisfeitos 013 priII).eiros.

J.9.
. 8e a meroê que eu fizer ás partes fôr de pensito etrec

tlva e/ll'bens de Ordem, se lhe nomeará, tanto que houver
lugaF; poném ~'ão se admittirá llequ,erlment0 para que a
t~l pens~o que se lhe -troqu.e por bens da Oorôa., sem que
para tl'J.l mudança apresentem novos mereoiment0s que a
isso me obriguem.

~O.

Vendo que muitas pessoas l'equerem Commendas, por
terem promessas delllas, e aceitando as ComÍnendas em
que. as pllovi, li ~ozando seus Tendimentos, ifiazem novas
petlçilies, em que d,izem que ai; diílias €ommendas nilo

, I
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rendem as quantias que lhes forão dadas, nem cbegrLO
á promessa que lhes estava feita; no que ha alguma
fraude: hei por bem, e mando que nenhuma pessoa que
fôr despachada com Commenda, aceitando-a em cnm
primento da do seu lote, posto que renda menos, possa
requerer melhoramento da em que foi dada, salvo se eu
fizer mercê da tal Commenda, até ser provido da de
que tiver promessa, porque neste caso se lhe cumprirá;
nem tão pouco se lhe dará tença alguma de minha Fa
zAnda em refeiçilo disso pelas razões que sobre este par
ticular mandei considerar.

2 •.

Muitas pessoas, não lhe sahindo os despachos que per
tendem, os não aceítilo, e tirão seus papp.is, e mettendo
algum tempo de permeio, tornã.o com elles a reg uerer
de novo, sem em suas peLições fazerem menç.ão dos d~s
pacnos que se lhe derão; a cuja cautela convém mUlto
acudir com o remedio competente: portanto a pessoa que
fÔl' despachada, e não aceitar o despacho, será obrigada,
em qualquer tempo que requeira (supposto acerescente
mais serviços) a fazer mençilo do despacho que teve, e
não aceitou; porque não o fazendo, nã.o só se lhe não
deferirá, mas pelos serviços de que tratar, não terá em
nenhum tempo despacho, ou satisfacão, alguma; e o
Secretario das Mercês lhe não tornarã. a dar os papeis,
sem especial ordem minha: e se succeder haver-se des
pachado a tal pessoa, sem disso se ter noticia, em todo
o tempo que ;5e vier a saber se mandarãO recolher as
mercês, e nOR registos das tenças que se lhe tiv81',em
assentadas, se porilo verbas, para que não tenhão effelto.'.

22.

Para se evitarem alguns inconvenientes que podem re
sultar de se despacharem duas Consultas do Conselho
Ultramarino de huns mesmos serviços, quando succeda
reformarem-se: declaro, que, estando duas despachadas,
valerá o menor despacho, e delle se passe Portaria á
parte.

Por a experieneia ter mostrado resultão muitos. incon
venientes das partes dilatarem o tirarem Portaria dos'
de~pachos qu.e se lhe dllo, mando que as pessoas Cl'ue es
tivfJrem, no Reino" ou nos ,.lugares, (,le b.frica, tirem. suas
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Portarias dentro de seis mezes; e os que .estiverem nas
partes do Bra_il, Guiné, e Ilhas, dentro de hum anno; e
o.;; que estiverem nas partes da India deptro de dous
annos; e passados estes termos que começarão no di.a
em que cada hum fôr. despachado, se lhe não darão maiS
Portanas sem nova ordem minha.

Porque muitas vezes succede descontentarem-se os.
delOpachados, e por essa causa não tirarem Portarias,
nem aceitarem o despacho, nem tratarem de replicar:
hei por bem que o que fôr respondido, e não replicar
dentro do termo em que as Portarias se podem passar,
não possa vencer o despacho do tempo em que foi de
ferido, se não do tempo em que se lhe passou a Portaria.
quando para isso haja o supplemento que se aponta no
capitulo acima.

DECR. DE 13 DE AGOSTO DE 1706.

Tendo a experiencia mostrado, que o não se haver
limitado tempo ás partes para poderem requerer a sa
tisfação dos serviços feitos A. Corôa, dá occasiao a qne
se commettão muitas fraudes e enganos nos req ueri
menta dos ::;erviços antigos, que podem já estar despa
chados muitos delles: para evitar o referido, fui servido
resolver, que se não podem requerer serviços alguns,
passados trinta annos; depois que forem feitos, porque
deixando passar o dito tempo, ficará a acção prescripta,
sem que por ella mais se possa requerer satisfação al
guma: salvo sendo daquellas pessoa, a que conforme ó
Direito oompete a restituiçao contra o lapso de tempo,
porq LI e estas poderão implorar dentro .do termo, que ().
mesmo Direito concede.

L. DE 8 DE MAIO DE 1745.

Eu EI-Rei faço saber aos que este Alvará virem, que
sendo-me presentes as duvidas, que se tinhão movido
sobre a intelligencia e pratica do meu Real Decreto de .
19 de Dezembro de 1743, porque fui servido supprimir
as duas Varas de Juize:> do Civel, qoe o Senado da Ca
mara desta Cidade provia, creando em seu lUg'ar dilas
Correiçoes do Cível, que se unirao as outras duas, que
já havia, ficando com a mesma graduação e jurisdicçao,
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que as antigas tinhllo, .e passando os Escri viles, que es
crevião perante os ditos juizes, a servir com os novos
conegedol'es: pretendendo os ditos escrivlles conservar
se com audiencias e di tribuiçoes separadas, e nas pre
rogativas de sere.m tabeJli.l:íeS do judicial, e de privati
vamente escreverem nas C,!1'Nsas das petlsoas miseraveis,
que por evitarem o pagarem dizima, recorria.o aos Juizes
do Civel; requerendo-Me tambem o Juiz do povo, e Casa
dos 24 fl. ~on ervaç~o destê}. l.iber,dade, que aos Orppãps,
meIJ,pres, viuvas, e mais pesso,as miseravel era conce~ida ;
e o Porteiro dI!- Chancellaria da Cidade se lhe déBae uma
satisfacão, corre ppnLlente aO damno, que e~perimeDtav&
em se "lhe tiral'em pl',lra a Chancellariít das sete cltsas ~
sente!lças, que pel a ~ ua atégora se passavão :- Fui !;l~

VÍ(;lp reso1vel', que os nove Escljvãe , que tinbão os Jui.ze
do Ci<lel, escravãO juntamente c.om os seis, que havia....
e declaro não ser dá minha real intenção o obriga.r a
pessoas miseraveis a pagarem dizima nas causas, em que
forem réos, cpnservÇl:qdo lias 4 correiço,es da Cidad,e esta
mesma pllell'og'ativa, que tinhão os JUlzes do Cive'l, o que
se entenderá a respeito sómente das ditas pessoas mise
raveis,. Nos <lUSOS porém, que os Corregedores pelos pro
-cessos achem, que as taes pe soas se cl.efendenão C0m dólo,
ou malícia, então ael'ão obrigados a condemna-Ias, e aos
tutores e curadores dos que forem Orphàos e menores,
no pagamento cl.a. mesma dizima, o que declararão nas
suas ,sentenças. E porque sou informado, que com noto:cio
escandalo da Justica se retardão calumniosamente as exe
cu~ões pelo meio' de embargos de terceiro, que depois
se nilo provao, sem que nas regras da ChancellalJÍa se
tenha oócor.rido a ~ste <fre.Ji]llente e prejudicial damno:
Hei por hem orcilenar, qlaie claqiui em diaDit~ sejão ObDi
{Bados a pagar dizima, sem eoc.cepçao de pe soa alguma,
todQS o~ 1i~l'ceiros, cujos embargos ise regeitarem, ou se
julgarem nã.o provados, havendorse·lhes por liquida a
importancia della pelo valor dos bens penhorados......

PROVIS. DE 1 DE ABRIL DE 17~1.

Dom J o é ;por Graça de Deos Re! d~ Port9~al &c. Faço
saber a vós Provedor-Mór da !Fª,r;enda Real do E~tado

do Brasil...... S011 serrido ordenar-vos não tomeis co
nhecimentQ de tnaü caul:las das que nQ v;osso regimenta
vos sã.o flxpressada,s, e execud;ivamente );Dais que coptrá
os deyedór.es da Fazenda Real, e quándo estes pa...
guem com acçoes' deveis sim proceder' contra os seus
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devedores, mas pelos meios ordinarios, por não ter lugar
o executivo contra os devedores dos devedores fiscaes.

L. DE 21 DE MAIO DE 17~L

Cal)' ã.

§ 1.° Os bens, levados ao Deposito por ordem judicial
se forem moveis corruptiveis, pagarão 2 %, deduzidos
do dinheiro, por que forem vendidos ao tempo das arre
mataçoes, que delles se fizerem; se forem peças de ouro,
prata, pedras preciosas, e dinheiro liquido, pagarão só
mente 1 %, deduzido do capital no tempo da entrada.

§ 2.° O depositas vaI untarias, que costllmão fazer as
pessoas, que ou sahem de suas casas por occasião de
alguma jornada, ou não considerão na casa, em que ha
bitãO, toda a segurança, que lhes he necessario, sómente
se admittirão, sendo de dinheiro liquido, de ouro e prata
lavrada, ·ou pedras preciosas. E destes depositas se não
poderá levar nunca mais de 1/2 °/0'

§ 3.° Todos os referidos direitos serão pagos por huma
yez sómente, sem que além delles se possa pertender
das partes outra alguma cousa, debaixo de qualquer titulo
que seja, nS,o indo expresso nesta lei; e serão compu
tados a respeito do valor dos depositas, os quaes antes
de serem recolhidos serão qualificados e avaliados por
certidoes de contraste da Côrte, sendo de pecas de ouro,
prata e pedras preciosas. .

ALV. DE 12 DE MAIO DE 17~8.

§ 10.° Para mais facilitar os meios ne4es~arios de be
neliciar os meus Vassallos com as vantagens, que a todos
elles se hão de seguir das sobreditas edificaçoes, ou ree
dificaçoes estabeleço, que as pessoas, que emprestarem
dinheiro, ou concorrerem com materiaes, ou mã.os de
obreiros para se edificar, ou reedificar dentro do recinto
da cidade de Lisboa, que foi expresso no meu sobredito
Decr. de 3 de Dezembro do anno proxim'o passado, fiquem
não só com real hypotheca em concorrente quantia nos
edificios, ou bemfeitorias, que nelles se fizerem em todo,
ou em parte, mas tambem com pi'eferencia a todos e
quaesquer 'outros credores,ainda hypothecarios, que fize
rem penhoras, posteriores ás edificaçoe,;;, ou reedificaçOes,
como se os mutuantes tive~sem penhoras filhadas ante
riores, e feitas em execuçã.o de sentenças, havidas em.

P. F.11 5
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Juizo Contencioso, com plenario conhecimento de cansa:
O que se executará, posto que os outros credores sejao
privilegiados, ou ainda que seja a minha Real Fazenda;
l?orque a :todos os outros privilegias ordeno, que se pre
tira sempre o dos sobreditos mutuantes.

ALV. DE 9 UE AGOSTO DE 1759.

§ 5. 0 Na mesma conformidade se e~pedirão pelo Tri
bunal da Mesa da Consciencia e Ordens todos os nego
cias, pertencentes ao embólso das partes, interessadas
nos cabedaes dos referidos Defuntos e Ausentes. E por
que sou informado de que nesta materia tem havido
grandes fraudes, fingindo-se pessoas estranhas leg'itimo::>
herdeiros, e fazendo-se papeis falsos e fab!'icados partl
se extrahirE'm cabedaes deste Cofre: Ordeno, que daqui
em diante. todas as l1abilitações, que se fizerem no J llizu
da India e mina, excedendo o interesse deIlas a quantia
de SO:t;lOOO, rs. sejao appelladas, ainda S(;lill requerimento de
Parte, parl't o dito Tribunal da Mesa da Consciencia e
Ordens; e nelle examinadas e julgadas (respondendo
sempre como Fi"cal o Procurador Geral das Orden )
pelo merecimento dos autos; nos qnaes se não admittirrw
papeis, qlle não sejão originaes; havendc,-se ainda os
primeiros traslados denes POl' nuHos e de nenhum ef
feito.

RESOL. DE 29 DE SETEMBRO DE 1760.

Em Consulta do Tribunal da Mesa da Consciencia ,e
Ordens de 17 de Setembro de 1'1(,10, sobre se averbHrem
os documentos origiuaes declarados no Alv. de 9 de
Agostu de 1'159, que pareceu ao dito Tribunal se não
podião julgar jt;lstificadas as causas sem ajuntarem os
proprios docnmentos, ficando nullos e de nenhum effeito
os primeiros traslados por est~r clal;a a disposi~ ão do
Alv. no § 5". Foi Sua ~Iagestade servido tomar a se
guinte - Rf'soluCão - Como, pa;rece á Mesa, observando
se p Alv. de 9 ae Agosto do anuo proximo pa sado. e
as mais ordens, que prohibem, que nos despachos das
mercês, e nos Juizos das Justificações .se ,recebão trasla
dos, que podendo-se multiplicar dariao causa ~"~r repe
tirem os despaclfôs, e se fraudarem! os pagameptos. E
:Rara que a respeito daquelle:? cl,qcu~entos, que se con
si~era impossivel, que se exnibll.O nos seus Qriginaes
Juesmos, cesse o referido perigo: Hei por bem declarar,
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que se possa julgar pelas copias àuthenti:cas delles, com
tanto que antes de se fazer obra por elIas, conste que'
farão a-verbadas nos sobreditos originaes com as declará.
ções necéssarias para se não repetirem os traslados.

ALV. DE, 25 DE FEVEREIRO DE 1761.

Eu El-Rei faço saber aos que este Alvará virem, que
por quanto pela minha lei, dada no Palacio de N. Sra. da
Ajuda em 3 de Setembro de 1759; e publicada rià Chan
cellaria-mor do Reino em 3 de Qutubro do mesmo anno,
declarei os Regulares da éompanhia,denominada de Jesus,
habitantes nos meus Reinos e todos os seus dominios,
por netorios rebeldes, traidores, adversarias e aggresso
tes, que tinhão sido e erão ainda entao actualmente,
contra a minha Real Pessoa e Estados, contra a paz pu
blica dos meus Reinos e Dominios, e contra o bem com
mum dos meus fieis Vassallos: Ordenando que, como
táes fossem tidos, havidos e reputados; havendo-os desde
lo~ro em eifeito di't mesma lei por desoaturalisados, pros
crIptas e exterminados: E mandaudo que eifébtivamente
fossem, como· farão, expulsos de todos meus Reinos e
Ddminios, para nelles mai:; não poderem entrar; e 'Por
que pelás sobreditas desnaturalisaçao, proscripçao, ex
llerminio, e total expulsãO dos mesmos Regulares, ficárão
vagos nos meus Reino~ e Dominios todos os bens tem
pOl'aes, consistentes em moveis (niLo dedicados immedia.
tamente ao Culto Divino), em mercadorias de commercio,
em fundos de terras e casas, e em rendas de dinheiro,
de que os mesmos Regulares tinhão dominio e posse,
como livres, fOem serem gravados com os enc3lrgos de
capellas, ou algumas outras obras pias: E tendo ouvido
sobre esta materia muitos Ministros, Theologos e Juris
tas, do meu Conselho e Desembargo, muito doutos e 2Je
losos do serviço de Deos e' meu, com o parecer dos quaes
me conformei: Sou Servido, que todos os bens da referida
natureza, como bens vacantes, sejao logo incorporados
no meu Fisco e Camera Real, e lancados nos livros dos
propriôs da minha Real Fazenda.. E conformando-me
tambem com os mesmos pareceres: Soa Servido outrosim
declarar revertidos á minha Real Corôa tod'Os 0'" outros
bens, que dena havião sahido para .os >sobreditos Regu
lares, proscriptos e expulsos, com os seus padread0à.
Pelo que toca aos outros bens por sua natur'e~a: Secu.
1'ares, que se achão gravadds com os encai'g{)s 'de Gl;l
pellas, Suffragios, e semelhantes obras pias ';"SOU sêrvidll
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outrosim (conformando-me tambem com os mesmos pa
receres) ordenar, que delles se faça logo uma relação,
em que distinctamente se declarem os que forem perten
centes á disposicilO de cada um dos testadores, ou doa
dores, com as pensões nelles impostas j para eu lhes dar
Administradores, que conservem os referidos bens, e bem
cumprM com os encargos delles, de sorte que não percão
por estarem vacantes.

L. DE 22 DE DEZEMBRO DE 1761.

Tit. ~ .•

§ 5.° Item: estabeleço que nos requerimentos, que se
fizerem para as Justificações, com que as Tenças llssen
tadas na minha Real Fazenda houverem de passar de
Pessoa a Pessoa, sejilo sempre indispensavelmente in
sertas as Certidões dos Assentamentos dos seus imme
diatos antecessores, extrahidas pelo Official, a que perten
cer, ~ob pena de nullidaC1e dos pro~essos da JustificaçM;
das Sentencas que neUes se profenrem j e dos Assenta
mentos quê por effeito dellas se fizerem.

31. Item: Attendendo á impossibilidade, que ha de
que se possllo segurar por Cabedaf:ls de Fiadores particu
lares as Rendas dos Bens, e Direitos do Meu Real Erario j
e aos embaraços que dos sobreditl)s Fiadores se tem se
guido tanto Das arrematacões dos Contratos como nas
execuções para os pagamentos dos preços deUes : Prohibo
daqui em diante se estipulem os sobreditos Contratos
com fianças: Ordenando que sem ellas se facão; Consis-

.tindo a segurança da minha Real Fazenda ém primeiro
lugar nas qualidades dos Arrematantes, 011 ele serem
todos pessoas conhecidas abonadas e de notorio credito:
Em segundo lugar em ficarem todos 08 seus Socios pre
sentes, e futuros, e os que com eUes tiverem interesse
obrigados cada hum in solidum á Minha Real Fazenda,
posto que nM assignem os Contratos, porque a qualidade
de interessados os constituirá sempre fiadores legaes
na sobredita .fórma: E em terceiro, e ultimo lug'ar em
se lhe regularem, e pedirem os pagamentos de sorte
que nem se vexem os Contratadores, nem parem nas
suas mnos quantias tão grossas que excedão as suas fa
culdades na fórma que abaixo sera. determinada: E Hei
desde logo por nuUos, e de nenhum effeito todos os Con
tratos celebrados contra o que tenho disposto assima ao
dito respeito:,
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Tit. 3.°

Do que se deve observar no mesmo conselho para o
despacho dos negocias pertencentes' á jurisdicção
contenciosa.

§ 1.0 À JurisdicçãO cóntenciosa, que por esta Lei fica
pertencendo privativa, e exclusivamente ao Conselho de
Minha Real Fazenda para processar, e decidir as Exe
cuçOes, que do Thesouro Gt:ral lhe forem remettidas,
será exercitada na maneira seguinte.

2.° Logo quP, as Contas correntes com os alcances que
elias fizerem liquidas. e com os papeis que as acompa
nharem, fôrem recebidas pelos respectivos Procuradores
da Minha Fazenda cada hum na Repartição, que lhe
tocar; as mandará ao Escrivão do Juizo dos Feitos da
Coroa, e Fazenda, a quem pertencerem, para as autuar,
e fazer conclusas ao sobredito Conselho da. Minha Real
Fazenda, no termo d.e tres dias continuos, successivos, e
impl'orogaveis, debaixo das penas, de privação do Officio.
e de seis mezes de cadeia,· em que incorrerão pelo lapso'.
do referido termo os ditos Escrivães, se por mais tempo
dilatarem as sobreditas continuaçOes, e conclusoes. Nas
mesmas penas incorrerão pelas moras, que fizerem nos
mais termos abaixo declarados,

3.° E para que conste quando os referidos .termos tem
principio, e fim: Mando que cada hum dos sobreditos Meus
Procuradores tenha hum Livro ou Protocolo. no qual
fação lancar os dias em que os papeis, e A.utos forem
para os ditos Escrivães, e os em que elies 01.' fizerem
conclusos ao Conselho, Mandando cada hum dos Meus
ditos Procuradores á Minha Real presença nos mezes de
J:unho, e Dezembro de cada anno huma Relação espe
CIfica das Execuçoes, que por elles correrem; do tempo'
em que principiarem; e do estado em que se acharem.

4.' Em todas as causas das referidas Execuçoes se pro- .
cederá verbal, e mercantilmente, de plano, e pela ver- J

dade sabida; as im pelo que pertence á Minha Real Fa-o

'

zenda; como pelo que toca á defeza das Partes; na f6rma
abaixo declarada. '
r 5. 0 Com as contas correntes, que forem extrahidas 40
r~esouro Geral (na sobredita f6rma) entrará sempre a :
Mmha Real Fazenda com a sua. intençãO fundada, e liqui'- ,
dada, assim de fàcto, como de Direito, sem necessitar
da outra alguma prova.

6.° Nesta certeza assim como as re'feridas contalã
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correntes, e papeis a ellas concernentes, se propozerem no
Conselho, se assignarão 'por despacho do Juiz Relator dez
dias continuas, successivos, e peremptorios, que serão logo
rintimadQS aO$ Executados ,nas suas 'Pessoas; ou ~a de
(Jl~al.qJler \JÍos seus Soúos, ou I~rocurador~s; ou por ~di
taes de dez dias, não estando na Côrte, n~m ·tendo llEllla
Procurador, ou Sacio j para no termo dos sobreditos dez

ldias assignado ajuntarem os docum,entotl, que tiverem
tP.a-ra,a ,sua defeza: E coprando o Escrivão ps autos com
·os referidos Qocumentps e declaraçoes do qp.e ,l1elIe se
contiver, e do que com elIes se perteq.,der provar; .os
continuará ao mes.mo Juiz Relator. 0/ qual achando ,que

lpara isso conc.orre justa causa, poderá ainda cqnceder' aos
,mesmos Execlltados o.s·,dia .que lhe. parecerem competen
,tes I (coIJ.1tanto que não j excedão de de~) pl}ra sustentarem
·os l'efel'ldos documentos, e alIegarem o que fizer a bem
de sua justica contra a execucão. Porque tambem. estes

,dias devem 'ser continuos, suc'cessivos, e improrogaveis ;
,tanto que elles forem 'findos, cobrará o Escrivito os autos,
e os continuará sem .esperar outro despacho, ao Procu

,radorJFiscal,a quem tocarem j o qual tambem sem outra
.formalidade os_levará com a sua resposta ao Conselho;
tpara nelle serem. distribuidos, e entregues ao Conse
i !Jleiro, que ,se achar em Turno: e para que sendo o
mesmo, Conse1heiro Relator, se sentenceie em conferen
cia o que fõr justiça a be.m de M~nha Real :fazenda, e
rdas partes.

,7.· Attendendo a que os mesmos Procuradores Fiscaes,
.ou, QS E~ecut&dQs, poderao ainda ter' eJIl alguns ~asos
justa causa para pedirem alguma. declaraçã.o qas Senten
·ças,•.que se.l'llioferárem .na sobredita fórma: Ord~no.que

: logo que elIas forem proferid~s, sejão notificadas ,no
t ter-mo l..de vinte e quatro' horas j ou ás mesmas Par es,
ou- a .qualquer dos ,seus Socios, ou Procuraliores com a

• intimacão. de que 1he fieão, correndo cinco dias t'am'Rem
continúos, .et improrogaveis, e contados' da,.hora· da int.i-

• IDij.Ção, para pode.rem· ~mbargar" pareceqd0'ilhes; ou
",dentro do referido .termo, ou na..parte delIe.. que restar,
'. quando forem eD!tre~ues OSI ~mbargos. Os quaes s~n4o
• pelo Escrivão remettldos no mesmo dia, eIDr. q1,16 osrlre-

ceber aos respectivos Procuradores da Fazenda, o~ trar~o
. estes ao Conselho: E entregando-os nelle ao J UlZ .Rela
I tal' j serão julgad.os na sobredita fórma pelos mesmos
"Ministros, que' houverem proferido a Se'Q.tença, sem a

falta.de algum dos que< hOllverem sido.'Juizes nam~sma
, Sentenca; e sem que entrem nos embargos outros de
I fiOVO ; ;a menos que não seja por morte, ou muda~ça
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p_ara outl'OS Tribunaes: Para que sendo os embargos jul
gados por provados, mandem suspender, e arrnuHar as
Execuções que bouverem feito aos Emba-rgantes: E para
que sendo os mesmos embargos rejeitados, se mandem
extrabir dos referidos Processos verba.es as Cartas Exe
cutorias, com que se devem proseguir as execuções até
e ajuntar aos autos conbecimento authentico de bave'

rem sido as quantias dellas entl:egues no Tbesouro Geral.
8.° erá sempre Juiz Executor destas Sentencas o Con

selbeiro da Fazenda que Eu for servido nomear: Ven
cendo este á custa das Partes (alêm das assignaturas)
dous por cento das quantias que por eifeito das sobre
ditas Executorias; e procedimentos que dellas e seg'ui
rem, entrarem no Tbe ouro Geral: Havendo Eu, como
Hei desde logo por extinctos todos os outros Executores
Letrados que até agora exercitarem nesta Corte Das dif
ferentes Reparticoes da llfinba Real Fazenda,

9,° Havend.o esta entrado com a sua intençao liquidada,
e fundada de facto, e de Direito Da forma acima esta
belecida: E devendo por isso os devedores vir tambem
a Juizo preparados com as suas defezas, que só podem
consistir em quitaçoes, e pagas: Mando que a respeito
delles se observé o 'seguinte.

~O. Apresentando os mesmos devedores quitacoes li
quidas, e puras de pagamentos que bajao feito no Tbe
80uro Geral. ainda depois de terem sido presos, ou
sequestrados, lhe serão logo recebidas., e elles absolutos
nas concorrentes quantias das sobreditas quitações: De
sorte que extinguindo-se com elIas as dividas na sua total
importancia não pagarão mais custa do que aquellas

• que necessarias forem ])ara se lhes expedIrem as suas
S,entenças de absolviçllO: E havendo os' ditos pagamentos
SIdo feitos sómente em parte, se continuará a execuçao
pela outra parte, que restar para se pagarem os dous
por cento, e as mais custas que forem competentes'as
quan,tias P?r que se continua~em ~s execuções.

11. ConsIderando que as execuções, e sequestros que
e fazem pelas dividas da Minha Real Fazenda, se cos

tuma impedir muito freqmmtemente com embargos de
terceiros, senhores, e possuidores; os quaes por huma
parte sao muito attendiveis quando Eão bem fundados,
porque não poderia haver cousa mais incompatível com
a Minha constante Justica,. e relig'iosa clemencia do-que
pagarem os terceiros sênhores, e possuidores dos taes
bens por erro, ou engano, o que na realidade só devem.
os outros terceiros Contratadores, Thesoureiros, "ou Exe
cutores negligentes, ou ~olosos; e que pela outra parte
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quando são maliciosamente, maquinados os referidos em
bargos, não cabe na razão que produzão effeito, nem
possão prestar impedimento a tllo indispensaveis execu
cCies; Ordeno a respeito de, tes embargos o segllinte .
. 12. Sendo certo, que em todo, e qualqllerjuizo, ou seja
or<ünario, ou summado, ou ainda daquelles em que se
procede de plano, como tenho ordenado, que nestes casos
se deve proceder, uão póde Pessoa alguma ser admittida,
sem se legitimar antes de tudo: E sendo igualmente
rerto que os sobreditos embargos de terceiro, senhor, e
possuidor contêm por sua naturezA. hum reme<üo mera
mente possessorio no qual sempre se juntão os titulas
ainda que se nao trate, senão de justificar com elles a
posse: Ordeno que os embargantes exhibão logo com os
seus embargos todos cs titulos que tiverem para legi
timar-se: E Mando, que logo que os ditos embargos forem
oppostos, sejão immediatamente remettidos pelo Execu
tor ante o qual se oppozerem ao E~crivão, que houver
expedido a executaria para os fazer conclusos ao Conse
lho da Fazenda: Que nelle !;le assignem aos embargan..
tes dez dias continuas, sllccessivos, peremptorios, e lm
prorogaveis para exhibirem os mais titulas, e mais prova
da sua legitimidade para poderem embargar: Que findos
elles se cobrem os autos e se continuem pelo Escrivão
competente ao Procurador da Fazenda: Que este os traga
com a sua resposta ao Conselho, sem mais conclUSãO
para serem julgados: Que achando-se que os. ben com
eifeito silo dos taes embargantes, sejão absoluto, e as
execucCies que se lhes houverem feito levantadas: Que
porêm' achando-se que os mesmos embargantes não se
legitimão: sejão logo excluidos in limine; e se mandem
con tin llar as execu çCies; condemnando ·se os sobreditos
embargantes n::1S custas em dobro; e na dizima da im
portancia <ias bens a favor do Contrato da Chancel1aria
Mar, por onde as outras Dizimas se cobrão.

13. Attendendo na mesma fórma aos embaraços, que
tem resultado á arrecadacão da Minha Fazenda do con
curso, ou labyrintho dos credores particulares, e das pre
ferencias fundadas na Ordenacão do Reino, que as tem
graduado pela prioridade das 'penhoras; c'Om os gTav€'s
inconvenientes, que a experiencia tem mostrado; e de
que Me tem sido presentes os gravames: Mando que da
publicação desta em diante se não rOSSãO mais graduar
as preferencias pela prioridade das penhoras, nem ainda
a rellpeito dos cred.ores particulares: E que ainda entre
estes credores particulares prefirão os que tivE.rem hy-'
pothecas especiaes anteriores, provadas por Escripturas;
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e não de outra sorte; nem por outra maneira alguma
qualquer que ella seja: E que a respeito da Minha Real
Fazenda se proceda na fórma abaixo declarada,

14. Logo que qualquer credor pretender entrar em
concurso com o meu Real Erario se legitimará antes de
Ludo verbal, summariamente, e d~ plano; produzindo

. ante o Juiz Executor todos os titulas. e razOes com que
intentar preferir: Para o mesmo fazer autuar estes re
querimento. pelo Escrivão a que tocar, o qual conti
nuará delles vista immediatamente ao Procurador Fiscal
a que pertencer: E para que o tal Procurador com a
sua resposta leve o' papeis em que a lançar ao mesmo
Oonselho, para nelle se decidirem pela pluralidade dos
votos: ele sorte que achando-se os taes preferentes em
algum dos dous casos em que devem preferir; os quaes
são: Primeiro, o de terem hypothecas especiaes prova
<las por Escripturas pnblicas, e anteriores aos Oontratos
dos Rendeiros da Minha Fazemla, e a posses dos Ma
gistrados. 011 aos provimentos dos 'l'hesoureiros, e Offi
ciaes obrigadoR á mesma Fazenda: Segundo o de terem
:;entencas tambem anteriormente alcancadas contra os
sobredi'tos, com pleno conhecimento da êausa, e não de
preceito; ou fundada na confissrLO das Partes: Em qual
quer destes dous Casos se mandem su pender as execu
.oes, e se proceda ao levantamento dellas; e dos seques
tros, ou penhora, que se houverem feito.

15. Achando-se porém que as hypothecas ainda pro
vadas por Escripturas publicas são sómente geraes, ou
posteriores; ou que as sentencas, vendas, doacoes, dotes,
legados, ou alheacoes em qúe os taes Prefere'ntes inten
tarem fundar-se, são posteriores aos Oontractos Reaes,
ou aos Provimentos dos Thesoureiros, on Officiaes que
tem a seu cargo a arrecadação da Minha Fazenda, on
as posses dos Magistrados que tem o lPesmo encargo;
logo serão os pertensos preferentes exGluidos in limine,
como inhabeis, e como illegitimos contraditares para
serem admitticlos a conCUrRQ com o Meu Real Erario ;
e se darão logo despachos para se ajuntarem ~os autos
das, Execuções afim de nellas se llroseguir até integral

. pagamento da mesma Real Fazenda.

L. DE 9 DE SETEMBRO OE '1769.

§ 18. Sendo exorbitante que os instituidores de Oa
pelias fundadas sem preceder allthoridade Regia, depoÍ::l
ct", fraudarem a Minha Oorôa nas sizas, e Das outras
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imposições pu blicas, em quanto as ditas Capellas andárão
pelos Administradores particulares, estendão a suas di 
posições a gravarem tambem a me ma Corôa já gravada
até para o tempo, em que as mesmas apellas se lhe
devolvem; Mando, que todas as que se acnão devolutas,
e daqui por diante se devolverem á Corô'a, ou por cbtn
missos, ou por serem vacantes, se entendão e fiquem
l'iYre~, e isentas de todos os encargos nellas impostos,
tf1l.o havendo precedido para as imposições delles autho
rldade Regia.

L. DE 20 DE JU lHO DE 1774.

5.° Item: Porque não soffre a boa razão d!'l Justiça,
nas Arrematacões dos bens dos Devedores á Mmha Real
Fazenda precêda sempre avaliaçao do justo valor delles;
e que o mesmo se não observe nas que se fazem {l, ins
tancia de Credores particulares com intoleravel prejuizo
delles, e ainda dos mesmos Devedores executados, tendo
rezultado desta diversa pratica as desordens, e abusos,
que se tem feito notarias: Ordeno, que o Capitulo cento
setenta e sete das Ordenacões da Fazenda se observe
g'eral e inviolavelmente, <luanto á necessidade das ava
liaçCles, em todas as Arrematações, que se fizerem á
instancia de Credores: e que as mesmas avaliações se
façao indispensavelmente publicas na Praça, antes de
sé dar principio aos pregões.

17. Item: Ordeno: qne pondo-se em Praça bens da
terceira especie, quaes são as accCies exigiveis, nunca
POSS[O ser arrematadas, senão pila sua liquida, e ver
dadeira importancia. Poderão porêm os Credores con-·
tinuar a boa pratica das Arrematações de real por real,
que Jhes deixo salvas nesta terceira especie de bens.
: 19. O Juiz da execução, vendo pelos Autos .que o

preço dos bens arrematados, constante da CertIdão a
~lles junta. basta para inteiro pagamento do Credor exe
quente, julgará por Sentenca a execução por extincta;
mandando que o exequenie requeira Precataria para
haver do Deposito publico O produeto dos bens arrema
tados. Achando que eUe não basta, mandará proseguir
a execução só pelo resto, tendo o devedor mais ben,
de alguma das tres especies, por onde' possa havei-o.
Porêm não os tendo, nem os mostrando o Credor exe
quente, ou que o executado os occulta com dólo, ou
malic'ia, mandará nos Autos, que se nM prosiga máis
na ex/;,cuçãO.
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21. Item: Succedendo não bastarem as duas eõpecies
de bens acima referidas para pagamento das dividas";
ou não tendo o d~vedor outros mais que os da tArceira,
quae~ são as acçoes activas, sendo eXigiveis, se o que
ttivter nenas for corr~spondente á q~antia da divida,
porque se executa: Ordeno, que o JUIZ da execução as
adjudique na sua liquida, e verdadeira importancia ao
Cre~or exequente; e haverá corri ellas a execução por
extmcta. .

28. Item: Ordeno: Que se o que tiver o Devedor em
acçCies excede a importancia dia divida, se adjudiquem
na sua mesma quantia aquelles sómellte que bastarem
para o pretendido pagamento j ab<ltendo-se 8Ó neHe as
<!espezas da execução, depois de liquidadas nos Autos
pelo Contador do Juizo. E poderá o Credor haver estas
despezas assim liquià.adas, e contadas pelas acçCies na
sua concorrente quantia.

29. Item: Mando: Que se o Credor tiver arrematado
as acções real por real, como lhe fica permittldo no pa
ragrafo Decimo setimo desta Lei, impute o Juiz da
execução no pagamentu, não só o que legalmente. constar
que elle pobrou, mas tambem tudo quanto deiXOU de
cobrar por sua omissão o.u neg'ligencia,

30. Item: Porque h~ necessario estabelecer certas
regrils, e principios para a decisão das preferencias no
concurso, ou labyrinto dos Credores; tiraI-as da obscu
ridade, e confUZ!1o, com que ainda se tratão no Fôro;
e fixar sobre ellas a Jurisprudencia: Ampliando a Minha
Lei de vinte dous de Dezembro de mil setecentos ses
senta e hum,- Titulo Terceiro, Paragrafo Decimo terceiro,
pelo que respeita sómente ás execuções dos particulares:
Ordllno se observe o seguinte.

31. Estabeleço, como primeira RegTa decisiva no con
curso das preferencia." a prioridade das Hypotbecas, ou
"enas sejão geraes, tacitas, ou especiaes, sendo contrahi
das por escripturas publicas: Em fórma, que . e os Cre
dores, ainda tendo Fiadores. se habilitarem todos com
:S:ypothecas geraes, preferirão as que farão primeiro nas
c\atas das Escripturas dellas: Se todas as Hypothecas
forem especiaes, e em diversos bens, preferirá cada hum
dos Credores nos respectivos bens" que lhe farão espe
'cialmente hypothecados, ou dados 'em penhor: Se as
Hypothecàs especiaes forem contrahidas a respeito dos
mesmos bens, preferirá o Cre'dor, que tiver por si a
prioridade da Hypotheca.

'3'2. No concmso da Hypotheca geral anterior com a
.especial pos~erior; se os bens do Devedor não 1Jastare,m,
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entrando os posteriormente adquiridos, para pagamento
dos Credores, preferirá o que foi primAiro na Hypotheca
geral. No concurso porêm da Hypotheca especial an
terior com a geral posterior, será graduallo em primeiro
lugar nos bens especialmente hypothecados o Credor,
que foi primeiro na Hypotheca especial; e no resto
de11<1, havendo-o, e nos mais bens, ainda adquiridos
depoi.', preferirão os da Hypotheca geral, pela prioridade
das suas datas. Não havendo outros bens, que não sejão
os ~specialmente hypothecados: Ordeno, que se prefira
sempre o Credor de Hypotheca especial, e que só no
resto delIa possão entrar os das Hypothecas geraes, pela
priol'iclade da~ suas datas.

33. Item: Por evitar as duvidas, que se possão ex
citar a respeito das pessoas, que dão a mesma força
:1·os seus Escriptos particulares, que tem por Direito as
E,cripturas publicas: Ordeno, que esse privileg'io se en
tenda sómente para a prova das dividas pessoaes, e n9.o
para que po::;:"ão por esses mesmos Escriptos particulares
.contri:lhir hypothecas que de sua natureza pedem p u
blicos Instrumentos: mas que tenhão sómente a força
delIas para o dito etreito, quando forem legalisados com
'Testemunhas de inteira tê, e conhecida probidade, que
os assignem r.om as mesmas pessoas devedoras, e reco
nbecidos por Tabelliãe.s publicos que os vejão escrever.

34. EX'ceptuo da regra geral, que assim deixo estabe
lecida: Em primeiro lugoar o Credor, que concorrer com
os Materiaes, ou () Dinheiro para a reedificação, repa
Taçilo, ou constrl1'CCão de Edificios para que a respeito
·.das bemfeitorias. seja nelIas primeiro graduado, que
outro qlJ.alquer Oredor, a quem o Solo, ou Edificio an
,tigo tenha sido geral ou especialmente hypothecado.

3fi. Exceptuo em segundo lugar no mesmo eapirito o
'Credor, .que concorreo com os Materiaes, ou com Di
nheiro pl1ra se fazer a Náo, Navio, ou outra qUfllquer
Embarcação; para que em concurso, prefira ao Credor
ili.ypoth~cario maJis antigo, o qual, tanto neste, como no
,caso aClfi'!L exceptuado, deve ceder ao outro Credor, que
toom os selilS Materiaes, e Dinheiro restituío, e fez salva
a causa da Hypotheca.

'36. Exc~,ptuo .em terceiro lugar o Credor, que cou
coneo com os seus Dinheiros para se romper, e reduzir
a cul~ura qualqll.er Paúl, ou terra inculta, para que, a
respeIto das hemfeitorias, seja primeiro graduado, que
outC<l qualquer 0.redor, por mais antigo, e privilegiado
.que ~Ja.

37. Exceptuo eu 1 quarto lugar o Credor, que emprestar
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o seu Dinheiro para a compra de qualquer Fazenda;
para que, constando da mesma Escriptura do empresti
mo, que elie Be fez com esse destino ; e verificando-se a
compra posterior, prefira o Oredor a respeito sómente
das fazendas compradas a outro qUl'1lquer Oredor poSto
que tenha Hypotheca geral, ou especial.

38. Exceptuo em quinto lugar os Senhor~s dos Predios
Rustico&, ou Urbanos, e os Senhores directos, quando
concorrerem, para haverem de seus Rendeiros, Inquilinos,
ou Enfiteutas, as Pensoes, Alugueres, e Foros, parl:l.
preferirem neste caso pela sua taclta, e legal Hypotheca a
outros Oredores, posto a teuhilo g'eral, ou especial mais
antiga. .

39. Exceptuo em sexto lugar os Oredores dos Fretes,
para preferirem a re peito das Fazendas, que fizerilo
a carga da EmbarcaçãO, a outro qualquer Oredor, posto
que munido com anterior Hypotheca geral, ou especial.

40. Exceptuo em setimo lug'ar o Dote, quando con
sistir em fazendas, e se der estimado ao Marido; para
preferir a respeito delle a Mulher a outros quaesquer

redores anteriores, ou posteriores do mesmo Marido,
posto que sejão geral, ou especialmente Hypothecarios.

41. Item: Exceptuo todos os mais casos, que por força
da identidude àa razão se acharem comprehendidos dentro
do espirita dos acima. exceptuados, segundo as regras
estabelecidas, ~ara assim se julgar na Minha Lei de
uezoito de Agosto de mil setecentos sessenta e nove po
Paragrapho Decimo primeiro.

42. Estubeleço como segunda regra subsidiaria, depois
das Hypothecas ; a da prioridade das datas das Divida .
sendo contl'ahidas por Escl'ipturas publicas, 0\1 por Escrip
tos particulares d~ pessoas, que lhes dl1.o neste caso a mes
ma ~orça: Em que outrosim Mando se comprehendão os
Escriptos particulares dali Homens de Negocio, no que
respeita sómente ao seu corumercio.

43. Excluo porêm inteiramente do Ooncurso das Pre
ferencias, em primeiro lugar as Dividas contrahidas por
Escriptos simplesmente par.iculares; e em seg'undo lugar
as Sentenças de Preceito havidas por cunfissoes dos
Devedores communs, ainda que os Oredores próvem
aliunde a verdada das dividas: E Ordeno. que em hum,
e outro caso, achando-se os Oredores habilitados com
sentenças, sejão pagos por hum rateio regulado pelaa
quantias dos Creditas.

44. Exceptuo sómente o caso das Sentencas havidas
em Juizo contencioso com plena discuSSilO: e disputa
~obre a verdade das Dividas: nãO bastando para dar a
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preferenc,ia, que a~ Dividas ejJt6 pedidas por íibJello ;
e que_sobre ati A.rtlgos delle naJa producção ,4e Teste
munhas, quando forem confessadas pelos Réos; porque
s6 poderão dar a dita preferencia as entenças profe,ri
das em Causas ordinarias controyer.tidas entre as Pllrtes
nos termos estaqelecidos pelás :&1i1'1'has Lêis, para !isl Câusas'
da dita, natureza.

ALV. DE 16 DE DEZEMBRO DE 1774.

§ 4,° Item: Porquanto para a arrEicadação dos direitos,
que se estiverem devendo na dita Alfandeg'a, poderá
sel' necessario, depois de Tequeridos os devedores, pro
ceder contra elles executivamente na conformidade dos
Regimentos da Fazenda, e da Lei do Reino: Ordeno,
que O· mesmo Juiz mande' passar mandados executivos
pelas dividuti que liquidamente constarem dos Livros da
Alfandega; e depois de feitas as penhoras, re'metterá os
autos ao Superintenuente Geral para proceder nelles
summaria, verbalmente, e de plano pela verdade sa
bida, sem guardar no processo os termos ordinarios.
mas tãb s6mente aquelles meios, que necéssarios forem
para o descubrimento' da verdade, e defeza das partes:
daMo appellaçã'o e ag-gravo p'ara ° Juizo dos Feítos da
Fazenda... ,.

I .

ALV. DE 2;) DE JANEIRO DE 177;).

§ 1.0 Orderio: que da publicação del:lta em diante se
hãjll por compilada na Ord. L. 4· tit. 62 a unica excép
ÇãÓ das Doaçoes Regias, que sÓmel1te farão rea8rvadas
na êábia e sã Ord. do Sr. Héi D. Manoel d'o L. '4° tit. 54,
comó se esta riaqueHa fosse incorporada ein tdda a sua
extensão.

§ 2,° !tem: Ordeno: Que todas e quaÍ3squer outras
doaçoes~ de qtÍ\:ilquer quaiil:J.aêl.'e, e natureza q'ue sejão,
que excedendo as ~uaIÍtill~? que na dita Ord. 'se declcí.rao,
n~o Jorbn intsinuatlis 'd'e~~o 'de 4 infezes .....:. contados
do dIa das dlltas dellas, S'elãO nuHas e de n'enhum ef
feito quant'o ab excess'o; bastando o lapso do dito termo;
sem 9.qtr~ interR9Iaç:ào, para, por taes se julg:arem :
proscrlptas e abolr'das do For'o todas ias outras e'Xce'p
ço~s) q~e de facto accumulárãO os Casuí'stas, e EScri'ptorés
Forenses,

§ 3.° 'Item: Ordeno: ~ue e nn.'ó lnsin\i'ein as dóacõés
ré'muneÍ'at~ri'às feitas a pessoas estranh'â's das fa'mÍlifis
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dos doadores, sem Que primeiro legalmente se prove a
verdade dos serviços: que as movem; e sem prévio co
nhecimento da equipolencia, que elles tem aos bens
doados.

ALV. DE 23 DE MAIO DE 1775.

§ 18.' Posto qne o conhecimento da materia dos bens
possuídos por mãos mortas toque ap Juizo da Corôa, e
por isso tambem as Denuncias delles, como das Capellas,
ou Morgados estabelecidos em bens ele raIz, para an
darem sempre em clerig'os ou outras pessoas ecclesias
ticas; comtudo depois de serem estes bens julgados
verbal e sumrnariamente, e incorporados na Corôa, e
delles se ter tomado posse, seja necessal'io que se hajão
d~ tombar, e pôr na devida arrecadaçào para que e não
alIenem da me,:;ma Corôa: Sou Servido ordenar, que d&
pois de julg'acios estes bens e Capellas por comisso na
sobredita forma summal'ia e verbal, e incorporados na
Corôa por sentenças passadas em julgado, e' executada
no luizo da mesma Corôa, se remettão os processos para

. o Juiz das Capellas da Corôa proceder a tombar o:; taes
bens incorporados por comisso em livro separado, com
a mesma fÓl'ma de arrecadaCftO, como as Capellas que
v~g:arão, e se incorporarão nelJa por extincção das fa
mlhas......

L. DE 'l5 DE MAIO DE '1776.

§ 3. 0 E porquanto me tem sido presente o prejuizo
commum, que tem. causado a suPPOSiÇàO, de que a dis
pOS~ÇãO do § 44, da sobredita Lei diversa da outra di~
pOSIÇão do 933 della: Reprovo, como erronea, e contral'la
a Dire~to expresso, a dita supposiÇão. E declaro que o
sobredlto § 44 se deve cqncordar em tudo e por tudo
com a outra disposiçãO do referido § 33; De sorte que
as sentenças ele preceito fundadas em escripturas pu
blicas, ou escriptos particulares, nos quaes concorrão os
requisitos ordenados no sobredito § 33, fiquem em tudo
e por tudo igualadas com as outras sentencas havidas
em 'J\lIZO Contencioso, pal'a o effeito de dárem prefe
réncia.
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DEG. DE 17 DE JULHO DE 1778.

E Hei outrosim por bem, que as LL. de 21 de Maio
de 1751 e de 20 de Junho dt:: 1774, emquanto mand!l.o,
que todos os moveis penhorados se levem ao Deposito
Publico, só se entendào e observem em quanto ás peças
de ouro, prata, e outros metaes de valor, e as pedras
preciosas: E que o resto dos moveis possa ficar em de
positas particulares á conveução das partes, e arbitrio
dos Juizes: declarando para este effeito o determinado
nas mesmas leis.

L. DE 22 OE FEVERElRO OE 1779.

~ 4.° NM devendo permit.tir a Minha Real Piedade o
indecente abuso de Se põrem a pregao em leilões pu
blicas as Sagradas Imagens, os Ornamentos, e tudo o
mais que serve no millisterio uo Altar, ainda aquellas
~ousas, que estão em commercio: Hei por bem Ordenar,
que as ditas Sagradas Imagens, e tudo mais, que faz o
objecto referido, 8e não arrematem em hasta publica; e
que sómeote se passão vendeI' por COllvencãO parLicular,
e consentimento das partes; nM se procedendo nem ainda
a penhora dellas, senãO na falta total de todos os bens,
e quando estas 'Sejão de grande valor; e declarando, e
revogando, sendo necessario para o sobredito fim, as leis
oe alvarás sobreditos.

ASS. DE 16 DE FEVEREIRO DE 1786.

SOBRE o PRIMEIRO QUESITO.

E propondo-se em deliberaçao, depois de seria exame,
que a gravidade da materia pede,....... se assentou
quanto ao primeiro (quesito), por huma quasi uniformi
uade de votos, que na Linha direita dos Descendentes,
ou Ascendentes, se extendia o parentesco para a trans
miSSãO da posse in infiniturn a todos os gráos, e na Linha
collateral, alêm dos lrmãos e filhos de Irmí1Os, aos mais
proximos parentes até o 10.- gorao, contado segundo o
Direito Civil, que tiverem hum direito certo e indubitavel
á herança do defunto, a que devao succeder abintestato;
porque todos estes na censura de Direito se reputao her
deiros leg'itimos.
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ALV. DE 16 DE DEZ~MBRO DE 1790.

§ 6.· Que totios aqueDes que não contarem mais do que
vinte até vinte cinco annos de servico, sejão reformados
:no mesmo Posto com meio soldo. •

Que todos aqnelles, que não contarem vinte annos de
:serviço" não passão requerer reforma, nem se lhes ad
mitta, salvo se provarem incontestavelmente que por
algum desastre, ou ~Tave molestia adquirida no mesmo
serviço, se impossibllitárll.o de continuar as fnncçoes,
-porque em tal caso se lhes defe.rirá a teJça parte do
;soldo.

ALV. DE 17 DE DEZEMBRO DE 1790.

§ 6.· Porquanto frequentemente acontece apresenta
.rem-se no Erario papeis correntes, e ainda Sentenças,
para se haverem pagamentos da minha 'Real Fazenda,
que comtudo SilO duvidados no Erario, por confusão que
neDes ha, ou por erro, e equivocação nas contas, que
pas$avãa por legitimas, e por casú julgado: Sou Ser
vida Ordenar quanto ao preterito, que havendo caso jul
gado, se execute sem nova revisão, ou embaraço: E
·~uanto ao futuro, Ordeno, que tl'atando-se nos processos
de erros, ou equivocaçoes de contas, sobre que haja
Sentenças, nll.o seja o Juizo Revisorio na Meza do Des
-embargo do Paço, mas no 'rribunal da Fazenda, a que
-as partes deverão recorrer, dirigindo-se ao Presidente,
para fazer vir os autos, ou papeis, manda-los examinar
pelos Magistrados, e Officiaes, qne lhe parecer, e por fim
faze-los sentenciar na sua presença com assistencia do
Procurador da Fazenda.

ALV. DE 2 DE DEZEMBRO DE 1791,

Eu a Rainha faca saber aos que este Alvará virem:
Que t~ndo enten~do, que. depoi~ do estabelecimento da
Comml~são do JUl7.0 das Capellas da Coroa, pelo AIv.
de 10 de Setembro de 1604, se tem excitado differentes
duvidas en.tre o me~mo Juizq, e dos Feitos da ~~zeDda.,
e Coroa, sobre a competeilcla fundada nos dliferentes
priI~lCipios, porque as Capellas pertencem á Coroa, por
extmcção dos parentes chamados, por ,se aCl;J.barem as
v/)caçges, por d~voluçil:9, pOD cOJIlrÍ1isso j pqr amorti.zaçilo.

P. r. II 6
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pelo direito fiscal de indigno, ou por outros principias;
seguindo-se sómente dessas duvidas o mal ele implicar
o fôro com novos, e escusados litigios, e retardàr com
ellps o fazer-se justiça á Coroa, ou as Partes: Para que
mais não haja semelhantes alteraçoe~; e para que melllor
se ordene sem circuitos a arrecadação das Capenas, que
ainda sendo julgadas no Juizo da Coroa, se aJministrarão
sempre pelo Lias Capellas: - Sou Servida, que daqui em
diante seja s6mente competente, e privativo o Juizo das
Capenas da Coroa, para tomar as denuocias, processar,
e j olgar as causa.s das Capenas, a que a Coroa tiver
direito pelos ditos principias, ou por quaesquer, que se
excogitem, comprehendendo nesta prúvidencia as causas,
que estiverem pendentes, mas nlio sentenceadas, f6ra do
dito Juizo.

ALV. DE 24 DE JULHO DE 1793.

§ 1.0 Quanto aos pontos de preferencia, que pertendem
tel' os credores do devedor funido nos bens, em que tem
hypotheca especial e legal, quaes são, as moradas de
Crlsas e outras fazendas, para a compra, construcção, ou
reparação das qupes concorrerão com dinheiroa, ou ma
teriaes:-Sou Servida declarar, que estas dividas não se
entendem comprehendidas na generalidRde do rateio es
t>lbelecido no § 22 do Alv. de 13 de Novembro de 1756;
mas que devem ser pagas precipuamente, e com prefe
rencia pelo producto dos be71.s da sua especial hypotheca,
por serem tão privilegiadas, que pelo mesmo S 22 pre
ferem á Minha Real Fazenda, quanto mais aos outros
~redores concorrentes.

ASS. DE 21 DE JULHO DE 1797.

Aos... ..• em Mesa Grande da Casa da Supplicação.....
foi proposto, se os dotes profecticios e doaçoes, que os
pais fazem a seus filhos, tanto de bens allodiaes, como.
de prazos, huns e outros sujeitos á coUação decretada
pela Ord. L. 4· tit. 97 pr. e §§ 3, 4, e 22, para acautelar
o prejuizo dos outros filhos nas suas legitlmas, e que se
hão de verificar nas Terças dos mesmos pais, na maneira
disposta pela mesma Ord. no fim dos §§ 3 e 4, são com
prehendidos no preceito geral da L. de 25 de Janeiro
de 1775, para deverem ser insinuados. Assentou-se pelo
maior numero de votos .... que havendo a sobreclita Lei
]lar compilada na Ord. L. 4° tit. 62 a unica excepçll.o
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das doaç~es ltegias, que SÓfiiênte': Iãrâo reservadas na
sabia Ord. do Sr. Rei D. Manoel do L. 4° tit. 54 § 2°; e
ordenando igualmente, que todas e quaesquer outras
doaçoes, de qualquer qualidade e natureza que sejiio,
excedendo as quantias, que na dita Ord. se declarã.O,
nll.o sendo insinuadas, sejão nu1las, ficão por consequen
cia comprehendidos na sua. disposi.cão os dotes profec
ticios e doaçoes, que os pais fazem' a seus filhos, tanto
dos bens allodiaes, como de prazos, no unico caso,
quanto a estes, de ser logo em vida dos pais transfe
rido por elles aos filhos o usofructo dos mesmos pra
zos, para no excesso das legitimas, e quantias declaradas
pela sobredita Ord. 1.. 4· tit. 62, deverem ser insinuadas
as mesmas doaçoes, ainda que sejão feitas por causa de
dote.

I STR. DE 27 DE ABRIL DE 1799.

Art. 2. ° O Superintendente deve ter a maior vigilancia
em evitar cnnluio, e monopolios nas referidas arrema
taçoes' e se, depois de alguma deUas effectuadas, qualquer
pessoa, com as seguranças competentes, oft'erecer a terça.
parte de excesso, lhe sErà. conferida a renda, por se
achar nesse caso, segundo as Leis do Reino, extincto ()
direito do primeiro arrematante, que :flllo deve subsistir
contra a causa publica.

DECR. DE 15 DE MARCO DE 1800..
Havendo-Me representado o Procurador da Coroa que

as Denuncias, que ~stão .pendentes,. e podem-hft.ve~ con~a
as Casas de MlserJcordla, e Hospltaes pela' neglIgencIa
de seus Admínistradores na retencll.o de. Bens prohibidos:
sem dispensa, supposto sejll.o authorisadas pelas provi-o
dentes Leis de amortizacao, sem duvida arruinarllo estes
admiraveis Estabelecimêntos, ou lhes tirarãO os meios.
necessal'ios para a creaçao dos Expostos, curativo dos.
Enfermos, casamento de Orphans, e mais objectos dos
seus louvaveis Compromissos, sem augmentarem, por
ora, as Rendas do E~tado, se Eu nã.o for servido occorrer
com providencia eflicaz, a qual Me supplicava, sem
offensa 'da authoridade das ditas Leis~ a·' beneficio da.
causa publica, tao interessada na conservacllo dos ditos
Estabelecimentos, que tanto auxilíão a Humanidade, e
~on~~rrem para a utilidade :publica: E attendendo ás
JustIticadas razoes desta supplIca, muito digna da Minha
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Real Piedade, e conforme a boa vontade que Tenho de
favorecer, e sustentar os mesmos Estabelecil'nentos: Hei
por bem incorporar' na Coroa os Padroe's, e mais bens
de RaIz, livres, ou vinculados, que elles possuem contra
a próbibiçãO d'as' r~feÍ'idas Leis.. e como taes se achã:0'
devolutos á mesma Cotoa, I;Ib'olldos .OS vinculas e maIS
encargos das Instituicõe.:') e Contratos, na co;n,formidade
do AIvará de vinte úe Maio de mil setecentos noventa
e 'Seis: e da AdministracrLo de todos esses Ben" assim
incorporados, e inteiramente livres, Faço mercê ás Casas
de Misericordia, e aos Hospitaes, que os retem indevi
damente, para ql;lé possão acudir ás suas urgentes des
pezas; com declaração, que nos ,Padrões se porão Ap
postitlas desta graça: que os outros Bens se sobrogarão,
e venderlio, quando Me parecer conveniente: e que os
.à.dministradores das Misericordias, e Hospitaes, assim
beneficiados, remetterão dentro de seis mezes ao Juizo
das Capelias da Coroa re1açõ~s indiv.iduaes, e exactas
dos mesmos Bens, para se abnrem os Assentos neces
sarios, fic8lndo' responsaveis pelos seus prbprios Bens
por tod8., e qualquer culpa~ ou neg,ligencia, qúe tiverem
a -este respeito. E-esta mercê comprehendel'á igualmente
os Bens já denunciados, sobre que ainda não houver
Sentença de incorpora9i1o, pondo-se perpetuo silencio
nas Causas de DenuncIa lque não :'1 tiverem, pagas as
custas pela Misericordia, oa Hospital respectivo, e se
guindo-se sómente os termos das Causas, em que já
houver a dita Sentença.

o r

PROVIS. DE 17 DE AGOSTO D~ ISOi.
,, ,

Dom João por' Graça de Deos Principe Regente de
Portugal, e"dotAlgarves, dtaquem, e d'além Mar, em
,Aírica' dle Guiné: 'e da Conquista, Navegacão, e Com
mercio da Ethiop'ia, Arabia, Petsia, tl JndÍa &c, Faca
saber que J ollo A~tonio S,alter de Mendonça me reprê
senteu p.or buma.'. petição: que nomeando D. Anna de
Noronha Leme Cernacbe os seus prazos por titulo de dote
em suá filha 'D. Aluna Roza de Noronha Leme Cernache,
com trasladação de domi,nio~ pos e, e todo o mais direito
que nelles tinha, rezervando só o usofruto em quanto
viva fosse; na co~formid.ade das escrípturas de 27, de
Outubro de 1788, ~'26 de Fevereiro de 1790

j
; a nomeadl).,

depois de cazada'.com,Jo súpphcante, lhe nomeou com as
mesmas 1efausu1as, ~or ei1criptiJta de 19 de Agosto de 1794,
os ditos 'prazos,J'e\todos '0,8 mais quê lhé pertyncesseD:!:t 1. J.... . .,J '- ,.
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Que segundo s verdadeiros priIicipios~l ambas as ditas
nomeações er!!.o irrevogaveis,'e n!!.o 'necessüàviLO de
Insinuação, porque esta 8ómeÍlte se n!queria nas doa
çO.es proprias e legitimas, e conforme á' censura de I D'_
l'eito o Emphiteuta nomeante não dav~ cousa algllma
do seu patrimonio, que por isso niLo ficava deteriorado,
mas exercitava o rude e mero facto'de nomear na lórma
da investiduv8, mediante a qual, recebia o nomeado os
prazos, não do nomeante, mas do Senhor directo: sem
que podesse obstar á segunda nomeaé!!.o a circumstancia
de ser feita ao supplicante por sua mulher, e de prazqs
dotaes; pois a dita qualidade n!!.o podia 'a!terar a essencia
das nomeacoes, e a rezerva do usofrutó resalvava. t'odo
o pr.ej uizo . da nomeante, conserv'ando-a na fruiçilo 'dos
rendimentos até a SUIlo morte: Que apezar da certe~a

destes principios, a,lguns Advogados para fazerem bom
o partido dos seus clientes, ainda a custa da razilo e da

. Justiça, tinhl1.o procmado persuadir a necessidade da
insin'uaçilo nas ditas nomeações, considerando-as doações.
E como o supplicaote receava, que a dita sua /:logra,
illudida por taes raciocinios, fizesse outra. nomeaçilo,

. mettendo-o em perturbacões e embaracos, de que dese
java livrar-se, para meihor se empregar' no eXerCiCIO
dos seus Logares, e só Eu podia tranquillizal-o com
minha alta e Supre'ma Authoridade, me pedia fosse ser.
~'ido pela minha Real Grandeza, e indefectivel Justiça
declarar que as referidas nomêaçoes erl1.o irrevogaveis,
e nilo continhilo doação que' pr~cisasse de insinuaçilo, e
devesse conferir-se ou podesse prejudicar aOs bens dotae ,
ou dar-lhe outra providencia, que fosse mais· do Meu
Real Ag'l'ado, para firmar a irrevocabilidade das mesmas
nomeaçoes: e attendendo ao que o Supplicante repre
sentou' Hei por bem -déclarar, que estas nomea.ções de
prazos, como feitas com translação de todo o direito, e
r,eserva do uso e fruto, sl1.o irr,evogaveis, ~ ns.q importãC>

I doàç!to <Lue dev~ insirl:qâr- E{, o~c conferir-se, nem possa
offender o privilegio Cios bens aotaes. .

"-lU I V ~ ....~ •••

-DEeR.. DE 8 DE 'JtJLHü DE 1'802.
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Desembargador Extravagante da Casa da Supplicaçao,
sirva de Juiz das CapelIas da Coroa, em quanto Eu nilo
mandar .0 c?ntritrio, sómente por este Decreto sem de
pendencaa de outro alguJl.l,bespacho: Havendo por muito
recommendado tacto o zelo, e cuidado, assim na boa
Arrecadação dos Bens, e Rendas, e no prompto Despacho
das Causas, como na obs~n:,vancia do estylo, nilo só de
admittirem Denuncias de 'CapelIas instituidas antes do
anno de mil seiscentos cinçoenta e hum, sem embargo
da suspensão interina do Decreto de 2 ue Janeiro do dito
anno, pois cessou com as L~is, e Ordens posteriores, que
mandarão observar as OrdeQaçoes respectivas, mas tam
bem de se sentenciarem no dito Juizo os Autos Proces
sados no da. Coroa, e remettidos por se mostrarem vin
culados os Bens cúntrovertidps, da mesma sorte que no
dito Juizo da t oroa se julg~o as Causas remettidas do
dasCapellas, quando não s~o vinculados os Bens De,
nunciadqs, como taes. E para acautelar os Descaminhos,
e prejuizos dos Bens ipcorpprados no Juizo da Coroa,
que ticão sem Administracão, nem Aseento, por nlo
l:ierem vinculados: Hei pai- bem outrosim, que e tes
tambem entrem na Administl'aCàO do Juizo das Capellas,
a que se remetterão do da Col.:oa os Autos de incorpo
ração depois üe executadas 'as Sentenças, do mesmo
modo, que se· determinou no § 18 do Alvará de 23 de
Maio de 1775, a respeito das C&pellas devolutas por Com
missãO, que entã.o erã.o da competencia do Juizo da
Coroa; sendo obrigados os Denunciantes, e outros Do
natarios, a registrar no mesmo Juizo das Capellas, e
nas PrQvedorias das Comarcas respectivas as suas Cartas
de A.dminÍ,stração.

I

ALV, DE 18 DE OUTUBRO DE 1806.

§ 2.° Hei por bem de confirmar a Mercê que Fiz ~s
Misericordias pelo Decreto de quinze de Março de mü
oitocentos, para conservarem os bens, e Capellas 'de que
estavão de posse, até á data do mesmo Decreto; não
obstante as Leis que prohibem a amortizaçllo. Esta
Graca porêm se não estenderá a novas 'acquisiçoes sem
expressa licenca Minha, nem ainda para aquella.s em
que já anteriórmente á referid&. data tinhão Vocacão,
Legado, ou Contrato; porêm de que ainda nã9 tinhã'o
posse natural. Deverão comtudo as pessoas, que com
.poem o Governo .das Misericordias, j'equerer-;Me a licença
}uos casos uccórrente's; e l:I. Meza do D,esembargo dó Paçp'
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mas poderá consultar, havendo justa causa para se con
ceder, e tendo as Misericordias menos rendas do que
for !1ecessario para a satisfação dos encargos, e jnstas
apphcaçoes.

ALV. DE 14 DE JANEIRO DE 1807.

Eu O Principe Reg'ente Faço saber aos que este Al
vara com forca de Lei virem: Que em Consulta do Con
selho Ultramârino Me foi pre5ente: Que achando-se cm
todos os Meus vastos Dominios do Ultramar hum grande
numero de Capellas vagas, tanto por Commisso, como
por extincção dos legitimas Successores; e que devendo
uS Provedores das respectivas Comarcas incorporar nos
Proprios Reaes os bens das mesma:; Capellas, logo que
lhes constasse da sua vacatura, o não tem assim prati
cado, antes esquecidos das Sabias Providencias, a este
respeito dadas nas luminosas LeIS de nove de Setembro
de inil setecentos sessenta e nove, de vinte tres de Maio
de mil setecentos setenta e cinco, e ultimamente no
Alvará de vi'lte de Maio de mil setecentos noventa e
seis, que alêm de instaurar, ampliou as justas Deter
minaçoes já estabelecidas sobre taes Capellas; tem con
tinuado os reftlridos Ministros na incurial, e abusi va
pratica de nomeartlm Administradores Darivos, e \'ita
licios ás mencionadas Capellas vagas, fundados talvez na
interina, e estranha cautela, indicada nos paragraphos
cmcoenta e cincoenta e hum do seu Regimento; sem
advertirem, que além de se não tratar aUi de vacaturas
.effectivas por Commisso, ou extincçllo dos legitimas
Successores, se acha tambem o dito Regimento addido,
e illustrado nesta parte pelas referidas novissimas Leis,
que não só radicarã.o o Supremo Direito da Minha Real
Doroa nos bens d.as CapeUas, as 'im caducas, e extinctas;
mas que desligando os vinculas, <lue os unia, os fizerã.o
totalmente livres, allodiaes, e até Isentos dos encargos,
com que tivessem sido gravados: Concluindo o mesreo
Tribunal, que a dita nomeaçao de Administradores Da
tivos, alêm de conter hum abuso intoleravel, como op
posto ao Direito do Reino, he tambem muito prejudicial

.aos justos interesses da Minha. H.eal Fazenda; e que por
tudo exige hum prumpto, e efficaz remedio, que não só
·extingua aquella errada pratica, mas que dê aos refe
Tidos bens, até agora usurpados, o seu justo, e opportullo
-destino.

E conformando-Me com o parecer da dita Consulta, Sou
\ .
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servido Ordenar as Providencias abaixo declaradas, que
terão inviolavel observancia em todos os Meus Dominios
Ultramarinos, assim da Asia, Africa, e America, COIDOc
das Ilhas adjacentes dos Açore~, c Madeira.

1.' Declaro por nullas, e de nenhum vig'or todas as
omeações de preterito e fnturo, feitas pel~s Provedores

das Comarcas, ou por quaesquel' outros Maglstrallos, Cor
porações, ou Authoridades dos Meus ditos Dominios Ul
tramarinos, par.a Administradores Dativos de Vinculas,
ou Capellas, vagas por Commis o, ou extincção dos leg'i
timos Successored; e. por devolutos, e incorporados nos
Proprios da Minha Real Corôa, como lrvres, allodiaes,
e isentos de quaesquer encargos, todos os bens perten
centes ás ditas Capellas, e Vinculas eifectivamente vago~,

que se acharem em abusiva administracao, ou e11a seja
regida pelos mesmos Magistrados, ou por quaesquer outras
pessoas, que por si, ou pelos seus antepassauos bbtiverão
tal nomeação, triennal ou vitalicia, temporal ou per··
petua.

2.° Para que esta corporaçao seja eifectiva, farao logo
os Provedores sequestrar todos os bens dos Vinculas, ou
Cape11as vag'as, que pelos respectivos Livros, ou outro
legitimos titulas con ·tar, que estilo possuidos por A,dmi
nistradores Dativos ou se conservao na Administracão dos
ditos Magistrados; e farao immediatamente entrêgar a
posse e regencia interina ás Juntas da Minha Real Fa
zenda das respectivas Capitanias, ás quaes Encarrego todo
o cuidado e vlgilancia na 'boa inspeccílo dos mesmos ben ,
em quauto por éllas forem regidos: 'Deverá esta entrega:
e posse ser acompanhada de um exacto inventario, e des
cripção topograpbica dos predios rusticos, e urban?s, com
declaração de todos os outros bens, escravos, movel~, e s o

moventes, de qualquer qualidade e natureza que sejão :
bem entendido, que de cada buma das referidas Capellas
farão os Provedore.s lluID inventario particular, e sepa
rado; de sorte que nunca se confundãO humas com
outras.

3.° Para evitar qualquer duvida, que possa retardar a'
o justa e prompta execução dest~ J;.€i; co~o tambe?1 para

remover todo o attendIvel preJulzo' dos Mens fieIS Vas
sa11os; Sou Servido Declarar: Que não se reputando bens
ue Capellas, aquelles em que sómente se ach~o impostos
alguns éncargos Pios, .sem que haja neDes Vinculo ex
press9, determinado pelo fundador; pois que taes bens,
-podendo SAI' alienados, nunca se devem considerar~ ;vagos
-por falta das convocações: Não he portanto da Minha
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Real Intençllo, que simelhantes bens sejão sequestraJos
por etreito do presente Alvará, nem menos incotporados
nos Proprios.

4.· Ordeno outrosim, que logo que as Juntas da Minha
Real Fazenda entra em na posse e :A.dministração dos re
feridos bens, os fação avaliar publica e judicialmente PO}'
Louvados intelligentes, de boa 'fé e probidade, nomeados
pelas mesmas Juntas; as quaes passando a examinar ocu
lal'mente os dltos bens com assistencia do Procurador da
Minha Fazenda do respectivo districto, darão o seu Laudo
com juramento por escripto, e por todos assignado : Pare
cendo ás Juntas que foi justa e acertada a avaliação, man
darão promptamente annunciar por Editaes nos lugares
mais pllblicos da Capital e nas PovoacOes mai~ proximas
aos ditos bens a sUa venda, que se farã. em hasta publica,
perante as mesmas Juntas com indispensavel assistenci>~

dos Governadores Sêus Presidente!:', e dos Procuradores
Fiscaes; de sorte que tendo precedirlo estas, e as mai<l
solemnidades da Lei para simelhantes vendas, e removido
todo o conloyo, sejão arrematados os ditos bens no maior
e mais seguro lanco, que qobrir a avaliação, e pag'os
logo com dinheiro' á vista, ou em soluçoes breves e
bem afiançadas, que serão immediatamente recolhidas
aos competentes Cofres.

5.· Todo o prodilcto Clas referidas vendas, assim como
o rendimento dos ditos bens, emquanto estiverem n3
Administração das Juntas, será por ellas remetfido çoru
as competentes Guias ao Meu Real Erario. na primeira
occa ião OpPol·tuna; dev-endo as mesmas Juntas enviar
igualmente para o Meu Conselho Ultramarino,' não só
hurila Oópia~ authentica daquellas Guia"l, mas 'tambem

- uma rRelaçao, ou Mappa exacto dos bens, de que se
comp1mha' cada huma das Cap'ellas já' deshgado~ e ven
didos, com as r~spectivas- avalia'Çoes, edeclaraç~o dos

'porque forão arremataâos: "Recoinmendándo mUlto, e
confiando do zelo e vigilanbia dos Governadores; e das
mencionadas Juntas a fiel observancia de todas as pro
videncias e tabelec'idas neste Alvará, e muito particu
larmente das' indicadas nestes dois Artig·os.

6.· Querendo acautelar efficazmente, que continue o in
veterado e pernicioso ahúso das NomeacOes para' Ad'mi
ni.strado're.;; Dativos: Ordeno, que os IJrõve'dores Idas a
pellas de todos os :Meu.;; Dominios Ultramarinos fiquem
obrigados a enviar triennalmente, tanto ao Conse1ho do
Ul.tramar, como ao Juizo das Capellas da Casa da Sup
phcação, huma exacta recopilaçllo de todos os Vinculos e
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Capellas, de que se tomao Contas nas ditas Provedorias,
com os nomes e habitacões dos actuaes Administradores,
e declaração especifiêa dos titulas, porque possuem;
ficando os mesmos Provedores na indispensavel obrigação
de mostrarem nas suas Residencias o exacto cumprimento,
que der.1o ao presente Alvará nos Artigos, que lhes di
zeIl? respeito. E ficando outrosim b~m entendido, que as
GUlas, Mappas e Relações das Capellas das Ilhas dos
Açores e Madeira, indicados neste e no quinto Artigo,
serão remettidos ao Meu Conselho da Fazenda do Reino,
1)ois que a elle compete a Inspecçao de Minha Real Fa
zenda das ditas Ilha." da mesma fórma que ao Conselho
Ultramarino em todas as outras Conquistas.

7,· Succedendo que se opponhão quaesquer Embargos
:aos determinados sequestros, ou á incorporacão eifectiva
-dos refel'idos bens vagos nos Proprios Reáes, ou eUes
sejã.o oiferecidos pelos intrusos Administradores, ou por
outras terceiras Pessoas serão logo .remettidos sem sus
pensao p!!r8 o Juizo das Capellas da ,Coroa da Casa da
Supplicação, para alii serem decidid08 com audiencia das
Partes, e assistencia dos Meus Competentes Procuradores
Regias sem que porêm essa opposiçao, e remessa faça
retardar as justas Providencias acima decretadas, nos
casos especificas de terem sido os bens com certeza vin
culados, e de se acharem etrectivamente vagos,

8.° Declaro, e Ordeno finalmente, que tendo a Minha
Real Coroa dominio fundado e inherente nos bens dos
Vinculas e Capell.as vagas por Comisso, ou extincçao dos
legitimas Successores, por cujos factos se devolvem logo
aquelles bens para os Proprios: nilo se devem por isso
admittir, e muito menos julgar valiosas as Denuncias de
taes Capellas, todas as vezes quo pelos Livros, ou Docu
mentos publicas e legaes, eXIstentes nos Cartorios das
Provedorias re~pectivas, constar claramente da sua va
catura, e consequente devolução; pois que em taes cir
cumstancias nilo vem os denunciantes ou delatores des
cobrir ao Juiz das Capellas cousa alguma de naval que
alli não conste; nem a Minha Real Fa{:enda deve pag'ar
com hum tal premio a negligencia dos Provedores e seus
Officiaes, encarregados muito privativamente de vigiarem
sobre eete importante ramo de Administl'açao publica:
Devendo portanto tnr lugar as denuncias sómente a res
lleito das Capellas ou Vinculas, que andarem sonegados,
ou fóra das Provedorias.
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ALV. DE 28 DE JUNHO DE 1808.

Tit. 3.'

§ ~.o . .•••. E que havendo negligencia nos The'sou
rell'OS, Recebedores, Almol(arifes, Oontratadores ou Ren
deiros, retardando as remessas ou entregas, além dos
prazos, que por este mel Alvará lhes sao concedidos,
se expecao logo no Mel:' Real Nome contra eUes pelo
Presiden1e do h'rario as mcessarias ordens de suspensões
dos Luglres, sequestros, vrisões, e mais deligencias. que
julgaI' o!portunas para a seg'urança da Min~a Real Fa
zenda, e para se fazerem promptas e eífectlvas as en
tradas, çue formarem o objecto de taes ordens.

§ 4: No caso, porém, êe Dilo serem bastantes as sobre
ditas ordens de suspensao, sequestro, prisãO, e mais deli
gencias expedidas pelo~Presidente do Erario, com Lugar
'l'entmteMeu, para eífectivamente entrarem os computos
das rendas, sem mais outra figura de Juizo, mandará en
tiLo o mesmo Presidente extrahir dos competentes Livros e
contas correntes a dos executados, por onde conste o ai·
cance, Em que se achilo; e fazendo juntar a eUa o~ mais
papeis de suspensões, prisões e sequestros que houverem
precedido, na fórma, que fica ordenado para a segurança
da Minta Real Fazenda, se remetterá tudo ao Procurê:l
dor da Fazenda, para que distribuida, depoi,;; de autoada
a referida conta, e mais papeis, ao Oonselheiro, á quem
tocar, faca prosegllir nas execucões pela maneira, que
abaixo vai declarada, até final coáclusao de taes cobran
ças, ou dependencias.

Tit. '.'
Do d'3spocho dos negocios pertencentes ájurisdicção

voluntcria e contenciosa do conselho da fazenda.

HABILITAÇÕES.

§ I: 'Porquanto he, e sempre foi hum dos neg'ocios
mais impiJrtantes, que requer hum prompto expediente
no Despa.cho do Oonselho da Minha Fazenda, o das babili
tacões das Pessoas, que se pretendem legitimar com sen-'
tenças de J ustificaçoes, ou para succederem a outras Pesso
as. que tem.Mercês .ia Min.ha Coroa de juro, e herdade, ou
em vid"as, ou para Me requererem a satisfacilo de Servicos

• I •
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de ter~eiros, ou para outros eiIeitos de attendiveis conse
quenciafõ.' Hei por bem Ordenar, que os papeis des'a natu
reza, pertencentes ao Estado do Brasil, ou aos meU! Domi
nios Ultramarinos, sejs.o repartidos por h'lma igual, e rigo
rosa distribuicM entre todos os Ministros do mesmo Con
selho: No qúal aquelle, & quem por'turno pe:te'ncer,
serviÍrá de Relator para pl'Jpor os papeis, E escrever o
que ror vencido pela plura:idade de votos, em que ha
verá sempre-tres conformes: Recolhendo-se em hum Cofre
os emolumentos' para no fim de cada qU'arte: se repar:'"
tirem ig'ualmente por todos os ditos ConsellBiros.

§ 9," Os Thesoureiros das Alfandegas maldarão nos
primeiros oito dias de cada mez ao Real ErJrio', ou ás
Thesourarias Geraes das Jumas, ou das ProV3dorias da
Mmha Fazenda, onde a hOUVH, com guia assisnada pelo
Juiz e Administrador e certidão do que hOUTererri .tido
de réndimento as ditas casas de A.treCadação m'mez pro
ximo antecedente, todo o recebimento, que neUe tiverilo,
assim em dinheiro, como em bilhétes sobre os assignantes,
na parte onde até agora fie admittirão; e is10 debaixo
das penas de suspensão, sequestro e priSãO, pelo simples
facto da demora da dita entrada.

§ 10. Os Recebedor~s, e Administradores de subsidio
da aguardente .da terr,a, do equivalente do contracto do
tabaco, dos dizimos 'do assucar, (lo subsidio ~itterario.

ou de outra qualquer das minhas rentlas, quetenha en
trada diaria, farM as e.nti'egas, do seu recebimento men
sal na Th~souraria Mar 'do Erario nos plJimeirós dias do
mez proximo .seguime, na conformidade do que acima
dica dito, á respeito dos The.soureiros' das Alfandega"" e
debaixo da mesma comminaçM,

§ 18. Pelo que pertence ao despacho dos negocios da
Jurisdicçll.o Contenciosa, observará o Conselho inviola
velmente o disposto no' titUlo terceiro da LEi de 22 de
Dezembro de 1761.

" L)'\. ~\ v

ALV. DE 3 DE JUNHO DE 1809.

, .~,l.' I2e,.todas as cOI;npras, vendas" e ar,nWlp.taçp~1;l de
bens de TaIZ que se fizel.'em em todo este':E:;;taqR; e r Do
minios 'ITltramarilíbs, r e pagaÍ"á Sita pald'a)('}áinHaG1{eal

'(lrJ ·d I L' )I' a' di t,... ) ('!('t d ' I,) ( 1,,,;;("'.:' LFazer1 a, <we se~GL) e ez 'p'or çen o (j .I1rE;lC,o q.a C9P.lI1ra,
~e~q~e aes~a cQntrib 'içito ~.e ~p'tlma:als~rr~is fita ?e~ 9~,

. ou JçoTporrrção .alguma, ~por maIS carar,te,rIs~da, ,oq p.i'l
Vil'egiada, que 'Seja a que intervi,er em siinilhantes con
'tí,'atos; 'em conformidade do que se acha estábelebido
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nos Alvarás de vinte e quatro de Outubro de mil se
tecentos noventt e seis, é de ói o de Junho -de mil e
oito'cbntos.

§ 2.° Pagar-se-.ha tam~m em todo .est~ Estado do
Brasil para a Mmha Rea. Fazenda mela S~m, ou cinco
por cento do preço das 'corDI?ras, e vendas dos Escravos
ladinos, que se entenderão todos aquelles, que não são
havidos por compl'a felta aos Negociantes de Negros
Novos, e qüe entrão pela primeira vez no paiz, trans
portados da Costa de Africa.

§ 8.' Todas as comprasl e vend~s de. bens i raiz, de
que SE não houver pago a respectlva Slza, seJão nuUas,
e de nenhum eifeito e vigor, e as proprias :Partes con
tractatte's, ou seus berdeiros poderão desfme-Ios' em
qualquer tempo; e os Escrivães, ou Tabellil:l.es, que fize
rem ffi Escripturas Sfm certidl:l.o do pagamenlO da Siza,
com a3 clausulas rletarminadas no Capitulo vüte do Re
gimerto dos Encabeçamentos das Sizas, e do ~ quatorze
da OrL Liv. 1 tit. setentá e oito, incorrerão na pena do
verdinento do Offieio, na f6rma da mesma Le. e Regi-
mente. . I.

§ 9. Na mesma pena de nullidale incorrerão tS vendas
dos Eicravos ladinos, que se fizerem sem o p2gamento
da m~a Siza, e serão além disto multados os 'endedo
res, e compradores em igual par;e na perda do valor do
EscraTo, sendo a metade para c denunciante, le o hou
ver, I a outra, ou toda, não havendo, para 1 Minha
Real ~azenda. E além de admitirem os Juizes (as Sizas.
e os ~uvjdores das ComarcAS dmuncias das verrias, que
assim se fizerem sem o pa&,alIl3nto da Siza, ou com di
ruinutão do ,verdadeiro .preço, ?erguntarão nas )evassas
gerae;, e nas de Correlção de cada hum anno por este
artigc. B isto se entender.á 'nas vendas, que forilll feitas
da daa deste Alvará em dia,n!e, admittindo-se IS provas
legae: dos que se quizerem àscusar com esta (efeza, e
decidindo os Juizes das Sizas com assistencia dI Procu
-rador da Fazenda respectivo, e' podendo as partes in
terpÔl' o competente recurso nes.ta Oôrte, e PrD"~incia do
Rio de janeiro para o Conselho da MinhaRea .Fazenda,
€ nos mais lugares para a Relagão do Dis~ricto. E nesta
mesma :feDa incorrerã.o os que fizElrem vmdas de bens
de raü, ou as atrematflrem sem pagamerto .a Siza, ou
com áminuição do prAço, guardand.o-se em tudo as
mesm.s disposições acima decretadas.
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ALV. DE 17 DE JUl\HO DE 1809.

§ 8.° Nenhuma quitação de Herdeiro, ou de Legatario~
PUl' eífeito de Testa.mento, podera ser aceita em Juizo,
nem se poderá. com eIla baver o Testamento por cum
prido. sem que a Quitaçao terha sido primeiramente
seIlada, pagando-se por este Se]o a decima da heranca,
ou legado, que eífectivamente se arrecadar, nl1.o sendu
os Berdeiros, ou Legatarios Descendentes, ou Ascenden
tes do Testador.

§ 9,° Igualmente se praticará o mesmo com os Her
deiros, que lão forem Descendentes, ou Ascendentel do
fallecldo aliintestato; com differença porém qm o
Herdeiro, que fôr parente do fallecido abintesbdo
até o segmdo gráo inclusive. contado na fÓlIDa
do Direito Canonico, não poderá ser empossado da
herança, rem que tendo feito Inventario, e COlS
tando por doculOento 'lutbentico a quantia liquida
da herançêl no documento, pelo qual lhtl houver de
ffilindar pasar Mandado de entrega, tenha feito pô.' o
Sell0, e con eIle pago a decima da herança, que rml
mente arretadar; e a qumta parte, sendo parente fira
do segundo grão. E os Mmistros, a quem toca, fa.'ão
que os Te!:tamenteiros noo sejão omissos em dar 'Olta
dos Testamentos. e que t~das as herancas abiutestalo,
não havenw herdeirvs, forçados, se proceda a invm
tario, e ertrega judicial, }ara poderem ter lugar Mas
providencüs.

§ 1;3. OE Bscrivães, que receberem quaesquer Pap3is
sujeitos á taxa e Se110, sen que tenlla sido paga, o
correrão m pena de perdiroomo do Oflicio, e no decUllo
do valor dt taxa, e ai! Magistrados na de suspensão. e
emprazammto, e os Juizes Ordinarios, além da SUSPEn
são no plgamento do decl1',10 da taxa do Papel, que
consentiren no,s Autos, sem pagar o SeIlo competerte,
o que se p·ovará por haverem proferido algum de~acl:l.u

depois de ~ 'tar inserto nos Autos o Papel, que êevêra
ser primeiJamente SeIlado. E todos os que falsacem o
SeIlo, e as asSlgnaturas das verbas do pagament~, in
correrão nl'.S pell1s dos que falsificão o Meu Signa.,im
postas na Oril.. de Liv. V. Tit. LU. E os que recebe'ell1
Heranca~, ou Lerados por conluios partlCulares, ]er
del-os-hS.o com mtro tanto do seu valor para a llillha
Real Fazenda.

§ 14. Para ate fim, e para serem punidos todos 01"1
qu.e commetteren alguma outra fraude, se admittrãO
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denuncias, applicando-se ao denunciante a metade das
pena:; pecuniarias, e sendo a outra para a Minha Real
Fazenda.

ALV. DE 2 DE OUTUBRO DE 1811.

Eu o Principe Regente Faço saber aos que o presente
Alvará de declara cãO virem: Que havendo Eu determi
nado pelo Alvará dé dezesete de Junho de mil oitocentos e
nove, que nenhuma Quitação de Herdeiro, ou Legatario
por eifeito de Testamento, podesse ser aceita em J ui .. o,
nem se houvesse por cumprido o Testamento, sem que
a Quitação fosse primeiramente sellada, pagando-se por
este Se110 a decima da herança, ou legado que eifecti
vamente se arrecadar, nàO sendo os Herdeiros, ou Le
gatarias descendentes, o.u ascendentes do TestadQr : e
que o mesmo se praticasse com os Herdeiros, que não
fossem descendentes, ou ascendentes do fallecido abin
testado com as differenças expre~sadas no paragrafu
nono do sobredito Alvará: Constando na Minha Real
Presença, que muitos Testamenteiros, satisfazendo ás
disposiçoes Testamentárias, conservão indevidsmente a
parte das heranças, e legados, que pertence á M nha
Real Fazenda, por todo o tempo, que lhes he e fôr pos-
ivel demorar suas contas no respectivo Juizo, procu

rando sempre retardar o cumprimento dos Testamentos
com prejOlzo dos Herdeiros, e Legatarios, bem como da
Minha Real Fazenda: E sendo necessario estabelecer
providencias, para que effectivamente pàguem á Minha
Real Fazenda, a taxa estabelecida pelo sobredito Alvará.
as beranças, e legados, que competirem aos Testamen
teitos, que forem igualmente iostittúdos Herdeiros, ou
Legatal'los, pois que a primeira qualidade os não isenta
dos encargos a que estão sujeitos pela segunda, não
sendo ascendentes, ou descendentes do Testador: Hei por
bem Ordenar o seguinte: . .

l.0 Os Testamenleiros serão obrigados a entrar n<;>s
Cofres da Minha Real Fazenda ('om a parte, qu~ lhe
pertence, na conformidade do paragrafo oitavo do Al
vará de dezesete de Junho de mil oitocentos e nove
sobre as Heranças, e Legados, logo que fizerem paga
mento aos Herdeiros, e Legatal'ios: Estes. pagamentos
s6mente poderão ser feitos por Quitação passada no
Jl1lZ0 respp.ctivo, na.o sendo valiosos os Recibos partIcu
lares dos Herdeiros, e Legatarios, nem podendo lavrar
se por estes a Quitação f6ra do prezo de trintdias.
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2.· Nenhuma Quitação de Herdeiro, ou Legatario por
e:ffeito de Testamento será válida, sem que conste por
huma verba nella posta, que lhe foi paga a decima dã
herança, ou legado que he devida á :Minha Real Fazenda,
antes de ser a dita Quitação a 'signada pelo Herdeiro,
ou Legatario: os Escrivães, que o contrario fizerem, in
correrão nas penas estabelecidas no paragrafo decimo
terceiro do sobredito Alvará, e similhant,emente os :Ma
gistrados, que "ldIIÍittirem nas Contas dos Testamenteiros
Quitaçoes, em que se 1)lóstre não ter sido feito o paga
mento da taxa na f6fma que ,fica ordenado.

3.° O Testamenteiro, que fizer qualquer pagamento a
algum Herdeiro, ou Legatario, sem primeiramente ter
vago o mesmo Testamenteiro a taxa imnç>sta no Jlara
{5Tapho oitavo do sobt~dito i}lvârá, não ficl;ll'á deso.brigado
em Juizo ]Jor um tal pagame+lto, e incorrerá de mais l;la
pena de pagar pelos seus bens p duplo da taxa, que será
<1istril:mido na t'6rma do paragrafo quatqrze do mesmo
Alvará, metade para o denunciante, e outl'a metade para
a Real Fazenda. '

4.° Nas mesmas penas estabelecidas n') paragrafo an
tecedente incorrerão os Testamenteiros, que retiverem
as taxas devidas á Minha RE!a~ Fazenda peJos paga
mentos das herancas, e legados, que ti verem feito depois
da publicacão do . Alvará de dezesete de Junho de mil
oitocentós enove, até ao presente', sendo-lhes uiliqamente
perm)ttido o prazo de ,trintp. dias, contados ,dep0is da
publIcação deste Alvará" para dentrq delles pagarém 'as
taxas relativas as herança::, e legados, que tiverem p~go.
até ao presente. .

5.° O HeJ'deiro, que igualmente fôr Testllmenteiro, nã,o
sendo ascendente, ou descendente do Testado,r, será obri
gado a apresentar no J uizo cOl)1pet~.nte, Conhecimento
'em f6rma, pelo qUfl.l mostre haver feitp o devido paga-,
menta á Minha Real Fazenda; e o que so'negar o
liquido da heránca, que arrecadar. em prejuizo da con
t~ibuição a que he obrigado, incorrerá na pena Q.o pe~;"
dlmento da heranca, a terca parte para o denunciante,
e o mais para a Minha Real Fazençla,

6. ° .A disposiçãO do paragrafo antecedente terá lugar .a
respeito de todas as hellancas, e legados de Testamentel
TOS, havidas por Testamento depois da publicação, do Al
vará de dezesete de Junho de mil oitocentos e nove. Taes
Herdeiros, Testamenteiros, deve'r1Lo declarar: no Juizo
respectivo, o liquido da herança, que tiverão,;'denti'o '
do prazo de dous annos, e s6mente no fim deste prazo
he ~ue terão lugar as penas impostas no para'grafo quinto.
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7.· Os Ministros, a quem toca vigiar sobre o cumpri
"lIlento dus Testamentos, aq uelles perante que ~e procede
a inventario dos bens do fallecido, e á Administracão
do.:! mesmos, na fórma dos Alvarás de dezesete de Junho
de mil setecentos ees;;entu e seis, e dez rie Novembro de
mil oitocentos e dez, terão o maior cuidado em fazer
com que os Testamentos sejão cumpridos no preciso
prazo de tempo, que lhes he concedido, procedeudo logo
contra to.1os os Testamenteiros omissos, na fórma da. Lei:
Fal'ão concluir com a maior brevidade os Inventario', e
Administracões, sem prorogação de tempo concedido
pai a taes Inventarias, e Administl'açoes, salvo no.> casos
de ao oluta necessidade, que Me deverão sei' cou.>ultados
pelos respectivos Tribunaes, para Eu resoll'er o que me
parecer; Darão parte annualmente no meu Real Erario,
e nas Juntas da Fazanda das Capitanias onde servirem.
rio pagamentos de heranças, e legados que em cada
hum anno se fizerem no di'tricto da sua Jurisdiccão:
e os Ministros sUJeitos a residencia serão obrigadôs a
apresentar' nella a competente Certidã.o de assim o ha
verem cumprido; e com pena de iohabilidade para con
tinu~rf!m no Meu Real Serviço todos os que o contr8l1'io
pratlcarem.

ALV. DE 20 DE OUTUBRO DE 1.81.2.

§ 4.° Por todas as compras e vendas dA navios e em
barcaçoes de qualquer lote, á reserva unicamente das
jangarlas e barcos de pescaria, se pagará 5 ·1. do preç.o
da compra, em todos os pOI'tos deste Estadu do Brasl1
em que se e:ffàituar o contracto; que só será -valioso'
constando na escriptura publica, escriptos particulares,
que s6 podem ter lugar nos casos dete.rminados nafõ
minhas Leis e Reaes Disposicões, que foi p<Jga a meia
Siza acima referida, que sou' Servido estabelecer, redu
ziullo a esta. taxa a q ue se paga em Portugal...,. E todos
os que o contrario fizerem, e os tabellii1e~ qUfllançarem
as escripturas incorrerlto nas penas impostas pela Lei do
Reino, e pelo Alv. de 3 de Junho de lH09.

RESOL. DE 26 DE JULHO DE 181.3.
;

O Provedor da Fazenda dos Defuntos e Ausentes da
Cidade de S. Paulo representou, proponuo a abolição das
'Chamadas carta:; de consciencia. Manduu o Con.selho com..

P, F. Ir 7
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audiencia do Desem bal'gador Procnrador da Fazenda~

que informasse o Desembargado,l' Juiz dos Feitos da Co
roa e. F»zend.f1. com o seu rareCf'r, e informou o se
g'uinte: Manda Vos:::a Alteza Real qtle eu informe com
o meu parecer sobre a representação. do Provedor da
Fazenda dos Defuntos e Ausentes da Cidade de S. Paulo,
em que snpplic3 providencia a respeito da admi SilO das

,cartas chamadas de conscien:'ia, que muitos testador~s

deixilo, confianuo a seus testamenteiros a execução de
certa::; disposicões em segredo, as quaes sendo as mais
das vezes liberalidades e legados, vem elles a serem pre
judiciaes á decima e ·tabelecida pel Alvllrá ele 17 de
JUl:bo de 1809 nas herança' e legados: além de se de
verem considerar as sobreditas cart'lS como hum meio
illegal, St'ID apoio de legislação, pela falta de solemni
dade com que he concebida semelhante di:posiçãO se
creta; abrittdo aotes hllm seguro caminho a testamen
tenos dolosos para se utilisarl'm impnnemente de~ta

commi são, em prE'juiílo dos belleficiados, V1::,.to ser o
s"u jnri;lmento a prova sufficiente no Juizo da conta para
~e haver por cuoo.prida e saptisfeita aquella di;;po:>ição.
As transmi~ões e adquisições feitas por acto.s de ultima
vontade sempre merecerfLO a protecção das leIS, para sua
devida e inteirrl execução, quando elles, por huma ma·
neira clara, e não equivlJc<l, rnaoifestão a vontade do tes
lador, mas não baiita iiito ~6mente, el<a todavia neces
s<lrio que as ultimas "eclal ações fos~em rcvestülas de
cerlas provas para constar que ellas erão verdadeiras,
e ta prova he a solemnitlade com qne he feito aquelle
acto de ultima vontflde, de Sflrte que a vontade do tes
tador, de qualquer fórma explicada e eotendída no t.es
tamento feito legalmente, tem o cunho 'da lei para o seu
inteiro cumprimento. Daqui vem qile quanuo o testauor
no testamento faz menção de certa dispo. iÇão commet
tida em segredo a seu te~tHmenteito nestas carta' cha·
madas de consciencia, inclllidas e app'ensas no mesmo
testamento, esta 'disposiçãO he uma declaração feita em
testamento solemne, e portanto tem ena a validade
legal, e por ella se commette ao testamenteil'o a exe
CUÇão da vontade do testador dl'!claracfa naqllella carta
admissivel em direito, f ara se não infamflr a memada
do~, testadores com fi solUÇão patente de certtas dividas
.de ~ôosciencia, seria ifliq I'HI e até mesmo inju.sta a il?
tel'Olcção de certos actoii seme.lhantes, na oocaSlão m 'IIS

séria. e sisuda em ql1e o testlld'lr c0nsulta os deveres
soci~es com .os da ReligiãO) e consciencia. N'o me'mo di·
il'eit0 commum, onde as ultimas vontades erilo sujeitas
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a tantas solemnidades em favor dellas, forão admittidas
l;emelbantes CJ,eclaraçoes conr.pativ:fes" co"m a amplissirna
liberdade de testar, 'lue tinbtlo o~ ciêladãos; ellas tem o
s,eu assento nas leis 38 if. de Conditionibus et Demuns
trationibus L, Sg if. de Legatis 2° e 25 de Rebus Dllbris.
Ficou pdr isso sendo tio fôro jurisprudencia adrnts i el
e recebida a declaracil'o do testador feita mts cbamililas
cartas de coosciencia: j lllg'ando-se alIas por comp'tidliS' e
executádas c'om o jurámento dos testamenteiros no J"ui~(J

das contas, como se manifesta das opinioes dos escrip
tores' praticos do Reino. Quando as Cal'tll.8'forem à:vlll'sá,S,
ou denas se não faca mencllo no testamento, nenhurn,a
validal:1e tem ellas, • e não' merecem considerlfção, v:is,tó
que a sua disposiçao não foi comp-rebendida no tes't~
mento, e uM fez pdrte delle. Estabelecidos es es priJ;l
cipios, lre claró q ue não tem llJgar a' abolição dfts
sobreditlls cartas, só ,porq ue eUas podem conter liberali
darles e legados, e serem por isso prejndiciaes fi ta*a
legar estabelecida no citado Alvará. Quando se verificé.r
o dlJ!o, como no caso apontado pelo Pru-veaor, en'tlIo n\~o

mere-ça tal disposiçao secreta comemplnÇãO alguma, rafa
delXar de pagar o imposto estabeleclllo; mas s6 po~)qge
Ílum testador dispôz por este me,o em frllude das le1:5,
JeV'em ser comprehendidos todos para so:ffrerema mesma
medida ainda antps de ser ctmvencida a sua iaude 'e
o seu dolo, he certamente jurisprudencia sem a.poio de
direi-to e de legislaCãO alguma. O meio que parece ade
quado para evitar a' inculolda fraude, deve ser o mesmo
p~lo que se julga cumprida no Juizo das, contasia ven
talde do tesltad0r, e vem a ser juramelll'o do testamen
teiro para dedarar, se as disJ!losiçoes que lhe forãe cotp.
Inettidas em segredo pelos testadore- nas cartàs chamad'as
de coo'sciencia, SãO meramente dei'Xas e legados' ou' r~s
titui'çoea, e pagas de di'Vidas de Gonsciencia; no pr,irnétto
e'àSO deve pagar a taxa, no segando deve ser isente' eoh
forr'ne o seu juramento: he quanto parete que s~ deve'
déclarar ao Pl'o\redor da Fazenda <!los Defuri·tos 'e AJÚ
sén tes da Cidade de S. Paulo. Vossa. Alteza Real poré'ni
mandará o q,we fÔr mais justo. Uuvido o Proctlra.doT'rd~
00'roa e Fa'zend!a, respontleu o s.eguinte: Conformo-me
com o Farecer do Ministro informante. O que tudo,vt~tb:
parece ao Conselho' o mesmo que lDFOl'm'à .01 Mini;:,tto
rJHormante, e responde o Desembargador' PÍ'déarador &
Fa:ilénda.. Rio, 28 de Junb'o de 1813. '
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ALV. DE 5 DE MAIO DE 1814.

Eu o Principe Regente: Faca saber aos que e1'te Alvará
virem: Que mandando examinar no Meu Conselho da
Fazenda as duvidas, que tem oecorrido sobre sereÍD ou
não comprehendidas as doaçoes in ,ço 'ulum na dispo:::i
çãodo Alv. de 3 de Junho do 1809, pelo qual Fui servido.
por forca das exigencias do Estado. exteDder a todos 0S
meus DJminios o imposto da 1'iza, que se deve da::: com
pras e vendas, e arrematacOes dos bens declarados no
dito Alv. : Me foi presente e-rn consulta do dito Tribunal,
sendo ouvido o Procurador da Miuha Real Coroa e Fa
zeBda, que as doacoes in solutum, constituiudo huma
especie de cumpra' d venda, e sendo assim consideradas
no~ Artigos das Sizas Cap. 39 § 1.0, são comprehendidas
na disposiçi1o do sobredito AI \'ará. E conformanuo-Me
com o parecer da referida consulta, Hei por bem Declarar
que em todos os pag'amentos, que os devedores tiverem
feito depois da pubEcação do Alv. de 3 de JUlJho de
1809, ou ao diante fizerem a seus credores em generos,
ou cousas que representem a moeda. haja a competente
Siza, como se em dinheiro feitos fossem, do meslIlo modo
que pOI: Direito se pratica nos Meus Reinos.

J6i.DECR. DE 16 DE SETEMBRO DE 1817.

Tendo considera<:,i1.o aos !'ervicos, que as Ordens Reli·
~iosas tem feito no Meu Reino; e Dominios tanto á Re
ligiãO, corno ao Estado a deverem ser consideradas como
huma classe de Vassallos, a qual, como qualquer outra,
deve gozar da proteecão das Leis para a manutenção, e
segurança dos seus Direitos, e Propriedades: e a qu~,
devendo permanecer como Vassallos uteis, he necessarlO
que tenhão bens, e rendimentos para a sua subsistencia:
Sou Servido Haver-llles por dispensadas as Leis de Amor
tização, e as que exigem Licença Regia para possuirem
bens de raiz; para que possam ter o Dominio; possuir
e usar de quaesquer bens, Direitos ou Acçoes que na
data desta Minha Real Determinaci1.O, elIas tiverem ou
possuirem; como se para a acquisl<;ão, ou posse de cad.a
huma dessas Propriedades, Direitos, ou Acçoes ellas tl
v~ssem obtid? especial Lic2nça; ou confirmação Min~~;
FIcando consuleradas em Juizo, e fóra deUa, no exerClClO
dos Direitos de Propriedade, ou de posse, como o sao os
outros Meus Vassallos; e por consequencia, sem que
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tambem rpsulte desta Mercê prejuizo de terceiro: E as
mesmas Leis d'Amortizacilo, e Prohibicão de alienar ou
adquirir, herdar ou sucêeder, tanto pa-ra as Ordens em
commum, como para os seus individuas ficarão em sua
forca, e observancia para o futuro. E a respeito dos Le
tigios. ou Denuncias pelos sobreditus mo1ivos, ficarão sem
eífeito aquelles em quP, não tiver havido Sentença pas
Rada em julg-udo; e estas ficarão em seu vigor, ainda que
se tenha pedido Revista das mesmas Sentenças. Hei ou
trosim por bem que os Direitos de chancellaria, que estao
estabelecidos pela Amortização, os pos.:'ilo pagar por pres
tações annuaes, que se lhes poderão arbItrar pelo Con
selho da Fazenda, ~ o valor dos Prfluios se liquidará por
Attestacões juradas pelos Prelados Maiores, ou Definitol'ios
de cad;! huma das mesmas Ordens, appl'ovando o arbi
tramento do valor o mesmo Conselho, sem dependencia
de apresentarem Titulos, medi COes, ou outras verifica
cões de po"se, por serem demecessarias para a verificação
desta Mercê. A Meza do Desembargo do Paço, o tenha
assim entendido. e faça executar, passando-se-lhe os des
pachos nece8sanos.

Palacio do Rio ce Janeiro, em 16 de Setembro de 1817_
- Com a Rubrica de S. Magestade_

PROVo OE 8 OE JANEIRO DE 1819.

D. Jorl.o por Gra cs. de Deos, Rei do Reino Unido de
Portugal. Bra~il e Ajgarves, &:c. Faço saber a vós, Gover
nador e Capitão General da Capitania da Bahia, que fu,i
informado, em huma consulta do Comelho da minha Real
Fazenda de 13 de Julho do anno proximo passado, haver
se decidido por accordao da Relação dessa Cidade, pro:
ferido em autos de llggravo interposto por A.ntonio de
Oliveira Barro~, do Juizo Ordinai'io da Villa da Jacobina,
que os artigos sobre carros e bois, que fazião parte in
tegrante de hum engenho vendido, erão bens moveis, e
por isw isento o 8eu ,'alar da respectiva slza; e tendo
considera cão ao Que- na mesma consulta me foi exposto
ao dito respeito, êum audienciã do Desem !;largador Pro,:"
curador da minha Corea e Fazenda: houve por bem de
clarar, pela minha leal resolução .de 16 de Setembro do
mesmo anno pa~sado, de confurmIdade com o que por
mim já fôra resolvido em 16 de Fevereiro do predito
anno, com outra conE'ulta do sobredito Conselho, concer
nente a semelhante assllmpto: que os ditos artigos sobre
carrús e bois recallem d~baixo da denominaçào de bens



ne .raiz, pela sua eífectiva applicação.ao engenho de que
fazem parte, devendo-se entender por bens de raiz nãu
s6 aquell-es que o sào, segundo sua natUl'eza, com') os
pl'edios, sejão rusticos ou urbanos, e todas as arVOTes
e .frlIctos, em quanto estão adherE:ntes ao solo, mas
tllmbem tecias os ou tros bens que, ou pelo destino e ap
pl,icação que lhes dá o proprieturio, fazem parte integrante
de'ses predioa, como são todos os instrumentos da agri
cul:tl-lra e utensilios das Fabricas, E:m q'uanto St: achão
\!'FllitlOS Jilerpetuamente aos respectivos eS'tabeleeimel'lto::,
ou pelo objecto a que se applicao, participão da natu
reza dos bens de raiz propriamente taes, como são o
ll"ofructo das cousas immoveis, as servidoes, e as acçoes
que tendem a reivindicar algum bem immovel, senao
portanto s1!ljeitas ao imposto da Siza todas as compras
e ve~à.as que de taes bens se fizerem.

'RESOL. DE 2 DE JULHO DE 18'19.

o Juiz de F6ra da Villa do Bom Su~cesso d&s Minas
Novas de) Arassuahy re~resenta expondo que tendo en
éo~trado testamelll.os. cujos tel't~dores insl)tuem por her
deiros filhos nat1ll'aes, declarando-os taes nos mesmos
testament?s, duvidão estes pagar a decitpa, ar~u~eDtando
com a leI' que falla !lUS descendentes em dlstmcção de
legitimas e naturaes; e que não tendo pai por direito
civil os filbos naturdes, s6 reputados Blhos, e d'escen
deE.t~s dQs pais depois da sentença do Juiz, com dis
Plilssã.o ordinaria de causa, que ,passe em julgado, ou por
p.ipJllIDa reg'io, Jihe parecia que semelba'llltes fj.lbos natu
IRes, ~Ó pela simples de'-laracM dos testadore» nilo esiavão
na olasse dos descendentes, 'de que a lei trata, e que por
isso fazia su bir este caso á real presença ,de Sua Mnges
t!ld:~, par.a determinar o que devira obrar. a este respe~to.
Rio, 30 de Abril de 1819.

.R~s~lQ'<!S.o.. - R:eguJ~-se segundo a ordenaçit0 do RJeino,
tlo tilho do.. peão e no !ilho legitimado. E o Oonselho me
c.oAStalte sobre a fórma desta llrreçadlldo o que {ilareeell
"P(!.rf!, se,r e,fftlçtiva esta cobrança. sem as fr~.'\!lde,s e deJn.o
I8:8 {J. ,que he ,sujeita. Baldeio da BO.8 VIi$ta, 2 de .'Tulho
de 1819. - Com a rU'brica de Sij.a Mag'e,stade.

ED. DE 20 DE MARCO DE 1820., .
Occorrendo varias administraeoes de capellas e anni

versarios a pedirem a aboliçao dos vinculas msignifieaates
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e seus encargos, e entranuo em duvida se deviflo abo
lir-se os encargos e legados deixados ás Irmandades do
Santíssimo, irupostos em bens de raiz, e ainda mesmo
as capellas que se achavllo na sua .administraMo, d-u
viciando-se igualmente se devião abolir e extinguir as
pensões e encargos estabelecidos a favor do eul to di vino
e das Irmandades de Nossa Senbora, os deixados para
dote:;: de arfas e mulheres honestas, creacão e eduoa-cilo
de eXp03tos, as pen"ões e encargos deixádos ás Mise"f.'i
cordias, e para se distribuirem em esmolas a pobres e
necessitados, como tambem os cOllstitUldos a favor de
collegios de educaçau 011 para se crearem e educarem
os meninos desamparados de hum e out,'o sexo, por is!'o
que a Lei de 20 de Março. de 1796 que instaurara o § 21
da de 9 de Setembro de 1796, declarára por abolidos todos
os encargos sem fazer excepçi1o. E sen.do presente á Sua
:Magestade, em consulta ,da Mesa do Desembargo do
Paço, os motivos por que parecia deverem subsistir os
sobred tos encargos e capellas adquiridas pelas confra
rias do Santissimo, e ainda depois do menciouado Alvará
de 20 de Marco de 1796: fui o mesmo Senhor servido
determinar pai' sua real resoluçao de 26 de J uuho de 1801,
tornada na dita consulta, q ue a Meza devia observar li
teralmente as leis estabelecidas e existentes, nilo seguindo
praticas, nem usos ou estylos em contrario, declarando
por outra especial resoluçãO de 4 de Dezambro de 1802,
tomada em nova consulta, que subio á sua real pre:,enca,
depois de ser ouvido o Procurador da Coroa, que a le
gislação que regia sobre a abolicão dos encargos pios,
nenllum exceptuara, antes expréssamente havia dissol
vido todas, e até os proprios vinculas a favor das ur
gencias do Estado, por ser a causa publica superior a
todas e quael!quer outras causas pias, corno já havia
declarado em outra especial resoluçllO de 13 de Novem
bro de 1~01, sem que pOl1sa servir de argumento o AI-·
vará de 20 de Julho de 1793, que habilit(),U as Conf~rias

do Santissimo para reterc'm os bens e capellas, que lhes
tinha resalvado a Provisão de 13 de Fevereiro de 1770,
tanto porque esse Alvara nã.o tl'a~a de encarg'os- pios,
como porque .alie na sua letra e espirita nao deve en
tender-se, além dos bens que essas Irmandades POS::UiãO
até aq.uelle tE'mpo, não poliendo entender-se sem offeusa·
dos m.ais solid.os principias da administraçã.O publica e
d~\.&, leIS posterlOres, que pelo referido AIvará fossem as
mesmas Irmandades habilitad~s para novas, maiores e
ilJimitadas adqnisições, nem sendo verosimil que, que
rendo Sua Magestade beneficiar o commercio e cultura
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das terras destes Reinos para a justa felicidade e neces
saria subsistencia dos seus povos, em que tanto inte
ressa a Ig-rpja e o Estado, abolindo pam e,te eíftJito
geral e' indistinctamente todos ·os sobreditos encargos,
ainda que fossem impostos a beneficio dRs Misericordias,
que são dli sua imme1iata protecçao, hOl1ves;::e de per
mitti-Ias a estes corpos nos quaes logo se refundirão todas
as ou tra s Con frarias, para conseguirem indi rectarn ente
por este meio, o que pelos meios legitimas não poderüto
obter.

DECR. DE 25 DE MARCO DE 1821..
A Regencia do Reino, em nome d'EI-Rei o Senhol'

D. JoM VI, faz saber que as Côrtes Geral::s, Extraol'di
:Darias e Constituintes da Nação Portugueza tem decre
tado o seguinte:

As Côrtes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da
Nação PortIJ~ueza, considerando que a compensação de
dividas liq melas entre credores e seu devedor he con
forme a justiça natural, decretão o seguinte, emqllanto
a presente urgencia do Tbe.!Souro Nacional não permiLte
darem-se a est~ respeito mais amplas providencias:

1.0 Aos creuores originarias do Thesouro Nacional e
aos seus hertleiros (quanto a dividas da herança) se ad
mittirào encontros ou compensaçoes a respeito de todos
os seus debitos. Não se admittirão encontros de dividas
por creditos contra o Thesollro havidos por traspa~ses

ou cessOe~, salvo se forem de credores ao m3smo The
souro por titulo de depositos que nelle tenhão entrado,
e em pagamento de dividas ao Thesouro, vencidas até
ao ultimo de Dezembro de 1&20.

2.· Qnando em alguma execucão fiscal se adjudicarem
á Fazenda Publica os bens de qúalquer devpdor, por não
haver arrematante, se pl'ocederá logo á segunda arre
matflção dos ditos bens, recebendo-se o pagamento em
papel-moeda, ou em quaesquer outros titulos de credito
liquidados pelo sen valor correspondente ao mesm'o papel
moeda no tempo da referida arrematação .
. 3.° Os encontros, de que trata o artigo primeiro, nunca
se entenderão a favor de recebl::dores ou contractadores
fiscaes, quanto a tlividas procedidas dI:: seus recebimen
tos', o~ de seus contractos presentes e futuros.
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RESUL. DE 21 DE MAIO OE 1821 .

• . . . . . . . O testamenteiro he hum administrador, e
como tal responsavel até ao.· casos for.tuitos. Não sendOo
pois fallida a divida no periodo do tempo.em que estava
como testamenteiro na atlrninistraçüo da herança.... , e
não tendo sido arrecadada por culpa sua .... , segue-se
que he responsav~l pelo seu valur aos herdeiros j he
igualmente responsavel pl:'la. imposiçãO do re,:pectivo
se110, ainda q!Jando os herdeiros renunciem a este di
reito, por isso que o sen acto espontaUl:~o nunca póde
prejudicar o direito de terceiro, assim como não póde
1l.5ualmente desobrigai-o o oíferecimento de responsabi
lIdade que lhe resulta pela culpa lata.-ColO a qual
infol'macãO se oonformoll o Desembargauor Procurador
da Fazenda.-Pal'ece ao Conselho o mesmo que ao Juiz
informante, com quem se oouforma o Desembargador
Procurador da·Fazenda.-Resolupào.-Como parece.

RESOL. DE 30 DE AGOSTO DE 1821.

O Capitilo-Tenente, Felizardo A.ntonio da Silva Mi
randa requer pedindo que, tendo-se habilitad compe
tentemente por este Tribunal unico herdeiro de seus
fa11ecidos pais .... para poder haver a remuneração dos
s~us serviços, fos e a mesma hab11i taçllo j lllgada suffi
CH:mte para poder receber da Heal Fazenda o que se lhes
ficou llevendo das tencas com que ambos eri'.o incluidos
na folha da gente do 'Maranhão, dispensando-se lhe se
gunda habilitl1cilo que se lhe tornava mui dispendiosa.
Com a respostâ do Procurador da Coroa, julgou o Con
selho ser de .equidade a pretenção do Supplicflnte j porém,
ao Conselheuo Barão de Santo .A.maro parece que não
tem lugar a dispensa que pede o supplicante da habili
tação que a Lei exige, para os credores da r:azenda Real
poddrem requerer o pagamento das quantIas que lhes.
são devitlas, não podendo aprovlitar ao Supplicante a
h9.bilitação feita perante o Conselho pelo mesmo Sup
plicante, por ser dirigida a ontro fim.-Resolução.
Como parece ao Conselheiro Barão de Santo :A.maro.

PROVo OE '19 OE DEZEMBRO OE 1825.

D. Pedro, pela Graça de Deos &c. Faco saber a vós
Desembargador Juiz da Chancellaria des"ta Côrte, que



-W6 -

l'endo-me pre'ente em Cunsulta do Conselho de Fazenda
de 8 de Junho do corrente anno, a irregularidade 4ue
occorre na cobranca do imposto da dizima das Chnn
celhmas Mór, e da Casa da Supplicação d!'l8ta Côrte,
sendo esta irregl;llaridade nll.o só no lançamento de ver
bas em casos .illegitimos e contrarios ao respectivo re
g'~mento, como pela falta de execuç!l:0 das or~ens diri
gIdas para a mesma cobrança da diz-Ima nas {hfferentes
Provincias deste Imperio: E tendo em eonsideraçao o
que .acerca deste objecto me foi exposto na sobredita
consulta, com a1ldiencia do Desembargador do Paço PI'O

curador da Coroa., Soberania e Fazenda Narional :-Houve
por bem de ordenar, em ResoluçllO de 12 de Julho do
cQrrente anno, o seguinte: que cumpre a quem faz o
l~nçamento das verbas das sentenças de que se deve
dizIma, nilo alterar o seu regimento, declarando na pl'i
meira sentenca se foi ou não reformada, p.ara neste caso
só de uma sé dever pag'ar; .... que se nilo averbe dizima
nas sente:pcas que não estiverem determinadas no regi
mento, assÍm como as sentencas dos arbitros autorisadas
pelo Provedor da Casa dos ·Seguros nas causas COI1l
merciaes, quando não forem confirmadas ou reformadas
pelo Tribunal da Junta do Commercio; c os condem
n!i~os ou venci.dos que por Lei sao isen~os de . pagar
dlí.ama, como Vlllvas, orfl:l'Js, e pessoas mlseravelS.

L. DE 9 DE SETEMBRO DE 1826.

Art. 1.. A. unica excepção feita á plenitude do direito
de propriedade, conforme a Constituioão do Imperio,
tit, 8°, art. 179 S 22, terá lugar qu ',ndó o bem publico
exigir ° uso, ou emprego da propriedade do Cidadão p,or
necessidade, nos casos seguintes:

1.° Defeza· do Estado.
2:° Segurança publioa.
3.° S.o.ccor.ro publico em tempo de fome, ou outra ex

trliordinaria oalamidade.
4.° Salubridade publica.
Art. 2.° Terá lugar a mesma excep.cllo quando o bem

puBlico exigir o liSO ou em prego da propriedael.e <10
Cldadll.o, por utilidade previa~ente verificada por acto
do Poder Legislativo, nos casos seguintes:

1.° J,nstituicoes de caridade.
2° Fundaçôes de casas de instrucção de mocidade.
3.· Commodidade geral.
4.· Decoraçll.o publica.
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Aut. 3.1' À verificacào dos casos de necesilldade, a que
se destinar a propriedade da Gidt.dãO, será feita a J e
querimento do Procurador da Fazenda Publica, perante
o Juiz do domicilio do proprietario com audiencia delle;
mas a verificaç.ão dos casos de utilidade terá lugar por
acto do .corp0 Legislativo, perant~ o ql1~l sera levada a
requisiçao do Procurador da Fazenda Publica e a res
posta da parte.

Art. 4.° O valor da propriedarle será calculado não só
pelo intrinseco da mesma propriedade, como da sua lo
calidade e intere se que della tira o proprietario j e fixad·)
por arbitras nomeados pelo PrrJcllrador da Fazenda Pu
blica, e pelo dono da propriedade.

Art. 5.° Antes do proprietario ser privado da sua pro
priedade, será indemnizarlo do seu valor.

Art. 6.' Se o proprietario recusar recebe;r o valor da
p oflrit'dade, será levado ao Deposito Publico, por cujo
conhecimento, junto aos autos, se haverá a posse da
propriedade.

Àrt. 7.° Fica livre ás partes interpôr todos os rec-ur-os
legaes. .

Art. 8.° N'o caso de perigo imminente, como de gaerra
ou commoçao, cessarão todas as formalidades, e porler
se-ha tomar posse do n30 qua.ndo baste, ou IDesmo do
dominio djl proprierlade, quando seja necessario para
emprego do bem publico, nos termos do &rt. 1.', logo
que seja liquido o seu valor, e cumprida a disposie.ão
do~ arts. 5.° e 6.', reservados os dir.eitos para se dedu
zirem em tempo opportuno.

L. DE 14 DE AGOSTO DI!: 1827.

Tendo Resolvido a Assembléa Geral Legislativa que
seja Ci'tadão Brasileiro Naturalisa:do todo o estrangeiro,
que n.aturalis:ldo Portuguez existia no Brasil antes da
época da Independencia, e pda continllaçitO de residencia
adtiedo .a ella, e jurou a Constituição Politica do Im
perio :-Hei por bem, sanccionando a mencionada Reso
luÇãO, que esta se observe, e tenha o seu devido cum
primento.-

L. DE 6 DE NOVEMBRO DE 1~27.

Art. 2.° Todos QS legados piQ~, não cumpridos no Im
per~.(), fiCão applicados in solidum ll,OS Hospitaes' do
Districto re.specti voo
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Art. 3.° Nas Provincias, em que por ora nno ba Hos~
pitaes de Caridade, far-se-ba a applioação dos mencio
nados leg'ados á creação de Expostos.

L. DE 6 DE NOVEMBRO DE 1827.

Dom Pedro por Graça de Deos, e Unanime Acdamação
dos Povos. Imperador Con:>titucional e Defensor Perpetuo
do Brasil: Fazemos saber a todos os Nossos Subditos que
a Assembléa Geral Decretou, e Nós Queremos a Lei se
guinte:

Art. L" O G::lverno fica antorisado para fazer abonar
ás Viuvas dos Ofliciaes do Exercito, que tem falIecido.
e daquelIes que fallecerem, Msim como aos Orfãos me
nores de dezoito annos, e ás Filhas, que existirem 1;01
teiras· ao tempo da morte dos Pai~, a metade do soldo
que Cll beria a sens Maridos, e Pais se fôssem reforma·
dos, segundo a Lei de 16 de Dezembro de 1790, ex
ceptuando o caso de melboramentÇl de soldo por terem
mais de 35 annos de servico,

Art. 2.° Esta disposiçãO lie extensiva ás Viuvas Mais
de Ofliciaes Militares, que erão por elIes alimentadas na
falta de Viuva.~, e Filhas.

Art. 3.° As Viuvas, Filhos menores de dezoito annos,
Filhas solteiras, e Mãis de Omciaes mortos em combate
por defeza da Patria, vencerão o meio soldo dos seus
respectivos Maridos, Pais, e Filhos, seja qual fôr o tempo,
que honverem servido, abaixo de 35 annos; poi3 que
d'abi para cima deverão perceber o meio soldo da Pa
tente immediatamente superior á aquellas, em que elles
fallecêrãó.

Art. 4.° Sno excluidas do beneficio desta Lei: 1.0 As
Viuvas, Orrilos, Filhas, e Mãis, que receberem dos Cofres
Nacionaes alguma pensão a titlllo de Monte Pio, ou re
muneracão de servicos, ou que tiverem a propriedade
ou tierventia vit<lliéia de alg'ulll oflicio, ou emprego,
cujo rendÍlFlento iguale, ou eX'ceda ao meio soldo con
cedido por e. ta Lei, mas não chegando este rect'bimento
a metade do soldo de seus finados Maridos, Pais, ou
Filhos, perceberão tanto, quanto faltAr a preencher a
dita quantia: 2.° 'As Viuvas, que ao tempo do fa!leci
menta de st'us Mrlridos sa achavão delle,; divorciadas por
sentença condemnatoria, a que ellas tiverem dado caus~,

ou por sua má conducta separadas; e as Orfils, que VI
vião apartadas de seus Pais, e por cam:a do seu mão
procedImento não erilo por elles alimentadas.
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Art. 5.° As habilitações das impetrantes consistirão na
apresent<'çllo da Certidão de Praça dos Offir,iaes falle
cidos, cujo meio soldo houverem de requerer, e de Cer
tidão do Thesouro que affirme não terem algum venci·
mento corrente em folha pelo Cofre Nacioual ; j Ilstificando
outrosim que nllo pof:suem algum ofliciu, emprego, ou
outro titulo do Estado, que lhes renJa tanto ou mais
do que o meio soldo, que pretenderem. Além destes re
quisitos serllo obrigadas a apresentar, as VlUvas Esposas
Certidoes de seus casl:Imentos com j ustificacão de que
viviãO com seus maridos, ou nM estavão deIles divor
ciadas, ou por sua má conducta separadas; as Orfãs
Certidoes dos casamentos de seus Pais, e as dos seus
Baptismos, com justificaçilo de que nàn vivião apllrt'ldas
de seus Pais por causa ele mão procedimento, d'onde re
sultasse não serem por elles alimentadas; as VlUvas Mais
Certidão de Baptismo de seus Filhos, cujo meio s lIdo re
quererem, ej ustlficacão de que erão por elle" ali mentadas.

Al't. 6.° As Viuvas, Orfàs, e Mãis, que gozal'em do be
neficio desta Lei, fiClo sujeit~s ás disposiçoes que se
houveloem de fazer a seu respeIto.

L. DE 13 DE NOVEMBRO DE 1827.

"'fArt. 1.0 Os precos dos contractos de arrecadacão de
rendas publicas o'u venda de pl'oprios alienavei,,: cujos
pagamentos 8e houverem de fazer em pre'~llçoes certas,
estipuladas nas arremataçoes, serão reduzIdos a letras
aceitas pelos devedores, sacadas e end JssaJas por seus
fiadores. e pagaveis nos prazos dos mesmos contractos.

Art. 2.° A dIvida activa da Nação, até agora exi,:tente,
poderá igualmente ser reduzida a letras, aceitas pelos
devedores, sacadas e endossadas por seus fiadores, se
os houver, precedendo convençi\O entre os Encarregados
da Atiministração da Fazenda Nacional, e os devedores,
a respeito do prazo dos pagamentos.

Art. 3.° As .letras serão sempre sacadas com a clausula
de se pagarem ao portador, e terão a natureza de letras
mercantes, para se observarem a respeito dclllas todas
as Leis, disp )siçoes, e estylos commerciaes, que a respeito
destas se achão em vigor.

L. DE 15 DE NOVEMBRO DE 1827.

Havendo a Assembléa Geral Legislativa Res'1lvido:
Artigo Unico. Que a disposiçãO da Ord. L. 1· Tit. 62
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§ 38 na parte que regula o espaço de tempo, em que
se deve cOll;;iderar m')l'to aqut'lle, que, ausentando-se
de hum lugar, nilo se sabe nolici<cls delle, não comp] e
hende o ca!lo, em que tendo partido alg'lItn naVIO de
hQm porto em destino certo para ontro, n~o haja l1llticia
de sua .cb.Bgada a esse porto, 0\1 a algam OlltJlO, - .
nem das pessoas que nelIe fOTàO, dtlD'tro de dous
8:nnos }l]8S viagens mais dilatadas, devendo neste caso,
repuctar-se perdido o navio, e fallecido os que ne11e par
tirão, para o eifeito de tlevol V'er-se a sua ht"ranç'\ por
tê~tllmento, ou sem este, aos que a elIa uIVerem direito,
pTo~ados os requi~itos exig'i los na dita Ord ,da meslOa
sorte que foi estab ~lecido a respeito dos navios seg1lros
no art. 19 da Regulação approvada pelo § 3.° do Alv. de
H rl.e Agosto de 1 i 91; e Tendo eu SuncclOuado esta Re·
soluÇãO: Hei po'r bem que assim se cumpra.

L. DE 18 DE SETEnfBRO DE i828.

Art. 5.° § '3.0 Ao Tribunal (Supremo de Justiça) com
pete: Conbecer e d ciuil' sobre os contlictos dd Juris
diCÇãO, e competencia das UelacOes das Provincias.

Art. 34. No case de contliéto de J u~i"dic~ilo, ou
questão de competenclll da;; Relaçoes Provincilles, entre
:;i, 0U éom outra qualque.l· Autoridade, as Autoridades
eLlmpetidoras darão lmmeLliatamente no Tribunal huma
parte por escripto acompanhada dos nece:;sarios docu
mel1tos.

Art. 35. O Trfhunal jll1g-ará qualquer destes casos
pela fIDr1ill31 esta:belecida para a COI ces:;ão, 0\11 denegaçào
dasl lIev.istas, ouvindo porém O ProcUt'arlor dá' CovOa e
Soberania Naci1onral; e lal1çllda a sentença'r que explicr
ta:menlle contenha a decisão e seus fundamentos.

L. DE 22 DE SETEMBRO aE 1828.

Art. 1.° Ficão extinctos o.,> Tribunaes das Mesas do D'es
embnrgo do Paco, e da Consciencia e Oruens.

Art. 2.á Os nêgoc.os, que erãO da ~ompétencia de
ambes os Tribunaes extillctls, e que ficão subsistindo,
serilo expedidos pela.~ AIlLOriLlades, da maneil a seg-uin'te :

§ 1.0 Aos Juize" de prilGeira instancia p1'~cl'dendo as
necessaJ'iás~jnfordialC:o JS. uUl.it:D(,lilas uos tntel'ess~ll(\o,:;,ha
vrndo-o;; e conforme o dlSpO:itO no Regimento rl.os Des
ernbargalderés d'q) P,rço p urgis Leis existentes ~Offi' 1'e
él1J:r.,o pa'lla .a.Rela:~ão ,dius' Dis<t1l'~ctos, C01Dpete:
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Conceder Cartas de LegitimaçãO a filhos illegitimos, e
confirmar as ad6flçoes.

A insinuação de doaçoes, que será pedida, e averhada
no Livro competente dentro de dois mezes depois da data
da Escriptura.

A su brogaçM dA bens, que são inalienaveis.
Supprir o con~entimen.to do marido para a mulher re

vogar em Juízo a alienação por elIe feita, nos termos
da Ordenação Livro 4.· Tit. 48 § 2.·

F<lzer t,ombos pertencentes ás Corporaçoes, ou a pes
soas particulares.

A.nnuHar eleicoes de Irmandades feitas contra os Com
promissos, e mândar renova-Ias.

Admittir caução de Opere demoliendo.
Conce ler licença para uso de armas, verificando-se os

req ui itos legaes.
Conceder faculdade aos :U;scrivães, e TabelIiães para

poder ter cada um seu Escrevente ajuramentado, que
escre,a nos casos, em que ·as Lei" o permittem.

5.· Aos Juizes dos Orphão.5 fiCãO tam bem pertencendo
as habilitllçoes dos herdeiros dos bens dos defuntos, e
ausentes, que d'antes fle fazlito pelo Juizo de India, e
Mina, r.om recurso ex-Oflicio para a Mesa da Consciencia
e Ordens.

§ 12. As Autoridade::;, para quem pas~ão as conces
seJes, de que se pagão novos Direitos, não as expedi
rão, sem constar, que ficãio pagas na Estação compet,mte.

L. DE 27 DE AGOSTO DE -1830.

Art. l." FicM exclusivamente pertencendo aos Juizes
8eclllal'es todas as contas de todl)s os testamentos. e a
decisilo de todas as questoes a elies relativas, qualque~

que seja a natureza dos legados e disposiçoes, ou qua
lidade dos testament~iros.

L. DE 3 DE NOVEMlBRO DE 1830.

Art. l.. Fica extincta a Pr0vedoria dos Defuntos e Au
sentAS, e revogado o seu Re'gim. de 10 de Dezembro de
1613, cum todas as suas Leis, ProviS'oes, e Ordens a
elles re'lativas.

Art. 2,0 A arrecadaçã.o, e administraçã.o dos bens dos
Ansent~s· fica perteJllceB.do aos Juizes dos Orp4ãos, nos
termos do seu Regimento Ord. L. lo Tit. 88, e do mesmo
Livro Tit. 90. - D0 Gurador que he dado aos bens de.
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:absente &c., e do Tit. ô2.-Dos Provedores e Contadores
<das Comarcas § 38 -verso - Absentes -, e mais Leis a
este respeito.

L. DE 9 DE DEZEMBR.O DE 1830.

Artigo Unico. tão nuHos e de nenhum effeito em Juizo,
ou 16m delIe, todas as alíenaçot's e contractos onerosos,
feitos pelas Ordens RegulaI es, sobre bens moveis, im
moveis e semovent~8, de seu patrimonio, huma vez que
não haja preceJido expre"sa licença do Governo para
.celebrarem taes contratos.

L. DE 6 DE JUNHO DE 1831.

A Reg-encia Pruvisoria em Nome do Imperildor o
Senhor .Dom Pedro Spgundo, Sancciuna, e Manda que se
execute a seguinte Resolução tia Assembléa Geral Le
gislatil'a.

Art. 1.0 Nas disposicOes dos arts. primeiro e segundo
·da Lei de seis de Novembro de 1827 tambem se com
prehende as Viuvas, Orphãos menore de dezoito annos,
FIlhas solteiras, e Mãis :

§ 1.0 Dos Officiaes de Segllnda Linha do Exercito, que
para elIa tiverem passado da Primeit'a Linha, e vencerem
.Soldo.

§ 2.0 Dos Offi.c.iaes reformados da Primeira Linha, e dos
de Segunda Linha, que tiverem passado da primeira, e
vencerem S"ldo, para lhes ser abonada a metade daquelle,
que vencião seus Maridos, Pais, e Filhos, ao tempo em
que farão reformados.

§ 3.0 Dos Ofticiaes fallecidos, que tiverem menos de
vinte annos de servico, e estiverem nas circumstancias
·do Alvará de dezeseiS de Dezembro de mil setecentos e
noventa, para lhes ser abonada a metade do Sulrlo, que
vencerião seus Maridos, Pais e Filhos, se fossem refor
mados nos termos do dito Alvará.

Art. 2.0 A metade do Soldo, que se deve abanal' ás
Viuvas, Orphãos menores de dezoito annos, Filhas 801
teir:J.s, e Mais, na conformid:lde da mencionaLla Lei de
seis de Novembro df:l 1827, he rlllquelle, que corresponde
ao posto elfectivo em que 03 Officiaes fallecidos estiverem
servindo em virtude tle Res lucão, ou Dclcreto, e á vista
.ta habilitacão ser-lhes-hC\. abonadtl. desde o di::.\ do fal
lecimento de seus Maridos, Pais, e Filhos.
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Art. 3. o As habilitacqes das impetrantel) se):110 ejtas no
Juizo da: COTôa na Provincia, em que ellas-resldirem,
c~m audlenCIa 10 Procura:dor da Corôa, ~ Fazen~a ~a
clO?,al ; e, presta~a fiança ldonea a apresentarellf per1tldão
do lhesouro TaClOnal de que nã.o recebe?l Tenga, nem
~en'àO al~u~a, pode)'ão receper o melO ~qldo ~ que
tlverem direIto .

.Art. 4.° As Villvas, Orphã.os menores de dezoito ann.os,
FIlhas solteiras e Mãis dos O:fficiaes Weriores, que forem
reformados no posto de Alferes, ficão comprehendidas
na disposiçãO do artigo primeiro, numero s.egundo destíl
ResoluçãO.

Ficão derogadas todas as di.sposiçCies em contrario.

t. DE 13 DE SETEMBRO pE ~83i.

Art. 1.0 O Governo fioa autorisado a confirmar nos
P.ostos, a que .forão elevados em consequencia de p~o
postas legalmente feita. por serviços prestados nas rltif
fere.ntes Provincias do I?lperio, a be?l da Independencia

aClOnal, aquelles OffiOIaes, e O:ffiCIaes Infer.ioreS,. ~l1e
tendo sido promovidos não forão todavia confirmatios
POI' haverem ,tomado parte em commoçCies po'litic8;S.

Art. 2.° A disposicão do artjgo antecedente comwe
hende a todos aqneÍles que forll sentenciac\os em Co.m
missões Militll'es, co.mpetindo as Viuvas destes, e quaés
quer outros, a quem a Lei favorece, os mesmos direitos
d~ que gozaris.o, se ns'o fossem sentenciados. •

L. DE 15 DE NOVE iBRD DE 1831.

Art. 51 § 14. SeràO postos á disposiçil.O das Camara~

Municipaes os terrenos de Marinha, que estas rec-Iamarem
do Ministl'o da Fazenua, ou dos Pr.esidentes da p'ro
:vincias, para 10gradoUl'os publicas: ,e o mesmo rv inistí.'o
na Côrte, e na Provincias os Presidentes em Conselho,
poderão aforar a particulares aql1elles de taes terrenos,
que julgarem conveniente, e segundo o maior interesse

. da Fa.;:enda, es.tipu4l.9do tambení, seg,undo fôr justo, °
f6ro daquelles dos mesmos terrenos anue já se tenhl1.o
edificado sem concessã.o, ,ou que, ,tendo já sido .cQnce
did'us condid.onalmeate, São obr~adQs.a elle desde a
épo"a <;la ~onc~ssii.o, no que ~e proc;ederá á al'l;eça-

ação.
P. F. II 8
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DECR. DE 26 DE JANEIRO DE 1832.

Os Juizes Territoriaes procederão immediatamente á
avaliacão de todos os Olficios de Empregos de Justiça,
e Fazênda, que houverem no Districto da JurisdicÇííO
dê cada um delles; formando tantos processos, quantos
forem os Juizes, e Repartiçoes distinctas, que existirem.

A avaliacl!.o designará o rendimento, que provavelmente
poderá prôduzir em um anno cada um dos Olficios, ou
Empregos; tomando·se em consideraçlI.o os orden8;dos,
que tiverem, com todos o:; prós e precalços, que direc
tamente lhes competirem.

Es~a avaliacão será feita por dous arbitros nomeados
pelo Juiz sobre proposta do Procurador da Fazenda Na
cional, onde o houver, ou de um Advogado, que para
esta diligencia nomeará o me,mo Juiz por parte da
Fazenda. Quando os dous não concordarem nomear-se-ha
o terceiro da mesma maneira.

Servirllo de base para o justo arbitramento, além da
intelligencia, e conhecimentos praticos, que deverão ter
os arbitros (podendo ser), as seguintes illustraçoes:

. 1.. A informaçllo por escripto do Distribuidor, e Con
tador respectivo, 1\ respeito dos Olficios de Justica; e
do Chefe da Repartiçlt\,l a respeito dos Olficios e Empre
gos de Fazenda.

2. O depoimento de duas pessoas, pelo menos, que
razão tenhilo de saber dos rendimentos provenientes dos
salarios, prós, e precalços dos Officios e Empregos, de
que se tratar.

3. A inspecção dos livros de llistribuiçãO da regencia
dos cartorios, das Notas, e de quaesquer outros, que
P08São conduzir ao conhecimento da renda dos Olficios.
. 4. Qualquer .outra diligencia, ou averiguação, que se
Julgar convelllente á requerimento do Procurador da
Fazenda.

Proferido o arbitramento concorde, o Juiz o julgará.
.por sentença, e fará remessa do processo original á .Tunta,
ou Administração de Fazenda da Provincia, a que per
tencer.

L. DE 23 DE OUTUBRO DE 1832.

Art. 2: Para o pagamento dos juros, e amortizaMo
das apolices emittidas, em virtude deste, e do cito nécr.
de-7 ~e' N0vembro, além da consignação já decretada
na· Lei do Orçamento, aplllicar-se-ha :
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1.. o que de mais produzir a decim& urbana ·extendida
até huma legoa além da actual detDar~açãonesta Cidade,
e Villa Real da Praia-Grande.

2.° O producto de uma segunda decima sobre os
predios urbanos das corporacões de mão-morta nllo ex-
ceptuadas deste imposto. .

L. DE 24 DE OUTUBRO DE 1832.

Art. 31. Não será inscripta, e nem paga, divida alguma
que respeite a perdas de particulares, por motivo de
guerra interna, ou externa, sem autorlsação da Assembléa
Geral.

INSTR. DE 14 DE NOVEMBRO DE 1832.

Art. 4.° Hão de considerar-se terrenos de marinhas
todos os que, banhados pelas ag'uas do ma!', 0\1 dos rios
navegaveis, vão até a distancia de 15 braças craveiras
para parte de teJ'f8, contadas estas desde os pontos a que
cheg'a o preamar médio.

REG. DE 3 DE JANRIRO DE 1833.

Art. 9.° Compete ás Relacões;
§ 9.° Decidir os confiictos de jurisdicçãO entre as A.u·

torúlades nos termos da L. de 20 de Outubro de 1823.
§ 11. Prorog'ar por 6 mezes o tempo do inventario, ha

vendo impeditnento invencivel, ,pelo qual se não podesse
fazer no termo da Lei.

A.rt. 61. Os casos de confiicto de jurisdicçãO, e de com
petencia cujo julgamento pertence ás Relacõe,;, serão le
vados a eltas ou pelas Autoridades competidoras, que
deverão dar uma parte por escripto acompanhada dos
necessarios documentos, ou pelo Governo, e Presidentes
das Provincias, ou por qualquer parte interessada: e
ouvido o Procurador da Corôa, Soberania, e Fazenda Na
cional, serão julgados pela !'órma estabelecida para o jul
gamento das appellações civeis, lancando-se.a sentenca,
que deverá conter explicitamente a ·dp,cisãO, e seus fün
damentos.

\

üRD. DE 12 DE JULHO DE 18::l3.
Ao Pre.sidente de Sergip.e, em resposta ao seu D:ffi.cio

n. 14 que pedio esclarecimentos para & boa execução do
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dispostG aceres dos terrenos'ma,rinhos; declar~ndo.;lhe,
que a respftito das mediçoes deve ob el'var-se a maior e
menor enchente da maré de uma lunacao, e t0mado o
ponto IDédio della contar-se a'i quinze l)1'aças: que por
possei.ros se devem com etreito entenàer aqueJles dOllOS
ue terras contiguas aos terrenos de marinhas, que até
agora se julgavao com dii'eito a occupa-Iati sem especial
conce-silG, quando outros não hai~o, sem serem arrenda
tarios ou aggrpgados daq uelles que se acMo nos ditos
terre.nos pacificamente situados; mal'; que o sertlm assim
con -i~erados por posseiro:;; só lhes poderá ervir a res
peitQ dQs terrenos, q ne ~ão ti verem effectivamente apro
veitado para podel'em ter preferencia nos aforamentos
e~ concurrencia com outros pretendentes quaudo re
queirão em tempo;. e .que nas ilhas e ilhotas só se
l'eputão terreno:> de marinha como em terra firme os
comr.rehendidos nas 15 braças, os <Juaes deverao ser con
cedidos com attencão a que fiquem livres as necessarias
servidoes tanto do' publico como de quem houver o ter
reno anterior.

L. DE 30 DE AGOSTO DE 1833.
Art. 1.0 As fa1;>ricas de minerÇlçl:1.o, e de assucar, e la

vouras de canas, ficl:1.o sendo sujeitas ás Leis geraes das
execuCOes.
Art:~. ° São e0nsiderados como partes integrantes das

dtta:; fÇ1.bricas e lavolilras, para se não desmembrarelll,
meQ..iª.J1te as indicadas execnções, as machinas, os escravos
maiores de 14 annos, e a' eticr~vasmaiores de 12, os bois,
cavallos, e todos os moveis etfec.tiva e immediatamente
~mpregadosnalaboração das mesmas fabricas e lavouras.

,Art. 3.· O beneficio do art. antecedente póde ser 1'e
.nunciado ;I?,o,r convenção especial entre o devedor e ceedor,
.se.ndo a dIvida daquellas, que involvem hypotheca legal.

L. DE 8 DE OUTUBRlO DE 1833.
Art. 31 ~ 5: Pertencem á Receita .geral: 0 imposto de

I? 0j,. das embarcações e'trangeiras que passão a ser na
Clo,naes, e !J de 5 % de venda das nacionaes.

D,EC. DE 12 DE OUTUBRO DE 1833.
Art. 3.' Todo o arrendamento de predios nacionaes será

leito por ~lilalquelr prazo até o d.::,9 annos. O aforamento,
,po.tém, de cMos encr-avados, ou adjacellites á.s pOVOi:lÇO~S,
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que sirv~o para a edificacão, 'ser~ perpetuo, éomo é o
dos terrenos de marinha, .

ORO. DR 21 DE OUTUBRO DE 1833.

A.o Presidente do Rio Grande do Sul em resposta ao,
seu Officio n. 76 relativo a sua cOlTespondericia com a
Thesouraria sobre o reconhecimento dos terrenos de ma
rinhas da Provincia declarando-lhe: 1.', que nlto pro
cedem' os motivos" que fizerã.o sentar o aforamento de
taes terrenos na Provincia, podendo apenas ser taxados
de especiosos pretextos as ra?JOes d'onde concluía em con
selho, a não existencia de terrenos de marinhas no ex
tenso littoral do interior da Provincia, por isso que a falta
de marés regulares em taes paragens quando muito po
deria servir para duvidar-se dos pontos da contagem,
mas nunca da sua existencia. 2.', que na falta de marés
reg'ulares que produoil,O o pI'eamar médio dentro de uma
lunação para assim achar-se os pontos de contagem, sirvao
para o mesmo fim os pontos onde chegão as a~uas na
sua elevaçao média no decurso de um anno produzida
esta elevacao ou pela acção do,s ventos em alguma das
estaÇões dó anno, üU por maior cópia d'aguas nas fontes,
que alimentao os flOS que banhao o littoral do interior
da Provincia, para conhecimento dos quaes pontos bas
tará ouvir alguns peritos que residao nas respectivas
localidades.

ORO. DE 13 DE NOVEMBRO DE 1833.

Declara, que nM se deve cobrar a meia siza das quantias
por qtle se libertilo os escravos, por se n[o dar neUes a
compra e venda dos mesmos, de que trata o Alv. de 3
de Junho de 1809: e quanto á eXlgencia da taxa esta
belecida pelos legados da liberdade deverá cessar por
abusiva.

ORD. DE 23 DE JANEIRO DE '1834.

De 23; ao Juiz Municipal da Villã da Prg1ia, em res
po. ta á sua repl'esen'taçllO ele 12 de Dezembro ultimo
ácerca ela tlLisposicao do § 8.' do Alvará de 17 de iJnnho
de 1809, SObl'P. dever ou nilo pagar decima de Legado o
usofructo, que, em qluanto não liouver declaraçao da
Assembléa Geral âJ ~ãl ,respeito, cumpra a disposiçlto do
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referid.o paragrapho da maneira até agora pre.ticada, nno
se dando por desonerado o testamenteiro, sem que se
mostre pago o seno de taes legados, ou elles sejão de
propriedade, ou do usofructo j e ou pague o legatario
daq uella, ou deste.

AV. DE 2n DE FEVEREIRO DE 1834.

Aos Juizes dos OrpM,os, na conformidade do artigo
2.· da Lei de 22 de Setembro de 1828, do art. 2° da Lei
de 3 de Novembro de 1830, e do artigo 20 da Dispo
siçao Provisoria ácerca da Administraçl10 da Justiça Civil,
unicamente compete, pelo que pertence aos bens de au
zentes, no exercicio da jurisdiccllO administrativa, prover
sobre.3 arrecadacilo, e adminisiraçilo dos ditos bens, se
gundo o disposto' nas Leis citadas no referido artigo 2.·
da Lei de 3 de Novembro de 1830; e no exercicio da
jurisdiccilo cOlltenciosa, conhecer e julgar das habilita
COes dos berdeiros dos bens de defuntos e ausentes j das
êallsas, que dellas nascem, e das dependencias dessas
mesmas causas j nilo se entendendo por taes as causas
de aCCOes e execucões intentadas, e provenientes de di
reitos 'reaes, ou pés oaes dos defuntos e ausentes, cujos

. ben3 se tiverem arrecadado, ou posto em administra
cllO, as quaes deverao ser promovidas por aquelles a quem
êstiver encarregada a curadoria e administraçilo dos mes
mos bens: assim respondo ao Officio de Vm. de 29 de No
vembro do anno findo.

DEC, DE 10 DE ABRIL DE 1834.

A Regencia Permanente, em Nome do Imperador o
Sr. D. Pedro II, para a boa arrecadaçllo dos Direitos
devidcs pelo provimento dos Beneficios Ecclesiasticos,
Decreta:

Art. 1.0 Os Juizes de Dir~ito procederão immediata
mente á avaliação de todos os Beneficias parochiaes exis
tentes dentro dos limiteg das suas respectivas Comarcas.

A avaliaçl10 designará o rendimento, que provavel
mente poderá. produzir em um anno cada um dos ditos
Beneficios ~ entrando em consideração as suas congruas
com todos ~s mais proes, e precalços, qne direitamente
lhe competIrem.

Art. 2.' Esta avaliação será feita por dous Arbitras (pes
soas Seculares, ou Ecclesiasticas) nomeados pelo Juiz
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sobre proposta do Procurador da Fazenda Nacional onde
o houver, ou, á falta delle, do Collector Getal;' ou Es
per.ial, que residir no lugar, d accordo com o Vigario
Geral, ou da Vara, que houver na Comarca; ou seu le
gitimo Delegado. Na falta de Autoridade Ecclesiastica
será ouvido na escolha dos Arbitros o Eccle iastico mais
caracterisado, que residir na Cidade, ou Villa, em que
esta deligencia se fizer.

Art. 3: Deverl10 concorrer para o justo arbitramento,
além da intelligencia, e conheoimentos praticos que
tenhão os Arbitras, as seguintes illustraçõf\s:

1.- A declaraçl10 circumstanciada, por escripto, dos Pa
rochos actuaes, cujos Beneficios se avaliarem.

2.- O depoimento de duas pessoas, pelo menos, que
raz9.o tenhl10 de saber dos rendimentos dos Beneficias;
preferindo-se os Ecclesiastic08, que tiverem servido nas
Parochias como Encommendados, ou Coadjutores.

~.I A inspe~çl1o, sendo possivel, dos Livros das. Paro
chIas, e prinCIpalmente os dos Assentos dos Baptlsados,
Casamentos, e Obitos.

4.- Qualquer outra diligencia, ou averiguaçao, que se
julgar conveniente a requerimento do Procurador da Fa
zenda Nacional, ou do Collector.

Art. 4.· Na CÓfte, e nas Cidades populosas incumbe-se
esta diligencia aos Juizes do Civel, a quem estiver en
carregada a Provedoria das Capellas, e Residuos.

ORD. DE 23 DE JULHO DE 1834.

De 23 de Julho, ao Co11ector Geral de Rezende, em
resposta ao seu Officio n. 2, de 17 do corrente, decla
rando-lhe que devia cobrar a siza correspondente aos pa
gamentos já vencidos e por vencer da venda a prazo' de
uma faz f'nd a, feita em 1829, por Lourenço Antonio Rego
a Custodio Ferreira Leite, uno obstante haver-se destrac
tado muito tempo depois a dita venda, e que, sendu este
tracto uma nova venda, deve cobrar tambem a siza cor
respondente ao seu preço.

L. DE 3 DE OUTUBnO DE 1R34.

Art. 5.· § 11. Aos Presidentes de Provincia compete:
Decidir temporariamente os conf1ictos de jurisdicçãO, que
se suscitarem entre as Autoridades da Provincia.
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ORD. DE 14 DE ABRIL DE 183~·.

De 14 de Abril: declarando em solucão á RepreseIi.
t~Çllo p.e 6 do corr,é~te} que dos prf)dias pertencent~ á
Mitra só devem ser Isentos do pag;amento da Declma l
o P<lCà' Episcopal, e o Aljul:>é: cumprindo que todos os
mais 'sejão incluidos no lancamento, e sujeItos, tambem
á se~ondà êlecimi, por serem pertencentes á Corporacão
de mao-morta: qITanto á: taxa, na conformidade da Lei
de 8 de Outubro de, r833 art. o 5,·, § f>,., e ln trucçõ'es
.te 13 de Dézembl'0 do mesmo anno, só devem ser su
jeitns ao seu pag-amento os eseravoS' que habitaram dentro
(los limites ordioarios marcados @ara o lançamento da
Decima ao tempo da Lei, e ln trucçõe~, conforme as de
terrninacões e designaçao da Cam::lra Municipal, ou que
designados e marcados fôrem pela ,mesma Camara por
motivos de sua inspecção e competencia; nã0 vélle?'â.o
pal'8 este fim a demarcaçao que por ora .no aCCreSOlmo
da legua se fez, sómente para o partlCular fim do
art. o 2,.0 do Decreto de 23 'de Outubro de 1832.

CIRCo DE 20 DE AGOSTO DE 1835.

Manoei d:o Nascimehto Castro e Silva, Présidérlte do
Tribunal d!0 Tfi souró Publico Nacional: tendo em at
tenção algumas duvidas que se tem suscitado em diversas
Provincias do Jmr>erio; assim a respeito da maneira de
estabelecé~ ê' nx'á'r 'o f6ro cl'ds terrenos de marinha, como
relativamente á preferencia 9ue tem reclamado nos afo
l'ãrfieIíto~ ÔS confifnantes e fronteil'os dos mesmos té~
renOE, e algunrs que já por si e seus J!llasSado~ os possuião,
e tênhao p'a'éi1icame'Ote nã suppo -iÇão de fazerem parte
de St'.lt~s .pl'O'priedade'sl! e c0]i)siderllndo on'trosim que por
úllo se p'o'der 'con'ltesta:r à compéténcia e leg'alidade com
l}'1'I'e S'e 'expedirl1:(i) as, J1J'str11cções ge f4 de No embro &e
1832 pàf'a: se effectuarem 'os aforamé'iltos dos rfferidos
tel'l'en0'S á vista das expressas disposrçõ'8s da L i de 4
de Outubro de 1831, no artigo 6.' §§ 1.,0 e 2.0 e no artigo
9. 0 § 7.', nlto é licito aos Pl'e:::lidentes das Províncias, nem
a quatsquer, outras, butol'idades" em qua~o não houver
Lei em cnn ràr'io', desvia'rem-se das ditas lns1irncçõe:::l no
qlIe deIlas é e.:\sencial e de sua natureza generico,
como' a manein\ de est'abelecer o fõro, pod'êndo apenas
vaniar alg-u'ma das -fórmulas ~~ dillgen:cias dá medi Cão
e dêmarcação, conforme a;g circumstancias; por 'isso e
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por CO"nvir ii regularidalde, céftezá e uniformidade que
cumpre haver nos objectos ria Administracão Geral, e á
igualdaue eom que devem. er considerado ·toàos os sub
ditos do Imperio, que haja uma regra fixa e geral para
a de ignacão dos f6rús dos terrenos dp marinha, que
hflo-de ser razoavei pela recommen tação da Lei, e que
r,\zoaveis deixarião de ser se por licitas se regulassem
com alteracão da natureza do contl'acto de aforamento,
em que s6· deve estipular uma modica contl'ibnição em
reconhecimento do dominio directo: ordena em confor
mldade de ueliberacão tomada em Ses~ão do Tribunal,
que se proceda ao· arbitramento do sobredito fôro na
forma das mencionadas ln trucções; preferindo-se no afo
ramentu dos dito terreno, na sua respectivas testadas
e fl'ente : 1.0, não só os que ahi tiverem sens estabele
cimentos ue tl'apiches, armazens e outros semelhantes
preci ado de franco embarque ou desem\)arque; mas
tambem os qlle do terreno de marinha se acharem de
po se pacifica na sobl'edita supposiÇãO de lhes perten
cerem e fazerem parte de suas fazendas, chacaras, si
tio$ ou quaesq uer outras propl'iedades uma vez que eUes
se sujeitem ao pagamento do foro que lhe:; for arbitrado,
e requeirão os tit~llos de aforamento:> no prazo rllzoavel
qne lhes fôr a. sig'uaclo e notificado por Editaes; e 2 o, na
concurrencia de mais de uma pe:isoa que pretenda aforar
um me:smo terreno de marinha não o cllpado, ou em al
gumas da cir 'um 'tallcias acima e pecificadas aquelle
que primeir'o tiver requerido, caso tenha pos ibilid:tde
pa I'a o a(lroveitar; e na falta de precedencia de req Ileri
mento, o que melhor e pm menor e p'aço de tempo puder
e se ollri!4'ar a apl'oveita-lo em utilirlade publica e da
Fazenda :racional; e quando o referido terren per
mitta diviSãO com moda, e ta se fará pelo preteJ;ldentes,
sendo nn aos outros preferidos na forma da's regras
acima e"tabelecida" E por quanto t.ambem se tem du
vidado obre a designa HO cIos teuenos àe marinha pela
generalidade do artig' 4° las referida. lu 'truceoe::.; or
dena outrosim que se não comprehendão no~ dito" ter
renos, em quanto o Podl'r, Leg'isJ?ltivo ni:1o determinar o
contrario, as margens do rio d~agua doce, aluda que naVf1
gaveis sejao, que ficarem fóra do alcance das marés, e as
margen:; do I~'arapéz ê GarnMas, sêj' o fofmadas d'aglla
doce ou salgada, ejão ou não sujeita~s ás maré:; que
e tiverem introduzidas e encravadas em terren s de Fa
zenda', 'Cbacaras 0\1 quat'squer outras propriedades, em
que não haja publica servidào; deveodo- e ne_te ca o
incluir na medição para o aforamento, a extens9.0



s6mente das embocaduras de taes Igarapez e Gambôas que
estiverem na beira mar ou dos rios a que chega a maré
ordinariamente: O que participa ao Inspector da Thesou
raria do Pará, para sua intelligencia e execucão.

Thesouro Publico Nacional em 20 de Agosto de 1835.
- ManoeI do Nascimento Castro e Silva.

L. OE 17 DE SETEMBRO DE 1835.

Art. 12. Findo um anno de residencia no Brasil, estes
Colonos (do Rio Doce) serão considerados Brasileiros na
turalisados, querendo.

L. DE 6 DE OUTUBRO DE 1835.

A Regencia Permauente, em Nome do Imperador o
Senhor D. Pedro Segundo, Faz saber a todos os subditos
do Imperio, que a As:;embléa Geral Decretou e EUa Sanc
cionou a Lei seg'uinte :

Art. 1." Fica prohibido o estabelecimento de Morgados,
CapeIlas, e quaesquer outros vinculas de qualquer na
tureza, ou denominacão que sejllo, e o,s existentes ficão
extinctos pela morte dos actuaes administradores legi
timas.

Art. 2.· Os bens, que em virtude do artigo precedente
deixarem de ser vinoulados, passaráo, segundo as Leis
<lua regulão a successão legitima, aos herdeiros dos ul
tImas administradores, não podendo estes dispõr deUes
em testamento, nem por algum outro titulo.

Art. 3.· As dispo'icoes acima só comprehendem os vin
culos pertencentes a' famílias, administrados por indivi
duos delIas.

Art. 4:· Ficão em vigor as Leis existentes sobre a ex
tinccão dos vinculas que n\íO tem administrador legitimo,
ou têm cahid em COmmid'lO.

Art. 5.· Fieão revogadas as Leis em contrario.

L. DE 31 DE OUTUBRO DE '1835.

Art. 9.· § 2.· A dizima de Chancellaria fica substitnida
por dous pOI' cento do valor de quaesquer cousas deman-
dadas em Juizo. I

§ 9' Nas trocas dns bens de raiz por outros bens de
raiz, cobrar-se-ha 'ómellte, desde já, a siza da differença
dos valores permutados.
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ORD. DE 16 DE JANEIRO DE 1836.

Ao Inspector da Thesouraria da Provincia do l\laranh!lo,
em re$posta ao seu Oflicio de 3 de ovembro ultimo, sob
n." 54, pelo qual communicou e submetteu á approv~cão

do Tribunal rio Thesouro, a re~olucàO tomada em Mêza
da Thesouraria, para que os predios ou escravos que se
trocarem uns por outros, paguem a siza e meia siza
de cada um dos objectos trocados: que foi approvada
a sobredita re oluÇão pelo que pertence as trocas feitas
antes da publicação da Lei de 31 de Outubro rie 1835;
devendo de então em diante obsel'var- e a disposiçãO do
ar~igo 9.° § 9.° da mesma Lei. E porque neste artigo
ulllcamente se lpgislou a respeito da troca de bens de
raiz por outros bens de raiz cumpre que se continuem
a observar as anteriores ordens, a respeito das trocas de
bens de raiz por ben, moveis ou semoventes, e das de
escravos por outros esc~avos.

üFF. DE 29 DE FEVEREIRO DE 1836.

Podeudo acontecer que os Testamenteiros, ou Inventa
riantes e Legatarios, com o intuito de illudir a Lei, e
defraudar a Fazenda Nacional, empreg'uem em Apolices
dos Fundos Publicos o producto dos bens dos fallecidos :
cumpl'e que Vm. exija dos ditos Testamenteiros e In
ventariante' Certidão da Caixa de Amortização, em que
se mostre que os fallecidos erllo já possuidores das Apo
lices, unicas a que aproveita a favoravel disposiçllO do
art. 37 da Lei de .15 de Novembro de 1827.

Deos guarde a Vm. Paco em 29 de Fevereiro 1836.
- Manoel do Jascimento Castro e Silva. - Sr. Juiz de
Direito do Civel da Primeira Vara. .

AV. DE 27 DE ABRIL DE 1836.

Ao Presidente da Provincia de Minas Geraes, para fazer
con tal' ao Juiz de Orphãos de Pitangui, que nos caso de
que tratou no seu Officio de 24 de Fevereiro ultImo,
deverá deferir, não a remessa dos autos Je arrecadacfLO e
admini tração dos bens de 'l'lusentes, porque sendo pro
prios do eu Juizo, delle não devem ahir, mas sim a
su penção de ulterior procedimento relativo a têJl a1'1'e
ca~ação, logo que pela comparencia de seus donos, elles
delXão de ser cfe ausentes, não só porque sendo os Juizes
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dos Orphrtos encarregados de taes bens, com o fim de
evitar-se que percilo ou destruão no abandono, como se
deduz do art. 2 da Lei de 3 de Novembro de H~30. e das
Ordanacões á que sê refere, bem claro é que tem ces
sado a sua administração, logo que se apre.,entem e com
petentemente se habilitem as pessoa a quem devao per
tencer taes bens, mas tambem porque tendo-os a Lei
encarregado ap/mas da dita arrecadação e administra
ÇãO, não lhes deu a faculdade e jurisdicçã,() de proceder
ás partilhas, se aliá lhe não tocar por motivo de have
rem menores interessados.

REG. DE 30 DE MAIO DE 1836.

Art. 84. Os 5 D/., ou meia-:5iza, cobrar-se-ha do preço
da venda das embarcaçoe,:; nacionaes de qualquer lote,
excepto unicamente das jangadas e barcos de pescaria.

Art. 85. Quando a embarcacao nacional fÕl' vendida
em paiz estrangeiro, a meia-siza será paga ao Agente
Con ular Brasileiro ahi residente, e remettida por eUe
ao Thesouro NGlcional. Nas Mezas de Rendas haverá todo
o cuidado em exaq1Ínar e a embarcaçao mudou de pro
prietario, e foi ou não paga a meia-siza em paiz es
trangeiro, para que, no caso de ° ter sido, o participe
logo ao Thesouro Nacional, e se deixou de o ser, nau
desembarace a embarcaçao sem fazer pagar o que dever
de meia-siza.

Art. 86. São sujeitas ao pagamento de 15 % de seu
valor as embarcações estrang'ei-ras, que passarem a ser
nacionaes, O'U seja por venda, ou a qualquer outru ti- I

tulo.

Art. 88..Quando a embarcação estrangeira pas ar á
prol riedade nacional em paiz estrangeiro, sobre os 15 %

se observará o que dispõe o art. 85 ácerca dos 5 %.

Art. 129. Para qUAlquer das referidas embarcacoes
ser bavid1 por brn:ileira dever t r pOl' propl'ielarÍo e
commanlante cidadãos bl'a 'ileir '; po e porém reu
nir- 'e a proprieda e e commando em urna s6 pes ·oa.

Art. 130. Quanlo nas ~ez' s se duvide da nacinnali
dade do proprietario '0U com mandante, se lhe ex.igitá
que ~ ju tifiiquein, nJ.o se dando por demonstrada a do:;
na cid0s fMa do Bl'àsil sim pIe mente ju~tificada p r tes
temunhas, e attestados, sem que tae.s ju tificacões te
nhão sido ap'l'esenrtaldas, e declaradas sufficieIÍtes no
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Tribi:mal do 'J'heso'uJ'o na Côrte, e nas Thesourarias nas
Provincias.

REG. DE 1 DE .SETEMBRO DE J836.

Manoel do Nascimento Oü!"tro e Silva, Presidente do
Tribunal do Thesouro Publico aciout : Tomando em COD
sidel·a.üo a inegu\aridade e desigualdade, que tem havi
d na tiscalisacilO, e arrecadacão do Impost da iza dos
beu::; de raiz nás di:ffereutes Pi'ovincias do Imperio, deli
berou expedir, para serem cumpridamente observadas as
Instrucçoes seg'uintes:

A.rt. 1.0 A. Siza dos bens de raiz é devida e deve
~obrar-se de todas as compras, e venda, arrematações,
e trJcas, qtle delles se fizerem, na conformidade do Al
vará de R de Junho de 1809; Regulamento de 14 de
Janeiro de 1832, art. 4 e seg'uintes; Regulamento de 26
de Março de 1833, art. 42; Lei de 31 de Outubro de
1835, art. 9.· § 9.°

Art. 2.° A. quota deste imposto é de dez pOl' ento
do preço da compra e venda, ou arrematação, conforme
o Alvará de 3 de Junho de 1809, § l°, e nas trocas O!l
mesmos dez por cento da ditferenca dos valores permu
tados, segundo a Lei de 31 de Oútnbro de 1835, 8rt. 9.°
§ 9°. Póde ser paga, ou no district.o em que se achão
os bens, ou aquelle em que o contracto se celebra, e
conclue, como fOI declarado na Ordem de 28 de Março
de 1832, art. l°.

A.rt. 3.e Quando a compra, arrematação, ou troca é
feita a prazo, faz-se o pagamento da iza da quantia
que se dá. á vista, e contib,úa a fazer-se na occa ião dos
pagamentos futl1ros, conforme fôr ajustado, em conside
ração a quantia delte ; como dispo e o Alvar~ de 2 de
Olllubro de 1811. r e te ca o pas ao-se pela 'lza tantas
Letl"a', quantas corre;;pondem aos prazos convencionados,
as quaes devem ser aceita pelos devedores, en ossada
por um abonador, que seja rp idente n 1ugi;\ !' onde
existir a Adrninistraçà de Diversa R'ndas, ou fi. res
pectiva O Ille"tlria, conforme o Regulamento de 1-1: de
J aueiro de 1832, art. 10 e 11, e Regulamento de 2 . de
MaJ'ço de 18.lJ, art, 42 § l°.

Art.. 4: Tambem se paga a Siza das noações ínsolutum,
isto é, dos p'lga nento' q le os li 'ved)re~, em cunge
quencia de contracto' de compra, e venda ou troca de
.bens de raiz, fazem oom gener ", ou cousas qlle rel}re
s"entem moeda; e vice-vel'sa dos pagaUlenLOs feitos com
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bens de raiz, do que se devia em dinheiro, conforme o
Alvará de 5 de Maio de 1814.

Art. 5.' Por bens de raiz para pagamento da Siza se
entendem nilo só aq llelles, que o são segundo a sua na
tureza, como os predios urbanos, e rusticos, todas a ar
vores, e fructos em quanto estão adherentes ao s610'
mas tambem todos os que, ou pelo destino ou applica
Çi10 que se lhes dá, fazem parte integrante desses pi'e
dias, como são todos os instrumentos de agricultura, e
utensilios das fabricas, em quanto se achão unidos per
petuamente aos respectivos estabelecimentos; ou pelo
objecto a que se applicãO participãO da natureza dos
bens de raiz pI'opriamente taes, como silo o usofructo
das cousas immoveis, as servidoes, e as acçOes que
tendem a revendicar algum bem immovel, como declarou
a Provisão de 8 de Janeiro de 1819.

Art. 6. o São predios urbanos:
1.0 Todos os que servem para habitacilo, commodidade,

c recreio dos moradores das Cidades; Villas, e Povoa
COes; como Casas, Cocheiras, Cavallaric:ls, Senzlilas,
Barracas, Telheiras, Trapiches, Armazens e Lojas; e
quaesquer outros eJificios de qualquer denominação, e
f6rma que sejão, e de quaesquer materiaes que seji10
construidos e cobertos, uma vez que sejão immoveis;
isto é, fixados no s610 de maneira que se nllo possllo
tirar, e trausferir do lugar em que se acharem sem se
de:otruirem.

2. o As Chacaras, Quintas, e Jardins situados dentro
dos limites das Cidades, Villas, e PovoacOes.

3. 0 Os predios nobres, que servem p'ara moradia, e
recreio dos que habitao no campo temporaria, ou conti
nuadamente: como Casas, Cocheiras, J urdins, etc.

Art. 7. 0 Sf'lO predios rusticos:
1.0 Os terrenos destinados para agricultura, ou sJjlto

grandes, ou pequen'Js, cercados, ou não cercados; culti
vados, ou incultos, como Sesmarias, Fazendas, Estancias,
Sitias, etc.

2.• As Casas de continuada moradia dos Fazendeiros,
e Agncultores; os Paió ~, Celeiros, Armazens, e AJegas,
CUJ'J'aes, Cavalhariças, Senzala, Barraca, e Cabanas;
os Engenho', Fabricas e quaesquer Ollicinas; os Moinhos
d'agua, e de vento, qJe nã.o forem pOl'tatei-: oS Ranchos,
€! Telheiras, os Aqueductos, Cauaes, e Portos, etc., e
Qnaesquer outros edificios de qualquer denominação,
forma, .e construcção, que sejã.o quando fôrem immoveis
da maneira acima. dita.
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3.· As datas de terras, e aguas mineraes, estejão ou
nllo em uso, e aproveitamento.

Rio de Janeiro, em o l° de Setembro 'de 1836.

AV. DE 15 DE OUTUBRO DE 1836.

Ao Inspector da Thesouraria da Bahia em vista do
requerimento de João Damasceno e Castro em que propôz
o pagamento do 'Sello da herança a seu cargo, ~m pres
tacões de 1:000:jp por' trimestre, deixando de fazer parte
da' ma 5a herdada as dividas perdidas, e insoluveis; or
denou, que o Supplicante pague o Se110 do que e11e, e
os herdeiros de quem eUe tambem o foi, eifectivamente
recebêrão, e do que fôr recebendo, ao passo que taes
cobranças se fôrem verificando.

L. DE 22 DE OUTUBRO DE 1836.

Art. 14 § 21. Pertencem á receita geral do Imperio...
Diúma de Chancel1aria, conforme o Art. 9° § 2° da Lo de
31 de Outubro de 1835, nos casos, em que pelas leis an
teriores era devida, entendendo-se assim, desde já, a
referida lei.

ORD. DE 7 DE FEVEREIRO DE '1837.

Respondendo ao Offi.cio do Presidente da Provincia da
Parahyba, que acompanhou o requel'lmento do Capitã
Mór André de Albuquerque Maranhão pedindo a exe·,
cuÇão da sentença que em eu favor alcançára no Juizo
do Civel contra a Fazenda aciunal, em cuja exe~ucão

duvidou o Inspector da l'he'ouraria, por e nã ter' m
guardado as solemnidades m' rcadas na Lei de 4 de Ou
tubro de 1831 ; - que mui bem proceden o Inspector á
vi ta da ilIegalidade da sentenc, que além de não ter
sido confirmada em superior 'Iustancia da R.>.lacão do
Distri tI) para onde deveria ser appellada ex-offiéio, na
conformidade do art. 90 da Lei de 4 de Outubro de 1831,
nào foi competenwmente cumpr'id::t, e posta em execucão
em termos legaes, sendo b m de Crer que quandó o
Pl'Ocurador' Fiscal fôr r querido pela dita sentenca, se o
Juiz a mandar cumprir, então lhe oppol'á a l:efdrida
nullidade.
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PORTo DE 18 DE ABRIL OE 1837.

a Sr. Administrador da Recebedoria mande restituir
a Joaquim Antonio Ferreira a quantia de 120~000 pela
decima que pagou de tres dotes deixauos, por João
Gomes Valle, ás Recolhidas da Santa Ca a visto que
taes legados S,ã9 isentos do <jI.ito imposto.

L. D;E 29 DE Ml-UO DE '1837.

Art. Unico. - 'fodas as disposiçoes testamentarias ou
doacoes para institui cão de Morgados e Viu ulos, que se
não' vel'ificárãO; devém haver-se coroo nã.o escriptas; e
os bens, que fizerH.o objecto dellas, pertencem aos her- _
deiros dos instituidores.

AV. 54 DE 23 DE MARÇO DE 1838 .

. Illm. e Exm. Sr. - Cumpre que V. Ex. faça imme
diatamente cessar toJo e qualqaertrabalho que se tenha
feito para ~ extraccão de Diamantes nos ter'L'eoos de::isa
Provincia, de que tl:ata o seu affieio de 30 de Dezembro
ultimo, e proceder t:ontra qualquer individuo que os
qllizer contllluar j porquaata, ~endo sem duvjda que os
terrenos cl.iamantinos sã.o do dominio da Nacúo, e que as
minas dos diamantes a elia pertencem da mesma sorte,
que as dos metaes, nilo se podem por isso fazer explo
rações alg1lmas em taes ter-renas sem autori açã.o da
Assembléa Geral; ficando V. Ex. UI1 intelligencia de que
em tempo opportuno serà levado ao conhecimento della o
l'ef8rido seu afficio ; e que nesta occasião remetto para
o fuseu al:l amostras de diamantes que o acompa-
nhárã.o.

Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em
;23 de 1arço de 1838.-YIigut'l1 Calmon du Pin e Almeida.
-8,1'. PL'e:3Ídente da Provincia de Mato Grosso.

L. N." 60 OE 20 OE OUTUBRO DE 1838.

Art. 9.- § 27. Pertencem á Receita Geral do Imperio...
Fó,ros dos terrenos de marinha e laudemios, excepto no
Municipio da Cidade do Rio de Janeiro.
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ORD. i 18 DE 8 DE NOVEMBRO DE 1838.

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Presidente do Tri
bunal do Thesonrll Publico Nacional, em conformidade
da deliberação tomada em Sessão do Tribunal, responde
ao Officio do Sr. Inspector da Thesouraria da Provincia
da Bahia de 15 de Outubro, n. 106, que a Siza já paga.
ou as Letras dadas para pagamento della a prl12!0s, se
deveráO restituir nos dous unicos casos: L·, de se mos
trar com toda a evidencia que o contracto da compra, e
venda, ou arrematação, de que se pagara Siza, ou por
CI)llta de que se passarão as Letras, não chegou a effec
tuar-se, não tendo entrado o comprador de modo algum
na posse da ljousa comprada: e 2.·, de se mo:>trar da
mesma f6rma que a compra e venda, ou arre.~ataçil.o se
annullára, ou se desfizera por Sentenca legltlmamente
passada em Julgado, comtanto que nlÍo seja a aprazi
mento elas Partes j e qU13ndo se mova duvida a respeito
de tal restituiçllO por qualq uer outro motivo, dever-se-ha
sujeitar á decisão do Podel' Judiciaria.

Thesouro Publico Nacional em 8 de Novembro de 1838.
- Miguel Calmon du Pin e Almeida.

ORDEM DE 19 DE DEZEMBRO DE H~39..

Manoel Alves Branco, etc., de conformidade com o voto
<lo Tribunal responde ao Officio do Sr. Inspector da Thesou
raria da Provincia do Maranhão de 25 de Outubro deste
anno, que a ResoluçãO de 2 de Julho de 1819 está em vigor
em virtude da Lei de 20 de Outubro de 1823, e ê conform~

os principias da Legislação qtie ainda rege; advertind0
que o filhos naturaes e illegitimos de qualquer e pecie,
successores de seus Pais por testamento, ou abintestado
nos casos em que o podem ser, Cllnforme a Ord. do L.
4.· tit. 92, e Decreto de 11 de Agosto de 1831, s6 podem
ser considerados taes para serem alliviados do pagamento
da taxa da herança, no caso de se mostrarem legitimados
na f6rma da Lei de 22 de Setembro de 1828 art. 2.° § L·,
ou competentemente habilitados j pois que não basta para
esse fim a simples declaração do testameato.

DECR. 49 DE 27 DE JU HO DE 18íO.

O Regente, em nome do Imperador o Senhor D. Pedro
Segundo, Tomando em consideração () quanto conV·3ID á

r. F. ii . 9



regJllaridade, e prr;HP~tidão,ao,exp'ediente, assim da habi
litacCle'S das viuyas,( filhas, filhos'e ·mlI.is dbs· O:fficiaes Mili
tar.ês, a ~uem compete o meio soldo, na conformidade da
Lei de'6 d'e1Noveinbro de Tg27, e dosDecretos-de 6 de Junho
e 22'de' ovembro de 1'831, como do pagamento deste,
ora a catgo do 'l'hesouro Publjco NacionaLpela di~l?osicão
da Lei'de 24 de Outubro de 1832, que as mesmas habilita
ções se~ão' feitas 'pelo Thesouro Publico Nacional, Ordena:

Art~ 1.. As vim'as, filhas, filhos e mãis dos Ofliciaes
'Militares faHecidos, que tem direito ao meio Eoldo, e
forem residentes no Municip,io da Côrte, deverão habili·
tar-se per1mte o TribunaLdo Thesouro Publico Nacional,
mostrlmdo satisfeitas as exigencias do art. 5.° da Lei de
-6 de Novembro· de lla27.

ATt. 2.' Feita a habilitaçi.\o, e julgado procedente pelo
despacho. definitivo 'elo sobredito Triblmal, se expedirá
Titulo assigrrado pelo seu Presidente, que declare o res
pectivo venoimento dos ha:bijitadbs; e em virtude deUe
se fárá o a'ssentamento na Contadoria Geral, para ter
lugar' o seu eífectivo pagamento.

Art, 3.· ~s habilitaçpes que seiizerem nas Provincias,
na' conformidade'do ' art. 3.' do. Decretb de 6 de Junho
de 1831, cujo julgamento se limitará a declarar por pro
vada!:' as E)xig'encias. e circumstancias. especificadas no
art. 5.° d~ 1eiJde (;.de NdvHmbro de J827', e no ·art. 1.. §S
1.0, 2.· e 3.· do referido Decreto de 6 de Junho de 1831,
serão. 8Ip'resentadas' a0S Inspe~tores das reS'peetiv-as The·,
sourarial!, para1declararem o vencimento:.que devem ter
os h8lbi,l'i adba, q~e desril:e1logo começ'fl 'ão a ·perceb'er.

Art. 4.· Bstas habilitàçOes, com os despachos dos Ins
pectores das Thesoura1'ias, serllD l'emettidl:ls ao TTibU'Il'al
do Thesouro Publico NaCIonal, e'nelIe se 'Procederá na
f6rma do' art. 2.', enviando-seI depois o Titulo á respe~

tivà Thesourari81, (iJfficialmeMe, paora ser entregule á parte,
a qual pagará o competente sello, sell'l.o que se lhe não
continua.rál.á, pagamento.

Art. 5.· No easo de, se olfe'l'6'eer duvida ao Tlz'ilmnal
por não se haverem1prov'ado allg'Mnas das sabn!ditas Cfr"
cumstancias,le 6xi{Sl6moiáJs legaes', oa por'sel b'a;verem ld adb
por provadasr'com d~~umentos falsos; du fal'tós da ne'C~s
saria authentieidatle, o 'fribu.tnal reenvi'ará as h'abilita
ç'Jes ás Thesourarias d'onde tiverem vindo, para que os
Procu-ralilores Fi:scaesi petos me:ios comp.atentes" façllO
preencher as faltas, ou refol'lnar as nu11idades, ou i11e
galidades, que tiverem occerrido .
. Art. 6'.0 As habilltaç~es feitas nas P.ro~illo-jas, Jli6rte,~

centes a pessoas que actualmente estilo perceoendã melO
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soldo, serão. immedia~3:tqe:q.te r(lm.ettid~s.ao .'r.hesouro
Publico,' la' fi.& dé I se ~xpe<il.Íl' o ;respectilVo Titll10, con
forme ao art. 2'. Do mesmo modo se procederá a res
peito das da Cônte, em virbude das qiJaes se nM eocpedi ão
Provisões pelo Conselrho SupIlemo Militar. .

Aft. 7.° Dos 'J'itulos, que :sê expedirem em conformi
dade deste Regu18lmento:nao se leva-rão emolumentos na
Seclletaría 'do Thesouro Publico. .

ORID. 227 DE 30- DE JUNlfl@ DE. 1840.
lI.

José Alntonio da Silva Maia, Presidente do T;riblJnal
do Theeouro Publico Nacional, ordena que d.'or3 em
diante se não cuml)raú nas ThesouraI1ás das ProvjJil"oi~

as Precatorias qlle lhes forem dirigida~, na confoIímü:llide
do art, 91 da Lei de 24 de Outubro de 1832, pa'ra 'le
vantamento de dinheiros proven-ientes de bens de De
funtos e Ausentes! expedidas em vi·rtnde de habilitaçoes,
quando as quantIas excederem a 80~000, sem que das
mesmas Precatarias conste terem sido as sentenças pr.o
feridas a favor das partes, em primeira instanéia, con
firmadas pelas Relacóes dos Districtos palla onde fQsse:qr
appeUadas ex-officio: conforme o e"tabelecido pelo Al
"\tará de 9 de Agosto de 1759, que ná" foi llevog.'ado pelas
disposicoes da Lei de 22 de Setembro de L828, 3rt 2°
§§ 5.· ê 6.·, e da Lei de 3 de Novembro de 1830, pelas
quaes s0mepte se decr(:ltou ,3substitmiçao 40s Juizes.d~s
Orpliaos aos Prove'dores doS' Defunto-s e Ausentes, e JUl
zes de ~ndia. e Mina, para proceder ás habilita"çoes dus
herdeiros dos bens dos Defuhtos e AU15entes; e 3 das.
Relaçoes! dos respectivos Di~trictos ao e tincto' TrIbunal
da 1\1eza da Con ciencia e Orqéhs, pa,l'a. as appellaçoes.
ex-'omcio das Sentenç~s das ditas habilitaço~s: o 'que o
Sr. wspector da )?rovincia de, ... cum,prir4.

Thesouro Pu1'>lico Nacioha1 em g@ dá J~ll.ho dà1840.
- José Antonio da Silva Maia.

. .
INSTR DE 2 DE fftTLHO 'DE -f:84:0. (EM. Ü'RD..

N.o 237 DE' 8 DE JU~HO· DE 184U.)
Regra 4'."- Pas' adb'-o tempo ~em' qqe. os· arre:inatatite~

deverã.o fazer o palgamento' dos ~alariós dos A;fncànos
na Rece1;)edoria, o Administradol' della rará extrahir re
laçã.'o dos devedore~, e a remeltterá 'ao Jl iz pá'l'a mabd }..
proceder conforme o art 8· §.:'!. ~as re'feridá. . alteraç6es~
:faz"endo~se a cobrança eX'ecu~lva' pe~os' Ag'ebté da ~e'-·
ce'bedól'a, perárite '0 meamo juiz.



AV. 234 DE 4 DE JULHO DE 1840.

José Antonio da Silva Maia, Presidente do Tribunal
do Thesouro Publico Nacional, constando-lhe que em al- '
.gumas Thesourarias se não tem cumprido litteralmente
o disposto no art. 21 da Lei de 22 de Outubro de 1836,
e Regulamento de 4 de Abril de 1837; declara ao Sr.
Inspector da Thesouraria da Provincia de..... que só
mente perte,nce á Renda Provincial metade da div·ida
activa de impostos Provinciaes devidos dI) 1° de Julho
de 1833 ao ultimo de Junho de 1836: não só porque
sendo geraes todos os impostos antes da Lei de 24 de
Outubro de 1832, que fez a divisão das Rendas, e
principiou a ter execução no referido 1.0 de Julho de
1833, não podia a de 22 de Outubro de 1836 referir-se
a uma época anterior, em que ainda não havião im
postos provinciaes; como tambem porque toda a despeza
até o .fim d~ Junho de 1833 ficon a cargo da Adminis
traçào Geral. Outro-sim ordena que os Cofres Geraes
.ejão indemnizados de quae'quel' quantias, que por ven~

tura tenhào sido levadas indevidamente aos Provinciaes
por semelhante' motivo.

Thesouro Publico Nacional em 4 de Julho de 1840.
José Antonio p.a Silva Maia.

LEI N. 148 DE 27 DE AGOSTO DE 1840.

Art. 9." Os :mesmos C:rurgiões (de Artilharia
da'Marinha), assim como os da Armada, são comprehen
didns nas dispo ições em vigor do Alv. de 16 de Dezem
bro de 1190, e da Carta de Lei de 6 de Novembro de 1827.

ORD. ~47 DE 9 DE SETEMBRO DE 1840.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, Presidente do
Thesouro Publico Nacional, em conformidade de delibe
racão tomada em Sessão do Tribunal sobre o Oflicio do
Sr: Inspectár da Thesouraria da Provincia da Bahia de
8 do mez passado n. 88, declara-lhe que não póde ser
approvada a decisão, de que deu conta no dito nflicio,
de mandar incluir os Escravos do Engenho S. Felippe na
conta para o pagamento da Siza do mesmo Engenho,
não só por não ter fundamento algum em Lei, ou ordem,

·como porque seria uma verdadeira concussão o cobrar-se
·a Siza por inteiro., ou 10 % do valor dos Escravos, que
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a Lei sómente sujeitou á meia Siza, além de compre
hender-se nisso .uma usurpaçl:l.o da Recf'ita Provincial
parI! a Geral; não obstando a disposiçllo do art. 2° da Lei
de 30 de Agosto de 1833, pois que esta considerou os
Escravos parte integrante das Fabricas, tllO sómente para
o fim especial de se não desmembrarem em virtude das
Execucões.

The;ouro Publico Nacional em 9 de Setembro de 1840.
-Martim Francisco Ribeiro de Anarada.

AV. 257 DE D DE NOVEMBRO DE f 840.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, Presidente do
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, tendo á vista
a representacllo que ao Thesouro dirigio o Contador da
Thesouraria 'da Provincia do Pará, em 24 de Junho deste
anno, contra a resolucão que tomou o respectivo Sr.
Inspector de mandar pagar aos Religiosos do Convento
de S.anto Antonio a (}.uantia de 1:073~04.-i réis, .impor
tancIS do que produzIrãO os bens de FreI FrancIsco da
Lapa, Religioso do mesmo Convento, fallecido em Gu
rupá, Comarca do Baixo-Amazonas, e cujos bens havillo
sido ou ('.omo vagos ou como de ausentes arrecadados ~

resoluçllo a que se oppuzerao o Contador e o Fiscal da
Thesouraria, com o fundamento de que taes bens assim
arrecadados nãO deviao sahir dos cofres sem uma habi
litação em fórma; declara ao sobredito Sr. Inspector que
indevida e illegalmente fez o pagamento aCIma men
cionado, sem precedencia da habilitação e deprecadas
exigidas pelo Contador e o Fii:'cal; porquanto supposto
prevaleção os principios juridicos da Ordem de 5 de
Setembro de 1839, segundo os quses são os Conventos
os leg'itimos prúprietarios dos bens adq 1lÍridos e deixados
pelos sens Religiosos; é certo comtudo, que quando taes
bens sao achadoR em lugares distantes dos ditos Con
ventos, e da residencia dos sells Syndicos, e tem por
isso lQgar a arrecadacão judicial delles na fórma das
Leis, como acontece á respeito de quaesquer bens de
ausentes, não podem ser tirados e entregnes dessa ar
recadação ou administração, sem que os mesmos Con
ventos' se habilitem. Havendo-se portanto procedido
illegalmente, e convindo que tal precedente se não esta
beleça; ordena ao referido Sr. Inspector que faç.a recolher
a quantia entregue ao Convento, e a não torne a en
tregar senão á vist··]. de habilitação legal e da deprecada
do respectivo Juiz. O que cumprirá.



- -1"34-

Tb~sollro. Public()..Nacional, 5 de,Novembro de 1840.-"
Mà'i'tlm Francisco':,Ri15eiró de Andrada., r

Q;RD ...2{~r6 l>O 10 DE ABRIL DE·I&4L

Miguel Calmon du Pin e Almeida, Presidente do Tri
b\lnl\l do l'he~ouro Publiç:o Nl!pional, resflonde ao Sr.
Inspectár da TJi~sogr~ria.da P.rovinQta de Santa CatQ.a·
rina. em soluÇãO á dtivida proposta no seu O:ffi.cio n. 6"3
de9 de Marco ultimo, que não estão comprehendidos na
disf!o içito, çYo art. 9,.·,.§ 4.· ',dª, :tei de ~ de putub.ro de
1~36 os individuos que, nàO tendo Provimento de Ad
vogados, .P9r nenhlfp1 tit~~o e$~o au,tQri~~dos para. exer
c~r o 0fPIc.\O de .Adr:~cacia, e n~o s}l,o a:<f~iitidqs, e re
eonbeGid?s ÇOlllO AC1;v,ogados nos A.ud,i.tor· 9S,'

Miguel, S?-lmQ(liJ. \~u Pin e A~meÍll.a, :J;l~e&id,ynte ,CAo Tri
b\l.nal dOJ,fie$ouro Publico NacÍl,:ma)" ,em so~ucão ás
4uvidas p,rop,ostas ~~ O:ffi.cio do Sr. Inspecto! ,dã The
~().uta'ria'Jda rrovincia da,s Alagôl,\s <16,)42 de Abril de.ste
anno, sO,o D. 2'1" declara-lhe: 1·, qu~ a r.e~peito ,dos fo
re,~ros dos ierren,os de m~rinhas, q,ue tiverem ja os títulos
le&"a"es de se.us afQramentos, e por falta do pag,arpento
<lo fôro tiverem cahido em com misso, se deve proced,er
conforme fi. "pireito, para se Thes ~azer etrectiva a f>ena
Qorn seo,s juridicos effeito:;;, que nao sãO t;;tntos, quantos
las,tima o mesmo Sr. Inspector a respeito dos que já ti
ver~m bernfeitorias nos terrenos aforados: e 2. o, que
relativamente áquelle.s, que tendo obtido despach,os para
afo,ramento, e por ventura já de qualquer modo estejão
WilPo.ssados dos,te~r:enos <;le marinl~as, sem hav,el'em so
Ucitl1'do os ne,c~~sa.rios tiyulo', sómente terUugp.r faz~-los
notificar para em certo prazo requ,ererem, e fazere~ ex
p'edÍ1~ os referidos t~tulos, p.aga,udo QS fôr.os, qpe esttve
iem devendo, sob pena de fic.arem sem etreito os despachos
():Qtidos, serem despejap.os dos terrenos para s~ flforarem
a que)Jl novamen.te, ai! pretranq.er, f3 executado~ pelo. que se
1Jlostrar ~ev~reIp., cumprindo ql;le o s.opredito ~r. I,J;I.s,pector
~nforme ó Tripu,nal de qUllnto occorrer a este re~peito.

DEG. 89 DE 3i DE JULMO DtE 184..1.

Mostrando a e-xpepien-Q'ia que tem cahido em desuso o
.Regimento das MerCês, 0ú: qu~ ns'o é bem c0tlheoido
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na plWte relativa á lfórma por que devem. ser instrnidas
as ,petiço-es de ll.eIDuneração de seJ\viços ..militares..resul
tando',da fa.lta de obser~ancia de guas s2Iudaiveis dispo
siÇ'l1es., ou a remuneração de serm-çQSJ .graciosamente
attest&dos, ou negar-se a ·bons sen'id011e& do Estad0, por
falta de legal justificação de seus lSImVicos, o premio
ClJue ju tamente merecem, cam offensll. .dos- pJrincipios de
rectidilo e justiça que é minha indefiniveLin"fiençã.o pre-
.da a todos os meus actos, e prejuízo da hoa- disciplina..

do Exercito, que muito Desejo vêr restituida,/e l m8lntida:
Hei ,par bem, restabelecendo o <;t u.e a.,.tal respeito e
acha determinado no sobTedito RegImenta, com as aLte
r.aMes que as actuaes circumstancias ex~.gem, Ordenar
ql,le, no despacho das referidas peticões, Sf3 observem as
disposicões seguintes: •

1." .N~enhuma petiçã,ó de serviços militares Metpodetá
ser apresentada a despacho se não fôr acompanhada dos
seg,uintes documentos originaes, com.petentemente lega
lisadol3: l°, folha c.orrida com data que não exceda de,
seis mezes, pela q,uaJ. o pretendente se mostre livre de
culpa, assim no tôro criminal civil, como no .militar;
2°, certidão das Secretarias d'Estado das N~g.oclOS do
Imperio, e da Guerra, com a referida data, declarando
as mercês, que o mesmo pretendente houver tido ou
que nenhuma ha recebido; 3°, fé de O:fficio, na qual
deverão constar expecificada e circumstanciadamente o
serviços de que se pede remuneração: devendo esta
ser sub~tituida, a respeito das pmrtes que nã0 forem
~iUt8:res , pelas attestações mencionadas 'na dispo
SICitO 5".

2," Os feitos de armas não serão considerados vemu
neJlaveis a:inda que menoionados sejão nas fés de O:ffico,
se não constaT que forão publicad0s nas O-rdens do dia
do Commandante em Chefe dias forças a que pertencer
o Militar, que os houver praticado; cumprindo que a
integra das mesmas Ordens, na parte relativa a taies
serviços, seja transcripta nas fés de O:fficios respectiva .
Esta disposição não prejudicará os servicos pre tados an
teriormente á publicacão do presente Decreto.

3." Nos casos de. ferimentos será indispensavel que das
fés· de 0::ffidas con-ste qu·e se J1l'rocedell aJos camp'etentes
exam·es, tanto ao tempo lios mesmos ferimentos, como
depois' de> restalil'6'leúmento dos feridas j dec'laraBdo-se
no e.!X.'8me. de san'ld8ide, se fical!ão p-erfeiífiame-ntEl' resta-
bele0ido'S, ou: oom a.lgum defeit0'" ou lesmo-,

411'" Se alg'lim1 milit8ll' se ~1i'lgal' offendHl'o em sBll.-dir-eito
por se terem omittido seus serviços em! algmnlr' <i.lrdem

--~
~--~,-~~--
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do dia, oti por nlto haverem sido nella mencionados com
8 devida especificação, poderá, dentro do tempo dt:' um
mez, contado da data da publicação da mesma ordem~
dirigir sua reclamação ao respectivo Commandante,
guardando as Ordens estabelecidas sobre a f6rma da di
recção dos requerimentos militares: e o mesmo Comman
dante, achando fundada a reclamação, mandará publicar
as convenientes declaracões na primeira Ordem do dia
que se oíferecer, fazendo-se as necessarias emendas na
fé de Oflieio.

5.· Os serviços militares de pessoas que nlto perten
cerem á classe militar serão justificados com attestações
dos Commandantes em Chefe, debaixo de cujas ordens
houverem sido prestados, devendo ser pu blicarlos nas
Ordens do dia, quando foreD;l. de feitos. de armas, ou
por attestacões dos Presidentes das respectivas Provin
cias, sendo de outra natureza, e se tiverem sido feitos
debaixo de suas immediatas. ordens j umas e outras
deverão ser passadas dentro de seis mezes,. contados do
dia em que as sobreditas pessoas deixárllo de servir. e
authenticadas com o seilo das Armas Imperiaes, e por
outra f6rma nlto valerãõ.

Esta disposiçãO, na palte relativa á publicaçllo na
Ordem do dia, nilo comprehende os serviços anteriores
ao pres<Jnte Decreto j sendo licito ás partes solicitar
dentro de um anno as attestações nella exigida~.

6.' Todas as peticões de remuneracão de servicos mi
litares serão dirigidas pela Secretariâ d'Estado dos Ne
gocias da Gnerra, a qual, mandado ouvir o Pro.curador
da Corôa, S()berania. e Fazenda Nacional, as transmittirá
com o parecer do Ministro da Guerra, á Secretaria d'Es
tado dos Negocias do Imperio, se as Mercês pedidas
forem da naturez.a daqueilas que s6 por esta Repartiçllo
podE:m ser expedIdas.

L. N. 190 DE 24 DE AGOSTO DE 184L

Art. 7.° Os mesmos Cirurgiões (do Exercito) são com
prehendidos nas disposições em vigor do Alv. de 16 de
Dezembro de 1790 j e as viuvas, filhas, ou mãís dos Ci
rurgiões Militares silo comprehendidas nas disposições
da Carta q.e Lei de 6 de Novembro de 1827, pelo mesmo
modo que se pratíca a respeito das famílias dds outros
Ofliciacs do Exercito.
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L. N. 132 DE 30 DE AGOSTO D~ 1841.

Art. 8.· ..... Os mesmos Cirurgiões (de Artilharia de
Marinha), assim como os da Armada, sM comprehendidos
nas disposições em. vigor do Alv.. de 16 de Dezembro de
1790 ; e as viuvas, filhas, ou mais de Cirurgiões Mili
tares fiCàu comprehendidas nas disposições da L. de 6 de
Novembro de 1827.

L. N. 234 DE 23 DE NOVEMBRO DE 18it.

Art. 7.° § 3.· Incumbe ao Con;:;elho de Estado Con
sultar .. , ..... Sobre questões ue prezas, e indemni
sacoes.

§ 4.· Sobre conflict~s de jurisdicçãO entre Autoridades
Administrativas, e entre estas e as Judiciarias.

L. N. 242 DE 29 DE NOVEMBRO DE 1841.

Restabelece v privilegio do {Ô·ro para as causas da Fa
zenda Nacional, e crea um Juizo privativo dos Fei
tos da Fazenda de primeira instancia.

Dom Pedro Segundo, por Graca de Deos, e Unanime
Acclamação dos Povo!", I"!Dperad'or Constitucional e De
fen ar Perpetuo do Bra,l1. Fazemos saber a todos os
Nossos Subdito3, que a ÀSsembléa Geral Decretou, P. Nós
Queremos a Lei seguinte.

Art. l.0 Fica restabelecido o privilegio do fôro para as
causas da Fazp.nda Nacional, e creado o Juizo privativo
dos Feitos da Fazenda de :primeira Instancia.

Art. 2.· No Juizo privativo dos Feitos da Fazenda se
processarão, e j ulgaráo em primeira IDstancia, d'ora em
diante, todas as causas aiveis da Fazenda Nacional em
que ella fÔr interessada por qualquer modo, e em que,
por conseguinte, houverem de intervir os seus Procu
radores, como Autores, Réos, Assistentes, e Oppo~ntes.

Al't. 3.· Neste Juizo se continuará a seguir e observar
a ordem do processo estabelecida pelas Leis em vigor,
com as alterações decretadas na Disposição Provisoria
ácerca da Administracão da Justica CIvil.

An. 4.· A jurisdicç·ã.Q privativa', e imprurogavel dos
Juizos dos Feitos da Fazenda, será exerciJa na Côrte,
e nas Províncias da Bahia, e Pernambuco por um Juiz
de Direito especial, com a denominaçllo de Juiz dos Feitos

---~-
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da Faze:Q.d,a" nowe.ado_pelo Governo, Q.'~ntre.Qs B.achareis
FormadosJem Direito, que-tiver-em p&lo-menos tres·annos
de pratica do fôro: nas demais Províncias pelos Juizes
do Civel da _Gapital, ou (onde .os ,não houver) pelos de
Direito resnecti:.vos, e hav.endo 'llaisldeum, por aquelle
que o GovennoJdesignar.

Nos impedimento;; ou faltas, o ituiz d@sFeitos da Fa
zenda .será subs,tituido pela mesma fórmal que os do
Cível, servindo os Juizes Municipaes s6mente na f.alfia.
absoluta dos de Direito.

Art. 5.' E~ .cadll um dos Juizos dos F.eitos da Fa
zenda haverá um Escrivão, tim Procurador, e um ou
m~is Solicitadores nomel;l.dos pelo Governo., e ·dous o.ffi
ciaes_ de Justiça no.meados.pelos Juizes. I'taqueUes Juizos
onde o expediente fôr peq ueno, servirá de Escrivão dos
Feitos da Fazenda aquelle d0s do Cível que o GO,verno
designar.

Art. 6.' Nas Capitaes das Provincias ser11.0 os Procu
radores (le ;Fazençla eD}. priIp.ei.ra Instancia para a pro
moc1l0 e defesa de t0das as ,causas da Fazenda Nacio:aal,
os mesmos que forem Procuradores Fiscaes das Thesou-
rarias, sellS Ajud8lDtes.

Na CÔl'te··ha.verá um Proourador espeoial denominado
Procurador de· F aZi:lDdar nos iruiz'Os de pnbIDeil'a Installcia,
nomeado pelo Governo.

Art. 7.· O Juiz dos FeitCiu; da Fazenda Nacional ven
cerá um ordenado igual ao dos J.uizes do Civel res
pectivos; os Juizes das Capitaes dasPIlovincias, que forem
Juizes dosrFeitos da Fazenda, nllio ter.ão por este &ncargo
mais algum vencimento, e todos percebemo das partes
os emolumentos qUI?- 1hes competiJrem, Th'l confm'midade
do Regimento, pelos actos que praticarem, e da F1azenda
Nacional a.commLsilo que lhes fQ,r a'l'bitrada das qJ1Jlantias
que se arrecadarem por suas diligencias, além das que
l~e c.ompetirem na conformldaàe das Leis das Execuções
VIvas.

Ant. 8,' O Procur.ado;r da F~endaNacional, .mos Juizos
de primeira Instancia da Côrte, vE:imcerá o ordenado an
IlUa! de um conto e seiscent0 mil :céis, e não terá emo-
lumentos ou salarios algl,l.lls das pa1'lbes, ou da Fazenda
Nacional, á excepçllo das- cQmmissoes, na conf0ri11ll.idade.
do. Artig'O antecedente. Os p.r0caj}'adores :IDiseaes da:s The...
sourarias terão pelo augmento do trruball!ltl.(j)', um accr.es
cimo de a,rdenado igua.1 áJmetade do lilue j.tL p.ercebel:em
p,elo seu emprego., e as .commissOes que liha [0'1 em arbi
tradas.

Art. 9.: (:) Solicittador d Fazenda, nos Juizos de



- i!l9 _.

tlJ:imeira Insta:ncia da Côrte veneerál..oQrdenado .de Cilito
cenMms m[J .réis, .e as nespectivias e.(j)mmissões I os das
Capüaes das l?rovinc\as, .em que. houv.Élnem ReJ.aeões,.
Llm ordenado igual á metad!e dos vencimentos dos:l?ro
curad0res Fiscaes; @s das outr.as JRrovincias, llJl1, ordfc\'
~ado igUM á terça parte dos vei11CimentOlI3 dos respec
tIVOS Procuradores da Fazenda, e todas as GomrpÍssoes. na
fórma dos 'Artigos antecedentes.

A.rt. W. Os escrivães dos Juiz.os dos Feitos. tanto na
c.ôrte como nas Pr.ovincias, venceráõ um .ordenado. igual
ao. dos Amanuenses, das :Sear,etiarias do Thesouro, .e das
Thesonnarias das RrovÍJ;IciaS:;-ha.verãO das. partes os emo
lumentos. e sa~ri0s, que lhes .cGmpetirem p.el(D Regi
mento, e da Fazenda Nacional as commissões que tive
Fem lugar.

.A.rt. 11. Os Ofliciaes' lile Justiça- do Jllizo dos Feitos
da Fazenda vencl1ráõ na- Côrte, e nas provincias, um
ordenado igual ao dos Continuos do Thesouro Publiao
Naaional, e das Thesourarias; e' hav.erãG das partes, B
da Fazenda Nacional o que lhes tocaD, nos tellmos do
Artigo antecedente.

Àrn. 12. l?8:l'a o JUiZ0 dos Feit@s da Fazenda se 1;e
metterá.õ, e serão avocadas todas as causas menaiona
das no Artigo segundo, que actualmente penderem em
outros Juizos de primeira Instancia, e as que para o
futuro nestes se intentarem indevidamente.

Art. 13. Serão appelladas ex-oflicio para as R~lacões do
Districto todas as Sentenças que forem proferidas·contl.'a
a Fazenda Nacional em primeira Tnstancia, qualquer que
seja a natureza dellas; e o valor excedente a cem mil
réis, comprebendendorse TI'esta disposicãO as justificações,
e habilitações de que trata o Artigo· noventa da Lei de
quatro de Outubro de 1831: não se entendendo contra
a Fazenda Nacional as Sentenças que tie proferirem em
causas pal,ticulares, a que os Procuradores da Fazenda
NacLqp.al só.m nte tenbüo assi,stid0, po:vqlj.S de~tas só ~e

ap.pl':llar~ pQr p rte da Fazend.,a, !;ifl 013 Proc~rfldores <lella
O jul[&arem plieçjso. .

,A.Pt, 1ti. :o~s Sentençjls' qqe. se pl'oferirem cOQjtra as
paF.~~s E}U8!l Rpderão appellar, qu~nq.o eXQederem a ªl
ça# q..esig\ll51I1~Tl1P ~rt~g'o aJ1l.tMe<le~t.e, para a.,s me~tQal:l
~elaçpli\~; e ellf u.m.e outro Cjlso se obse.nvar~p na &ua
mterposicão, recebimento, e expedi@o, as,À-ispo~icges das
Leis em .vigor, bem como no processo, e julgamento
das Rela cõe's , que será serm differenca do· das níàis appel
lações civeis, com audiencia, e assistencia do Procura
dor da Fazenda .NacionaL·
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. Ârt. 15. Nos Juizos de segunda Instancia serrio as
causas da Fazenda Naciónal promovidas, e defendidas
pelos Procuradores de Fazenda que servirem nas Rela
çoes, a quem os Procuradores de Fazenda de primeira
Instancia enviaráo officialmente todas as informacoes e
documentos que julgarem necessarios, ou por elies lhes
forem exig'idos.

Art. 16. O Governo fica autorisado:
§ 1.0 A nomear Ajudantes permanentes ou provisorios,

conforme '1 exigirem as circumstancias, aos Procuradores
de Fazenda de primeira Instancia, tanto na Côrte como
nas Provincias, arbitrando-lhos gratificaçoes conv:enien
tes, comtanto que nllo excedao tres quartos do orde
nado daquelle~.

§ 2.· .A.. permittir aos Procuradores de Fazenda de pri
meira Instancia em geral, ou occasionalmente, a facul
dade. de delegarem em pessoas idoneas, os poderes
necessarios para as diligencias que se houverem de fazer
nas differentes Comarcas e Termos das Provincias a bem
da.> causas e execuçOes ua Fazenda Nacional, arbitrando
lhes gratificacoeb razoaveis.

§ 3.· .A.. conêeder commissões que não excedão a dez
por cento das sommas arrecadadas aos Juizes, Escri
vães, Fiscaes, e Officiaes de Justiça que se occuparpIú
na cobrança da Divida Publica activa, regulando-se a
divisão deUas da maneira seguint~, considerando-se a
quota, qualquer que seja, sempre dividida em dez
partes:

Ao Juiz " Tres partes.'
» Procurador Duas.
» Escrivão Uma e meia.
» Solicitador Uma e meia.
» Oflicial de Justica Uma.
» Dito : Uma.

Mandamos portanto a todas as Autoridades, a quem o
conhecimento, e execução da referida Lei pertencer, que
a cuinprilo, e fação cumprir, e guardar tão inteiramente,
como nelIa se contém. O Secretario d'Estado dos Nego
cios da Fazenda a faça imprimir, publicar e correr. Dada
no Palacio do Rio de Janeiro em vinte nove de Novem
bro de mil oitocentos Iluarenta e hum, vigesimo da Inde-
pendencia e do Impeno. .

IMPERADClll Com Rubrica e Guarda.

Visconde d'Abrantes.
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L. N. 243 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1841.

Art. 20. Do Iode Janeiro de 1843 em ,diante nllo terá
lugar inseripçll.o alguma de divida passiva fiuctuaDt~,
mand~da fundar pela L. de 15 de Novembro de 1827, á
excep'çllo daquellas que nessa época se acharem em li...;
q~idaçi\o, ou penderem de processo judicial, ficando in
t~lramente prescriptas, e perdido para os credores o
dIreito de requererem a liquidação e pagamento dellas.
Da mesma data em diante ficilO em vigor o Cap. 209
e 210 do Regim. da Fazenda, as"im pelo que respeita
á divida passiva posterior ao anno de 1826, existente
até hnje, e á divida futura, como pelo que respeita a
toda divi:.ia activa da Nação...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Art. 24. Os novQs e Velhos Direitos, e os de Chancella
na, serll.o cobrados com as, alteracões constantes da ta-
bella que vai annexa a esta lei. •

Â.rt. 27. São, desde já, isentas do imposto de 15 0
/. as

Barcas de Vapor destinadas para o sel'viço das Compa
nhias de Navegação existente;;; no Imperio, e autorisadas
por Lei, ainda que as ditas Barcas sejno construida em
paiz estrangeiro, e venhão para o Brasil com trip0};lçãO
e bandeira estrangeiras. Esta disposiçãO comprehende a
Barca ou barcas de 'Vapor que a Companhia do Rio
Doce. tem já mandado vir paFa serviçu da mesma Com
panhIa.
. . . . .' .

TABELLA A QUE SE RUFERE o 4RT. 24.

§ 38. De legitimação, e adopçãO. . . . . 30~OOO

S 39. De snprimentos de idade. . . . . . . .. 20~000

§ 40. Da Ordem, ou sentença para entrega de bens de
Ol'phlls a seus maridos. quando tiverem casado sem li
cença, 1/2 0/. do valor delles.

§ 41. Dd supprimento de consentimento do Pai,
ou Tutor para casamento..•.... " .... " 20l$.000

§ 42. Da habilitação para receber herl;\nças de ausen
tes, por 1e~tamento, não sendo os herdeIrOS 'ascendentes
ou descendentes, 2 %; sendo as heranças abintes-
taelo, 4 .~. .

§ 43. De insinuaça.o. de doaçao, 4 '/. da cousa doada,
excepto da que fór feIta por ascendente a descendentes,
e vice-versa.



- iti.2 -

§ 44. Da licenca ..Rara subrogacão de bens que sno
inalieBlà 6.iS{ 2 {n·r;.dm 'IV iet' . .

§ 4~. Da admissão da caucã.o 'de opere demo-
liendo. . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . ., ~OOO
. § 46. D.a lic~nºa de use d'arm.lls, . . . . . " 20~OOO

. §··47. 1?a f01lha,.~corrida para impetrar g,raças,
ou merces, . ,'. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2~5eO

§ 118. Do valor das H.a,neas criininaes prestadas em
Juizo, ~ 0'0' .

INSTR. OU REGULAMENTO DE 12'bE J]\ EIRO
DE 1842 (ORO. N. 6).

Declara.ndo o que compeue' ao Juizo Privt:tlihJO'dos
Feitos da Fazenda Nacional.

O Visconde d'.Abr;1liltes, Presidente do TribElnal do The
souro Publico Naciónal, ,para f'xecuçã.o da Lei N. 242
de 29 de Novembro de 1841, ordena se observe o se
guinte:

Apt. 1." Ao Juizo Privativo dos Feitos da Fazenda: com
pete conhecer e ~i}lgt-lr ,definitivamente .em I" Instancia,
todas as causas ciN-eis. ordol;narias, ou súmmarias, em que
a;Fazenda rNaciO'nal'lfôr Autora ou Ré, ou For qualquer
maneira interessada, em q,ue deverem in.tervir os seus
ProcuIladGr,es, na cO'Bfo.rrn-ldade das Leis em vigor.

Arn. 2.° 'Compl'ehendem-se no numer.o da;; ditas causas:
1. o As que se moverem a respeito dos bens Nac'ionaes

reservados, na -fó ma do Artigo 113 cia·Constituiçuo, para
decencia e l'ecI:eio de S. M. o Imperador, e Sua Augusta
Família, e versarem sobre a propriedade, e posse, que
nelles· tenha a Fazenda' Nacional.

2: 1'odas as habilitacoes de helfdeiros, e cessionarios
<!le qll!la'ésquer credQll'es 'ela I'azenda' Nacional; e as j!l1sti
ficaçoes '~rue d'anuttel-l se fazião no extincto Conselho orla;
Fazenda, conforme os A.rtigos 6. ó § 8.:, e 90 dã. Lei de 4 de
Outubro de 1'831.

3.° As .habilitaçoes das .pessoas; qu,e tem 'direito ao
mei'O sold'o -dôs 'é):f]fcia'e's Mi1.litareg fallecád.os: n<f>8 ter!ll'.os
da Lei rde' , 6 'dti N'ID"vremibl\~'de- 1827, e Deor-eto de 6 de
J-anhoíde :.-18.81 ; salvt8. a diri'spOSiç..ãO do DeO'reto de 27 de
J unho de 1840.

4.' Os lJ3r'0oe~~(l)S' lPara 's'e lVerificar '1:1; Icl,esaprroptiação,na
:f6Tma- d!(l)S ~1ÍtigI!)S/J4i."', 5:, 6: e ·71.""da Lei de '9 de Se
tembro de 1826.
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- 6.' .Ms Ijulltifi:ca<}Oes de serviças lre'in'une1'a·vets Lpàta,1 se
requerer algum'a. roe'rcê.

Estas1justitieacGe serild excl.usivalll'enteifeitas no 'Juizo
dO'slFeitosrd:a' <!:Mte, quãiquer que'-seja a Pro'vincia em"q{ué
residilo os justificantes.

Art, 3.' A jurisd~~çilo deste Juizo é privativa, e imo
prorogavel, e' por 19B? nilo, s6 se de~e nene processar
todas aS'causas' rnenCl0'Eadas nos ArtIgos aniecedentes,
que de m>vo se intentarem, mas tambem para el1e se
devem remetter todas as actualmente pendentes em qual
quer Juizo dos respectivos Districtos, ou seja ex-officio
p'elos mesmos Juizes perc'lnte 'quem correm, e que'farão
esta remessa logo que se estabeiecerem os Juizos Priva
tivos, ou seja em virtude de Precatarias dos Juizes dos
Feitos, a requerimento das Partes; f~endo-se eifectiva
a responsabilidade dos que forem culpados na demora.

Art. 4.' Na ordem do Juizo se deverá seguir o disposto
no Artigo 3.° da Lei de 29 de Novembro de 1841, N,o 242,
e o mais ql:l.e novissimamente foi determinado no Artigo
120 da Lei de 3 de Dezembro de Hi41, e no Regula
mento respectivo.

Art. 5.' Os Juizes dos .Feitos na Côrte, Bahi:a, e Per
nambuco, serilo substit11Ídos p.elos Juizes do Civel, em
quanto existirem, e na falta destes pelos. Juizes de
Direito.

Nas Provincias em que oServirem. de Juizes dos Feitos,
os Juizes <:lo Civêl, serào su·bstituidos peJos J l,lizes de
Direito.

Nas outras.Provincias em que os Juizes de Direito ser
virem de Juizes dos Feitos, serão substituidos pelos Juizes
Municipaes.

Art.. 6.0 O DistI;icto. da jurisdiccãQ. dos Juizes dos.Feitos
é, para o da Côrte, o MimicrpÍo dena; .e, paraI os das
Provincias, todá o territorio destas.

Ârt. 7.' Estes mesmos Juizes tem alcada. até,a q uan.tia
de cem mil 'réis em bens moveis, ou de· raiz ; e por isso
não serilo ap,pellaveis as. Sentenças .por enes proferidas
em causas, que não excedão em .valor aqueHa' quantia;
I?pderaêl porém as Partes inter,pôr li. revista,} nos termos do
Artigo 6.' da Lei de 18 de Sete.mb'ro de 1828.

Art. ,8: Os ordenados"e vencim.entos dos J.uizes rdqs
Freitas, Procuradores, E;scriV.ãés. e Ojficiaes de, J.ustiça,
serão s6, e restrictamente ~os designados nos .A.:rtig:ps 'T.',
8:,',9.°, 10° e lI', da ref~~a Lei n.O 2~ de' 2'9 ,de' ~o
~embro de 1841; e as c.ommís~es dé'1que trata o A.r(~igo
16 § 3' da mes"ma Lei, .serao .arbitradas. pelo GCinJ;ernO
sobre informações dós Inspectores das 'Thesourarias, e
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Presidentes das Provincias, com attençllo ás circumstan
ciss e difliculdades que fôrem demonstl'adas.

Art. 9.· O Procurador do Jnizo dos Feitos na Côrte
apresentará no fim de cada semestre ao Tribunal do The
souro um mappa do estado das execuçoes pendentes,
C(lm dec1araçs.o 'das que ;;e tiverem ultimado, e das
qUlintias que se houverem recolhido, por intermedio do
Procurl1dur Fiscal do mesmo Tribunal; e a este represen
tará todas as duvidas e obstaculos que se lhe otrerecerem,
para serem rJissohidas, ou pelo mesmo Fiscal quando
para isso bastarem as suas Ins~rucções,ou pelo Tribunal, a
quem as apresentará, quando se precisarem as declara-
çoes e providencias deste. .

REG. 120 DE 31 DE JANEIRO DE 1842.

Do processo de contrabando.

Art. 386. O Juiz Municipal conhecerá e -jl)lgarã. defi
nitivamente o crime de contrabando, na fórma do Ar
tigo l7 § 1.. (1 a Lei de 3 de Dezembro de )841, por via
de denuncia dada pelo Promotor PUblico, ou por q 11 al
quer do Povo e revestida das formalidades exigidas nos
Artigos 78 e 79 do Codigo do Processo Criminal, ou ex
oflicio.

Art". 387. O Juiz Municipal recebendo a denuncia, se
a não achar em conformidade dos ditos Artigos a man
dará emenda'r, tendo o maior escrupulo em exigir a bem
clara e circumstanciada exposicãO do facto criminoso,
isto é, do como, quando, e sobre que generos e merca
dorias se commetteu o contrabando, e bem aS$im a de
c~aração (pelo menos approximnda, e qnando fôr pos
Slvel) do seu valor, o qual será regulado pelas pautas
das Alfandegas e Consulados.

Art. 388. Tomada e autoada a denuncia, o Juiz Mu
nicipal mandará citar o denunciado para a sua priml'ira
audiEmcia, que nunca será a do mesmo dia da citaçltO.

Art. 389. C0mp:1recendo o denunciado, o Juiz Muni
cipal, com citação do Promotor Publico, ou do denun
ciante, lhe fará os interrogatorios necessario~, na con
formidade dos Artigos 98 e 99 do Codigo do Proces!?o
Criminal, e quando o mesmo denunciado, respondendo
aos intenogatorios, declarar que tem a 811egar defeza, e
:produzir provas, o Juiz Municipal lhe assignará p'ara
ISSO o prazo de cinco dias, que por motivo justificado
poderá prorogar por outros cinco.
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A.rt. 3JO. No prazo assignado, e que sámente correrá
cepois que o respectivó Escrivão tiver dado ao denün
ciado o traslado da denuncia, e dos documentos com que
houver sido instruida, apresentará este a sua defeza
por escripto, assignada por Advogado, declarapdo nesse
mesmo acto as testemunhas que' tem a produzir, e que
não poderão ser substituidas por outras.

Art. 391. A nomeação das testemunhas, tanto do de
nunciante, como do denunóado, será feita de maneira
que bem as faca conhecer para evitar qualquer fraude,
declarando-Re os seus nomes, estado, profissão, domicilio
hu resideucia.

Art. 392. Apre8entada a defeza do denunciado. o Juiz
em audiencia, fará assignar uma dilação de dez dias im
prorogaveis para a inquír~ção das testemunhas de ambas
as Partes; e linda essa dllacão, com as provas. ou sem
elIas, se farão (lS autos conciusos para serem definitiva
mente julgados. com absolvicão, ou condemnação do réo.

Art. 393. Se o denunciado· não tiver comparecido na
audiencia para que fôra citado, ou se, tendo compare
cido, renu~ciar.á defeza, o Processo seguirá á revelia,
e o Juiz inquirindo as testemunhas do denunciante,
decidirá definitivamente, condemnando ou absolvendo o
réo.

Art. 394. Independentemente da denuncia, deverá o
Juiz Municipal, ex-officio, conhecer do crime de contra
bando, cuja existencia por qualquer maneira lhe vier á
noticia.

Art. 395. Neste caso, ao Processo determinado no Ar
tigo 388 e seguintes, precederá um auto em que o Jui.z
Municipal fará declarar a noticia que teve da existencia
do dehcto, com as circumstancias exigidas no Artigo
387; e inquirirá sobre elIe até tres testemunhas, que
verifiquem essa existencia, sem o que nllo proseguirá.

REG. 124 DE DDE FEVEREIRO DE 1842.

Dos objectos contenciosos.

Art. 24. Quando o Presidente de uma Provincia, ou o
Procurador da Corôa na Côrte, e Província do Rio de
Janeiro, tiver noticia de que uma Autoridade Judiciaria
e~tá etrectivamente conhecendo de algum objecto admi
lllstrativo, exigirá deUa os esclarecimentos precisos, bem
como as razões, pelas quaes se julga com jurisdicçãO
sobre o objecto.

P. F. II 10
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Art. 25. Se forem considera,das .improcedentas as 1'11
zões; em que a Autoridade Judiciaria firmar sua juris
dicCão, ordenará. o Presidente, ou o Procurador da Co
rôa: que cesse todo o ultêrior proced,imento, e sejão
citados os interessado~, para em um prazo razoavel de
duzir~m o seu direito.

Art. 26. Findo o prazo, se o Presidente entender que
o negocio é aliministrativo, assim o resolverá. proviso
riamente, remettendo todos os papei.s a respeito deBe, com
a sua decisã.o, á. Secretaria da Justiça.

. . . . . . . . . . .. .
Art. 32. As quec:tões relativas a prezas serão decididas

pelo Governo em 1.' e ultima Instancia.
.. .

Art. 51. A Imperial Resolucs.o será executada como
qualquer ;sentenca judiciaria, ê pelos mesmos Juizes, e
fórma, pela qual estas o sl1o.

Sendo condemnada a Administracão, a execuçllo será
feita admini~trativamente. .

PORTo 25 DE 26 DE MARCO DE 1842.. '

o Sr. Administrador da Rec~bedoria, em solucão ao
que representou em 3 de Fevereiro sobre a~ proprie
dades, de que está de posse a Fabrica da é desta Ci
dade, e conforme as informações e respo ta Fiscal, fique
n'a intelligencia de que não havendo privileg'io alg'um
de isençã,rl do imposto da decima urbana a respeito da
Fabrica da Igreja Catbedral desta Côrte, estabelecido
por Lei, sem duvida é que dos. predios a ella perten
centes se deve pagar a decima, e não só a ordinaria,
mas tambem a outra, a que a mesma Fabrica se sujeita
pela qualidade da Corporação de mão-morta. .

AV. 28 DE 29 DE MARCO DE 1842..
o pagamento da Siza 'não deve ter lugar nos casos

de desapropriacão para incorporação nos Proprios Na
cionaes; não pôrque nena e na respectiva indemnisação
se não dê uma verdadeira compra e venda, posto que
forçada, de uma cousa certa por preço certo, em cou
sequencia do que se verifica a transferencia do dominio;
mas porque em taes casos as cousas assim compradas
o são para a Fazenda Nacional, e se incorporão nos
Proprios Naciollaes, ficando por isso comprebendidas na
disposiçãO do Cap. 11 § 3° do Regim. das Sisas, que
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tem tido observancia por oruem do Thesouro ém todos
os caso:; semelhantes.

Nas mesmas circum tancias se nfío acha o caso'de que
trata o Off. de 28 de Fevereiro, sob n. 6, em que a des
apl'opI'iacãO foi feita a beneficio da Municipalidade de
Cabo Fri"o; por i:::so deve pag'ur-se a sisa do preco, a
que se denomina indemnisaçuo. "

REG. 150 DE 9 DE ABRIL DE 1842.

Art. 1.. O imposto dos 2 por % por que foi substituida
a Dizima da Chancellaria por disposiçãO do A.rtigo 9.°
§ 2.° da Lei de 31 de Outubro de 1835, e A.rtig014§21
da de 22 de Outubro de 1836, será cobrado pela fórma
seguinte.

A.rt. 2.° Serão pagos pela parte, que. tiver interesse
no andamento da causa, na mesma occasião, e na mesma
Repartição Fiscal, em que se pagar o Sello dos autos,
antes da conclusilo para a Sentónça.: .

1.0 Quando a Sentença, que se houver de proferir, fôr
sobre o objecto principal da causa ardina ria, summaria,
ou executiva, depois da sua regular discussão.

2.° Quando a Sentença tiv~r de julgar a materia de
qualquer excepcão peremptona.

3.· Quando a' sentenca se houver de proferir sobre
em barg'os de terceiro, o"u artigos de preferencia.

4.· Quando pela Sentença se houver de julgar alguma
desistencia, transacçfLO, ou amigavel composiçãO, por que
se ponha fim á causa.

Art. 3. ° O valor das cousas demandadas será sempre
regulado pelo pedido dos A.utore , que ficão obrigados
a declara-lo expressamente, d'ora em diante, logo que
propuzcl'em em Juizo qualquer acção, ardina ria, 011 sum
maria, ~eja qual fôr o seu objecto.

Art. 4.· O vlilor das cousas demandadas em causas
que ainda não tiverem sido definitivamente julgada~,

será tambem declarac).o pelos Autores, no caso de o não
tel' sido nos Libellos, ou peticões, porque houverem co
meçado as acções actualmente pendentes e~ Juizo,.' e a
esta declaraçãO serão obrigados pelos respectIvos JUlzes,

·que para o fazerem lhes assignaráõ prazos razoaveis;
ticando incumbido aos Escl'ivães não proseguirem nos
feitos, que estivererri nestas circnmstancias, sem se ef
fectual' a declaracão; sob pena de responsabilidade aos
Juizes e Escrivãe"s que assim o não praticarem.

A.rt. 5: O valor das cousas d.emandadas, que não tive~



- 14,8-

~"iâo declarado nos processos ora pendente,s, e sobre que
já ~e tenha proferido Sentenca definitiva em primeira
Instancia, tenha ou n110 passado pela ChanceIlaria da
publicacilo deste Regulamento em diante, nesta Côrte,
,e oito dias depois' da publicação em todas as Cidades,
e Villas do Imperio, será regulado, ou pela mesma Sen
tenca, se nelIa houver condemnac11o de quantia certa;
·ou por arbitramento de louvados, da maneira que se
procede na louvação para as appellaçOes; ou mesmo
por accordo, e aprazimento de ambas as Partes.

Art. 6.' Esta diligencia será feita no .Juizo de pri
meira Instancia, 'se ainda nelle estiver o feito; e quando
já esteja na segunda Jnstancia, 8erllo os autos para esse
fim remettidos ao Juiz que proferio a Sentença, se fôr
do mesmo lugar da Relação; e no ca,;o de nilo ser, a
Relacão encarragará a dilig'encia a qualquer Juiz de
primeira Tnstancia do lugar, suspendendo o andamento.

Art. 7.0 Em qualquer dos casos, se as Partes mostrarem
que já tem pago na Chancellaria o imposto correspon
dente ao valor das .cousas demandadas, se não procederá
ás referidas diligencias.

Art. 8.· Quando o valor das cou~as demandadas fôr re
gulado por arbitramento de louvados com que as Partes
~e contentem; ou por aecordo e aprazimento dellas ;
nao poderão, quando forem vencedoras, haver dos ven
cidos mais que esse valor arbitrado, ou accordado; de
vendo poré~ haver sómente a quantia ou valor, que
lhe fôr julgado, no caso de ser menos.

Art. 9.' Não se paga imposto dtl:; Sentencas:
1.0 Dos Juizes Ecclesiastlcos. •
2.° Dos Juizes Criminaes.
3. ° Dos Juizes Conservadores.
4.' Das de Preceito.
Art. 10. São isentos do pagamento:
1.' Os Procuradores da Corôa, Soberauia, e Fazenda

Nacional.
2. 0 Os Promotores dos Residuos.
3. 0 Os Orphãos,
4. ° As viuvas e pessoas miseraveis.
Art. II. A. importancia dos 2 por 0/. que pagarem as

Partes. quando forem vencedoras, será accumulada ao
principal e custas que tiverem v·encido, para por tudo
serem executadas as Partes vencidas.

Art. 12. Quando a demanda tiver sido tratada com
a.lguma das pessoas privilegiadas, de que trata'o Ar
tIgO 10, como Autores ou Réos, na occasino do pagamento
do Se110 dos autos, sÓmente se averbará no pr.ocesso.
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que nllo se paga então o imposto, a que será depois
obrigada a Parte não pri'Vilegiada, se vencida fôr.

Al't. 13. Proferida a Sentenca contra a Parte nllo pri
vilegiada, não poderà esta seguir recurso algum, nem
della se tomará conhecimento, sem que tenha satisfeito
o imposto, cuja importancia lhe será reRtituida no caso
de melhoramento.

REG. N. HH DE fi DE ABRIL DE 1842.

Art. L° Proceder-se-ha a uma Matricula g-eral de
todos os escravos residentes nas Cidades e Villail do
Imperio, sujeitos á Taxa annual de l~OOO, estabelecida
pelo An. 9° § 5° da Lei de 31 de Outubro de 1835.'

Art. 12. Os escravos que entrarem por mar ou por
terra para o Municipio da CMte e mais Cidades e Villas
do Imperio, serão igualmente "matriculados pelas pessoas
ou consignatarios que os receberem, e que" deverao faze!"
nas .Recebedoda,.s a precisa declaraçao e haver della ()
certIficado competente. Exceptuao-se: '

§ L o Os escravos que entràrem e sabirem em servico
de seus donos, comtanto que "apresentem guia assignada
por estes, e vista pela Autoridade Policial do lugar em
que residirem.

S 2.° Os que entrarem e ~ahirem acompanbando a seus
donos, residentes Jóra do Municipio, como empregados
em serviço domestico, comtanto que sejllo nomeados.
nda passaportes respectivos a entrada e sabida.

Art. 13. Log'o que se concluir a matricula, f1lr-se-ha (J

lançamento da Taxa que deve ser' arrecadada no pri
meiro anila. E os donos a pagélráo de todos os escravos
que forem lançados para o Hnp.o, ainda que no decurso
deHe tenhão sahido do seu dominio por qualq uer motivo,
ou fallecido. O lancamento da mesma 'Taxa para o se
gundo e térc'eiro annos do triennio será feitu á vista da
matricula, e declaracoes de que trata o Art. 9.°; e na ar
r~cadaçll.o do respeciivo anno observar-se-ha o que fica
dISpostO ácetca do l°.

Art. 15. C) imposto da Meia Sisa estabelecido pelo Al
vará de 3 de Junho de 1809 S 2.°, será arrecadado dedu
zindo-se 5 por cento do valor d,e qualq uer escravo que
,fr)r vendido; adji1~i.cado ou àrrematado, dado ou cedidl>
e~ I OluÇilo de divida.
. ',s 'Uniêo. É isenta déste imposto a alforrill de qualquer
e 9. ávo, séj'li onerpsa ou gratuita.

A. t. 16. A iírrecadaçao da Meiá Sisa será feita p'éla
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Recebedoria do Municipio, passando-se ao comprador,
ou a quem por outro titulo tiver de possuir o escravo,
um conhecimento numerado, contendo a pagina rlo livro
da receita, o nome e morada do comprador ou do novo
possuidor; nome, sexo, côr, oflicia e naturalidade do
dito escravo; importancia do imposto l'ag'o, e em que
especie; e o dia, Jnez e anno do pagamento. E no verso
do escripto da venda ou entregoa em soluçãO de divida,
o Escl'ipturario que expedir o conhecimento notará a
data do me mo pagamento.

-Art. 17. A importancia da Meia Sisa será p g-a dentro
de trinta dias contados da data do e. cripta ou titulo por
que se tiver adquirido o escravo, debaixo da pena do
dobru da referida importancia.

Art. 18. Se o preço da venda do escravo par6cer dimi
nuto, e por isso lesivo da Meia Sisa, a Recebedoria exi
girá do comprador que apresente o mesmo escravo, e o
fará avaliar por um louvado seu, e outro a cont.ento do
mesmo comprador, os quaes determinaráo o dito preço.
E quando não concordem, será nomeado, a aprazimento
de ambas as partes, um terceiro louvado, que será
{)brigado a conformar-se com um dos laudos. E quando
se verifique a lesão, o comprador, além da Meia Sisa,
pagará a multa de 50~.

Art. 19. O contrato de compra e venda de escravos
será celebl'ado por escriptura publica, ou escl'ipto parti
cular assignado pejos contrahentes, e duas testemunhas,
aver bando-se aq ueIla ou esta, na Côrte, na Recebedoria
do Municipio, e nas mais idades e VilIas, nas E,taçoes
por onde se arrecadar a Taxa annual dos e cravos, em
livro proprio para isso destinado, e dfntro do prazo de
30 dias, contados da data do contrato.
. Art. 20. As escripturas e escriJ-ltos, d':l que trata o ar

tigo antecedente, não serão averbados pelos Ofliciae en
carregados dessa diligencia sem despacho do Chefe da
RepartiçãO, o qual o não dará sem que se mostre estar
paga a Meia Sisa, e a Taxa annual dos escravos, aqueIla
no Municipio da Côrte, e esta em todas as Cidades e
Villas. Os que o contrario praticarem, além da pena de
respon;;abilldade em que incorrerem, er[o multados de
30~000 até 100~OOO.

Art. 21. Concluida a matricula, nllo se dará nas Es
~çoes respectivas do Municipio conhecimento de Meia
SIsa, sem que o requerente mostre que o escravo que se
quer vender está matriculado, e nada deve da Taxa an
nual. Da mesma fórma não será admittida em Juizo
.aCÇão alguma, que ve'rse sobre escravos sujeitos á. Taxa
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annual e á Meia Sisa, sem que mostre que o mesmo es
cravo está matriculado, e 'paga a respectiva Meia Sisa.

Art. 22. Igualmente depois de concluida a matricula,
nenhum escravo sujeito ao pagamento da Taxa annual e
!J. Meia Sisa poderá ser solto da prisões publicas sem
que ao ,J L1iz competente seja presente a certidãO da
mat~icula, e conhecimento de reciho da Estacilo res
pectiva, por onde conste o pagamento da dita' 'laxa e
Meia SIsa.

Art. ::3. Passada a época da primeira matricula, os
donos dos escravos, que os não tiverem matriculado, ou
deixarem de fazer as declarações especificadas no Art.
9.°, serão multados de 10~OOO a 30~OOO por cada um:
os que no Municipio da Côrte nlio tiverem pago a Meia
Sisa daquelles que tiverem adquirido, incorrerãõ na
pena do § 9.° do Alvará de 3 de Junho de 1809.

Art. 24. Quando a falta de matricula dos escravos re
sidentes nas Cidades ou Villas para o pagamento da
Taxa nilo fôr dos proprietarios, mas das pessoas que
os tiverem debaixo da sua admini;;tracão, ou a sen ser
viço, na fórma do Art. 4.°, serão estas multadas na
qnantia de 30 000 por cada escravo que deixarem de
dar á matricula.

Art. 25. Na mesma pena de 30~OOO por cada escravo
incorreráõ os donos quando se verificarem serem falsa
as relações que derem para a matricula, no~ ter~os do
Art. 4.°, e as declaraçCies que fizerem segnndo o dISpostO
no Art, 5',

Art. 23. A effectividade destas penas será promovida
pelos Collectore, e Fi caes da Fazenda Nacional parante
os Juizes Municipaes, seguindo-se as fórmulas e termos
do processo elo contrabando.

Art. 29. aR donos de casas de leilãO e consignaçao para
venda~ de escraV03 ficM responsaveis pelo pagamento
da Meia Si:;a do~ e cravos que venderem, e não pJderilo
continuar a ter abertas as mesmas, ou a exercer a sua
industria, sem que prestem tianca idonea a contento da
Recebedoria do Municipio; nem ~l Repartição da Policia
lhes dará licenca para o exercicio da mesma industria,
sem que apresêntem certidão de haverem prestado a
dita fianca. E os q ue praticarem o eontrario pagarão a
multa de 100~000, que será cobr~da executivamente
pelos Agentes da mesma Recebedoria.
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REG. {52 DE 16 DE ABRIL DE 1842.

Art. 1.. ,A demarca cuO dos limites da Cidade, e a de
signaçuo dos lugares' notaveis, cujos predios ficno au
jéitos á. imposiçn.o da Decima urbana, serão fixadas de
quatro em quatro annos, a contar de Junho do corrente,
pela Camara Municipal.

Art. 2.· São predios urbanos todos os situados dentro
dos limites das Cidades, ou de lugares notaveis compre
hendidos na de;narcação, que possllo servir d~ habita
çãO, uso e recreIO, como casas, chacaras ou qUIntas, co
cheiras, cavaHariças, senzalas, barracas, telheiras, tra
piches, armazens, lojas, theatr08, estalagens, fabricas,
e quaesquer outros edificios, seja qual fôr a denominaçS.o
e fórma que tenhão, e a materia empregada na sua
construcçao, e cobertura, comtanto que sejão immoveis
ou não poss110 ser transferidos de um para outro lugar
sem se destruirem.

Art. 3. 0 Não são sujeitos á imposicllo da Decima ur
bana: L·, os palacios, quintas e quaesquer predios re
servados para habitaçllo e recreio de Sua Mag-estade o
Imperador, e Sua Augusta Familia; 2.·, os edificios de
propriedade Nacional, qualquer que seja a sua denomi
nação; 3.·, os predios pertencentes ás Santas Casas de
Misericordia, aos Hospitaes de Caridade, e ao Recolhi
mento dos Orphãos e Expostos; 4.·, os Templos ou as
Igrejas, Cathedraes, e Matrizes, e as Capellas e Conven
tos das Ordens Religiosas; 5.·, o Paço Episcopal, e o
da Municipalidade; 6.·, os matadouros publicos.

Art. 12. São obrigados á Decima urbana em geral:
§ 1.. Os proprietarios de todos os predios urbanos den

tro da demarcaclto da Decima.
§ 2.· Os propi'ietari0s temporarios de bemfeitorias dos

predios, que, em c1lllsequencia de contratos, tem sido ou
forem reedificados ou melhorados, quan'to á parte da De
cima accrescida aquella que pagar o senho1'1o do predio
melhorado. I I II , ,

§ 3.' Os locatarios de predios, quanto"l;lo ,augmento do
preto do aluguel por qne tiverem sublocado os mesmos
predlos., ,

§ 5.'. Os inquilin.os que d'ora em diante _anteciplJ.rem
alugueiS futuros dos, predios que ocquparem, por effeitos
de cont~atos ou ajustes, quan'to á Decima correspondente
á anteClpaclto, ou duraçl10 do contrato.

§ 6.' Todos os Testamenteiros, Curadores, Tutores,
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Administradores, Procuradores, Usufructuarios, Deposi
tarios publicos e particulares, a cujo cargo estiver a
guarda, adrninistracilO e frui cão de predios urbauos,
quanto á decima correspondente aos mesmos predios,
sem dependencia de desp'acho, venia ou' autorisação das
Autoridades a quem devão dar contas; as quaes Autori
dades deveráõ abonar-lhes as sommas que pagarem, á
vista do conhecimento de talão da Recebedoria.

§ 7.· Todos os Thesoureiros, Procuradores, e Syndicos
das Corporações de mão-morta, cujos predios urbanos
administrarem, quanto á decima relativa a estes, sem
dependencia de deliber<;ição das mesmas Corporações.

Art. 13. O Procurador dos Residuos e Juizes de 01'
philOS, e quaesquer outras Autoridades, não approvaráõ
as contas annuaes das Irmandades, Ordens Terceiras e
Confrarias, nem julgaráCi por findos os inventarias e por
justas as contas testamentarias, sem que os Procurado
res, os Syndicos, Inventariantes, Testamenteiros, ou
outros a cujo cargo esteja a administração de predios
urbanos, mostrem, á vista dos conhecimentos de talão
da Recebedoria, que se acha paga a Decima dos mesmos
predios, correspondente ao tempo das contas, e da con
clusão dos inventarios.
. Art. 14. Nenhuma accão judicial será i.ntentada pelos
donos dos predios urbanos sujeitos á Decima, seja contra
inquilinos para a cobrança dos respectivos alugueis, ou
para despejo, seja contra outro individuo ou Corporaçao
para sustentar o dominio, ou outro qualquer direito que
tenha sobre os mesmos predios, sem que mostre logo no
começo da acção o cOJ;lhecimento de talão, pelo qual
conste achar-se paga a Decima vencida.

Art. 1~. Na escriptura ou titulo de compra, e renda,
l!-rrematação. adjudica,Ção, dote, .doação e troca çle predios
urbanos, se traQscreverá o conhecimento de talão por que
se, verifique estar pag'a a respectiva Decima, devida até
a àata da ultima cobrança, sob pena de serem as partes
multadas em uma quantia igual á mesma Decima, em
quanto não exceder a de 100~OOO, ou nesta quando fôr
maior a Decima devida.

Art. 16. Na mesma pena iucorreráCi aqnelles que den
tro de tres dias não averbarem na Recebedoria do Munici
pio o formal, escriptura ou outro, qualquer titulo de
acquisiçllo de dominio de predios urbanos, que lhes ti
verem sido transfer-idos em virtude de heranca ou legado,
de successllo o.u troca.. . '.

Art. 17. Na Recebedól'~a do Munipipio da Côrte. se nilO
dará conhecimento de Sisa de bens de raIZ, situàdos
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dentro do referido Município, e sujeitos ao imposto da De
cima nrbana, sem que se mostre estar esta paga em dia.

Art. 18. As AutfJridades judiciarias, e quaesqueroutrll.s
sasim como os Tabelliães, Escrivães Publicas e de Paz,
q ue deixarem de guardar as disposicões contidas nos Ar
tig'os precedentes, além das penas que lhes forem im
)lo::ltas na conformidade d:) Codigo Criminal, pagaráõ
uma multa igual á do art, 1.5.

Art. 19. As diaposiçõ3s deste Capitulo são exten,ivas
110 que forem applicaveis ao Municipio da Côrte e Pro
'vincia do Rio de Janeiro, qllanto á Decima de uma
legua além da actual demarcacão estabelecida pelo De
creto de 23 de Outubro de 1832: e a todas as Provin
cias do Imperio, pelo que pertence á Decirna addicional
das Corporaçoes de mão-morta, estabelecida pelo dito
Decreto.

Art. 21. A cobranca da Decima mbana será realizada
á boca do cofra da "Recebedoria do Municípiu por se
mestres nos mezes ele Junho e Dezembro de cada anno,
das 9 horas da manhã até as 2 da tarde, no prazl de.
30 dias uteis, que deverá ser annunciado por editaes
com ~ necessaria antecipaçãO, observand'o-se de mais o
segumte:

§ 1.0 Todos os obrio'ados á Decima urbana, que a não
mandarem pagar na Recebedoria dentro do referido pra
zo, incorreráo na multa ele 3 por cemo do valur da
mesma Decima, ainda mesmo que a paguem logo depois.
E aquelles que não satisfizerem voluntariamente a De
cima devida, e a multa incol'rida, serão executados por
uma e outra. .

§ 2.° A penhora executiva terá. lugar se, exigida a
Decima, não for paga de prompto. A exigencia será pro
vada por verba lançada e as.sig'nada pelo respe(jtivo Re~

cebedor no verso do conheCImento de talãO, e se proce
derá immediatamente á penhora no predio on seu ren
dimento, que serão considerados sempre como bypotbe
cados ao imposto, ou em quaesquer bens moveis e
semoventes do devedor, pela im portancia que bastar
para soluçã.o da Decima vencida da multa e das custas
judiciarias, fundando-se a intenç~o da Fazenda Nacional
nrlS certidoes passadas pela Recebedoria.

REG. 1ü6 DE 28 DE ABRIL DE 1842.
Art, 1.0 Todas RS herancas, ou sejl:'Lo de testamento, ou

ab-intestado, no .Municipiô da c.ôrte, cujos herdeiros e
legatarios tiverem de pagar taxa, serão arrecadadas,



inventariadas, avaliadas e partilhadas~ com audiencia do
Procurador da Fazenda do Juizo dos Feitos della.

Art. 2.° O Procurador da Fazenda, por si, e pelo Soli
citador, a que dará as instrnC'coes necessarias, assistirá
a todos os actos ele arrecadaç·ão e irJventario, para fis
cakar a exactidão da descripcão e 8valiacão dos bens,
das declaraçoes do inventll ri an·te , das despezas attendi
veis, e da certeza das dividas activas e passivas, e para
requerer quanto convier á expedicão do mesmo in-
ventario. •

Árt. 3.· Os Juizes perante quem se proceder a arreca
dação e inventario de bens dos fallecidos, testado" ou
intestados de que se deva pag'ar taxa, ou seja a requeri
mento de parte ou ex-officio, ordenaráo préviamente a
citação e audiencia do Procurador da Fazenda, sem em
bargo nem prejuizo da assistencia e promoção que per
tenca ao P,'o:notor dos Resíduos.

Árt. 4,· Feito o termo do encerramento do inventario,
se procederá á liquidacã.O do quanto se dever á Fazenda
Nacional da taxa de h·eranra 011 legados, e pela impor
tancia desta taxa se contemplará a Fazenda Nacional
cumo qualquer dos herdeiro,; para a respectiva partilha,
e nesta se lhe adjudicarão dos bens inventariados os que
neeessarios forem para o seu pag'amento, excepto o

. caso de Sfll'em as heranças 0\1 leg'ados ele uSllfructo, em
que se procederá da maneira declarada nos arts, 12, 13
14, 15 e 16.

Árt. 5.· Julgada a paJ'tilha por sentença, qualquer do
herdeiros contemplado. nella poderá dentro de 5 dia
oiferecel'-"e a pag'ar 11 Fazenda Nacional o imposto da
taxas devidas; e neste caso, eifectuando o pagclmento
em moeda corrente, dentro d~ vinte e quatro homs, por
uma declaração ou additamento da pnmeira sentença,
se lhe adjudicarão os bens que á Fazenda acional e
havião lançado em partilha, sem obrigaçã.o de pag'a
menta de Sisa, Meia Si 'a, nem outro alg'um encargo.

Art, 6,· ~ão havendo herdeiro que a sim :e offereçrt
ao pagamento, o Procurador da Fazendli. tomará conta
dos bens dados em partilha á Fazenda ~acional, e pondo
os no Deposito Publico, ou deixando-os em poder do
inventariante como Depositaria judicial, lavrados os n.e
vidas termo, requererá ao Juiz do inventario queos faça
arrematar em hasta publica, para o que findaráõ em
pregão nove dias os bens de raiz, e tres os moveis e
semoventes; e recolherá o producto ao respectivo cofre
com todas as declarações necessarias relativamente á he
rança: e legados a que pertence.
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Art. 7. 0 As arr~cadaçCfes, lllventarios e partilhas serlto

feitas pelos Juizes da Provedoria, dos Orpbaos é do Civel;
conforme a Legislação existente, quando se lhes der

. principio dentro de trinta dias contados do fallecimento
do testador.

Art. 8. 0 Se dentro deste prazo se não tiver' dado co
meco á arrecadacão e inventario, o Procurador da Fa
zenda obrigará aos testamenteiros, administradores e
cabecas de cazal a virem fazeI-o no Juizo Privativo dos
Feito's da .Fazenda, e ahi se seguirão os termos expostos
nos arts. 2, 3, 4 e 5.

Art. 9.· O que fica disposto nos artigos antecedentes é
extensivo a todas as arrecddacoes e inventarias actual
mente pendentes em que houv'er divida de taxa d~ he
rança ou leg~do, e que nl1.o tiverem Sentença de partilha
passada em Julgado.

Art. 10. OProcurador da Fazenda, pelos meios 8 seu
alcance, procurará ter noticia de todas as berancas _de
fallecidos, testados ou intestados, de que se devil.o,·ltaxas,
para promover os inventarias e partilbas na fórma Cios
arts. 1, 2, 3, 4 e 5; correspondendo-se com os ParD
chos e Juizes de Paz, e Subdelegados do Municipio
para lhe fazerem 8 participaçao dos que fallecerem e
deixarem heranças; examinando os Cartorios dos Es
crivães dos J niies da Provedorirl e 0.0 Civel, e os livros
da distribuiçãO, todas as vezes que julgar neces:3ario.

Art. 11. A cobrancR dlls taxas, devid s de heranças
já inventariadas e partilhadas, . erá promovida pelos
meios executivos. na conformidade das Leis, havendo o
Procurador da Fazenda as contas e precisas infol'maçoes
da Recebedoria do Municipio.

Art. 12. Se as herançlls e lf'gado::l con i-tirem em usu
fructo, será a Decima dedu7.ida do rendimento annuo
do objecto deixado em :.:sufruct I, e será paga pela fórma
seguinte:

§ 1.. Se os bens deixados em usufructo forem predios
urbanos, sitos na Cidade e lugares notaveis, sujeitos á
decima urbana, se pagará annualmente a taxa do seIlo
do seu aluguel liquido. ou do seu valor estimado, de
duzida primeiro a decima urbana e as despezas do con
certo e rêparo.

§ 2.· Se pôrém forem sitos fóra da Cidade, nM sujei
tos, ao imposto CIa decima urbana, o im'posto dd sello é
devido do rendim,ento pôr que es~ivereni alugadds, ou do
preço por que poderiãó alugar-àe, no caso de serem oc
cupados pelos mesmos usufructuarios; procedendo·se
para esse fim ao competente arbitramento.



§ 3.· A mesma disposiçs.o do paragrapho antecedente
é extensiva aos" predios rusticos d'eixados em usufructo.

§ 4.· Nos usufructos consistentes em fundos de Com
panhias ou Sociedades, qualquer que seja a sua natu
'reza ou denominacão: se deduzirá o imposto do' sello do
rendimento liquidó annual, que couber aos lIsufructuarios
"em rateio, fazendo-se a conta á vista do respectivo di
videndo, e, no caso de o não haver, pelo l;lltimo balanço,
ou contas das mesmas Companhias ou Somedades.

§ 5.· Nos llsufructos de dinheiro o imposto do sello é
devido dos juros da Lei, quando o llsufl'uctuario o con
servar em seu poder, ou dos juros estipulados no caso
de o ter em gyrà.

Art. 13. os bens moveis e semoventes, se deduzirá
por uma vez sómente metade do imposto do seBo sobre
o valor em que forem arbitrados nos respectivos inven
tarias, com declaração porém de que os escravos meno
res de ]2 annos só ficão sujeitos ao imposto depois de
completarem esta idade.

Art. 14. O arbitramento uma vez feito nllO poderá ser
renovado durante a vida cios usufructuarios, salvo pro
vando que, os bens tem diminuido consideravelmente de
rendimen to.

Art. 15, Para se fazer a cobranca da taxa das heran
ças e leg'ados do usufructo, de que trata o artigo ante
cedente, o Procurador da Fazenda promoverá o cumpri
mento das rlisposicões testamentarias, e lavrados os
respectiv?s termos "da entrega equitação dos he.rdeiros
e legatanos, usufructuarios, com todas as especificadas
declaraçoes da qualidade e valor dos bens, enviará as
certidoes delIas á Recebedoria do Municipio, afim de se
abrirem contas aos ditos herdeiros e legatarios.

Art. 16. Quando fôr preciso o arbitramento em algum
dos casos dos artigos antecedente's, será feito por um
louvado nomeado pelo Administrador da Recebedoria, e
por este confirmado, com recurso para o Tribunal do
Thesouro Publico Nacional, que poderão interpor as par
tes que se julgarem lezadas, dentro de quinze dias im
prorog~veis, e contados da data da intimação que lhes
sera felta do arbitramento.

Art. 1'7. Para facilitar os meios da fiscalisacão desta
arrecadaçilo, nenhum testamento se mandarÁ. curpprir
definitivamente, sem que seja primeiramente apresen
tado na Recebedoria do Municipio, e nelIe se lance a
verba da apresentacão, assignada pelo Administrador,
sob pena ao Juiz dê pagar uma multa de 50~ a 100~OOO,
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e ao Escriv'ão dea metade, além das em que incorrer
I

pela responsabilidade.
Art. 18. Na Recébedoritt do Municipio, se fará a ins

cripção de ·todos os testamentos em que houverem her
deiros, ou leg'atarios sujeitos á contribuiçao da taxa do
seno em um livro para esse fim especialmente desti
nado, aberto, numerado e rubricado pelo Inspector Geral
do Tbesouro Pllblicu Nacional.

Oaua inscripçã!) conterá o titulo, debito e credito do tes
tamento;

S 1.0 O titulo constará do numero do testamento, nome
uo testador; sua profissã.o, dia do seu obito, lugar da sua
residencia ~o tempo deste, e data da approvação1 aber
tura e aceltacão.

§ 2.° No debito serM designados os ncmes dos herdei
ros e legatarios, a natureza dos leg'ados, ou heranças por
classes, com especificacM do que consistir em dinheiro,
apolices, a~ç0e~, bens'moveis, semoventes e de raiz, e
outros p.ffeltos que coostem dos testamentos.

9 3.° No credito serão lancados pela ordem chronolo
g'ica os pagamentos da taxa do sello que effectivamente
serealizarem, com indil:ação e com referencia á respectiva
verba do debito.

Art. 19. Da m.~sma sorte se procp.derá a respeito dos
inventarias e partilha dos bens dos intestados, cujos
herdeiros forem sujeitos á taxa: úrdenando o Juiz nas
sentenças que sejão os autos apresentados á Recebedoria
do Municipio, para se proceder á inscripção, que se fará
na fórma do artigo antecedente, e que se não extraião.
do processo, não se entreguem formaes, nem aceitem
quitaç0es judiciael", em quanto nos mesmos autos não
estiver lançada a verba da apresentação, sob as penas do·
art. 17.

Art. 20. A inscripcã') a respeito dos bens deixados em
usu fructo, de que se' clever taxa, será especifica.damente
feita, contendo o nome do testador e dos usufructuarios,
e os objectos q ue constituem o usufructo: lançando-se as
verbas de debito e credito na fórrna do art. 18.

REG. '160 DE 9 DE MAIO DE 1842.
Art. 1.' São bens de defuntos e ausentes:
1. •. Os ue herancas de fallecitlo~, testados ou intesta

dos, de que se sabe, ou Ee presume haverem herdeiros
ausentes.

2.". Oslde pessoas ausentes sem se saber se sãO rnortas1
se VIvaS. .
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Art. 2: Uns e ontr03 se devem inventariar, arrecadar
e administrar até serem entrp.g'ues a seus donos, se ap
parecerem, ou a seus herdeiro', snccessores legitima
mente habilitados, ou até se haverem por vagos e devo
lutos aFazenda Nacional.

Art. 3.· Sã.o bens vag'os, que, na conformidade elas Leis
vig'entes, Se devolvem á Fazenda Nacional:

1.' Os moveis e de raiz a que não é achado senhorio
certo.

2.· Aque11es cujo dono morren s.em deixar parentes até
o decimo gTáo, contado segundo o direito civil, nfLOtendo
feito tevtameúto; ,u morrendo com testamento ou sem
e11e, os herdeiros repudiarem a heran ça.

3.' Os denominados do evento no Municipio da Côrte.
4.' O producto de todos os prerlios e quaesq uer bens

vagos,' ou heranças jacentes ainda litigiosas, que por
falta de senhures ou herdeiros certos se deve lvem á Fa
zenda Naciona!.

5.' Todas as embarcações e navios que se perderem e
derem á costa nas praias do Imperio, e seus carregamen
tos sendo de inimigos ou corsarios.

Art. 4.' Todos estes bens se devem inventariar, arreca
dar, avaliar e arrematar para terem o destiuo legal, na
conformidade deste Reg·ulamento.

Art. 5.' A contabilidade dos bens de defuntos e au
sentes, e bens vagos se fará em um jogo de quatro livros
distinctos, que sê denominarãõ : Livro do registt'o dos
Inventarias, Livro de termos de LeilãO, Livro de RazàO,
e Livro de Receita e Despeza. Estes livros sers'o forne
cidos pelos Escrivãe , e abertos, rubricados e encerrados
pelo ContadoI' Geral do Thesouro Publico, e pelos Conta
uores das Thesourarias Provinciaes gratuitamente.

Art. 6.' O reg'istro dos inventarias constará:
1.· Do nome, prt'Jfissi:i.o, estado e domicilio do defunto

testado ou intestado, ou do ausente, com declaraçã.o se
São conhecidos ou desconhecidos os ausentes a quem per
tenção ou devão pertencer os bens arrecadados.

2.· Da descripção dos bens, suas especies e avaliacões,
~ declaração dos avaliadores e do lugar onde se fizerao
as avaliacoes.

3.· Da designação das especies meta11icas e classificacão
dos valores fiduciarios. •

4.' Dos livros de commercio, que serl10 numerados e
rnbricados pelo Juiz, se o nãO tiverem já sido pelo fal
lecido, e do estado delles.

5: 1?a declaração e natnreza das obrigações activas
e paSSIvas.
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.i.rt. ~.' o Livro dos termos de Leilão servirá para se
lançarem nelle touas as arremataçoes que se fizerem; as
entregas dos bens de raiz, moveis e semoventes, a seuS
donos, ou aos heraeiros e interessados habilitados, assi
gnando caua um o competente recibo.

Art. 8.' O Livro de Razão terá conta aberta a cada in
ventari0l- e no titulo della irão declaradas as circtimstan
cias do S l° do Art. 6°. No debito das contas se carf(~

garáo M Curador os valores especificados d~s bens
arrecadarias, e postos em administração por classes que
constarem do registro do inventario; no credito se lan
çaráO os mesmos objectos, e seus valores entregues aos
herdeiros e interessados habilitados, com referencia ás
ordens do Juizo; as entregas feitas pelo Curador dos
dinheiros existentes, e do producto dos bens que se
forem liquidando, e a importancia das despezas com o
custeio e custas do processo de cada herança, de modo
que cada conta deste livro, quando saldada e fechada,
demonstre em resumo o estado acti vo e passi vo de cada
herança illiquida.

Art. 9.' No Livro de Receita e Despeza escripturar.
se-ba na receita todo o dinheiro recebido pelo Curador,
pro.eniente dos bens escripturados no Livro de RazãO;
e na despeza todas as entregas e pagamentos que se
fizerem por ordens legaes do Juizo aos herdeiros e
interessados habilitados, a importancia da gràtifi'caçno
fixada aos Funccionarios, de que trata o Art. 26, e a
importancia do saldo liquido dos bens arrecadados e
administrados que se houver de remetter aos Cofres
Publicas no primeiro de cada mez, de modo gue cada
conta de receita e despeza represente a totahdade ou
valores de cada herança liquida.

Art. 10. No principio de Julho de caçla anno, os livros
d~ contabilidade e escripturação, de que trata este Ca
pItulo, serã.o remettidos no Municipio da Côrte, por in
.termedio da Recebedoria, ao Thesouro Publico; e nas
Capitaes das Provincias, por intermedio das re1lpectivas
Recebedorias das Capitaes, ou Collectorias, directamente
ás Thesourarias respectivas, onde, com preferencia a
qualquer outro trabalho, se tomará immedIatamente, na
fórma das Leis, a conta da gestã.o dos Curadores, afim
de que sem demora revertão os livros ao Juizo expe
dindo-se-Ihe depois as quitaçoes na fórrna da Lei. Nos
~ais Municipios serão as contas tomadas pelos respec
tIVOS Agentes da Fazenda, os quaes darao conta ás
The.sourari~ do resultado, acompanhando tudo com a
cópIa dos hvros.
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Art. 11. O Jaiz dos Orphãos, logo que tiver conheci
mento de ter fallecido no seu districto alguma pessoa
com ou sem testamento, deixando bens, nãO sendo ca
sado, ou nilO se achando o conjuga na terra, ou nãl)
tendo herdeiros presentes, ascendentes, descendentes ou
col1ateraes, notoriamente conhecidos, procederá á ar
recadaçao e inventario de todos os bens, e proverá a
respeito da administracão delles, na fórma das Leis e
deste Regulamento. É' mesmo de sua obrigação e da.
do EscrIvao procurarem por todos os meios ao seu al
cance ter conhecimento das pessoas que fallecerem nestas
circumstancias.

Art. 12. Da mesma maneira procederá a respeito dos
bens das pessoas ausentes, nos termos da Ordenação
Liv. 1.0, tit. 62 § 38.

Art. 13. Os Delegados e Su bdelegados de Policia são
obrigados a participar immediatamente ao Juiz dos 01'
'phaos o obito de todos os intestados do seu districto,
ainda que com herdeiros, ou sem enes presentes ou au
sentes; e bem assim a noticiarem aos sobreditos Juizes
as pessoas que se tiverem ausentado sem se saber do
seu destino, deixando bens desamparados; servindo-se
para esse fim tambem dos Inspectores de Quarteirão, a
qllem darão as necessarias instrucções.

Art. 14. Quando o Juizo, pela distancia em que se achar
do lugar em que existirem o bens do fallecido ou au
sentes, nãO puder acudir immediatamente para arre
cadar a b~raDça, fiCilO os mesmos Delegados e Subdele
gados obl'lgados a acautelar que se nilO extraviem, até
que se apresente o Juizo.

Pela falta de cumprimento do que fica disposto incor
rerM na pena de demissão, e de uma multa de 50~ a
100~OOO, além de serem resp,)Dsaveis por todos os pre
juizos a que por sua neg'ligencia derem causa.

.A~·t. 15. Felta a. arrecadação, e postos os bens em ad
mllllstraçilO, o JUlZ de Orphãos, havendo todas as pas
siveis informações a respeito da naturalidade dos intes
tados, mandará aífixar Editaes no seu Termo, e dirigirá
deprecadas para os Termos da naturalidade dos finados,
se forem Nacionaes, a fim de lá tambem se aífixarem
Editaes por tempo razoavel chamando os herdeiros, suc
cessares do mesmos finados, e todos os que direito
tenhão na sua beranca, a virem habilitar-se.

Art. 16. Todas as herancas de bens de defuntos a
ausentes ou sejão de testamento, ou ab-intestado, serao
arrecadadas, inventariadas e partilhadas com audiencia
do Procurador da Fazenda do Juizo dos Feitos da Côrte••P. 1". II ii



nas Provincias com a dos Pr'ocuradores Fiscaes e seuS'
Ajudantes. ou com a dos Collectores nos lugares em c ue
não houver Ajudante. -

Art. 17. O Procurador da Fazenda, os Procuradores
Fiscaes, seus Ajudantes e os Collectores, por si e pelo
Solicitador, nos lllg'ares onde o houver, 8 quem darão as
instrucções necessarias, assistirãõ a todos os actos da
arrecadação, inven.tario, para fiscalisarem a exactidão da
arrecadacão , descnpcão e avaliac30 dos bens, das des
pezas attendiveis, e' da certeza' das dividas activas e
pa 'sivas, e para requererem tudo quanto convier a ex
pedicão do mesmo inventario.

Art. 18. E da obrigacão dos Empregados de que tra
tão os dous artig'os antecedentes, promover em Juizo o
andamento das arrecadacões e inventarias dos bens de
defuntos e ausentes e dás heranças jacentes; e requerer
nelle tudo quanto fôr conveniente para a boa adminis
tração dos mesmos, para que sejão arrendados e arrema
tados os quedeverem ser, e se verifiquem nos Cofres pu
blicas as entradas do proclucto ljquido dos mesmos bens
nas épocas marcadas neste RegulamenLo, e em g'eral,
quanto convier aos interesses da Fazenda,

Esta mesma obrigação fica imposta a Recebedoria do
Municipio e ás mais Estações por onde se arrecadar o
imposto, e a desempenharáCi por meio de requisicões
feitas ao Procurador da Fazenda, aos Procuradores 'Fis
caes e seus Ajudantes, nos lugares onde os houver, e
bem assim a de representar ao Tribunal do Thesouro
e Thesourarias, no caso de omissão dos mesmos Em
pregados.

A.rt. 19. Para desempenho de tudo quanto fica disposto
no artigo antecedente, fiCãO autorisados os referidos Em
pregados para requererem em Juizo, e exigirem dos
Escrivães e Curadores todos os esclarecimentos de que
precisarem, e daquelles os inventarias, processos e livros
para os examinarem, e todos estes Funccionarios fiCão
obrigados a satisfazer ás requ1~ições que assim lhes
forem feitas, para desempenho do que se dispõe neste
Regulamento, pena de desobediencIa e de suspensão por
um a tres mezes, a arbítrio do Tribunal do Thesouro e
Thesourarias.

Art. 20. A.os Juizes de Orphãos, além do que lhes in
cumbe a Lei de 3 de Novembro de 1830, cumpre pro
mover o andamento dos inventarias dos defuntos e au
sentes, e àctivar o apuramento das heranças jacentes e
não addidas; remettendo para OS Cofres publicas o pro
ducto liquido, e rendimento daquellas que não forem
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reclam'ldas nos termos deste Regulamento, sob pena de
incorrerem em uma multa de 50~000 a 100~000, imposta
na Côrte pelo Tribunal do Tht;souro, sobre representa
cão do Administrador da Recebedoria e do Procurador da
Fazenda; e nas Pro incias pelas Mesas das Thesoura
rias, sobre representação dos Procuradores Fiscaes,
seu Ajudantes ou Collectores, sendo os mesmos Juizes
ouvidos.

Art. 21. Os Juizes de Residuos promoveráõ os pro
cessos convenientes dos bens vagos co~sistentes em
bens de raiz que por falta de senhores e herdeiros
certo, são recolhidos ao Thesouro Publico, afim de que
sejão arrematadas em hasta publica com as formali
dades legaes, dentro de seis mezes depois de encenado
o inventario, e o sen produeto liquido recolhido ao
Thesouro Nacional, e Thesourarias nas Provincias, e
debaixo das mesmas penas do artigo antecedente.

Art. 22. Nos Municipios em que houver mais de um
Escrivão de Orphãos, servirá UU] delles por nomeação
do Governo.

Art. 23. A.os Escrivães compete, além da expedição
dos actos e processos judiciaes :

1.0 Escripturar os livros de contabilidade estabalecidos
neste Regulamento.

2.' Extrair do livro de receita e despeza dos dinheiros
a cargo do Curadt r, no principio de cada mez, a conta.
corrente de que trata o Art. 30, e a guia explicativa
do producto liquido arrecadado no mez anterior, com
especiticaçao do flue pertencer á conta de cada uma
arrecadação e adrÊlini"tracão, a qual será authenticada
com assignatura, do Juiz:

Art. 24. Aos Curadores ou Administradores dados ás
heran<}as jacentes e bens de ausente:>, compete:

l.0 A arrecadação e administração das heranças jacen
tf!S e bens de ausentes de que forem en'carreg'ados, re
presentando pelas mesmas heranças e bens em Juizo, e
fóra dell , demandando e sendo demandados pelo que lhe
di ser resue-ito.

2." Ter·elli boa guarda e conservacão os bens arreca·
dados que lhes forem confiados. -

3.' Promover activamente pelos meios legaes a arre
cadação de todos os objectos pert-encentes ás herancasja·
centes, e patrimonio dos ausent~s, e a cobranca de -toda
as dividas activas. -

4.° Solicitar nos devidos tempos a arrematacão dos bens
de que trata o Art. 29, e o arrendamento dos -que trata 0,
Art. 31.
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5.· Entregar nos Cofres Pllblicos todos os dinheiros
€xistentes das herança"', e o producto de todos os bens e
-efi"eitos arrecadados nas épocas marcadas neste Regula
mento.

Art. 25. Os Curadores incorrerão na pena de demissão,
se por negligencia sua não se arrecadarem e conservarem
devidamente os bens da herança, e se nno promoverem a
cobranca das dividas activas, além de ficarem responsa
veis, bém como seus fiadores. pelos prejuizos que soffrer
a mesma heranca.
. Art. 26. Do producto que se arrecadar e apurar dos
bens mencionados nos artigos antecedentes, depois de
abatidas as despezas do custeio e ex.pediente dellas, se
déduziráo 61/2 por cento, a saber: 1 por 0/. para o Juiz;
1 1/2 por cento para o E,:crivllo, além dos emolumentos
que lhes pertencerem pelos actos dos processos na f6rma
do Regimento; 1 por °/0 para o Procurador da Fazenda;
1/2 por 0/. para o Solicitador, e 2 1/2 para o Curador
tiem outros ~lgun:; emolumentos.

Art. 27. Todos os sobreditos Funccionarios silo obri
gados a indemnizar ao The'o'.ll'o Nacional, por seus bens
havidos e por haver, pelos descaminhos e prejuízos a que
derem causa.

Art. 28. Em todas as avaliaçoes de bens moveis, semo
ventes e de raiz, das herancas de defuntos e ausente~,

entrará um Louvado por parte da Fazenda Jacional
pena de nnllidade do proces"o, o qual será nomeado na
Côrte pelo Administrador da Recebedoria, e nos mais
lugares pelos Empregados de Fazenda a cujo cargo es
tIver a arrecadação do imposto. Os Louvados deveráo ser
pe"soas entendidas nos objectos que forem avaliar, de~

empenharão este encargo na f6rma das Leis, indepen
dentemente de novo:; juramentos, e vencerao por cada
avaliaçãO os emolumentos estabelecidos lIellas para os
mais avaliadores.

Art. 29. Feito e concluido () inventario no mais curto
espaço de tempo passiveI, serãO vendidos em hasta pu
bJica, precedendo Editaes, todos os bens moveis e semo
ventes, e seu producto será recolhido aos Cofres publicas
respectivos, 24 horas depois de feita a arrematação. Da
mesma f6rma será recolhido a elles todo o dinheiro, ouro,
prata, e pedras preciosas.

Art. 30. Os Juizes respectivos farão recolher aos Co
fres publicas, no principio de cada mez, o Tlrodllcto
liq uido arrecadado no mez anterior, nã.o s6 do rendi
mento que tiverem tido no dito tempo os bens adminis
<trados, como das dividas que se tiverem cobrado, pena
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de responsabilidade sua, e da demissl1.o dos Curadores.
Estas remessas serão acomP8:nhadas de guia do Juizo,
em duplicata, e de uma conta corrente da receita e
despezl:1 ha.... ida no mez anterior, que será assignarla
pelo Curauo1', Juiz e EscrivãO. Destas guias, uma fi
cará na Estação arrecadadora, e a outra sérá entregue
ao Curado!', co::n quitação no verso, assignada pelo The
soureiro ou Collector, e seu Escrivllo, com declaracão
da quantia e especie recebida, e do livro, folha e DU
mero em que fica lançada.

Art. 31. O producto dos bens que forem arrematados
nos termos do Art. 21, será pago á boca do cofre 24
horas depois de feita a arrematação, não sendo entregues
os bens ao arrematante sem que apresente no juizo o
conhecimento em fórma, passado pela Estação respec
tiva, do qual conste a entrada delle feita no Cofre.

Art. 32. As justificaçoes para a cobrança de dividas
pertencentes ás heranças de bens de defuntos e ansentes,
e as habilitaçoes dos herdeiros serãO feitas perante o
mesmo Juiz dos Orphãos, conforme as Leis existentes~

sendo ouvidos no Municipio da Côrte o Procurador da
Fazenda, e D&S Provincias os Procuradores Fiscae:i, seus
Ajudantes ou os Conectores ~ dando-se appellação ás
partes contra quem se proferIrem as sentenças, e ap
-pelIando os ditos Juizes ex-officio daquelIas que uerem
a favor dos habilitantes, para as Relaçoes dos Districtos"
sempre que o valor da divida ou da herança exceder a
80~OOO.

Art. 33. No caso de nãO apparecerem interessados a ha
bilitar-se como legitimas successores e herdeiros dos
defunto' intf:'stado, o Juiz dos Orphãos, lavrados os
termos necessarios por que conste claramente haverem
se praticado todas as diligencias legaes com audiencia
dos Fiscaes, julgarão por sua~ Sentenças vacantes e
pertencentes á Fazenda NaclODal, os bens das he
rancas.

Art. 34. Dp.ntrQ de seis mezes depois de' concluido o
inventario, nenhuma herança jacente ou bens vagos po
derão ser conservados em poder dos Curadores; os her
deiros. ou' interessados habilitados que no dito prazo a
nao reclamarem, serl10 pagus pelo Thesouro Publico.

Art. 35. Os fund')8 das heri:lnças jacentes e bens vagos
r.ecolhidosao Thesouro Publico serao elltregues aos le
gitimas herdeiros, ou a quem de direito pertencerem, a

.vista das depr~cadasde que trata o Art. 91 da Lei de 24
de Outubro de 1832, acompanhadas das habilitaçoas ori-
ginaes julgadas por Sentença, ficando o traslado dellas
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nos respectivos Cartorios: tanto nestas como naque11a
terá vista o Procurador Fiscal do Thesouro e os das
Thesourarias.

Art. 36. Nenhum pagamento proveniente de heranca
jacente ou de dividas passivas do testador ou finado se
eifectnará sem que primeiro seja pago o imposto esta
belecido pela Lei de 30 de Novembro de 1841, e se110
que fôr devido da heranca ou legado.
. A.rt. 37. Todos os Pl'o~edores de Capellas e Residuos,
e Juizes. d~ Urphãos, dentro do prazo de 60. dias depois
da publlcação deste Regulamento, ficão obrJgados a dar
ao Thesouro e ás Thesourarias relacües circumstclllciadas
de todas as heranças jacentes, e de todos os bens de
ausentes que se acharem arrecaclados e administrados
debaixo da inspecção de seus Juizos, ueclarando se as
herancas SilO de defuntos testados ou intestados, se
são cônhecidos ou desconhecidos os ausen~es a quem
pertenção ou devão pertencer os bens arrecadados e ad
ministrados: qURes e quantos são seus bens, com suas
descripções, avaliações e declarações de rendimentos, e
·0 estado actual da administracão.

Art. 38. O Procurador da Fázenda no Municipio da
-Côrte, e os Procuradores Fiscaes das Thesourarias, á
vista das referidas relacões, e fazendo todas .as mais di
ligencias convenientes; se reconhecerem que alguns
·desses bens se acbão vacantes DOS termos de direito, e
no caso de per~encerem á Fazenda Nacional, tratarão
da sua incorporacàO e aproveitamento até se recolher b
seu producto aos' cofres respectivo .

Art. 39. Os Juizes a cujo cargo estiverem os depositas
publicas dos seus Districtos. no prazo de tres mezes, con
tados da publicaçao deste Regulamento, e de futuro to
dos os annos, darãO balanço aos lUesmos depositas; e por
esta occasião farão extrahir uma relacilo de todos os
bens, de qualquer natureza que sejão, que se acharem
depositados ha mais de 30 annos, declarando muito es
pecificadamente a qualidade dos bens; a data e motivo
do deposito, e a ordem ou mandado em virtude da qual
se effectuou.

Da mesma fórma praticarãõ os Juizes dos Orphãos a res
peito dos bens que se acharem recolhidos nos respectivos
cofres, e feitas as relações, uns e outros as remetteráo
ao Thesouro Publico Nacional e ás Thesourarias, pena de
responsabilidade.

A.rt. 40. O Procurador da Fazenda e os Procuradores
Fiseaes das Thesourarias, á. vista das mencionadas re

'laçoes exigindo dos Juizes e dos respectivos Cartorios
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-'os mais .esclarecimentos que lhes forem p'rec.isos, se 1'e·
·conhecerem que alguns desses hens se achllo vacantes,
procederáõ nos termos do Art. 38.

Art. 41. Todas as heranças jacentes ora .exi tentes no
Juizo ficão sujeitas ás disposiçoes deste Regulamento em
tudo quanto lhes fôrem applicaveis.

Art. 42. Logo que fór publicado este Regulamento se
instituirá um rigoroso exame das herancas jacentes e
bens vagos que existirem desde 22 de Setéll1bro de 1828,
em que foi extincta a Mesa da Consciencia e Ordens,
tomar-se-ha conta ao Juizo e aos Curadores, e formar-se
ha um balanco em duplicata do activo e passivo ·das
mesmas heranças, ficando um exemplar no Juizo, e sendo
o outro remettido na Côrte á Recebedoria do Municipio
e nas Provincias ás The~ouraria$ respectivas. Este exame
será feito por commissoes nomeadas na Côrte pelo Mi
nistro da Fazenda e nas Provincias pelos Inspectores da
Thesourarias.

Art. 43. São sujeitos ás disposiçoes deste Regulamento
~ da mais legislação re~pectiva em vig~r a.s herança
Jacentes e beni> vagos eXIstentes no Bl'asll pertencentes
a estrangeiros que fa11ecerem com testamento ou sem e11e,
e nilO pertencerem a _ ações com quem existão Trata
dos, nos quaes hajão estipulações especiaes e diversas.
Todos os actos judiciaes e administrativos relativos a estas
heranças erão feitos com assistencia dos respectivos
Oonsules, ou de pe soa por elles autol'lsada, sendo para
esse fim avisados pelo Juiz e procedendo-se á sua revelia
quando não compareção.

Art. 44. São bens do evento Of; escravo gado ou
bestas, achados sem se saber do senhor ou dono a quem
pertencão, cujo prorlucto liquido deve ser recolhido á
Recebe"doria do Municipio na Côrte, e ás Thesouraria
nas Provincias. .

Árt. 45. Nos Juizoi> Municipaes a cujo cal'g'o, pela Lei
de 3 de Dezembro de 1841, estão ora as causas da com
petencia da Provedoria dos Residuüs, haverá para a ar

. recadacão e arrematacão do" bens do evento os livro'
segllintes : .

1.. O Livro de arrematação em que e lançaráo o dia,
mez e anno da achada, o nome, naturalidade, idade e
signaes dos escravos achados, com todas as declal'acões
que de11es se puderem hav!3r; a côr e signaes do gado

; ou bestas, o nome! de quem as achou, e o lug-ar onde
. farão achados; e bem assim o valor em que fôrão ava·
liados.

2.· O Livro de termos em que se lançarão as avaliaçoes



dos escravos, gádo e bestas achadas, e os de arrema
taçoes dellas e das remessas do producto á Recebe
doria do Municipio e Thesourarias.

3.· O Livro dos depositas, em qne selancaráo as verbas
de entrada e sahida dos ditos escravos, gado, bestas do
evento, que hlto de ser depositados no Deposito geral.

Art. 46. Logo que forem apresentados os escravos,
gado e bestas achadas, e pelas diligencias e averigua
cOes a que se proceder, se não conseguir saber a quem
-pertencem, se fará immediatamente a avaliação em que
intervirão os Lançadores, na f6rma do Art. 28, e veri
ficado o lançament.o nos termos do Art. 45 § L·, se re
metteráo ao DeposIto geral.

Art. 4'1. Immediatamente se passaraõ Editaes por que
se chamem as pessoas que tiverem direito aos escravos,
bestas e gado achados do evento, sendo de 60 dias para
escravos, e 15 para o gado ou bestas, apregoando-se
nos lugares publicas, e nas audiencias do Juizo Mu
nicipal.

Art. 48. Findo o prazo dos Editaes, e certificando o
Porteiro ter feito os pregões, serão arrematados os es·
cravos, bestas ou gados do evento em praça publica,
com as formalidades legaes, e depois de deduzidas as

.despezas do Juizo e do Deposito, se remetterá o liquido
á Recebedoria do Municipio e Thesourarias.

Art. 49. Se, depois de concluida a arrematacão, reco
lhido o producto á Recebedoria do Municipio éTheson
rarias, comparecer o dono do escravo ou animal achado
do evento, e justificar pelos meios competentes o seu
domínio nesse escra.vo ou animal, e a identidade delle de
maneira que o Juiz reconheça o seu direito. ordenar~
por sua Sentença que se lhe entregue o~producto 11
quid'o da arrematacão do mesmo es~ravo ou animal~ e
lhe dará precatoriã para o levantamento, na f6rma do
Art. 34 deste Regulamento.

ORD. 71 DE 18 OE JUNHO DE 1842.

O Visconde de Abran~es .... tendo presente o oflicio do
Sr. Inspector da Thesouraria da Provincia do Rio Grande
do Norte .... pelo qual submette á resolucãO do Tribunal a
duvida que se lhe offerece ácerca da cobrança da dizima
de chancellaria das sentenças proferidas em justificações
de qualquer especie, e das de julgamento de partilhas,
communicando ser a sua opiniã.o, á vista das genericas
disposições do Reg. de 16 de Janeiro de 1589, que a
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dizima se deve haver t!l.o s6mente daquillo que é demanda
propriamente dita, responde, de accordo com o Tribunal,
que regular e bem fundada é a opinillo do Sr. Inspector,
e que na conformidade della se deve proceder; observando
se assim as disposiçoes da L. de 31 de Outubro de 1835
art. 9: § 2.', da de 22 de Outubro de 1836 art. 14 § 21, e do
Regulamento ultimamente dado.

PROVo 100 DE 24 DE AGOSTO DE 1842.

O Visconde de Abrantes.... communica álllm.· Camara
Municipal deRta Côrte, que S. M. o Imperador Houve
por bem Ordenar que a sobredita Illm.- Camara Muni
Cipal não· conceda licenças para aterrar o mar, e dar
por aforamento o terreno artificiaL que assim permitte
formar-se, annexo ás praias deste Municipio, por não
lhe ter sidu concedida essa faculdade por alguma ex
pressa disposiçãO de lei; pois que, nem o :nar adjacente
aos limites da Cidade e Municipi'J é comprehendido
entre os bens Municipaes, de que p6de dispôr na con
formidade da L. de 1.' de Outubro de 1828, nem elie
póde ser considerado como marinhas, de cujos terrenos,
aquelles que sãO designados no Regulamento de 24 de
Novembro de 1832, expedido para execução do Art. 51
§ 14 da Lei de Ir, de ~ovembro de 1831, lhe farão dados
os rendimentos, quando aforados pela disposiçãO do art.
37 § 2.' da L. de 3 ele Outubro de 1834: e outrosim
que, no caso de entender ser necessario o aterro de aI·
guma parte do referido mar, para satisfazer ao::; fins de
promovclr e manter a segurança, saude, e commodidades
dos habitantes, o asseio, segurança. elegancia, e regu
laridade externa dos edificios, e rua da Cidade e Povoa
çoes, deverá req uerer a approvação do Governo pelas
Secretarias de Estado dos Tegocios do Imperio e da Ma
rinha, e tambem dos dl:lo Fazenda, se o aterro se houver
de fazer na proximidade dos edificio da Alfandega, Con
sulado, e seus annexos.

TAB. 109 DE 9 DE SETEMBRO DE 1842.

O Visconde de Abrantes.... remette.... a tabella dos
ordenados que deve~ vencer os Solicitadores do Juizo da
Fazenda Nacional, conforme o que dispoe o art. 8. da L.
de 29 de Novembro de 1841, para que tenha a devida
execução na parte que lhe diz respeito .

. . . . . . . . . . . . .
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Os Solicitadores das Provincias da Bahia, Pernambuca,

e Maranhão. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 600~OOO

Os do Rio de Janeiro . . . . . . . . . . . .. 700~OOO

Os de Minas, S. Pedro, S. Paulo, e Pará. .. 400~OOO

Os das Alagôas, Parabyba, Ceará, Santa Oa-
tharina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325~OOO

Os do Espirita Santo, Sergipe, Rio Grande
do Norte, Piauhy, Goyaz, e Mattu Grosso. .. 250~000

ORO. 116· DE 4 DE OUTUBltO DE 1842.

O Sr. Administrador da Recebedoria mande restituir a
J vão Pedro Teixeira Ooelho os (j0~000, que pagou na Re
cebedoria, de decima do legado que lhe deixou seu tio
Manoel Teixeira Oampos, pois que deve prevalecer o pa
gamento da mesma taxa feito na Oollectoria de Vassou
Tas, para as Rendas Provinciaes, por ser o legado de
uma casa sita na so1:Jredita Villa da Provincia do Rio
-de Janeiro, e proceder a natureza do imposto Geral ou
Provincial do lug'Rr da existencia dos bens de que a
-dita e deve; cassando o conhecimento, que se desentra
nhará da respectiva conta testamentaria, substituindo-se
pelo que foi passado pela Oollectoria.

PORTo 117 DE 4 DE OUTUBRO DE 1842.

O Sr. A.dministrador da Recebedoria, em solução ao que
representou em 22 do passado, fique na intellig-encia de
que nesta data requisito do Sr. Ministro da Justica a
nomeação (que em tempo será communicada ao "dito
Sr. Administrador) de um qos Escrivães do Juizo dos
Orphãos, que deve servir segundo o art. 22 do Reg.
n. 160 de 9 de Maio deste anno: e quanto ao prazo de
6 mezes, de que tratà o art. 34 do dito Regula:mento
devem correr para os inventarias começados posterior
mente ao Regulamento, da data da sua conclusão; da
mesma sorte que para aquelles que ao tempo da pro
mulgação se achavão pendentes; e desde a data dessa
pr0.mulgação para os que a esse tempo se achavão con
dOIdos.

DEG. 230 DE 22 DE OUTUBRO OE 1842.

Art. Unico. Quando o valor da cousa demandada fôr
maior de 1:000~000, e exceder por isso a importancia do
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imposto a 20~000, não serão as partes obrigadas a fazer
o prompto pagamento Da occasião em que se seIlarem
os autos, na fórma do art. 2: do Reg. de 9 de Abril
deste anDO i mas sómente se averbará, nos termos do
art. 12 do mesmo Regulamentn, para ser paga pela parte
-vencida, excepto o caso do § 4.· do referido artig'o, em
que ficará subsistindo a sua disposiçãO.

ORO. . 10 DE 17 DR MARÇO DE i843.

Joaquim Francisco Vianna.... p'ara a boa execucão do
art. 25 do Reg. de 9 de Maio do aDno passado, deciara ao

r. Inspector da Thesour'aria da Proviucia de.. ", que os
Curadores dados ás heranças jacentes, e bens de ausentes,
devem er obrigados a prestar fiança á slla ddministração
em todos os casos, em que o são os tutores e Curadores
dos bens de orphãos pelas expressas disposições da Ord.
L. 1.0 tit. 62 § 38 verso {( absentes)) e da Ord. L. 4.· tit.
102, em virtude e por força da referencia que a elias
faz o art. 2: da L. de 3 de overnbro de 1830, que en
carregou os Juizes de Orphãos da arrecadação e ad.mi
nistracão de taes bens; e que por conseguinte os Juizes
de Orphãos, deixando de exigir essas fianças, se tornão
re ponsaveis por falta dtl exacção no. cumprimento de
seus deveres, quando o não sejão por prevaricação.

AV. 19 DE 6 DE ABRIL DE 1843.

Joaquim Francisco Vianna ... declara.... que, quando
se der o caso de permuta d urna embarcação por
outra se deve cobrar a siza do valor de cada nma
deIlas, corno e fossem yendidas i e quando occorra du
"ida no modo de arbitrar-!'e o valor dellas, ob e;-ve- e
o dispo to no art. 87 elo Reg. de 30 de Maio de 1836.

AV. 47 DE 28 DE JULHO DE 1843.

Illm. e EXID. Sr. Devolvendo a V. Ex. o Oillcio'do Juiz
Municipal da Cidade de Alagôas que acompanhou o dessa
Presidencia, cumpre-me declarar a V. Ex., por Determi
nacão de S. M. o Imperador, a quem tudo fiz presente,
quê, supposto não haja legislação alguma recente, au
torisando os Parochos para a abertura dos testamentos
nem ·por isso devem eIles ser inhibidos de fazer essa
abertura, em virtude de urna pratica antiquissima, e



filha da necessidade, n'aquelles lugares porém sómente,
em que nl1.o residir, ou nl1.o estiver na occasil1.O, o.Juiz
Municipal, que é a Autoridade competente para abrI-los,
e manda-los cumprir, e a q nem devem ser logo apresen
tados os testamentos abertos pelos Parochos nesses casos
de necessidade, que nã.o admittão demora. O que V. Ex.
fará constar ao referido Juiz Municipal.

AV. 56 DE V DE AGOSTO DE 1843.

Illm. e Exm. Sr. Devolvo a V. Ex. o Oflicio do Jniz Mu
nicipal da Oidade de Santo Ama:o dessa Provincia. que
acompanhon o de V. Ex. de 15 de Abril deste anno... ;
e quanto aos esclarecimpntos que solicíta para execu cã.o
do Reg. de 9 de A.bril do anno passado sob n. o 150,
tenbo 11 declarar a V. Ex., para sua intelligencia e para o
fazer constar áquelle Juiz: 1.0 que, se as expcucoes tive
rem emanadu de causas propostas depois da L: de 31 de
Outubro de 1835, declarada pela de 22 de Outubro de
1836, e fôrem nelIas comprehendidas, estilo obrigadas ao
pagamento da dizima, ou á averbaçl1.o deUa, e ao pro
cesso do art. 5: do Regulamento, attenta a qualidade
das expressoes-tenha ou nllo passado pela OhancelIaria-:
2. o, que tendo expressamente estipulado a L. de 22 de
Outubro de 1836, que a dizima deveria ser paga nos
casos em que pelas leis anteriore. era devida, e sendo
expresso nessas Leis (Reg. da Ohancellaria. Ord. L. 1. o

tit. 20 § 3.°) que nunca devera ser desfalcado o vencedor,
o qual em todo caso devera ser primeiro pago e satis
feito, cumpre na especie proposta, que se averbe a im
portancia da dizima, para ser executivamente cC)brada
pelos Exactores da Fazenda Publica em todo o tempo, em
que o condemnado tiver meios, segundo determina posi
tivamente o citado § da Ord., que se não póde considerar
revogado pelo Regulamento: 3:, que o art. 7. 0 do Reg.
exclue esta duvida, e por elle se deve regular o Juiz:
4. 0, que no caso figurado nada ha a obrar por parte da
Justiça, nem dos Exactores da Fazenda Publica, porque
o § 4: só contempla as desistencias levadas a eífeito ju
dicialmente, e com as formalidades legaes no mesmo
processo; e não esses tratos secretos, que n!l.o constão
dos autos, nem em rigor podem p['ejudicar os termos da
causa: 5. o. que no pellido dos autores, segundo o art.
3. 0 do Reg., inclue-se o principal e juros vencidos até
a proposta da causa, e pelo total se deve calcular a di
zima; se porém já estiver proferida a sentença, cumpre
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seguir a disposição do éLl't. 5:, que manda regular o
valor pelo julgamento sendo de quantia certa, e PQr
louvados Oll a. aprazimento das partes, sendo illiquido
o julgado.

L. N. 317 DE 21 DE OUTUBRO DE 1843.

A.rt. 12. O imposto do sello será d'ora em diante de
duas especies, proporcional, e fixo.

§ 1.· ÀO seIlo proporcional fiCãO sujeitos todos os papeis
de contractos de dinheiro. como letras de cambio e da
terra, escriptos á ordem, enotas promissoriati; creditas,
escripturas, ou escriptos de venda, hypotheca, doação,
deposito extra-judicial, e qualquer titulo de transferir a
pl'opriedaJe, 0.1 usufructo; os quinhoes hereditarios üu
legados' as quitações judiciaes; os fretamp.ntos, e ~es

pachos das 1\ lfandegas, e dos Consulados; as apollces
de .seguro, ou de risco; e os titulos de nomeaç.ão ex
pedIdos pelo Governo, ou por Empregados de sua es
caIba, por AutorIdades Ecclesiasticas, e pelas Mezas das
Camaras Legislativas, e das Àssembléas Provinciaes. Este
sello será reg'ulado, e cobrado de todo o valor de 50~000

e d'ahi para cima pelo modo marcado na Tabella À annexa
a e ta Lei.

§ 2.· Ao ello fixo ficão ltujeitos :
1.. tio só os papeis que actualmente o pagão, como

o~ processos que correm ante os Delegados, Subdele
gadolt, e Juizes de Paz; os livros e protocollos dos Ta
bellilles, e Escrivães de qualquer Jnizo; os documentos
ou papeis de qualquer especie apresentados em Juizo,
ou nas Rl:'partiçoes ~ublicas. E o respectivo sell0 será de
cO a 1601's. por mela folha de papel.

2.· As Cartas e Diplomas que conferirem titulas, tra
tamento, nobreza, brazãO, condecoracoes bonorificas,
privileg'ios, ou outra qualqu.er mercê; . as disp~nsas de
qualquer natureza que sejão; as licenças de qualquer
especie, inclusive para jogos licitas; e os Diplomas
scientificos e litterarios. E o respectIvo seIlo erá de
l\fj1000 a 100\fjlOOO.

3.· ÀS cartas de jogar cujo sello será de 160 por
baralho.

§ 8.· U Governo é autorisado para marcar em Ta
bellas que organisará, a taxa do ell0 fixo sobre cada
um dos objectos comprehendidos nos. Ns. l' e 2 do §
antecedente, dentro do minimo e maximo nelles indi
cados, e segundo a importancia de cada um.
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Art. 13. As letras de cambio, e de terra, escriptos á
ordem, e notas promissol'ias, que forem passadas, ou
emittidas dentro do Imperio, sem que tenhao pago o
sello marcado na Tabella A, não poder'ao ser protesta
das, nem attelldidas em Juizo.

§ 1. 0 As que forem passadas ou aceitas nos lugares
em que não .houver Estação fiscal para o selJo, pode
rão ser revalIdadas se pagarem o sello nos prazos que
o Governo marcar nos seus Regulamentos; aquellas
porém que forem pa sadas ou aceitas .n03 lugareR em
que hOllver 'a dita Estação, só o poderão ser pagando
até o dia anterior ao do vencimento, em vez do sell0,
20 por cento do respectivo valor. Iguahnellte serão re
validadas as que tendo pago antes de passadas ou'
aceitas, um sell0 inferior ao marcado, forem seiladas
até o dia d'o vencimento, pagando o tresdobro do se1l0'
de.vido. .

§ 2.° E as que forem passadas e emittidas sem pré
vio pagamento do seilo, e Dão forem revalidadas como
dispoem o § antecedente, sómente poderlto ser produ
zidas como documentos para qualquer eifeito legal,
pagando, em vez do seIlo, 40 por cento do respectivo.
valor.

§ 3.° As disposiçoes do artigo e pil.l'agraphos antece
dentes são applicaveis ás letras de cambio estrangei
ras, ou passadas fóra do Imperio, que forem aceita..".
endossadas, ou negociadas em qualquer parte· do Brasil,
em que tenbão pago o' seIlo marcado na TabeIla A.
§ 4.° Quem negociar, aceitar, ou pagar qualquer letra.

de cambio, e da terra, escripto á. ordem, ou nota pl'O
missoria passada no Imperio, ou qualquer letra de
cambio estrangeira, antes de haver pago o seIlo mal
cado na Tabella, será sujeito pela primeira vez á multa
de 10 por cento do valor da letra, escripto, ou nota,
e ao dobro na reincidencia. Se porém o negociador da
letra, escripto, ou nota fôr Oorretor não só ficará su
jeito ao dobro das multas, como na reincidencia ficará
inhabil para servir como Oorretor.

Art. 14. Todos os papeis, livros, etc., comprehendidos
nos §§ I e 2 do Art. 12 ficão obrigados <lO pagamento
do sello nos prazos que o Governo marcar nos seus
Regulamentos. E depois de findos os ditos prazos, os
que não tiverem pago o seilo marcado na TabeIla an-
nexa á esta Lei, e nas que o Governo organisar em
virtude do § 3° do A.rt. 12, não serão attendidos em
Juizo.

§ Lo Serão porém revalidados' pagando, em vez lID
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sell0, 20 por cento do respectivo valor, os que forem'
sujeitos ao seilo proporcional; e um seIlo vinte vezes
maior do que o marcado nas Tabellas os que o forem
ao sell0 fixo. E os que tiverem pago dentro dos refe
ndas prazos um sell0 inferior ao marcado, serllo tam
bem revalidados pagando o tresdobro do se110 compe
tente.

§ 2. 0 A falta do pagamento do se110 doa livros dos
Tabelliães, e Escúvães não prejudica aos actos e. criptos
nelles, se esses actos tiverem pago o seilo a que estavão
sujeitos.

§ 3. 0 Os Escrivães ou Officiaes Publicas, que escreve
rem actos, contractos, ou papeis obrigados ao se110, ou
que os receberem, e lhes derem andamento sem prévio
pagamentC' delle, além das outras penas em que posSão
incorrer, perderão o Officio, ou Emprego que exer
cerem.

Art. 15. FicM isentos do sell0 estabelecido por esta
Lei:

§ l.0 As letras de cambio, e da terra passadas, ne
gociadas, ou aceitas pelo Governo, e seus Delegados;
os bilhetes, notas promissorias, e quaesquer titulas de
credito emittidos pelo Thesouro Publico; os saques para
movimento de fundos de umas para outras Repartições
de Fazenda: as transferen~ias das Apolices da Divida
Publica fundada.

§ 2. 0 Os Processos em que forem partes a Justiça, ou
a Fazenda Publica, sendo porém o réo, quando afinal
condemuado, sujeito ao pagamento do sell0 respectivo,
e não fôr pobre.
§ 3. 0 As esc\'ipturas sujeitas ao pagamento da Sisa

dos bens de raiz, e bem assim as quitações, e outros
titulas de dinheiro provenientes de contracto, que já
tenha pago o devido sell0, de sorte que este se não
repita em uma mesma transaccãO. Esta disposicão 'po
rém não é applicavel á reformá das letras de éambio,
e da terra, ou á novação de qualquer outro contracto
!le emprestimo de dinheiro.

§ 4. o A.s mercês conferidas aos militares de terra e.
mar por serviços extraordinarios de campanha: aos
Principes e aos subditoli estrangeiros que se fizerem di
gnos da benevolencia do lmperio.

A.rt. 43. As Apolices dos emprestimos até agora decre
tados pela Assembléa Legi"lativa Provincial do Rio de
Janeiro, gozaráõ dos mesmos privilegios de 'que gozão
as Apolices do Governo Geral.
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ORO. 98 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1843.

Joaquim Francisco Vianna... , em consequencia de uu
vidas que tem occorrido, sobre dever-se, ou ns'o, exigir
das embarcacoes nacionaes ou estrangeiras, vendidas
em hasta publica, tendo sido condemnadas por innave
gaveis, a sisa respectiva; ordena ao Sr. Inspector da
Thesouraria... , que expeca as convenientes ordens á
Meza do Consulado, declãrando que as ditas embarca
çoes estãO sujeitas ao' pagamento da resl?ectiva sisa;
e recommendando que tomem as necessanas cautelas,
para que não se concluão as vendas publicas, ou par
ticulares, dellas, com destino a serem desmanchadas
tenhão, ou não, sido condemnadas, sem o prévio 'paga
mento da sisa; e outrosim, que mandando examinar
se algumas vendas se effectuárão sem tal pagamento,
faça arrecadar a sisa de todas as que constar que dei
xárão de a satisfazer; solicitando providencias, no caso
de encontrar obstaculos, e devendo dar conta ao The
souro da txeCução que der a esta ordem.

ORO. 104 DE 22 DE DEZEMBRO D:B: 1843.

Joaquim Francisco Vianna .. " declara... que, em cum
primento do § 2° da Lei 'de 25 de Março de 1831, os
bens adjudicados a Fazenda Publica em execucOes fis
caes, devem ser logo arrematados pelo mesmó Juizo,
por onde correu o feito j e assim cumpria ter-se pro
cedido a respeito da escrava de que trata no dito
Oflicio.

DRD. N. 3 'DE 12 DE JANEIRO DE 1844.

Joaquim Francisco Vianna... responde ... que se con
fúrma com o voto do Juiz Municipal e de OrphilOs, que
acompanhou o citado Oflicio: porque elle seg'uio a lit
teral disposiçãO da decisão do Governo n. 71 de 18 de
Junho de 1842, que expressamente exclue do imposto
da Dizima as justificaçoes de qualquer especi~, e de
clara que elle a deve haver tão s6mente daquillo que
é demanda propriamente tal; sendo certo que as jus
tificaçoes, ou habilitaçoes para a cobrança das dividas
de que se trata, nãO entl'llo nesta classe, pois são pro
cessos e formalidades que a Lei exige, como in
dispensaveis para a prova do debito, estando a isso
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compellidos os credores, que de outra sorte não podem
hav.er. o seu embolso, pur mais manifesto que seja
o duelto.

CIRCo N. 4 DE 15 DE JANEIRO DE 1844.

Joaquim Francisco Vianna... , declara... que, haven
do-se suscitado a questão se devem ou não ser consi
deradas corporações de mão-morta as Camaras Munici
vaes para o efi'eito de serem sujeitas á segunda decima,
unposta aos predios dessas corporaçoes :-Houve S. M.
o Imperador por bem, conformando-se com o parecer
da Seccão de Fazenda do Conselho de Estado, resolver
~m 3. deste mez, que as Camaras Municipaes não são
lDclmdas tiO numero das corporações de mão-morta, e
por isso não SãO sujeitas á imposiçs.o da segunda decima.

DECR. DE 'l3 DE MARÇO DE 1844·. (EM AV.
111 DE 1849).

Tendo ouvido o Meu Conselho d'Estado reunido, sobre
o parecer dado pela secção do mesmo Conselho a quem
pertence os Negocios da Fazenda, relativamente a du
vida proposta pelo Procurador dos Feitos da Fazenda
da Côrte, se o Juizo da Provedoria dos Residuos e tes
tamentos é competente para nelle se fazerem inven··
tarios : - Hei por bem Decretar, que se conservem as
cousas no estado em que se achão, até que haja re·
solUÇãO do Poder Legislativo, a quem compete estabe
lecer, a tal respeito, a regra que mais conveniente fôr.

DECR. DE 13 DE MARÇO DE 1844. (EM AV.
1'l'1 DE 1849).

Tendo ouvido o .feu Conselho d'Estado reunido, so
bre o parecer dado pela secção do mesmo Conselho a que
pertencem os neg'ocios da Fazenda, relativamente á du
vida proposta pelo Procurador dos Feitos da Fazenda
da Côrte, sobre o modo por que se deve executar o
Reg'. n. 150 de 9 de Abril de 1842, ácerca da cobrança
da dizima de Chancel1aria nos casos de preferencia;
Hei por bem Decretar; que nos casos de pl'eferencias
s6mente se deve exig'ir dos pl'eferentes o imposto,
quando se mostrar, que este não foi satisfeito antes,
ou no transito da sentença da causa principal, donde

P. F. 11 n



- 178-
..:-;. ~

procedeo a da preferencia'; e q'ue nesta hypothese. a
importancia da dizima, que foi paga, ~ão só deve ser
ig'ual a 2 D/O do valor declarado, ou arbItrado da. cou a
demandada na causa principal, mas tambem deve ser
accumulado ás cu~tas, que tem de resar sobre a parte
vencida, ou o executado.

ORO. . 32 OE 28 DE MAIO DE 1844.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do ,],he
souro Publico Nacional, em resposta ao Oflicio da The
souraria da Pro in"'ia das lagôas de 29 de Novembro
do anno passado, sob n. '13, declara ao respectivo. r.
Inspector, que o Juizo dos Feitos é competente para
fixar as lotaçoes dos. oflicios, e nem para desempenho
dessa tarefa são obng'ados a correr os Termo das Pro
vincias: pOIS na Ltglslação encontrão as precisas fa
culdades para por meios de reqnisiçõe ou deprecadas
obterem todas as informaçoes, e documentos das com
petentes Estações, e Autoridades.,. como sempre se pra
ticou; não 8endo portanto legItlffi2 a razão de impo.
sibilidade, que allega o Juiz de Direito e dos Feitos da
Fazenda.

REG. N. 36'1 DE '15 DE JUNHO DE 1844,.

Art. I: O imposto da' lojas, estabelecido pelo Alvará
de 20 de Outu1ro de 1812, pelo Art. 9.0 § 4: da Lei
de 22 de Outubro de 1836, e artigo 10 da Lei de 21 de
Outubro de 1843, seI á cobrado:

§ I: Nas Cidades do Rio de Janeiro, Bahia, Pernam
buco e Maranhão, na razão de 20 por cento do alLlg'uel
da casa ondeestil'eraloja; masnuncamenOs(le 12800.

§ 2. 0 Nas outras Cidades e Villas, e nos lugares do
Municipio da Côrte, fôra da Cidade, por nma Patente
para cada loja, cujo minimo será de 12:ti1800 e o ma
ximo de 40:tilOOO, na proporção seguinte:

l.D As lojas cujo fundo fôr do valor de menos
de 1:000:til. . . • . . • . . • . • • 12 800

2. 0 De 1:000:til a 2:000:til .•...•.. " . 20 000
3. o De 2:000:til a 3:000:til ..••.••..... , 30;,lP000
4.0 De 3:000;,lP e d'ahi para. cima . . . . . . .. 40:tilOOO
§ 3: Nas Povoacões, arraiaes, e quaesquer lugares

fóra dos designados'nos §§ antecedentes, 12~800 por cada
loja
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Art. 2: São sujeitas ao imposto do artigo antece
dente:

§ 1·.° Todas as lojas, armazens ou sobrados, em qne
se vender por grosso ou atacado, e a retalho, ou va
rejo, qualquer qualitlade de fazendati e g'eneros seccos
e molhados, ferragens, louças, vidros, massames, e
quaesquer outros de toda a natureza.

§ 2.· Todas as casas que contiverem generos expos
tos á venda, qualquer que seja a sua qualidade e q \Ian
tidade, comprehendendo-se as lojas de todas as fabricas
e oflicinas que tiverem expo tas á venda q uaesquer
obras ou generos de sua manufactura, como os de en
talhador, esculptor, marceneiro, peuteeiro, polieiro, ta
noeiro e torneira; de cutileiro, e espingardeiro, ferreiro
e serralheiro; de pintor, dourador e gravador; de al
faiate, sapateiro, colchoeiro e selleiro; de padeiro, se
beiro e outras semelhantes.

§ 3.° Todas as lojas de ourives. lapic1arios, correeiros,
latoeiJ'os caltlcireJro , etitallqueil'os de tabaco, boticarios
e livreiros.

§ 4.° Todos os botequins, tabernas e confeitarias.
S 5.° Todas as casa de con ignação de escravos.
S 6.· Todas as ca as Oll loja. em que ce vender carne

verde de vacca, carneit'o 0\1 porco, ou cltrne secca.
~ 7,· Todas as fabrica~ de chal'Utos.
S 8.° Toda. as cocheira, cavallariças, que tiverem se

ge 0\1 avallas de aluguel.
§ 9. 0 Os escriptori0s dos banqueiros, negociante.~, corre

tores e cambistas.
§ 10.° 0" cartorios de advogado comprebendidas os

que não assio'não os p.apeis do foro; escl'ivães, tabel
liães, di, tribuidore e contadores judiciaes.

Art. 3." ão isentos do impo:to (IS seguintes estabele
cimentos, não:-; vanelendo neBes generos ou mercado
rias algumas em i:jTOti'SO ou a retalho:

§ 1. ° O::; armazens de recolher, ou de simples deposito.
S 2.° Os trapiches de arrecadação e transito.
S 3." A fabricas.
§ 4.." As oflicinas e ca as de o:ffi.cio.
S 5. ° As estancias ou barracas portatei .
§ 6.° As casas denominadas de quitandas, em que s6

se venderem as miudezas proprias deste t.rafico.
§ 7. 0 As estalagens e ho"pedarias.
~ 8." As ca 'as ele jogos, museos, cosmoramas e dio

ramas.
. Ar~. 10. ão ujeitas ao imposto estalJelecido pelo ar

tlg'O 30 § 1.' ua Lei de 8 de Outubro de 1833, e elevado

•
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pelo artigo 17. da Lei de 21 .ele Outubro. de 1843, tod~s
as casas ele leIlão que se abrIrem, ou Se]fLO estabelecI
das em lojas de andar da rua, ou se achem em o
brados, uma vez que por taes sejã.o conhecidas ou no
meadas, e estejão publicamente franqueadas .

.A quota do imposto é :
Para a Cidade do Rio de Janeiro. 800' 000
Para a Bahia f\ Pernambuco. . . 400~000

Para as outras Oidades capitaes . 200. 000
Art. lL Sã.o sujeitas ao imposto especial de 80S000,

de que trats.o os artigos 17 e 18 da Lei de 21 de Outu
bro de 1843, todas as casas que se qualificarem com as
seg'uintes denominações, e contiverem os objectos abaixo
declarados:

§ 1.. As casas de modas que forem estabelecidas,
abertas, nomeadas e franqueadas nos termos do ar
tigo 10.

§ 2.° As casas que venderem moveis, roupa, ou cal-
çado fabricado em paiz estrangeiro.

§ 3.· As confei.tarias e perfumarias.
S 4.° As de armações de luxo.
S 5.° As em que se venderem escravos.
Art. 13. No caso de venda, cessão ou traspa'se por

qualquer titulo, das casas, lojas, etc., sujeitas ao impos
to de que tratão os Oapitulos Lo e 2.", o novo dono fi
cará responsavel pelo imposto devido, que o seu ante
cessor tiver deixado de pagar.

Art. ·14. O imposto é devido por inteiro desde logo
que se faz o lançamento, e depois em qualquer dia do
anno em que se estabelecerem as casa, lojas, armazens
etc., ainda que se fechem antes de findar o mesmo
anno.

Art. 15. Quando os collectados forem tão indigentes
que ns'o possão pagar o imposto, serã.o al1iviados delie
dentro do anno .do lançamento, procedendo-se ás infor
maçoes conv.ementes, de que se fará no mesmo lança
mento espeCIal declaracão.
',Esta disposiçãO porém não é extensiva ás casas de

leIlão.
Art. 19. Nenhuma accão poderá o collectado propor

ou defender em Juizo sobre o objecto do negocio da
respectiva casa, loja, etc., sem que mostre alli pelo co
n.hecimento competente estar quite do imposto do ul
tlmo anuo, no acto de propor ou defender a accão.

Art. 27. São sujeitos ao imposto de 4~800, estabele
cido Jlelo § 3: do Alvará de 20 de Outubro de 1812,
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todos os barcos que nM navegão fóra das barras dos
portos do Imperio, que !?e alugão e andão a frete, e
empregados em serviço de transporte de generos, a
saber:

L· Os saveiros.
2.· As lanchas.
3.° As falúas e escaleres.
4. o Os botes, e catraias.
5: As jangadas, ca;nôas e outras embarcações de qual

quer fórma e denommação.
Art. 28. São isentas do imposto:
1.o As canôas empregadas em serviço particular. de

donos dellas, e as que se empregarem nas pescarIas,
ainda oue estas não sejão constantes.

2. o Âs jang'adas e quaesquer barcos destinados e em
pregados exclusivamente nas pescarias.

3. 0 Os botes, escaleres e lanchas pertencentes a em
barcaç~es de barra fóra, que forem sujeitas á imposiçãO
respectlva. .

4. o O:j barcos pertencentes ao serviço e costeio das
caieiras, cortumes, olarias e outros estabelecimentos de
industria fabril ou rural de que fizerem parte inte
grante.

Art. 30. Ias Mezas do Consulado e de Rendas, e em
qualquer Estação ~scal, não se expedirá conhecimento
do pagamento de SIsa dos 5 por cento das compras e
vendas que se fizerem dos barcos do interior, sem que
estejão quites para com o imposto annual dos '4~800 a
que são sujeitos.

Art. 32. Os collectados, que não tiverem pago os im
postos nos prazos marcados no art. antecedente, IJaga
ráo mais a DI ulta de 3 por cento do valor dos impostos
a que forem obrig'ados, a qual será applicada aos Rece
bedores da Estacão fiscal que fizerem a arrecadação no
domicilio dos devedores. Os que assim não tiverem pago
o imposto, e a mnIta dentro do semestre seg'uinte ao
vencimento, erão executados pelos impostos vencido e
multa incorrida.

Art. 33. Findo o semestre, se extrahiráo do livro do
lançamento certidões do que se achar em divida, c m
as precisas declarações, as qUMS serão remettidas ao
Juizo Pl'ivativo dos Feitos da Fazenda da Provincia,
para proceder á sua arrecadação executivamente den
tro do semestre addicional do exercicio de cada anno.
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ORD. N. 46 DE 13 DE. JULHO DE 1844.

Manoel Alves .Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Publico 'acional, em resposta ao Officio do
Sr. Inspector da Thesouraria da Pl'ovincia da Bahía
de 23 de Março ultimo, sob n. 55, pedindo esclareci
me.ntos a respeito de ben., adjudicados á Fazenda por
falta de licitantes, declara-lhe que na execuções da
Fazenda Nacional quando a esta forem adjudicados os
bens penhorados com o abatimentú leg"al á falta de lan·
çadores, se ha de mandar notificar os executados para a
remissllo se a quizerem fazer, nos tt'rmos da Ord. L. ;2.0,
tit. ó3, § 7.°, e do Regimento dos Contos Cap. 82; e
sendo estes executados lançados da remissao, entllO se
devem os mesmos bens pôr novamente em praca, e
andar em pregão, em ob ervancia da Lei, e das' or
dens a respeito, por t,llltO tempo, quanto tenhãO an
dado, e sido apregoados anteriormente, sendo depoifi
inscriptos nos Pruprios se não houverem lançadore...

ORO. . 48 DE 16 DE JULHO DE '1844.

Manoel AIves Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Publico Nacional, declara ao Sr. lnspector
da ThesoUl'aria da Provincia de que ás Me-
zas de. Rendas, e Collectorias não se devem abo
nar as commissoes, que c(lstumao levar pela arreca
dacno das rendas a seu carg'o das sommas proveniputes
dos bens va~'os, e da de defuntos, e ausentes recolhido"
á ThesOllra1'la; mas que a de 1 0/" de que trata o al't. 26
do Regulamento de 9 de Maio de 1842 a favor do Pro
curador da Fazenda, deverá ser dada a todos os que
fóra da Capital servirem de Fi 'cae na promocão das
arrecadações de q ue trata o citado Heg"ulamellto.

ORD. N. 56 DE 27 DE JULHO DE. 1844.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Tbe
souro Publico Nacional, respondendo ao Officio do r.
Inspector da Thesouraria da Província da Parabyba de
20 de A.bril deste anno, n." 23, sobre o procedimento
que lhe cumpre ter por parte da Fazenda Publicl'l, quando
as casas das Collectorias da mesma Fazenda suffrãü in
cendio, ou inondacáo, declara, de accordo com o voto
dQ Tribunal, que todas as vezes que o prejuizo :pl'oceder
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de incendio, inundação, ou ?'utro qualquer incidente de
caso fortuito, ou força malar, devem os Empregado~

respon ayeis, a cujo carg'o estiver zelar os interesses da
FazenJa, justificar plenamente no Juizo competente, e
com audiencia do respectivo Fiscal, Dão só que ta.1 caso,
ou força maior a~ontecera; mas tambem que elIes Em
pregados llem lhe derão cau&a, nem deixárão de pôr
todos os meios a seu alcance para prevenir, ou attenuar
os tstragos; fornecendo-se-lhes immediatamente outr0s
livr0s para a escripturação, que se fará por em quanto
em cadernos,

ORD. 58 DE 30 DE JULHO DE 1844.

Manoel Alves Branco ... attendendo a que nas duas
orden expedidas pelo l'ribunal em 18 de Junho de 1842
e 12 de Janeiro de 1844, por que se declarou DãO se dever
pagar o imposto dos 2 % decretado pelus LL. de 31 de
Outubro de ]835 art. 9.· § 2.·, e de ')2 de Outubro de
1836 al't, 14 21, em sub-tituicão da dizima de Chan
cell~ria uas habibt,ações, e justúicações de qualquer es
pecle, comprehenclidas as que se fazem para a cobrança
de divida das herança:; jacentes, e de bens de defuntos
e ausentes, se contém decisões, em prejuizo da Fazenda
Nacional, mais amplas do que convem, reconheceu a
necessidade de as reduzir aos devidos limitados termo ,
conforme a letra a espirito das referidas leis. Porquanto,
e é certo não serem verdadeiras, e propriamente de

mandas, as habilitações de herdeiros, ou legatarios, para
haverem as heranças e legados, que lhe, pertencem, dos
bens dOli defuntos e aU'tlDtes, ou a heranças jacentes;
as habilitações de serviços feitos ao Estado para se haver
a remuneração delle'; as habilitações das viuvas, filhos
c filhas, mãlS etc, dos O:fficiaes Militarea, para haverem
o meio soldo; a habilitações do. herdeiros, e cessio
Darias de credores da li'azenda Nacional, para haverem
o pagamento de diVIdas liquida e incontestaveis , as
justificações ue identidade, idoneidade, e legitimidade
de pes oas para qualquer fim; e as justificações, que e
fazem de lJuae 'qneT [actoe, nece sarias como prepara
toria. para a pl'oposi.ãO de llelllandas; poi que t'ID todas
estas habilitaçõe , e ju::;tificações, e outras semelhantes,
certa e jJositiva.mentenada se pede, nem ha nellas réos
chamados a Juizo para que ejão obrigados a dar, OLl
fazer alguma cou a aos hauilitandos e ju titicantes :
não acontece o mesmo a respeito das justificarões de
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dividas de defuntos e ausentes, e de herancas jacentes,
que sltO realmente acções intentadas em Juho, ou ver
dadeiras demandas dos credores, propostas contra os ad
ministradores e curadores dos bens e herancas, como
réos pedindo-se por ellas que sejão estes condemnados
a fazer-lhes o pag'amento das dividas que se pretendem
justificar; com a mui notavel differença de que ne tas
deve haver sempre a ,sen~ença definitiva de absolviçãO
ou condemnacão dos JustIficados, que figurão de réos,
e nas ontras' habilitações e justificações se limitão os
julg'ados a declarar habilitados ou não os habilitandos,
justificados ou não os factos que se articulárllo. E por
tanto limitando as sobreditas deci,ões de 18 de Junho de
1842 e 12 de Janeiro de 184-1, declara que o imposto
dos 2 '/0 é devido da importancia das dividas que se
demandarem dos bens dos defuntos e ansentes, e de
heranças jacentes, ainda que as demandas intentadas
sejão por justificações.

ORD. 61 DE 31 OE JULHO DE 1844

Manoel Alves Branco... em vista do Officio do Pro
curador Fiscal... pedindo esclarecimento a respeito das
casas de quitanda, para melhor arrecadação do imposto
a que as suppõe sujeitas, declara ao Sr, Inspector... ,
em additamento á Ord. de 31 de Janeiro deste anno,
que por quitandas se devem entender aquellas casas
em que principalmente se vendem verduras, frutas,
carVão, lenha, ovos, e outras miudezas semelhantes,
ainda que nellas tambem se vendão algunR generos co
mestiveis da terra, como farinha, arroz, milho, etc., por
peso ou medida em pequena quantidade.

AV. 62 DE 31 DE JULHO DE 1844.

o Sr. Administrador da Recebedoria do Municipio, em
solucão ao que representou em 15 do corrente sobre o
pagámento dos Novos e Velhos Dír'eitos de que trata o
S 43 da 3.' parte da Tabella annexa á L. de 30 de N0
vembro de 1841, e do sello proporcional do art. 6. 0 do
Reg. de 26 de Abril deste anno, das escripturas de doa
ÇãO de apolices dos Fundos Publicos, fique na intelli
gencia de que a respeito dos Novos Direitos não se
podem considerar as Apolices com mais privilegias que
os expressamente outorgados pelo art. 37 da L. ele 15
de Novembro de 1827, e art. 15 S 1.0 da L. de 21 de
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Outubro de 1843, que nã.o é licito ampliar, apf'zar de
qualquer analogia ou identidade de razão; .quanto,
porém, ao seIlo, não devem pagar o proporcIOnal do
art. 6.° do Reg., mas o fixo da escriptura, porquanto
a doacao não é mais que uma transferencia de 1'IpO
lices,oa qual el:ltá isenta pelo dito art. 15 § l.0 da Lei.

Ol-tD. . 62 DE 24 DE AGOSTO DE 1844.

Manop.l Alves Bmnco. Presidente do Tribunal do The
souro Publico Nacional~ dechl,ra ao Sr. Inspector da The
souraria da Provincia da Bahia, em resposta ao seu
Offi.rio do primeiro do corrente, sob n. 150, que não d..we
ficar parada a execuçã.o que se promover por pente da
Fazenda Jacional contra qualquer devedur seu, que a
esse tempo requeira pagar em prestaçoes; porquanto
as execucOes promOVidas e pendentes contra o deve
dores da fnesma Fazenda se nã.o devem suspender por
motivo algum, sem positiva expressa ordem do Thesouro
Publico Naciona!.

AV. 87 DE 1 DE OUTUBRO DE 1844.

Em Off. n. 23, datado de 23 de Abril do presente anno,
participou essa Presidencia ao fini terio ora a meu
cargo que o Juiz Muni ipal do termo do Páo d'Albo,
achando-se no exercicio de Juiz cio ivel da mesma Co
marca, solicitára saber se, na fórllJa do Aviso Imperial
de 28 de Julbo de 1843, devião competir a abertura e
mais processos dos testamentos ao Juiz Municipal ou
se, competindo todas as attribuiçoes da Provedoria dos
Residuos aos Juizes do Civel, aquelle citado Avi o só
devia ter etreito nos lug'ares onde se achão efTectivamente
abolido os Juize do Civel, cabendo-lbe a elie, como
Juiz do Civel interino, as funcCOes de cumpril' os tes
tamentos; e tendo o sobredito Ofticio sido presente aS.
M. o Imperador, houve o Mesmo A.ugusto Senhor por
bem, em conformidade com o Parecer do Conselheiro
de Estado Procurador da Corôa e Soberania Nacional,
approvar a deciSão, dada por essa Presidencia, de ntlo
poder o cito Av. ter efi'eito naquella Comarca, no caso
em questão, visto haver ainda alIi o Ju~z do Civel, cujas
attr!buiçOe~ o Juiz Municipal exercia, e que por isso
deVia contmuar a exercer as funcçOes inherentes &0
mesmo cargo.
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STR. EM ORD. 8~ DE 3 DE OUTUBRO
DE 184,4.

Art. 1.0 Aos Iuspectores das Alfandegas, e Adminis
tradores de Mezas do Consulado, e ao da Recebedoria
da Côrte, compete conhecer dos contrabandos appre
hendidos em flagrante, não s6 para julgar a procedencia
da apprehensão, e ordenar os mais termos do processo
até a final execução, na conformidade do Cap. 11. do
Reg'. de 22 de Junho de 1836, mas tambem para a lm
POSiÇiLO da multa decretada pelo art. 177 do Cad. Cl'im.

Art. 2.° Quando as suas decisoes tive['em passado em
julgado, esg'otados todos os recursos legaes, os ditos
Inspectores e Administradores, por Oflicios seus com é1S

certidoes da deciSão, e do valor do contrabando, porão
os réos a di 'POSiÇão dos res' ectivos Juizes Mimicipae. ,
para em execucão da dita deciSão, fazerem effectiva a
liquidação e arrecadacão da multa, nos termos dos arts.
423 e seguintes do Reg-. de 31 de Janeiro de 1:::-42.

ORO. N. 90 DE 5 DE OUTUBRO DE 1844.

Tendo representado o Procurador dos Feitos ela Fa
zenda, em Oflicio de 18 de Julho, a' necessidade ue
varias providencias para maior aclividade na cobrança
das dividas da Fazenda Nacional, e conformando-me com
o parecer do Conselheiro de Estado Procurador Fi cal,
communico a Vm. vara sua intelligencia e execução;
l°, que se eX'jja do dito Procurador do' Feitos uma
avaliacão razoavel dos rendimentos dos Ofliciaes de J us
tiça d'o Juizo, provenientes da porcentagem que lhes
compete, e dos aalarios que cabrão das partes, para se
deliberar a respeito da gratificação que para e~les se
pretende; 2.", que não p6Je tl'r lugar por determmaçüo
do Governo, ou do Thesouro, declarar os Officiaes do
Juizo dos Feitos pl'ivativú do dos defuntos e auseutes;
mas que poderá ter em lembrilllCa. e ta providenóa para
com outl'as, que occonao, se prõpôl' á Â!;sembléa Geral
Legislativa.: 3.", qu~ podem haver avaliadores paI' parte
da Fazemla Nacional, approvados pelo ThtlsOllrO Nacio
nal, para procederem a todas as avaliacoes dos bens
moveis, semoventes e de raiz que se fizer-em por man
dados e despachos do Juizo dos Feitos, nas execuçoes
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que nelle se promoverem, e em quaesquer outros casos;
mas que por haverem taes avaliadores c.ertos por parte
da Fazenda Nacional, se não póde impedir ás partes in
teressadas que llomeem os seus avaliadores, e os pro
ponhão á approvaÇão do Juizo, por meioR e em tempo
competentes; pai::; que áquelles se não póde rlHr o ca
racter ele Empreg'ados Publicos geraes, para excluirem
a e, colha da parte' dos que pretenderem que com elles
concolTão nas anlliGlcõe:: 4.·, que será muito conve
niente para o adiantáloento dos proce. sos da Fazenda
Nacional, autorisar o Procurador dos Feitos a fazer as
rlespezas miudas, cnjlJ adianthmento se faça indispE'n
savel, dando mensalmente conta dellas e não incluindo
no numero dessas de peza adiantadas as que forem de
salarios do Escrivão e Offi.ciaes do Juizo, que venr.em
ordenados. e que op-portunamente hão de haver das
partes os mesmos Ralarias; nem as diligencia mera
mente ex-officio, que os empregados devem fazer gra··
tuitamente, salvo o caso em que especialmente forem
autol'isados pelo The80ul'0 Publico acional: 5.·, que
nilo póde ter lug'ar o restabelecimento da porcentagem
que primeiramente se havia estabelecido para os Em
pregados do Juizo.

ORO. 98 DE 29 DE OUTUBRO DE 1844·.

Manoel Alves Branco.... responde.... 1.0 que, na con-·
formidade das disposições do art~. 19 e 20 do Reg. de
26 de Abril deste anno, todas as pl'ocuracões judiciaes
ou apud acta, por escriptura em Nota, ou fóra (lelIa,
particular s, são sujeitas ao mesmo se110 de 160 réis
por cada meia folha: 2: que as procurações judiciaes,
e feitas por tabelliã.o na Nota, ou fóra della, que não
pagarão u e110 antes da assig'natura do TabeIlião, ou
Escrivão, ,ão sujeitas á revalidaçã.o e multa correspon
dente: 3.· que as escripturas de contracto sujeitas ao
'ello proporcional, na fórma do art. '1' do Regulamento,
devem pagar a taxa aottlS de serem lavradas no livro
das Notas; e este pagamento feito na estacão compe
tente, deve constar por conhecimento della, éomo dispõe
o al't. 41, sem er preciso levar-se a essa Estação o livro
da::; Notas, ou o bilhete ela. distribuiç"o: 4,° que otra'
lado da escl'iptura uão sujeita a seIlo proporcional deve
o seno fixo, c\)mo o traslado de qualq uer outra, e na
fórma do ê rt. 19 do Regulamento, antes da assignatura
ou concerto,
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ORD N. i\)2 DE 29 DE OUTUBRO DE 1844,.

Illm. e Exm. Sr.-Respondo aGI oflicio de V. Ex. de
12 de Julho, 11. 22, relativo ás duvidas do Juiz dos 01'
phãos do termo de Nictheroy, se deve ou não entregar
ao Vice-Consul de Portugal os bens de um subdito da
sna Nação, que morr.eu intestado, e pedindo esclareci
mento sobre a maneIra de haver-se na escolha de Cura
dores aos bens dos defuntos, sendo que os nomeados
resignão as nomeações por não quererem prestar fianca;
que, quanto ao primeiro objecto, deve cumprir exaéta
mente a litteral disposiçãO do art. 43 do Regulamento
ele 9 de Maio de 1842; e a respeito do segundo, que no
caso de serem as heranças e bens arrecadados de pe
quena importancia, e não haver quem de sua guarda e
administra cão se queira encarreg'ar com prestacão de
fianca, confira a curadoria e administracão, sem esse
onus, a pessoa qy.e tenha sufliciente abonaÇãO para por
ella responder.

ORD. N. 105 DE 30 DE OUTUBRO DE 1844.

Manoel Alves Branco. Presidante do Tribunal do Tl1e
souro Publico Nacional, responde ao Oflicio do Sr. Ins
pector da Thesouraria da Provincia do Ceará de 26 de
Setembro proximo passado, n. 80, pelo qual tratando do
facto da cessacão do meio soldo que percebia D. Isabel
Maria Pimentél, em razão de ter passado a segundas
nupcias, pede esclarecimentos sobre o sentido genuino
da Lei de 6 de Novembro de 1827; declara: 1.0, que o
soccorro da Lei de 6 de Novembro dito, é devido n9.o
conjunctr\mente, mas por escala: Lo, ás viuvas j 2.', ás
filhas solteiras, ou filhos menores de 18 annos na falta
daquellas; 3. 0

, ás viuvas mãis dos Officiaes na falta de
viuvas e filhas, ou filhos menores: 2.', que fallecenclo
as viuvas dos Ofliciaes que esta vão no gozo do meio
soldo, ou passando a seg'undas nllpcias, se devolve esse
meio soldo ás filhas e filhos que então se acharem nas
circumstancias da Lei, e o mostrarem pela competente
habilitacão: 3. 0 , que no caso de pertencer o meio soldo
ás filhas ou filhos, se lhes dá repartidamente, e no caso
de morte, ou de chegarem os filhos á idade de 18 annos,
não succedem os irmãos uns aos outros, mas vaga a
sua respectiva quota para a Fazenda Nacional.
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ORO. 106 DE 30 DE OUTUBRO DE 1844.

Manoel Alves Branco.... responde que, para serem
devidas as sisas dos bens de raiz, não é preciso que as
compras e vendas, e trocas delles se fação por escrip···
turas publicas, que supposto se exijão para prova em
J l1izo, não ão comtudo da essencia destes contractos:
-que os O:ffi.ciaes da Fazenda Nacional devem exigir o
pagamento da respectiva sisa do preço das vendas dos
bens de raiz, de que tiverem noticia, e se tiverem feito
por e cripturas particulares, amigavelmente, ou pelos
meios judiciaes, quando de outro modo o não consigão :
e que destas mesmas vendas, as'im particularmente feitas
,:,:em pagamento da sisa, como das que se fazem por es·
cripturas publicas, com diminuição do verdadeiro preço,
tem lug'ar a denuncia de que trata o § 9.° do A.lv. de 3
de Junho de 1809; o que se deverá fazer publico, se
parecer preciso.

ORD N. 109 DE 5 DE JOVEMBRO DE 1844.

Respondo ao O:ffi.cio que Vm. me dirigia em data de
26 de Outubro, sobre a duvida que occorria a respeito
da entrega da porcentagem deduzida do liquido pro
Ul1cto dos bemi de défuntos e ausentes, vagos e do evento.
de que trata o al't. 26 do Regulamento de 9 de Maio d'e
1 4.2, que essa porcentagem compete áquelles Empre
gados que se achllo em actual exercicio, ao tempo da
entrada do dinheiro no respectivo cofre.

ORD. N. 111 DE 8 DE NOVEMBRO DE 1844.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do The
souro Publico Nacional, em resposta ao O:ffi.cio do Sr.
ln pector da Thesouraria da Pl'ovincia da Bahia de 28
ue Setembro ultimo, sob n. 211, acompanhando a re
presentação do respectivo Procurador Fiscal, relativa
mente á arremataçã<? das propriedades que SãO adjudi
cadas á Fazenda NaClOnal em seu pagamento; declara-lhe
que taes bens se devem arrematar por um justo preco
a dinheiro á vista, e jámais a prazos, que além do prê
juizo da ~azenda, tem os ~nconvenientes que bem pon
dera o dIto Procurador FIscal: sendo muito de notar
que não haja licitantes que cheguem aos preços da ad
jl1dicação, o que induz a crer que as avaliações fôrao
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exageradas; e neste caso cumpre que sejão responsabi
lisados os avaliadores pelo prejuízu causado á Fazenda
Nacional.

AV. 124 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1844·.

Respondo ao Oflicio que Vm. me dirig'io em 5 do cor
rente, versando sobre os bens que possuia em Portugal
o fallecido Antonio Ribeiro Gomes Bastos, que não se
póde fazer aqui a arrematação de bens de raiz exis
tentes em palZ estrangeiro, nem me mo proceder-se a
respeito delles de qualquer modo: por isso que nüo são
slljeitos á jurisdicçãO do Juizo dos Orphãos, nem as leis
do Brasil; devendo a sua arrecada CãO e administracão
ser feita cúnforme as leis do paiz em que se achão..

OHD. . 126 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1844.

Tendo o Tribunal do Thesouro resolvido, sobre repre
sentação do A.judante do Procurador dos Feitos da Fa
zenda na Côrte, que a este FUilccionario se deve con
siderar, para o respectivo exercicio, nos mesmos termos
em que era con"iderado o Aj udante do Procurador ela
Fazenda Nacional, na conformidade dos Decretos de 18
de Novembro de 1690, e 8 de Setembro de 1805; isto
é, destinado para dar expediente aos papeis e diligen
cias que o Procurador dos Feitos lhe commetter para
ajuda-lo, e .'ubstituir o mesmo Procurador dos Feitos nos
seus impedimentos, assim o cúmmunico a Vm. para sua
devida intelligencia.

AV. ã DE 16 DE JANEIRO DE 184rJ.

~ Em vista do que Vm. representou em 8 do corrente,
relativamente á ordem expedida em 7 de Dezembro, em

. solUÇãO ao seu Uflicio de 22 de Novembro, sobre a he
ranç.a de Felippe J llstiniano Costa Ferreira, cumpre-me
dlZer··lhe que procede a sua duvida, porque certamente
os bens não se devem adjudicar á Fazenda Publica, em
qllaBio bouver herdeiros dentro do lO.· gráo ...... Quanto
á arrelOatacão da fazenda, sendo certo que pelo antigo
Reg'nlalllenio se não l:l.nematavão os bens de raiz antes
de tindos os 6 mezes, no Reg. de 9 de Maio de 1842 não
ha aJ,tigo algum expres o que estipule e te prazo;
llntel;, determinando o art. 34 que dentro de 6 mezes
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depois ue concluido o inventario nenhnma herança ja
cente possa ser conservada elll poder dos Curadores, se
c~mclue que a aLTemataçilo é permittida antes d.e nl
tlmal'-se aqueIle termo maximo, quando, segundo lllfor
ma, se manifesta o irreparavel damuo, que resulta da
demora, e muito mais se se alienarem os escravos em
separado.

AV. 17 DE 12 DE FEVEREIRO DE 1845.

Illm. e Exm. r.-Uma vez que se dê a devida e
Iitteral intelligencia ao art. 3. 0 do Regulamento de 9 de
Abril de 1 42, nenhuma razão haverá. ara se figurarem
du vidas, como as que constão do Officio do Juiz Muni
cipal e ele .Orphão de Vassourl-ls e Valença, cuja cópia
acompanhou o de V. Ex, de 21 de Janeiro ultimo, 1'ob
n. 5' por se determinar aIli re trictameote q!le o vêllor
(la cousa" demandada :.eja sempre rpg'ulado pElo pe
dido nas accões, e não pelo que depois accre ceI', e fôl"
julgado ou apurado nas Execuçoes; estando reg'nlado
nos art!g'o' seguintes a maneira ue levar a C'ff.::i to sLa
di, POSiÇãO, segundo os diversos termos das cau as, e
sendo inutil saber-se. se o que se pede é principal ou
juros, ou ambas as cousas juntamente, e ncio. o indagr1r
quaes sejão os intere ses que forem julgado " ou que
Das Execuçõe ::;e accumularem ao peditorio das acções;
o conectivo que o Reg'ulamento estabelece para o caso
de fraude, é o que está determinado no art. 8. 0

REG. 409 DE 4 DE JUI HO DE 18M),

rt. 4." i::i l'ão iambem sujeitos ao pagamento uo irn
po~to os predio, occupados gratuitamente, e aquelles que
não e 'tando effectivamente habitados, se acharem mo
biliatlos.

A.rt. 6,0 As di 'posições do 2: do art. 21 do Regula
mento de 16 de A.bril de 1842, devem entender-se da
maneira, eguint , a 'aber:

§ 1.0 Quando . e penhorarem os alugueis dos predio;:,
de que se dever decima, os actuaes inquilinos, se l1elle"
se quizerem conservar a~signaráõ termo de depo itario
do,;; aluguei:. futul'o para os recolherem á Hecebedori;L
no tempo de seu \'encímento até se eífectuar o paga
mento do imposto devido, slljeitando-se para este ás Leiti
dos tlepositario. j udiciaes.

§ 2: e ao tempo de se fazer a penhora o preclio nilQ
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estiver alugado, achando-se porém em termos de o ser
ou se o inquilino se mudar, o Administrador da Rece
bedoria o alugará a pessoa idonea, que assigne termo,
e se sujeite ás obrigaçoes do § antecedente. Se em
qualquer destes casos o Administrador da Recebedoria
entender ser precisa fiança ao inquilino, o fiador que fôr
apre;;entado assignará o mesmo termo de depOSItaria.

§ 3. o Não estando o predio em circumstancias de ser
alugado ao tempo de se fazer penhora, por estar em
ruina, será e11e mesmo penhorado, segumdo-se a seu
respeito os termos na conformidade das Leis, que regu
}ilo as execucoes fiscaes.

Art. 9: Fiéa revogada a disposição do A.rt. 12 § 4: do
Regulamento de 16 de Abril de 1842, e todas as mais que
estiverem em opposiÇão ao presente.

REG. 4'10 DE 4 DE JUNHO DE J8M>'

Art. L· São comprehendidos na disposição do A.lvará
de 17 de Junho de 1809, para pagamento da taxa do se110
das herancas e legados, os Estrangeiros (art. 31 da Lei
n.· 317 de ~1 de Outubro de 1843), e de11es se cobrará nos
mesmos casos, e pela mesma {órma, por que se cobra
dos Nacionaes.

Art. 2: O pagamento da taxa a que se offerecer qual
quer herdeiro, nos termüs do art. 5. 0 do Regulamento de
28 de Abril de 1842, se poderá tambem fazer, em qual
quer estado que esteja o inventario, logo que se poesa
direitamente liquidar o imposto, ou elIe esteja liquido
pelo testamento.

Art. 3: Sempre que se houver de apresentar louvados
por parte da Fazenda Nacional, nos casos de que trata
o dito Regulamento, devem elles ser nomeados pelo Ad
ministrador da Recebedoria do Município. (Portaria de 6
de Junho de 1842.)

Art. 4: Os escrivães dos Juizos, perante quem se pro
ceder á arrecadacão, e inventario dos bens dos falIeci
dos abintestados, ode que se deva pagar taxa, que deixa
rem de cumprir a disposicãO do al't. 19 do Regulamento,
incorreráO em uma multa·de 50~ por cada um inventario,
qUf< deixarem de remetter á Recebedoria do Municipio,
para o effeito de ser inscripto, a qual será imposta
pelo Procurador dos Feitos, e applicada á Fazenda Na
cional.

Art. 5.· No principio de cada trimestre remetter-se-ha
ao Procurador dos Feitos um extracto da inscripção, que
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se tiver feito no trimestre anterior, p',ra proceder á di
ligencias que lhe incumbe u H.eguJamenro.

Art. 6,' A quota do iwposto, estabelecida pelo § fl.O do
SObl' dito AIvará de 17 de J unho de 1809 será deduziLla. na
fórma seguintp.:

L" Pdas q'litaçoes, que der m os herdeiros, ou lt'ga
tarios, por effdtn de te ·tamt'nto que não forem ascen
dellte' ou de cpndt>ntes do te. tatlor, e pagará a taxa
cort'espon(.leute á decirra do valor da herança ou legado
que eJfectlvamente se arrecadar.

2.° Pelas quitaçoes iUI~ derem os herdeiros abintes
ta(lo, que nav for fi d:::si'eTIl!tlote , ou ascendente.~ do
fallp.cido, mas pArentes até·o 2: gráo inclu ive, na fórma
do Dil'eito Oanonico, pag;,r-se-ha a quota igual á decima
da. herança q\I e rea 1mi lUL se anecadar.

São parentes collatel'?e~ ou tl'an ver.::.aes dentro do 2.'
grá(J, para "erem 'ajeitas sómente ao imjJosto ela de~ima
da herança havil1a por testamento ou abintestado :

1. o Os irmã.os.
2: O::; obrinhos fi.1he.s de irmãos.
3. ° Os tios irmãos do 3 pais.
4. 0 Us pnmos filho lo~ tios irmáos dos pai•.
3.° Pelas quitações, c ue em igual caso derem os pa

rentes do fallecido inte tado fóra do eguado gráo, se
pag'ará a taxa ig'ual á 5.' parte da herança arrecadada
por elle .

Art. 7.° São isento, d ) pagamento do irnpo to :
1.0 As herança e leg-allo ou usufrllcto deixados á Santa

Oasa da Iisel'lcordw, aos Expo,tos, ao RecolhimE'nto,
como partes integmnte5 deste instituto. (A.lvará de 28
de etembro de 1810, e Resolucilo de 13 de Dezembro
de 1831.) •

2: o~ premias ou leg adas deixados aos testa.menteiro"
que nHo excedel'em á ',illtena testamentaria. (Resoluçao
du 1.0 de Julho de 1817.)

3. o A herançrls ou lEgados consistentes em apolice de
fundos publico' e se S Jlll'OS. (Art. ';',7 da L. de 15 de
Jovembl'o de 1827.)

Art. 8: A~ g'uias paf,sadas pE'los EscrivHes dos Jl]izos
perilntcl quem se fizere TI os inventarlOS ou se Qel'em as
Clmlas te"tall1p.lltarias, ·.)ara pagamento do impo"to de
verao contel' o anno dt) fallecimento do testador ou
abintestado, a natureza da herança ou legado, e a decla
ração do gl'áo de parentesco do hel'd('iro.

Al't. 9.° A cobrallça ':1a taxa devidri' das heranças já
invental'Íada., e plll'tIlh d.a , que não tivel'em sido pagns
deDLro do prazo de 8 dias, da data da :::entençlls da

P. 1'. II ia
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partilha, ou de~pachos de entreg~, tenha-se ou .não ve:
rificado o recebimento pelos herdeIro;; ou legataJ'los, sera
promovida pelos meio:3 executivos na fórma do art. 11 do
Regulamento.

REG. 411 DE 4 DE JUNHO DE 18M>'

A.rt. 3.· SerlLO isentos du pagamento da Taxa annual
dos escravos os que não tiverem idade completa de 12
annos, 0 que se verificara á vista da certidao de bap
tismo, e exame da matricula.

Art. 4" Os escravos, que entrarem nas Cidades e Villas
com o destino de serem vendidos, serão manifestados na
Estacão Fiscal competente, parI! serem matriculados até
terem novo destino; mas de nenhum, de que se mustre
paga a Taxa em qualquer Repartição competente do ]m
perio, se exigirá outro pagamento dentro do anno, ainda
que a propriedade delles seja transferida a outros se
nhores.

A1,'t. 7. 0 Os escravos que transitarem, ou se demorarem
nas Cidades e Villa::: com passaportes ou guias das Au
toridade" competentes, sem uestillo de nellas residirem,
nilo serilo ahi sujeitos á matricula; salvo se e:3sa demora
exceder o tempo dos passaportes 011 guias, que se não
passarão por mais de seis mezes; tambem não serão
sujeitos á matricula os escravos que se reeolherem ás
prisoes publicas das ditas Cicla les e VilIas, e qlle teubão
de reverter aos seus donos mediante as convenientes
justifieaçoes.

Art. 8.· Serilo solidl-trios ao pagamento d o imposto da
Meia Sisa da compra e venda doiS escraVOS que 'e fizer
no Municipio da Côrte, o vendedor e o conlprador : o
vendedur do escravo só ficará desonerado desta re"pon
sabilidade quando entregar o escravo vendiJo ao com
prador, á vista da quitaçilJ do imposto, pas:~ada pela
Recebedoria do M'luicipio, e annotilda com a verba da
transferencia, extrabida da matricula respectiva.

AV. 96 DE 5 DE JUNHO DE 1845.

mm. e Exm. Sr. - Ao Ofli ia de V. Ex. de 8 de Maio
ultimo, n. O 70, que trata da duvida proposta pelo Juiz
Municipal da VilJa do Conde, sobre estarem ou nno su
jeitos ao § UDlCO do A.rt. 6." elo Regulamento de 26 de
Abril de 1844 os inventarias daquelles que mOl"l'êrão
antes da publicação da Lei, embora seja posterior o
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inventario, respondo que assim como o dito Regulamento
a ninguem obrlga a passar creditos e escripturas pu
blicas ele dividas, ou de outros quaesquer contractos,
só para o fim de produzirem o respectivo imposto do
sello para a Fazenda Pu blíca, da mesma sorte nM se
póde entender, que elIe compelIe indistinctamente a todos
os herdeiros a fazer inventarios judiciaes, só porque nas

. qllitaçoes, ou nos contractos de partilha:;, ahas a1l1pla
mente facultados pela Leg'islacào, se haja de impôr um
sello proporcional á~ quotas hêreditarias. O selIo l'ecahe
nOi! quirographos ele 4 e se trata, exarados depois da
publicaCà) do Regulftmento, e sobre os valor'es que neltes
se declál'ãO, e a pen pal'a o caso de fraude está no
art. 14 da Lei de II de Outubro de 18{3, cuj os termos
nao é licito exceder,

REG. 413 DE 10 DE JUNHO DE 18415.

Art. l.0 Se o valo)' do objecto demandado em Juizo
n[l) exceder de l:OOO~OOO, na fórma do Decreto de 22
de Outubro de 18-12, 11 parte vencedora p'l.gará o Ln··
posto antes de tirar sentença ou mandudo, em cujas
costas o Escrivão copiará o Conhecimento do dito pa
gament J, para que depois a parte vencedora o possa
haver da vencida,

Art. 2.' Se o valor da cansa demllndada exceder de
1:OOO~OOO, ou se a parte vencedora fizer certo por j ara
menta, perante a RepartiMo Fi,,;cal que tiver de arrecadar
o imposto, que a ver clJa não tem dentro do Imperio
bens conhecidos por onde se possa haver a importancia
da condemnação, obrig'3.ncio·,se perante a meSUla Repar
tiÇão a respondeI' pelo Imposto em qualquer tempo em
que h3ja a sua cobrança, o Escrivão lhe dará. a sentença
011 mandado com eS-ifl declaração, e com a da do Im
po:::to, para ql1e a parte vencida a possa pagar quando
fôr requericia, ou seja obrigada quando haj>l. de ser pe
nhol'ada pelo pllg'amento do lJl'loclpal e custas.

Art. 3. 0 Acontecendo qne a parte vencedora dê qnita
çno extrajudicial á. venCida em fraude do Imposto, fica
ráO taes quitaço!:'s aullas e de nenhum e:lfdt l, e cada.
uma das pllrtes (ven ;tela e vencedor~) sujeita á muita
d,) dobro da importaaci'l. do ImposLO até a quantia de
200~OOO, e á mesmll. pE'na. ficarão s'ljeitos o:; Escrivlles
que derem qnitaça.o j 'ldicirl1, sem que lhes seja apre
st'ntado o conhe'.:imento du pagamento do Imposto, o
qual será tambem transcl'ipto nus autos,
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A.rt. 4: Se finda a execução, o producto dos bens do
executado não chegar l)ara o pag'alTIl'nto da parte ven e
dora, e do Impos.u. '~lqllt'lla pretel'ir,l a e:te, licando re
servado o dirt'ito da F ,z,'ucla N>lcioual c ,ntra o devedl1!' .

.A.rt. 5." U E"crivãe do,' Juizes de prllllE:ira Tu l"n ia,
e dos. Triblloaes DH segunda, remetten'tO DO prin. ipio de
cada trill1e,:trc á:' Estacüe::; Fi:-rae", na confurmidade do
disposto no dito Dec1' t·o. relilcües dE- touas as 'eutencHS
que teuhão pa slldu em julgado no trillIe. tre ameI i;l1',
de que se tenha averbad, o Impo to, para erem conre·
ridas com o a verbatnento, afi 111 de couhe er-,'e do valor
exact" de cada uma cau 'a e proceder·se a fiscalisação
e arrecadação do Imposto que e tiver vencido.

Al't, 6.° O,.; Esnivães '1ue deixarem de cumprü com
a ob, igHÇrtO impo, ta no artig'o anter'lOl' são l'e' pon:,Cl\ eis
pelo prejuizo que UI so resultar, e incurrera<:> na mnlta
de 50~(JOO em cada 11m ;;emeslre em q l1e delxal't'm de
expedir as rdaçõ :5, a qual 'I á proJllovida e arrecadada
pelo meio.; exerU'ivos. em vi 'ta de rl q'JÍ6i\;ãO Llus 'heJ.es
da' Estaeoel:i Fisc~es.

A.r\. 7.... uS casos em que se iocolTel' em militas, na
fórma dos artig'ú:; antecedente:" sl'rão obj"cto de denun
cia dada perante u Juiz do Feitos da .Faz ,nJa, I' os
dentlnciantps haverilO a metade da importancia dellas.

Art 8: Além <los Procuradures da Corôa, Soberania,
e FazenLla NaCIOnal, p Promotol'e:; do' R siduns, na fór01u
do art. 10, §§ 1." e 2. ° do Regulamento de 9 de Abril de
]8,1,2, ning·I1t'.ID nJais, ed i 'ento do pagamento do Inlpo to
se não aS pessoHs miseraveis .

.A.rt. ~,: Ficão revog-adas todac; as mais disposiçoes em
contral'IO.

RI~G. 422 UE 27 DE JU~HO DE 184ti.

~I't, l.0"A. disposiçãO do art. 2.° Jo negula01ento de 9 de
MalO de 1M2 nüo t"rá lllgal' :

1.0 A. respeito dos ben" do defuncto, te tado ou intes
tado, que deixar cODjuge na te 1'1'<1, ou henl,'iro5 pl'esen
te~, a eendentes 011 de::icendentes a que conforme a di
reIto, pertença ficar em po se e cabeça de casal, p ra
proceder ao inl't'ntal'io e panilhas.

2,° A re peito dos bens do defunctu com te tamento,
qlle tiver dt'lxaLio te tampnteiro, que e teja pr ~ente lia
terra, e ,ac ite a te~tametltal'ja; a e;:te perten erá pro
ceder a mreutal',io, '.Hlministl'ar os ben!", e dar partilhas,
na fdIta do conJ uge e h.-:rdeiro:i mencionados no § lo:
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Se ao tempo do fallecimento estiver au 'ente o testamen
teiro, se fará a arrecadaçfio judicial; mas se acc.ntecer
apresentar- e o testamenteiro antes de feita a entrega aos
herdeiro, e recolhido o producto <10 ben' ao Tl1e ouro
e Thesouraria, lhe será tudo entreg'lle para o cumpri
m ento do testamento.

3. o A respeito do, bens pertEncente aos herdeiros an
sentes, dos defllnctos testados ou intestados, quando esti
verem no lug'a!' procuradores leg'almente autorisados para
receber o Que lhe~ pertencei'.

AI't. 2, o J os casos dos dou s §§ 1.. e 2. o do artigo ante
cedente. -e houverem herdeiros ausentes o Juiz nomeará
sempre' tirador que as.;;i ta ao processo do inventario e
partilha, arrecade e administre os bens, e findo o tempo
da conta, não tiverem o, herdeiros entrado na posse da
herança por q1lalquer motivo,

Art. 3.. r'iCãO IJpprimi<1a, no artigo 3,· § 2,· do Regu
lamento de 9 de Maio de 1842, a~ palavra;;-ou sem elle-,
e no 3.· a:> palanas-no Mllnicipio da CÔl'te-, que serão
sub tituida,. pela,., pFllavra - em todo o Imperio.

Art. 4: E da obrigação dos Delegados e Subdelegados
da Policia, o dar m parte ao Jui~ dos Ol'lIhãos do' obitos
de t do os mtestado , na fórm8 do ::Irt. 13 como tambem
de todos os que morrer:em com téstamento. ,

Art. 5.· e, feitas FI, a\'eriguaçoes do art. 15. vier o Juiz
dos Orphão no cochecimento de que o inte t<ldo é estran
geü'o, participa-lo-ha ao respectivo Con 111, qnando já antes
o não tenha fito, e no caso de não o haver, ao Mini~tro

dos egocios E:trang'eiros, para communica-lo aO' paiz da
naturalidade do fallecido.

à.rt. 6,0 A dilig'encias, e processos ordenados pelo art.
21 fiCão a cargo do Juize dos 01' bãos,

Art, 7,° Do 6 1/2 por cento, deduzidos dos bens arre
cadados, t~rá. o E crivão 1 por cento ómente, passando
o 1/2 por ento, que demais tinha até hoje, para o Cu
ranor, que a sim virá a ter 3 )lar cento.

Art. 8. U Os bens de raiz pertencente as herancas ar
recadada ó poderão ser vendidos, como os outro:3 bens,
quando da demora se puder seg'oÍl' ruina dos mesmos
ben, egun<1l) o juizo dos peritos.

Art. 9: As justificaçoes libp.llo para a cobrança de
dividas, a que estp.jão expo tas a heranças dos defuntos
e au entes, serão intentadas perante os Juizes que as
arrecadarem, citados os Curadores das heranças, Pro
curauor da Fazenda no Municipio da Côrte, e o Procu
radores' Fiscaes, ou seus Ajudantes, ou os Collectores
em todas a Provincias, com appello ex-olfirio para a
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Relaclto do districto, onde será outra vez ouvido o Pro
curador da Fazenda, ficando assim revogado o art. 32
do Regulamento. Nao i'erão admittidas justificaçoes por
dividas maiores de 100$000.

Art. 10. O art. 36 do Regulamento deve ser entendido
nos termos do § 42 parte 3.- da Lei de 30 de Novem
bro de 1841, pelo que respeita aos 2 por cento que :0.0
dito artigo se manda aT'T'"ecadar.

Art. 11. Na assistencia que é facultada aos Consules
das Nacoes Estrangeiras, aos actos judiciaes e adminis
trativos relativos a herancas de defunctos e ausentes de
suas Naçoes, deve entendêr-se permittida a faculdade de
reqnererem, perante as Autoridades do paiz, todas as
providencias leg'aes que fôrem conducentes a boa arre
cadacão e administracão das mesmas herancas, e bem
a&siIÔ. o direito de serem ouvidos a respeito 'da escolha
e nomeação dos Curadores, e Administradores dos bens
deUas.

Art. 12. Ficilo revogadas todas as disposiçoes em con-
trario. -

ORD. 74 DE 11 DE JULHO DE 1845.

Manoel Alves Bt'anco.... responde .... que em rigor só
se devem cobrar os 2 e 4 por cento nas habilitaço~spara
haver herancas de ausentes, como e'tá estabelecIdo no
§ 42 da Tab'ella annexa á L. de 30 de Novembro de 1841;
e que a disposicãO do § 5: da Tabella de 1838 cadueou á
face do art. 24' da referida Lei de 1841.

QRD. 76 DE 11 DE JULHO DE 1845.

Manoel Alves Branco, Prei';idente do Tribunal do 1'he
souro Publico Nacional, responde ao Oflicio do Sr. Ins
pector da Thesonraria da Provincia da Parahyba, do 1." de
Abril deste anno, n.O 14, q11e nada se dev~ alterar nas
instrucçoes, e ordens estabelecidas para a mediçl:lo das
marinhas em geral, em todas as Provincias, muito menos
quanto a nomeação d~ Juiz privativo, que nl:lo p6de ser
outro senào o dos FeItos da Fazenda, quando seja ne
cessaria a sua interveuçao : póde-se comtudo arbitrar,
e adiantar alguma g'ratiticacão aos peritos nomeados para
as mediçoes, comtanto que' deUa seja pontualmente in
demnizada a Fazenda Pu~lica pelas partes interllssadas,
sobre quem tão sómente devem recahir todas as despezas,
como se praticou. Cumpre adoptar-se para segurança
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da Fazenda a pratica seguida nas mediçoes, e outras di
ligencias judiciaes, a qual consiste em se preparar, e
segurar o Juizo, com o deposito prévio do importe das
despezas respectivas.

LEI N.o 3õ3 DE 12 DE JULHO DE 184õ.

Designa os casos em que terd .lugar a desapropria
ção por utilidade publica geral, ou municipal da
Côrte.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a
seguinte ResoluçãO da Assembléa Geral Legislativa.

Art. V A desapropriacão por utilidade publica geral,
ou municipal da Oôrte, terá lugar nos seguintes casos:

§ 1.. Oonstruccao de edificios, e estabelecimentos pu
blicos de qualqu"er natureza que seja.

.§ 2: Fundaçao de povoaçoes, hospitaes, e casas de ca
rIdade, ou de instruccllO.

§ 3.° Aberturas, alârgamentos, ou prolongamentos de
estradas, ruas, praças, e canaes.

§ 4.· Oonstrucção de pontes, fontes, aqueductos, portos,
diques, cáes, pastagens, e de quaesq uer estabelecimentos
destinados á commodidade, ou servidllo publica.

§ 5: Oo.nstrucçoes~ ou obras destinadas á decoraçt1o,
ou salubrIdade publIca.

Art. 2.0 Quando fôr determinada por Lei, ou Decreto,
qualquer obra das indicadas no artigo antecedente, com- .
prehendendo, no todo, ou em parte, predios particulares,
que devaf) ser cedidos, ou desapropriados, será levan
tado por Engenheiru~, ou peritos, o plano da obra, e as
plantas dos predios comprehendidos, declarando-se os
nomes das pessoas a quem pertencem.

Art. 3.° 'l'anto o plano da obra, como as plantas dos
preJios comprehendidos, serao depositados na Oamara
Municipal respectiva, e ahi expostos ao conhecimento
dos proprietarios por dez dias, contados do dia da convo
cacão, por bando feito aos mesmos para esse fim.

A mesma convocacão será feita por editaes a:ffixados
em lugares publicos: e em Jornaes, havendo-os no Mu
nicipio.

Art. 4.° O Secretario da Oamara Municipal certificará
• as publicacões por bando, e por editaes, e lavrará termo

de comparecimento dos proprietarios, tomando-lhes as
declaraçoes, e reclamações que fizel'em verbalmente, e
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annexa:Jdo as que lhe fôrem apresentadas, ou dirigidas
por e cl'ipto.

Art. 5.° Findos os dez dias, aCamara l\Jnniripal, llnindo
a i dous EngenlH'iro:, e na falta, peritos (nHo sendo os
que levantarão o plr\no), receberá a reclaUJacoes dos pl'O
pl'ietaTiús, e ouvindú as pt;;s::,oas que eutenuer conve
niente, dará o Reu parecer.

Todos estes actos findarão em villt dias improroga
veis, seO'uidos aos dez precedeu tes; e lavrado termo de
quanto occorrer, erá tudo rem9ttido ao Presidente da
.Proviucia.

Art. 6.° Se o Presidente da Provincia, em "ista dl1s
reclama cOes e obsel'l aeoes dos pl'opl'iet rios, e parecei'
da Cam~ra Mnuicipal, "eott>nder 4ue o plano primItivo
deva soffrer alteração, e e~ta c(.mprphender outros pre
dios paJ'ticulcues, mandará 1raticar a rf'~reÍlo destes as
formalidades do al'tJg'o seg'undo, e ~egnintp:'l.

Art. 7.° O Presidente da Provincia rernptterá tudo rom
o seu pareceI' ao Governo Imoeria!. a ql1pm compete ap
provar definityamente os pbmos d(J~ obras, para cuja
execucão fôr neces,ario cessrlO dI' propl'iedades pflrti('u
lares por motivo de utilidade publica g'eral, ou munici
pal dCl C6rte.

Art. 8,° Quando as obras, de que trata o Artigo pri
meiro, forem pl'ojectauas nA. CÔ!'k, a Camara Municipal
remetterá uirect"mente ao JYlioi-tro do Imperio as recla
maçoe. e ob 'ervaçoe;:; que tizere!n as parte'; e se as
ditflS obl'a.5 forem projectadas pila me,mH Camara Mu
nicipeJl d>1 Côrte, e a deSapropriação fôr exig'iua por ella,
pOl' utilidade municipal, ni1..o tt rão lugar. a" clispo;;ições
do art. 5.° e seguinte. Neste caso. pratIcadas a for
maltclades rIo!'! arti ~·os 2.", 3.° e 4.0, a referida CamAl'a
rem·tterá os documentos, e [Jantas, com asua rf'qui..icão,
ao Mllli;:;tro do Imptlrio, perante qllem podE'rã os pro
prietarios frozer suas reclamações, e oh er acoe, no es
paç') e",tabelecido no artigo 5.°, elevenelo \) MilJistro ouvir
a Cam'u'a subre taes l'eclamacoe , se parecerem atten-
diveis, .

AJ't. 9.° Approvados os planos dAS obras por Df'creto
Imperial, de'pois de praticadas as formalidade dO$ Ar
tigos antecedentes, ent"mde·-se vel'iftcado o bem publico
para se exig'ü' o u o, ou emprego da propriedades pal'
ticulares cornprehf'ndidas DOS plano,

Art. 10. A df'sj11H'opriaçao será pl'omovida pelo Pro- •
cu: ndor dr' COrô;) ou outro Ag'ente do Poder Executivo
para i:so de'::ip;lltL(lo, quando as construccões, obnls e
estabelecimento::!, qne derem lugar á desapropriaçao, se
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fizerem á custa do Thesouro Publico' será porém pro
movida pelo Procurador da Camara Municipal da Corte,
ou por untro Agente delLa, quanJo se fizerem á custa
das rendas da mesma.

Art. 11. O Jniz do Civel de primeira instancia pro
nunciará. a de apropria ao, á vi ta dos seguintes re-
qui'itos: .

S 1.. Lei, ou Decrpto Imperial que autorise alguma
das obra', ou e tabelecim'-'ntos declaradcs no artigo l°.

§ 2.· Dl'creto Impprial, que approve definitivamente
os planos dn ditas ohras.

§ S.° Plantel.' de cada 1.1 ma da propriedades particu
lares c0'11pl'ehendiJas no plano, com indicaçãO dos númes
du, prof'l'ielariJ '.

§ 4.° CertiJão de e haverem praticado todas as for
malidade exigiLias para a appro\'aça.o definitiva dos
plano ,

§ 5,° Citação dos proprietarios e suas mulheres,
Esta de('i~ãO sprá intimada aos propl'ietllrio', e della

se (I;'ra :ggTavo de petiçãO, 011 de in trumento, no qual
s6 haverá provimento qllando faltaI' algum dús requi
sitos xigido neste artigo, ou a decisão não fôr con
forme a pIles.

.A rt. 12. Dentro de cinco dias, depois dpsta intimacs'o,
é o prol ripturio ohrigado a de larar em Juizo os nomes
do inqlliliooi', ou rendeiro', e po ,'\lidores d~ bemfei
turias e de sf'rviõõe, reaes, que pudem ser prej llclicaclos
rela de 'apropri"ç30, e apre'entar c6pia authentiea dos
contracto' que com elle,' tlver.

A falta desta derlal'açãO, e apresentaç:1o, cbriga o
proprietario á indemnizêlcão dos dito inter'e,sados.

Art. 13. O Procllratlor; ou Ag'ente, qu~ rromover a
desapropJ'iaçao, declarará por teImo nos autos a quan
tia, ou quantia", que offerece por indemnizaçã.o ao pro
prietario, e ao,; maI~ intere'~ados declaracllls na f6rma
do aJ'tig'o antec (lente; e lhes fara intImar e~ta offerta
que el'it publicada em Jornaes, havendo-os no lug-ar.

A.rt. 14. .os propriet.arios, e o~ outros intere >'a lOS, a
quem fôr feita a ufferta. serao obrigados a declarar,
dentro d ... dtz dia' da intimacão, se aceitão a indemni
zaçã.o offcrecida, e no caso de anão aceitarem dec1araráõ
a quantia. qlie pretendem.

Art. 15. Os tutol'e~,. e cUl'adore das pe:"soa, que os
devem ter, serão autori~ados por imples despacho do
Jlliz do Orphãos a on"entirem na de:apropriaçxo, e
aceitarem as offtrtas. achando-a' u teis ao' seus tutela
dos. ou curados.
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Art. 16. Se as offertas nllo forem aceitas no prazo do
artigo 1-1, e o Procurador, ou Ag'ente da desapropriacllo,
nllo annuir as exigencias, sel·ao as indemnizações mar
cadas por um Jury na fórma eguinte:

AI't. 17. O Juiz do Civel desig'nará na li ta dos Jurados
do Municipio, onde forem sitos os predios, que se devem
desapropriar, dezoito d0s principaes propl'ietarios nella
inscriptos, e formando com elles uma lista especial, a
fara intimar ao proprietario, e ao Procurador, ou Agente
da desapropriaçao, para comparecerem na primeira au
di<mcia, e cada um escolher tres Jurados da lista es
pecial, com pena de revelia.

Sendo muitos os co-proprietarios, ou concorrendo outros
interessados na indemnização, a escolha dos tres Jurados
será feita por accordo de todos, e quando nilo COllcor
darem, sendo tres, cada um nomeara um; e sendo
mais, ou menos de tres, a sorte designara quem deva
nomear um, ou mais de um.

Além dos seis escolhidos pelas partes, ou á sua revelia,
o Juiz do Civel escolherá mais um, e os sete Jurados
assim escolhidos formaráõ o Jury, que deve fixar a in
demnizacão.

Art. 18. Na.o poderão ser designados os Jurados inte
ressados na desapropriaçao ou. indemnização.

Art. 19. Os Jurados escolhIdos compareceráO com o
Juiz do Civel, e seu Escrivão, no lugar e dia para que
forem convocados, e prestaráõ juramento: os que não
comparecerem sem motivo legitimo, serllo multados pelo
Juiz em cincoenta mil réis para as despezas da MunicI
palirlade, e substituidos por nova escolha.

Art. 20. Reunido o J ury em Sessão publica, presidido
pelo Juiz do Civel, este lhe apl'esentará:

1.. As offertas, e as exigencias para as indemni
zacões.

2.· As plantas dos predios sujeitos á desapropriação,
e os documentos offerecidos pelas partes em sell favor.

Art. 21. As partes, ou seus Procllradores, poderão apre,
.sentar suas observações resumidamente, e o Jury po
derá ouvir aos peritos que julg'ar conveniente, fazer
vistorias nos lugares, ou delegar para esse fim um, ou
alguns de seus Membros.

Art. 22. A. discussllo será publica, podendo continuar
mais um dia; e logo q'le fôr encerrada pelo Juiz do
CiVill, os Jurados s retiraráõ á sala particular, e f'ob a
presidencia de um de seus Membros ahi eleito, fixaráõ .
as indemnizações por maioria absoln ta de votos.

Art. 23. Serão fixadas indemlllzações distinctas em
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favor das partes, que as reclamarem sobre titulas difi'e
tente!:;.

No caso de usufl'Ucto, porém, uma s6 indemnizaçao
será fixada pelo Jury, em attenção ao valor total da
propriedade, e o usuí'ructuario. e pl'oprietario, exel'cel'áõ
seus direitos sobre a quantia fixada.

O usufructuario, nM . endo pai, ou mili do proprie
tario, poderá ser obrigado a prestar fiança.

Art. 24. As indemnizaçoes, que o Jury fixar, nilo po
derão em caso algum ser inferiores ás oífertas dos
Agente:. da desapropriacão, nem superiores ás exigencias
das pal'tes. • .

An. 25. Os edificios, que fôr necessario desapropriar
em parte, serão desapropriaàos, e indemnizados.no todo,
se os proprietarios o requererem.

Com a mesma condicão serãO igualmente desapropria
dos, e indemnizados no todo, os terrenos, que ficarem
reduzidos a menos de metade.

Art. 26. Nas indemnizacoes os Jurados attenderá6 á
localidade, ao tempo, ao valor em que ficar o resto da
propriedade por causa da nova ol)ra, ao damno <lue
provier ~a desa.propriaçao, e a quaesquer outras Cll'
cumstanclas que mfluão no preco; porém as construcções,
plantações, e quaesquer bemfeitol'ias feitas na proprie
dade, depois de conhpcirlo o plano das obras, e com o
fim de elevar a inrlemnizacãO, não deveráõ ser atten-
dido. .

Art. 27. Assignada a decisão do Jury, l'erá esta en
tregue pelo seu Presidente ao Juiz do Civel, que a jul
gará por sentenca, condemnando nas custas na fórma
abaixo declarada~ .

Art. 28. Se as indemnizaCOes não excederem ás oífer
tas, as partes que as recusarem serão condemnadas nas
custas; e se forem iguaes ás exigencias das partes,
serão estas alliviadas das custas, que serão pagas pelo
Thesouro, ou pela Municipalidade.

Se a indemniza cão fêr superior á oíferta, e inferior á.
exig'encia, as cnstas se dividiráõ em proporção.

Serão sempre conclemnados nas custa,:;, qualquer que
seja a somma da indemBizAcào os proprietarios que se
não conformarem com a disposição do artigo H.

Art. 29. Desta sentença se poderá interpôr o recurso
de appellação para a Relação do Districto

A appellacilo terá o eífeit devolutivo s6mente: e a
Relaçao s6 p'oderá annl1l1ar o processo por falta da ob
servancia de f6rmas substanciaes.

Se a Relaçao annllllar o processo. será fixada a,
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indemnizac'ío com outros JllrHdos, que ser[o pre~ididos

pelü uuslltuto do Juiz do Oivel, e do julgamento nrto
haverá mai' rE'cur o.

Art. 30. Fixada a indemnizHçHo na fórma acima, e
depositada a quantia, o Juiz do Oivel expedirú Mandado
de emi 'srto de posse, que não admittirá embargos de
natureza algnma.

Âl't. 31. Feito o deposito, praticêlr- e-ha o di posto na
Ord. Liv. 4.° Tit. 6.° in pr. e ~ 1.0, com o que o predio
de apropriado se con ic1el'ará livre de todo os 011118,
bypothecas, e lides penden tlilS, as quaes não poderão
impedir o proces'o da desa!JI'opriação.

Art. 32. Quando as partes aceitarem H offerta'l do
Procurador, ou Agente, que promover a del"apropriacHo
será a quantilt depositada, e se praticará o ol'denadó no
artigo antecedente para o mesmu. fin". .

Ârt. 33..-1 de apl'opriação, e proce so della, são i entos
dos impostos de sisa, e dos s 110s fixos, e propor
cionae .

Art. 34. Os emprezarios das obras declaradas no ar
tigo 1.0 promoverM as rlesapropnacoe' necessarias 11ara
a execuçao d'ls ditas obras, usando dos mesmo. direitos
do Procurarlor da Oorôa, e da Oamara Muni ipa1.

Art. 35. Fica em seu vig'or a Lei de vinte e 11()Ve de
Setembro de mil oitoceuto' e· vinte seis, no que toca á
desapropl i<l Ção por npce~sldade.

Art. 36. FicM revogadas as Leis, e di posições em
contrario.

J o~é Carlos Pereira de Almeicla Torrés, Oonselheiro
d'B:::tado, Mini tI'O e Secreta 'io de E tado do N go 'ios
do Imp' rio, o tenha HS>iim entendido, e raça executar
com os de'pachos nece:>sHl'ios. Palacio do Rio de Janeiro,
em doze de Julho de IUil oilocentos e q nal'enta e cinco,
vigesimo quarto da Independencia e do Imperio.

Oom a Rubrica de lla M tgestade o Imperador.

José Carlos Pereira de Almeida Torres.

AV. 78 DE '14 DE JULHO DE 1845.

O artigo 8· do Decreto de 10 de Julho ultimo, nada
alterou na. di po iJi.o do art. 9.° do Regulamento de 9
de Abril ele 1842, pois tem unicamente por fim fixar o
priv ileg-io conCtdido ás -pes.oas LIas litig'antes, de que
po::,itivameute trata o art. 10 do m('smo Regulamento,
que nenhuma relação tem com o privilegio proprio das
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causas, a que privativamente aJlnde o sobredito a:t. 9 ..,
o qual por i,;;so d V<l ser entt:nJlIlo e gn;lrdado lnalte
rcwelmP-l1te, como d'"nles . e praticava. Fica a sim 1'e,;
p'lollido o officio que Vm. me dirigiu eL:l 28 d, Junho
ultimo.

OFFICIO 83 DE 28 DE JULHO DE 184:5.

1YIanoel Alves Br:mco, Pl'esldente do Tribu·nal do The
'OLHO Puhlico 'acion li, re,;pond ~ ao Officio da Tbeson
ra1'la rio Mari1nh~o de ;26 de Maio de't6 111100, n. 42, que
(-ndo J entrl:'l do pag'dmento du ünpo'to do 'ello, pelo

§ 3 o do aI't. 15 da Lei n. 317 de 21deOllt1lbroJe 1813
a' t'scriplura -Iljeittv ao pagamento da Isa do b~n'

d\~ ral z. o cOnheCllTIentos de quita Çlo do paga t11 eDtO li i)
dito imposto, que Sfw pa',,~llos na' Estaçoes Fi C'le
seu lo incurporaclo' na.' e:-cril.tllra,:,e fazendo parte dellas,
não pagão s(-11 ; assim como não o pag'do O' do,; mais
impo te, !uando n;'tQ ão junto a autos e J-letiçoe ,ou
apr sentaclo óill publico para o effeito para que farão
pa ·sados.

ORD 86 DE 9 DE AG 5TO DE l845.

Mani,el Alves Branco Presidente do Tribunlll do The
souro Pnblico flci nal, conformando-se com o par~cer

do Procurador Fiscal da Tl1esolll'a1'ia da Prol'incla de
MinasG~l'al's cittalto em 30 de Junbo ultimo. qu acom
panhou o Uffici n. 114 do ~l'. Pre'idt'nte da ll'le::-ma
Provin ia dt} 15 de Julho ultimo, ;;iutol'isa o Sr. Inspector
da dna Thesoural'la !JlIt'a fazer extpn~iva a di,;pO'IÇã) do
art. I:' d'J R gulamento n. 361 de 15 de Junho de 1844,
au: E,:cl'ivães (Ie SuiJlle,egados, que não ac:cllillulando
OIIUOS Emprpg'os, não tIverem renda sufficieute para a
sua Sub~l~tt::ncia.

AV. 90 DE 18 DE AGO TO DE 184:5.

111m. e KI['TI. Sr.-Tend():me sido rempttido em Aviso
da RepartlçH. da Ju,;tiç L de 1-1: de Jl1lh ultimo, o Of
fi~io (le Antonio Llliz Pereira da CUlba .Jun 01', Juiz
MuniCipal SlIpplent~ da Vil,a Bella da Princ za, de 2
lle Jllnbl), pf'llilldo 'OlllÇ:LQ á., 'eglllllt"~S du\ i(lu~: 1.-, 'ie
05 legado' pio' não cUlllpridos. e a' e'm ,las li iXHdas
em testamento a pessoas recunhecidamente pobres, ou



- 206-

mendigos, ss,!) sujeitos á decima Iegataria; e 2", se a
excepça.o da decirna legataria concedida á ~auta Casa da
Misel'icordia da Côrte se estende a outras Casas de Mi
sericordias do Imperio: Cll mpre-me .dizer a V. Ex., para
o fazer constar ao dito Juiz Municipal Supplente, que
IJ.ão compete ao Governo solver as duvida.; pul' elle pro
postas, por ser Pruvincial o imposto de que se trata,
excepto no Municipio da Côrte, onde tantO uns como
olltros legado' estiLO sujeitos á decilTla; e que a excel'ção
estabeleCILlà peI,., Alvará, de 17 de Junho de 1809 á Ca;;a
da Misericordia do Rio de J aneir J foi ampliada a todas
a::! ~asas de MIMlricordia do Brasil, pelu outro A.I vará de
20 de Maio de 1811.

AV. 91 DE 19 DE AGOSTO DE 184~.

Manoel Alves Branr:o, Presidente do Tribun,ll do The
souro Publico Nacioncl1, respon le ao Oflicio do Sr. Ins
pector da 'fhesouraria da Provinci~ do Rio Grande do
Norte de 16 de Julho des'e anno, n. 28, qlle n Lei creanJo
Meirinhos privatiVOs para o Juizo do::! Feitos, nãO pro
hibio que no impedimento destes podessem :;el' empre
gados os de outr'os Juizos, sendo para isso nome'ldos
temporariamente, ou por simples e lOterina commissão;
cumprinuo portanto que o Procurador FiscHI, no caso
que aponta, e em outl'US semelhantes, requeira a veri
ficação de"ta pr'ovidencÍft, parll. n 10 sobrest;lr no anda
mento dos prucesso;;, Quantu á susp ição do Juiz dos
Feitos, não é fundada a applicação que o .Sr. Il'\sllf'ctor
preten le fazer elo Decreto de 16 ele J I1nelrO <ie 1838, o
quai em sua letra e mente comlJJ'ehend~ tua sómente os
e I.pregados da administrac!t')' tiscalisacão, cont1ib,li'lade,
expedi ...nte da Fazenda, e'de nenhllmrÍ s~)rte os do Juizo,
pulS estes, no CelSO de que se trata, sM regido,,; pela
Legislaça.o geral. e COillJllUm á toJos os auditorias de
JU:iLlça.

ORD. 98 D~ 12 DE SETEMBRO D1.1; 1845.

ManoeI Alves Branco... em soIUÇllo ás seguintes du
vida' ... 1.0, se depJis de f-üto e cOllcluido o inventlrio
do.: bens uos defuntos e ausente", se devem pOr' em
pnça. para serem anem:'l.tados, todos "s bens moveis. e
semovfmtes, nos termos d) art. 29 do Re..,. de 9 de MaIO
de 18!2, ou se devem os mesmos bens ser administrados
pelo Juizo ;,6 por e.:>pll.ço de 6 illeze.s, como está di:;posto
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no art. 21 para os bens de raiz, para então serem arre
matados, se dentro de. te prazo não apparecel'em seus
dono, ou herdeiros legitimamente habilitados; 2.·, se os
cofres de que falla o eit. art. 29. pam os quaes devem
ser recolhidos o"' productos dos bens arrematados, bem
como todo o dinheiro. ouro, prata e p 'dt'as preciosas,
são os cofres dos Orphaos, ou da::, Theso\l rarias; e no
1.' caso se devem o ouro, prata e pedras precio 'RS ser
arJ'ernatados conj unctamente com os demais b,.,n:3, findos
os 6 mezes, ou sl::r enviados para a Thesouraria::i nas
proprias especies; e 3,', se as porcentag-en::; de 'iue trlita
o art. ,,6 devem ser de luzidas da ~Olllma liqnida do in
ventario, nã I ob 'tante entregai em-se ni) de' ido te,mpo
os bens aos hfrdeiros legitimamente llahilitad I , ou ::;6
mente do liquitlo em dlUht-'iro, que entrar para li The
souraria, apezar de ter o J uiz\) acauteJ ado, e adminis
trado os bens até ser m entreg" e.3 a st'u.' donos:
-commUlllCa ao tlr. Inspector... qnanto á l.a dUVIda,
que a dispJ:-icàO do art. 2U d I cito R 'g'., pelu q II e I es
peIta ao. b-'lls movei e semovente', é tão c1CJra, que
não p6de ser objecto de duvida, e que á..erca do:; b,..ns
de raiz se devp. observar o art. 8.· do nlJVO Reg. n. 422
de 21 de Jlmho ue 1845; quanto á 2 a, que á vista do
art. 29 combinado com o art. 31 nm; palavra~-conhe

cimento em fó7'rna passado pela Estação ~'espectiva 
é manifesto que os c0fres rle qne se trata ,ã I us das
Thesuural'ias e que para eIlas deve P-ll1rar directamente
todo o dinheiro, uuro, prata e pedras pr ... ciosa,.; ;-quanto
á 3.", qne as expressoe '-do produclo que se a1'recadar
e apurar- empreg'adHs no ar .. 26, significiiO claramente
que a porcentagem ~6 se <II dnz do dinheiro liqllirlo qlle
proüuzu'em (JS bens arremataI los, uU quv fôr achado t::m
e.:ipecie no espolio do intestado.

L. 369 DE 18 DE SETE;\iBRO DE 1845.

Art. 15. Fica igualmente llbolido o sl::l1o propor ional
das le ras sacadas f6ra do Imperio, e que tenhilO de ser
aceitas e neg-nciHdHs nelle.

Art. 18, Nos Juizos de Paz nilo se pagará o imposto
do sellu, n~m lS 2 0/. do valor rla causa.

Art. 44. E permittluo a quae,.;quer corporaçoes de mãn
l1"!0rta pe mut~r seus ben de 1'aiz por Apolin's da Oi
vld.a J?ubl.lca lDtpt'lJi'1. fundH~a, as qllap;~ :;erão intrans
ferI veIS, tican lo-lhes de;;;de Já. cnnredulo hum abatllnento
de metade da SiSd devida pelas ditas permutaçoes,
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Art. 45. Os Hospicios e mais ben' seq ne trados aos
E,muléres da TlH'ra-Santa, por uniem do GOY"rIJo, serãO
en reg'ues ao Comml;:;sario Gerai 110S mHsmos ~'an os_o
Lilgares; ayuelles eJiticio:-:, porém, de cujo ti,O estiver
dó posiie o Governo e que teohão ,j.L belleticiados e
aCCl'e.'c 'ntado á CUtita da Fazenda Publica. serãu con-
iderrldo' Pf'0l'rios Nacionaes, ~wlva a indf:'mnizilção que

deve er regulada na cooformiuade da' Leis e alculClda
sobre o est lU\) em que se achavão Os me 'mo' edili ias
ao tempo em que iorão s qllestrados' e o productu de

. suas illJemuizac les ficara no Th ::;OLlJ'O Publ.co <lcio
ual para. er remettiüo aos Santus-Lug'clreti, ua fórllla da
Po t. de 15 de MarcJ de 1825.

Art. 50. As ap llé~s do empre timo decretado pela As
sembltoa Leglslati\ a ua Pl'OYlllcia do Hio de JaneiJ'O para
abertura do Canal de Campo a Macahé, gOL.<lrá,o do,
me,unos privilegias de que g'ozã'l as dus t'LUpre'timos
anteriormente decretados pela meSltlll. As tmbléa.

Art. 51. O::; uacumentos comprobatorios das dividas
militilres provenientes de yendas de g'eneros e q 11 les
quer fornecimentos o ii. tropa, trahida::;;> nde :lg'ora em
diante, serão al-lresemauos nas ContaJoria::; da Guerra,
onde as houver, e na sua falta na~ Tbesouraria das
Provincia' ou no Thesouro PubliCO r acional, dentro de
um ann d;1 data da transacção ou contracto, sob pena
de serem haviuas por peruldas. A. rt·speito da dividas
cOlltrahiuas antes desta Lei, o anno sedJ. contado da data
da sua publicação. A. liquiuação de uma e oulr l divida
serâ. feiLa admi ... i::;trativalDent', com recurso para O Con
selno d'Estauo, quanua a parte tie julgar prejudicada,
precedendo porém 1'e vlsão do The ouro PUblÍco Nacional.

L. N. 374 DE 24 DE SETEMBRO DE '1845,

A.rt. 9. Póra do~ casos expre"sado na pre ente Re
sdluçi1u, fica pl'ohibida, debaixo das pena::; da Lei, a
rrúllt:l'ação do' 1elrtlnOS diamalltinofl já. ue.,c()bertos, ou
q1le pal'l:L o futllro se dc'scubrirelll em qllalqlleT [,arte
du ImjJel'io, e que contlllua a ::;el' }Jl'opl'ieuade l-aciunal.

ORO. 1'10 DE 10 DE OUTUBRO DE '1845.

1\'1 lO 'lei Alves Branco, Presidente do Tl'ibun'jl do '1'he
SOUI'O Publico Nacional, resp 1Illel11io ao Otficio do Sr,
lnsp ctor da Thesouraria da Pruvincia do M' ranhão de
16 ue Ag'o.:lto detite anuo, n. 75, sobre a apres~ntaçao dos
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a'.lto~ origipae~ !l1]a.ndo ,se trata do pagamento das di
"Idas a que por elies é condemnada a Fazenda Nacional,
declara que approva a deliberaçao a este respeito tomada
pelo' fSr. Inspeétor, pelas jurillicas razoes que expende,
sendo çerto que a apresentação de quaesquer autos ori
.ginaes processados 'em Juizo so póde ter lugar nos casos
e.xpress~mente declarados por Lei j pois que' aliás per
iencem aos Juizos e cartorios em que se processárllo, e
d'{m.4e pM podem sahir, conforme as Leis por que se re
gul1I.o, e que mandão extrahir delles os instrumentos
da? sentenças quando precisos para execução, ou as
c\:lr.tidoes de que precisem as partes; e quanto aos es
darecim~ntos que pede o Sr. Inspector na .2," parte do
dIto officio, de~lara que a syntenca de condemnaçM da
F~zenda Nacional, extrahida do processo e legitimamente
pfl~s,ada em julg'ado, é documento curial para o credor
-exigir o pagamento j . mas que para este se effectuar é
preci;;o que essa sentença seja.- regularmente posta em
execução, isto é, que seja cumpr.ida pela autoridade
ju,dLciaria compete.nte, por ella' seja requerido o Pro
curador da Fazenda, e não havendo duv.ida, se passe
prec~toria, a favol' do exequente, á respectiva.Thesou
raria, que o cumprirá effeC'tuando o pagamento, quando
houver credito especial para isso destinado pelo Corpo
Legislativo. Tambem é approvada a cautela propQsta
pelo Sr. InspeQtor, de se lan.car nos documentos originaes
destas divid suma ve.rba, em que se declare a realizaça.o
do p,a,gamento. . -

AV. if.2 DE fi DE OUTUBR'o DE 1845., • r f .' I. ~p I

Em S.olUÇilo aos g'.le~itos ~.r?POS~Os por :vm.... cumpre
m.e resp9nq~rr~he: ;1.,. 'que a d:l13pOSlÇ~O ,do 8ort. 43 (10 R~g.
de 9 de MaiO yde 1.8A2t comj>rehende os be!1s e heranças
daquelles estrangeIros que, posto fallecessem no tempo
da existenqillo 9-e .7'J;l\ta<il.os, Et;istepl comtu~o a;inq.a nao
~rre.~ll~a~os e a~m~nisvados compet~ntemente: ~.•, que
as !lI~pos~çpe dos A.lvs. :<1e 117 de Jl.\nho de 176<,6,)0 d.e
Novembro de 1810, e 26 <ie Setembro ~e HU5, aelx,árão
d!3' ~r~ v;~g9r depgir dl\' L. d'~ ';:fde Nov~mbro de W30,
~!D VIrtH-~e 40 ql1e ex.pr~ssapl~p.te se decreta 1\os arts. U
e 17•• : 3.·, que o sobredIto ,art. 43 do Reg. de 9 de MaIO
d~ ,~8.42 é ~:ftensi'{o ,~0r"l .li~p.se:r-i~terite,s no ,Irpperio,
~u.e 'pert,encerem a e~trangeHos farllemçlos f,6ra delle,
paía se';fa~yr a lItrrl1fft~~tl.éO 4y~'e _, ~\~e~ew. admin!~tr8rdo~
~.r .avAr ~ q'~·1t1m ,pf:lr,j,~np r·

P. r, II 14
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ORD. '126 DE 20 DE NOVEMBRO DE 1815.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do The
souro Publico Nacional, para reg lar o modo por que se
deve proceder na cobranca das letras sacadas a favor
da Fazenda Nacional, e séus respectivos juros, ordena
se observe o seguinte:

Art. I.· Em todas as transaccões de qualquer natu
reza, que no Thesouro e nas TlÍesourarias das Provin
cias se celebral'em por meio de letras, se deverá obser
var constante e invariavelmente o dispost nos arts. 1....
e 2.0 da' Lei de 13 de Novembro de 1827, isto é, o
valor de taes transacções, a importanc:a das dividas.
activas da Fazenda Nacional provenientes dellas, deverá.
sempre reduzir-se a letras aceitas pelos devedores, sa
cadas e endossadas por seus fiadores, com a natureza
de letras mercantes, e como taes sujeitas a todas a
Leis, disposições e estylos commerciaes, que a respeito
destas se ach'ão em vigor, na conformidade do art. 3°.
'da citada Lei.

. Art~ 2.° Reduzida assim a importancia das div:idas:
activas da Fazend a NaciGnal a letras, sacadas, aceitas e en
dossadas pela maneira dita, como mercantes, da obrigação
é dos Empregados fiscaes,.a quem incumbe a cobrança.
dellas, o faze-las protestar competentmnente, n03 casos.
de falta de pagamento no rrazo estipulado, e em todos.
os outros em que ;tS letras mercantes, se co~tumão e:
devem protestar, definitiva ou provisoriamente.

Art. 3.· Sendo aj nizadas as' le.tras da Fazenda Nacio
nal protestadas, 'se devem demandar os devedores sa
cadores, aceitantes e endossadores, pela total importancia.
do valor das m'esmas létras, dos juros vencidos desde a
-data do protesto, e de todas as custas e despezas deste,.
da mesma fórma que se procede a respeito das letras.
mercantes. '

Art. 4.· Quando as letras da Fazenda Naciona·l, que se
apresentarem para serem ajuizadas, não estiverem re
'vestidas da,s sobreditas formalidades, segundo a Lei de
13 de Novembro de 1827, sendo apenas sacadas pelos
Empregados de Fazenda, e aceitas pelos devedores, ou
s.ó por estes passadÍls. e aceitas, ou não tendo sido pro
testadas em tempo devido; em tae's casaI) sómeI).te serílo
'demandados os. devedores aceitantes pelo valor das letras.
'e pelos juros da mora, que se contaráõ da data da in-·
terposição da accso em juizo, e a cargo dcis 'respectivos
::E:P1pregadQs ficará a indemnização do prejuizo que vi.er-,
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á Fazenda Nacional da falta das referidas formalidades
e protesto.

ORO. 127 DE 20 DE NOVEMBRO DE 184õ

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do The
souro Publico aciooal, responde ao O:ffi.cio n. 57 do
Sr. Inspector da Thesouraria da Provincia de S. Paulo
de 14 de Outubro passado, que já pela Ordem de 23 de
Novembro de 1837, dirigida.á Thesouraria da Provincia
de :à'linas Geraes, sob n. 80, foi declarado que os Car
torios dos Escrivães Ecclesiasticos não são isentos do
imposto estabelecido pelo § 2. 0 do Alvará de 20 de Ou
tubro de 1812.

REG. EM üRD. 131 DO 1.0 DE DEZEMBRO
DE 184õ.

Art. 1.' Em cada uma das Thesourarias de Fazenda
do Imperio haverá um cofre especial e privativamente
destinado para os depositos publicas de dinheiro, pape s
de credito, objectos de ouro, prata e diamantes, que se
fizerem por ordem ou mandado de qualquer autoridade
judiciaria ou administrativa nos termos das Capitaes das
Provincias.

Art. 6,° Nos cofres de depositos publicas das Provin
cias se receberáõ todas as quantias de dinheiro ou papeis
de credito, e as peças de ouro, prata e diamantes que
a elles forem levados por O:ffi.ciaes de Justiça, por quaes
quer Empregados publicos, e mesmo pelas partes, em
virtude de ordens, mandados ou despachos de autori
dades judiciarias ou administrativas dos termos das res-

'pectivas Capitaes. •. . ,
Art. 8.' As sahidas dos depositos de dinheiro, papeis

ue credito ou pecas de ouro, prata e diamantes, só po
derl10 ser feitas' em virtude de precatorias leg'aes das
autoridades que as tiverem mandado fazer, cumpridos pelo
Inspector da respectiva Thesouraria, a que deveráõ ser
dirigidos com as formalidades do estylo.

Art. 9.° Quando o Inspector da Thesouraria, pelas in
formações que tiver do Thesoureiro, entender que deve
negar o cumprimento do precatorio do levantamento de

, qualquer deposito, por duvidas da sua legitimidade, ou
por se acharem os depositos, cujo levantamento se de

. pl'eCaT, 'impedidos por embargos, .penhoras ou outros
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embaraços diverso$ daquelles qu.e mencionar o preca
taria, assim o declarará, e reenviará a mesmÇl. precataria
á autoridade por quem fôra expedido, não bavendo porém
;para esta recusa maior demora que a de 24 horas~

Art. 1'2. No acto da entrega dos depositas o Thesou
reiro cobrará para a Fazenda Nacional os devidos pre
nííos, os qUl}es consistem em dous por~centó d!ls~quantias
ém dinheiro, do valor dos papeis de credito pelo que
deUes constar, e do valor dos objectos de ouro, prata e
_9.iamantes, pela avaliação com_petentemen~e feita antes
de se e1feotuar o deposito.

Art. 13. 'Depois de estabeleoidos os cofres de depositas
publicas, na fórma dos art·igos antecedentes. serllo nuUos
e de nenhum e1feito todos ,os que se fizerem em mlias
de particulares e Ofliciaes de Justiça, em qualquer lugar
dos termos das Capitaes das Províncias; e os Escrivães
e Empreg',ados a que pertencer não jun aráo a auto/> ou
quaesquer papeis d'as MS Repartiçoes, os termos ou
certificados de depositas 4'eitos de outra maneira.

Art. 14. Todos os depositas feitos por ordem ou man
dado de qualquer .autoridade judiciaria ou administra
tiva, que 'se achavem em poder de partiénlares, ou de
corporações e ~stabeleciII!entos ou assoc!açoes de .qual
quer natureza, serão transferidos palia QS cÇlfres de de
positas publiqos, sob a mesma pena de nnllidade.

Â.rt. ~5. Do pr.oducto dos premias dos .depositos p~

blicos se deduzirão tres por cento mensalmente: do'ns
para .o Thesoureiro, e um para o EscI:Íllturarjo <tue
servir de .Escrávllo, e este llaverá, além .disso, das partes
os emolumentos de 150 réis por cada termo dá entrada
ou /?ahid,.a, e o de .80 lJ.éis por cada verba de embargo
ou ,penhora. .

ORD. 137 DE 18 DE DEZEM~I\O DE 18~~.

14ªItQel IAlveR BraQco, I:r~sideJlte do Tribuns.tl do The
~o,uro :P'l.\blico -;Nacional, ...em ,respos.ta ao officio do Sr.
Inspector da :nh.e:lour..aria da Provjpci.a da Bal::!.ia dJl 21
.de O;utubrp ~ultimo., i;lob p.. Jl, dec1arJl-lhe qu,e, emqua,nto
os devedores dI). rFa..z.enda ,Nac'onal Il.llo apl,'e_seAt~rem a

_concel}sil.o, qu.e o mesmo fllhesou.rp .Publico ~ac~oMllhes
. teqha J~eito, d.e e~pe,r:As Ip!!,rj1 faz.er~m seus p.l!gaII!~ptps
em p;estaçC5.es, se d~y'erá contrfL el es P:llomov..er QS pr9
«eS,80S eXecuti~ojl com a ,dJlvida actiVIdade, SE}!]l ~1;lstar

.<l.ue çQJ1s~,. ou eltas ~es~os fa~ão saber, ·,tereJU.!"eg uy-

.rIqo Itl:!l COI,lCe.ssa.o; e ",que ,no ,ç~so cl.e·h~Ytwe~ ..;eUes
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obtido as esperas, ainda entM se na.o susp'énderá o proce
dimento, sem que elIes tenhl1o, pelas prestaçoes admit
tidas, p'assado as Letras, e dauo aS fianças idonéas";
devendo-se contar 'lt época em que devem começar O'S
prazos das prestaçoes, da data da ordem da concessão
dellas.

ORD. 143 DE 29 DE DEZEMBRO DE 18'45.

Manoel .Alves Branco. Presidente do Triounal do The
souro Publico Nacional, declara ao Sr. Inspector da
Thesouraria da Província da Bahia, em resposta ao seu
o:fficio do 1.0 do corrente, que a restituição da: siza paga
de contracto da comprá e venda de bens de raIZ só póde,
e (leve ter lugar, quando esse contracto tiver sido julgado
nulIo e sem eifeito por sentença directa e positivamente
proferida sobre a questão de sua validade e proceden
cia; não bastando a decisã0 ou julgado, que despreze
embarg'os de terceiro, fundados no. direi.to de proprie
dade, e posse havida em 'tirtude dessé contracto: por
ser isto o que se conforma com a litteral disposiçao da
Lei, que para tal restituiçãO exige que a venda se des
faça por gentença.

ORD. 144 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1845.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do The
souro Publico Nacional, em vista dos quesitos propostos
pela Thesouraria da Provincia da Bahia em O:fficio de 30
de Setembro des.te anno, sob n. HH: l.0, se as partes
devem satisfazer como custas ã mesma importancia da
commissão que já tinhão recebido da Thesouraria os Em
pregados do Juizo dos Feitos, quando afinal as mesmas
partes sejão vencedoras, e se lhes haja de restituir a
qllantia entrada para os cofres da Fazenda por via de
execucão do Juizo: 2.°, se a: Dizima que segundo (j uso
do fôro contencioso é incluida na somma de cústãs,
tendo eUa sido averbada por conta da Fazenda, ou paga
pelas paI'tes antes da sentença final, deve ser satisfeita
por quem fôr condemnado nas custas, quando nllo seja
a Fazenda vencedora: responde ao Sr. Inspector da mes-'
ma Thesouraria: l.0, que quando aconteç~ por causa de
reforma, ou revogaçM de sentença, que a Thesouraria
tenha de restituir ás partes o que deUas se tinha haVido
por execucoes, deverM restituir tambem os Empregados
do Juizo '0 que tiverem recebido de porcentagem das
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quantias que, entradas no cofre em virtude de proce
dimento judicial, tem de ser restituidas pela sobredita
razão; porque neste caso nem a Fazenda deve ter o
prejuízo de pagar commissão do que effectivamente não
recebe, nem se deve lançar a cargo das partes vence
doras o que elias a nenhum titu,lo têm obrigação de
pagar, e muito menos em beneficio de vencimentos in
devidos de Empregados; e é demais de necessidade
esta restituiçãO feita pelos Empregados, para os advertir
da circumspecção e imparcialidade com que lhes cumpre
proceder nas execucões :rhovidas por parte da Fazenda
Nacional: 2.°, qlle •no caso de ser vencida a Fazenda,
Das causas em que seja autora ou ré, 8. Dizima da Chan
cellaria se não deve pagar se tiver sido averbada, e se
ha de restituir á parte vencedora, se já a tiver effecti
vamente satisfeito.

AV. DE 31 DE DEZEMBRO DE 184;).

Illm. e ETID. Sr.-Recommendo a V. Ex. que dê an
damento, e faca executar as providencias precisa para
impedir a derrubada das madeiras chamadas de Lei, e
proprias para a construcção nav~l, e não só nas mattas
da Nação, mas até nas dos partIculares, emquanto não
se pelem em execucão medidas legislativas a este res-
peito. .

AV. DE 12 DE JANEIRO DE 1846.

Illm. e Exm. Sr.-Devolvo a V. Ex. todos os docu
mentos que acompanhárão o seu OffiCio de 30 de De
zembro ultimo, sob n. 54, a respeito da herança jacente
do fallecido Domingos José da Motta, e em resposta tenho
a declarar a V. Ex. que alterando-se pelo art. l.0 do
Regulamento de 27 de Junho de 1845 § l.0 a disposição
do art. 11 do Regulamento de 9 de Maio de 1842, se
gundo a qual se nãO deveria proceder á arrecadaçllo
dos bens daquellas pessoas que deixarem na terra her
deiros collateraes notoriamente conhecidos, legalmente
se procedeu á arrecadaçãO dos bens do intestado que
não deixou conjuge, ou herdeiros presentes, ascendentes
ou descendentes, a que conforme a direito pertenca ficar
em posse e cabeca de casal para proceder ao inventario
nos termos do Regulamento. Para evitar irreg'ularidades
e abusos que em taes arrecadações possão haver, foi que
no Regulamento respectivo se estabeleceu a necessidade
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ode serem feitas com audiencia e assi,steúcia do Procu
rador dos Feitos da Fazenda, ou seu Ajudante, ou dos
ColIectores; e é portanto ao dessa Provincia que se
deve recommendar toda a actividade e vigilancia a res
peito da arrecadaçilo d~ que se trata, a respeito de que
ha bem fundadas suspeItas.

ORD. N. 8 DE 17 DE JANEIRO DE 1846.

Manoel Alv.es Branco ... declara... que em nenhum caso
se deve partir, como se pretende, o imposto sobre os
-escravos, ainda que já tenhao em parte obticlo liberdade,
emq uanto estiverem em effectivo ser~iço de seus se
nhores, ou de quaesquer usufructuarlOs; devendo ser
isentos de todo o imposto quando, tendo elIes obtido em
parte a sua liberdade, e estando ainda obrigados a dar
qualquer somma para obterem a outra parte, se acha
rem inteiramente sobre si, vivendo e trabalhando por
sua conta, sem mais onus que o do pagamento da dita
somma.

PORTo 18 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1846.

o Sr. Administrador do Consulado fique na intelligen
eia de que, pela compra de embarcacoes para o serviço
.do Estado, não se deve pagar o imposto estabelecido j .
() que se lhe participa em consequencia do Aviso do Mi
nisterio da Marinha de 6 do corrente, a respeito da ar
remataçilo do Brigue- Gigante- para o serviço da Ar
mada.

ORD. N. 20 DE 4 DE MARÇO DE 1846 ..

Manoel Alves Branco... tendo á vista o Officio do Sr.
Inspector da Thesouraria de... em que propoe a seguinte
duvida: . se unia vez' collectado um armazem, para
pagamento do imposto annual a que está sujeito na con
formidade do art. 2.° do Reg. n. 361 de 15 de Junho de
1844, o deve ser 2,', 3.' e 4.' no mesmo anno, á pro
porçilo que fôr sendo occupado por differentes individuas,
ou seja por successão, e substituindo-se uns aos outros,
ou accumulando-se com negocio no mesmo armazem j
1.0, que sendo os armazens ou casas occup~d'ls por mer
cadores volantes, vendendo neUes generos ou mercado
rias de qualquer origem e natureza, deve o imposto
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annual respectivo ser pago pelos ditos mercadores, e se
no decurso do anno taes armazefis ou casas fôrem occu
padas por novos individuas, por successllo, éompra,.
cessão ou transferencia, por qualquer titulo, ficllO estes
obrigados- ao pagamento do dito imposto, l:ie estiver em
divida: 2.°, se porém os referidos .mercêldores deixarem
de occupal', no decurso do anno do lançamento, os ar
mazeos ou casas, por cessação de neg<:Jc~o ou mudança.
de predio, ainda que tenhllo pago os impostos devidos
do anno, os individuas que nelles forem estabelecer
qualq1ier cofumercio; ou tivel\ém geríéros expo~tos á venda
etê., ficão paI' taes armazens ,ou casas sujeitos ao novo
lançamento para o pagaJTI,ento do imposto respectivo, do
meSffiC!l' modo que se pratica com aq'uelles que em qual
que·r dia do anno se estabelecem em armazens ou câsas
qu~ nunca farão colleétadas: 3.·, que quando um ar
mazem ou casa fôr ao mesmo t,empo occupada por dons
ou mais commissarias ou mercadores, fazendo cada um
pai' sua conta a vendá. dos seus generos on mercado
rias, com eacripturação separada, nâo por meio de com
panhia, deverá cada um pagar o imposto re!>pectivo,
segundo a extensão do lugar occupado pelo negocio,
nos termers do Regulamento.

AV. DE 17 DE MARGO DE 1846..
o Sr. Administrador da Recebedoria db Municipi0, em

soluÇãO á sua rep.resentação de 5 do corrente sobre a.
arrecadação dos salarios dos Africanos livres, fique na
intelligencia de que ps devedores de quem se tr~ta, em
qualquer parte em que residão, devem ser demandados
no Juizo dos Feitos da Fazenda nesta Côrte, por ser aqui
o fôro do contracto.

AV. 34 DR 14 DE ABRIL DE 1846.

Declaro a V. Ex.... que regular e juridicamente forn.o
interpretadas pelo Procurador Fiscal da Thesouraria
dessa 'provincia as disposiçoes do art. l.. do Reg. d~ 9
de MatO de 1842 e do art. 1.0 § l.0 do de 21 de Junho
de 1845, segmldo as quaes, para deixar de ter lug'ar a
arrecadaçao dos bens ao defunto testado, ou intestado,
n.s.o basta que existão na terra conjug'es, ou ascendentes,
ou descende~tes, mas é demais preciso que alg'um
desses seja o herdeiro, ao. qual, conforme o Direito,
pertença ficar em posse e cabeça de casal; o que se não
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verifica no caso controverso, em que o avô não é her
deiro do neto, que tem sua mãi viva.

DECR. N.447 DE 19 ÜÉ MAIO DE '1846.
lÁ,

A.rt. 121. Em amboa os casos as decisões definitivas
do OapitãÇl do Porto serão irrevogaveis e exequiveis.
quando não exceder o valor a 100~ j e para este fim se
enviarM ás Oamaras Municipaes as certidoes das niultas
que a ellas pertencerem j ao Procurador dos Feitos da
Faz,enda as certidoes daquellas que pertencerem ao Cofre
da Oapitania; e se entregaráO ás Partes interessadas as
dos julgamentos das indemnizaçoes, que lhes competi
oem: e tanto as multas, como as ind~mnizaçoes,quando
rs condemnados as ~ão paguem aID1gavelmente, serão
cobradas executivamente pelos meios judiciaes.

ORD. 54 DE 10 DE JUNHO DE 1846.

Respondo ao seu Oflicio de 23 do mez ultimo, que Relo
que ju~tamente se acha disposto no Reg. de 9 de Maio
de 1842, é bem claro que não são despezas a cargo
dos Ouradores das hetanças jacér1tes, para serem feitas
por conta de suas porcenta~ens,aquellas que consistem
em pag-amentos de illuguels de casas, ou armazens~

quando forem necessarios para ter éIíl boa arrecadacão
e g'oarda os bens arrecadados éntregues á sua admi
nistracuo, e bem assim no pagamento de petiçoes pre
cisas para os diíferentes actos dó andamento e expediente
dos processos; porquanto, pelas disposicoes dos arts. 8
e 26, expressament~ se mandão abdnar ãos Ouradores as
déspeza com o. custéio e C\lstas do processo de cada
herança, sendo sem dU\lida taes as do aluguel da casa
ou armazem de deposito, e as do honorario dos A.dvo
gados que fazem os requerimentos, todas às vezes que
isso fôr preciso j e do que dispoe o art. 24, que espe
ci,fica as. incum1:iençias e obrig-.ações dos Our,adore.s, pu
Administradore:! das herancas jacentes, não se póde de
d uzir que obrigaçâ.o se lhes imponha de fazer essa$
despezas.

I .)

AV. DO to DE JULHO DE 1846.

IlHn. e Exm. Sr.-Segundo' a disposiç~b do art. 79 do
Regulamento Oonsular de 14 de .Abril de 1834, todos os



- ·248 -

documentos que tiverem de ser apresentados em qual
quer Reparticilo Publica, Juizos ou Tribunaes do Imperio,
nilo podem 'ter fé' senilO quando estiverem leg'alisados
pelos Consules Brasileiros; e comquanto esteja persua
dido que esse artigo deve ter- execuçilO unicàmente
quando taes documentos forem extrahidos ou feitos em
PaIzes onde existilo Agentes Consulares, porque n:>lo se
póde suppôr no Legislador a intencilO de exigir impos
siveis, todavia, como a Lei não dÍstingue, a ninguem
é licito distinguir, e eu desejo proceder com unifor
midade, e se offereça actualmente uma hypothese em
que se apresenta uma Parte munida de documentos
passados na Costa d'Africa, onde nilO existem Consules
Brasileiros, acho-me perplexo sobre a conducta que devo
ter nesse e em outros processos, em que se der identica
hypothese ; e por isso rogo a V. Ex. haja de esclal'ecer
me sobre a hypothese acima figurada para governo meu.

Deos guarde a V. Ex. Rio, 22 de Junho de 1846.
Illm. e Exm. Sr. Antonio Francisco de Paula e Hollanda
Cavalcanti d'Albuquerque.- O Ajudante do Procurador
do:; Feitos da Fazenda na Côrte, Francisco Thomaz de
Figueiredo Neves.

Pa1'eCe'l' Fiscal.

A these, 9,ue se propoe, é puramente juridica, e tem
de ser decidida nesses llrocessps a que allude o propo
nente pelas Autoridades Judiciaes competentes, e me
di'lll~e os recurdOS que couberem, segnndo a Legislaçilo
apphcavel aos casos especiaes de que se tratar nesses
mesmos processos, nos quaes deverá o mesmo propo
nente requerer a tal respeito o que entender de Direito.

Rio de Janeiro, 29 de Junho de 1846.-Campos.-Con
corda. Rio, 30 de Junho de 1846.-Tolentino.-Concordo.
Río, 30 de Junho de 18i6.-Lins.-Como :parece. Rio,
1.0 de Julho de 1846.-Hollanda Cavalcantl.

DEC. DE 14 DE JULHO DE 18i6. (EM AV.
N. 78 DE 1846.)

Tendo ouvido o Meu Conselho d'Estado reunido, sobre
o parecer da Seccão do mesmo Conselho, a que pertencem
os Negocias da Fazenda e Justiça, a respeito das duvidas
sob~e a extensão que deve ter a L. n. 242 de 29 de No
vembro de 1841, ás causas da Fazenda Provincial, e
Oonformando-me com o voto dó Conselheiro de Estado
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Ronorio Hermeto Carneiro LeãO, de que, não ca1:>endo
nas attribuicões das Assembléas Provlllciaes a creacão
de um Juiz'o particular para as causas da Fazenda Pu
blica das Provincias, t01avia tem o direito de decretar
que taes causas carrãO no fôro commum, ou perante os
Juizos Privativos creados por leis geraes, assim como
podem estabele<::er as regras que mais lhes parecerem
conducentes para a boa arrecadacilo e fiscalis&Cão das
ditas rendas: Hei por bem Decretar, em solução das
referidas duvidas, que as Assembléas Provinciaes têm
direito de decretar que as causas da Fazenda Provincial
se processem e carrão no fôro commum, ou perante os
Juizes Privativos creados pelas leii! geraes para as causas
da Fazenda Publica acional, e estabelecer as regras
que maisJhes parecerem conducentes para a boa arre
cadação e fii!calísacão das rendas provinciae s, pois que
sem esta faculdade seria illusoria a que ellas têm de
crear as mesmas rendas.

PORTo N. 88 DE 31 DE AGOSTO DE 1846.

o Sr. Administrador da Recebedoria, em solução ás suas
representacões de 8 e 9 de Junho proximo passado, fique
na inte11ig'encia de que: L', os quinhões hereditarios e
legados illscriptos nas respectivas partilhas tendo já pago
o se110 prQ1?orcional devido, as quitações judiciaes dos
mesmos qumhões que se dilo depois aos interessados nilO
são sujeitas ao mesmo sello proporcional, e sim ao fixo
como qualquer documento; 2.', as escripturas de compra
e venda, e as cartas de arrematacM e adjudicação de
bens de raiz são titulas da 'mesmá classe e natureza, e
sendo as quitacões respectivas uma parte integrante de
sua legalidade,~ ainda mesmo passadas em papel sepa
rado, com referencia aos ditos titulas, nilo deixão de ser
actos provenientes das mesmas transaccõel), e por isso
são isentas do pagamento do sello, na fórma do disposto
no art. 15 § 3.' da L. de 21 de Outubro de 1843.

L. N.· 397 DE 3 DE SETEMBRO DE 1846.

Art. L o Os estrangeiros actualmente estabelecidos nas
Colonias de S. Leopoldo, e de S. Pedro de Alcantara das
Torres, da Provincia do Rio Grande do Sul, serM reco
nhecidos cidadãos Brasileiros naturalisados, logo que
assignem na respectiva Camara Municipal termo de decla
ração de ser essa sua vontade.
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(j Presidên e da Provincia, em vista da certidã.o do
dito terino, darâ a' cuCl« um dós referidos o competente
ti~ulo, Ísento de' quaêsquer despezas, ól1 emolumentos.

ORD. 102 DO 1.0 DE OUTUBRO DE 1846.
t

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de
Albuquerqpe..... , em vista do O:ffi.cio do Sr. Inspector da
ThElsouraria.. ,.. transmittindo a opiniã.O do Procurador
Fis!3aljrespectivo sqbre o direito que, segundo o Deç. de
6 de Junho de 1831, deve ou não ter ao meio soldo do
p,os~o ~e Major, a Viuva de um Tenente-Coronel de
2" :J;.inha, qlle tendo passado de sargento da l- Linha
par~ Ajudante da 2. "" e depois llarl:l. Major, percebia o
so1<.1o deste. P9sto, visto que o .~ Lodo art. 1.f do dito
Decreto dii O:ffi.ciae:; qUEil, tiverem passado -, e não - pra
cas que tiverem passado -, suppondo que deva já ser
Official D::t I" Linha, quando se eífectue a passagem, para
que as Viuvas, filhos" etc., gozem do beneficio da L.
ue 6' de Novembro de 1827, declara ao mesmo Sr. Ins
pector, que não é ~dmissivel tal opinião, por quanto
tál intei'pretaçã:o~ lém de nilO assentar na ràzao da lei,
e de nllo ser al1dnada por aistincção alguma, que ella
haja estabelecido expressamente, E!óvolve o àbsurdo de se
contarem m'eramenté ,os annos de serviço pássados na 2a

Linha, cOín, éxclusãO. ~o~/;Il ~o~ s,e~víç(íS pr~stados na ~a,
cbntra: a mente da or1gm~mamstItUlção deste benefiCIo,
que teve por principal intuito socco'rrer as famílias dos
O:ffi.ciaés, pelQs sifrviç.os prestados nesta 1.' Linha, Ac
cresce, que oS O:ffi.ciaes de que se trata sempre forão
e~uiparados amt da La Linha, e para ella tornavão, se
guMo o ~xig'ia d serviço e a ordém estabelecida nas
proníoçoes do exercito, e até por disposiçoes expressas
tem tlireitó IX condeéora<}ão do hábito de Aviz, sem at
tençáo á praç'a, ou posto, em que páss{tí'aD pai'a a 2. i.

L'inba, sendo estas as razOes funUamentaes por que 6
Dec, de' 6 de Junho de 1831 incluio expressamimte as suas
famílias no numero das contemp ladas pela L. de 6 de
Novembfd de 1827.

AV. 104 DE 1 DE OUTUBRO DE 1846;

Antonio Francisco de Pàulá e Hbllarlda Cava'lcariti de
Albuquel'que, Presidente do '1'ri~ünal do Thesoura Pu
blico r acional, em r~spostá ao Oflicia do Sr. Inspector
da Thesouraria da Provincia da Bahia de 13 de Julno
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deste anno, sob n,· 153, em ,que pergunta, se um te§l
tamenteiro e iI!velftal'ian~e deve pagar ,a ,siza dos bens
do casal do testador, adiludicados a elie por indemnizaca,o
de despezlls por e~l~ feitas com leg.adÇls e dividas pãs
sivas; declara ao mesm9 Sr. InsJleqtor que, nilo seneto
da competencia do Th,esQuro resolv~r sobre ~ duvida,
que Ilntes de tudo se apresen.ta, se o testamenteir.o Póde
ou nilO haver os bens do ~e~ta'dor' a este titulo de paga
mento de despezas, á face do qJle dispõ~ a Qrd. L. 1..
tit. 62 § 7.·, a adjudioaçilo, que a elie se f~z de taes bens.
sel}do de raiz, é suje~ta ,ao pagamento da s)za, por
haver nes.te caso uma verdade,ir?o do~Ção in sQlu~~m,

como bem pensou o Procurador Fiscal da mesma The
souraria.

AV. 106 DE 10 iDE QUT.UBJtODE 1S4fi.
Illm. e Exm. Sr. ---.Sendo pela Secretaria de Estado dos

Negocios da JustiQa t,ransmittido em Aviso dA 22 de
Julho ultimo '0 OÍficio de V. Ex. de 28 de Abril deste
anno, sob n.· 27, a élla dirigido com o do Juiz Muni
cipal e de Orphãos da did~qe da Victoria. sobre a in':
telligencia que devê dar aos Regulamentos de 15 de
Março de 1842 no art. 3\>, e da 9 de Abril do mesmo' anno
no art. 3.°, para poder dar anda~entÇl a uma causa
entrl3 partes a Santa qasa da Misericordia, e o Prior do
Convento 'do Carmo; afim de ,que pela Rera:ctição da fa
zenàa sejão dados os esclare(l~mentos ped\dos: c.uJIwre··
Jlle portanto r!3~ponder a V. ,Ex., para o fazer çp,Ustar ao
..dito Jui;>: Municipal, que ll,lto S!3 dá razão algumà pro~e
dente para no caso, de que se trata, deixar de ex~cu

tar-se o que dispõe o dito ~egqlarilento de ~ de Abril de
1842, arts. 3.° e 12°, ..

Não a de dizer:'se, que por parte da Santfl, Casa da.M;%
sericordia da CidiLde da Ylctoria ~~ nãp llnt~ntár~ acçãp
alguma, ordinaria ou summaria, contra o Co~vell.to di>
Carmo da mesma Cidade, ,tendo &penas denunciado a
falta de cumpI;iinen to d~ um 1ygado, pa,ra que .tivesse
lugar o procedimento ex-o:ffi.cio; porCl.ue, aI m de bem se
nã~' poq.~r cons!lierar S\J;Il'ples denuncia o:ffi.ci?sa, o m
meno reqnerimEinto da dIta Santa Casa, que n~lle alle~a,
e faz v ~~r o p.ireito, çom que se presume a haver esse
legado' nilO cumpridÇl, accresce o apparecer ella CalDO
verdadeir~ paI:~e .l~tig,a~Ye,.. e interêssaq,a a cop.te~t(l,r os
~mo.argos ~P'post9s p~lo. dItO. Co?vent,o.

~.ão a de reç rrer::-L e ã .Isenção do p...ag~'!1~ ~o d?
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imposto, que no al't. 10 do sobredito Reg-ulamento é de
cretada a favor das pessoas miseraveis ; porque, se como
miseravel se póde considerar a Corporacso da Santa Ca~a

da Misericordia, não acontece o mesmo a respeito do
Convento dos Carmelitas, que não é da classe dos.
mendicantes, unicos que o direito reputa miseravels, e
por isso cumpre observar-se a providencia do art. 12.

Nao a de alIegar-se a impossibilidade da avaliaçao,
porque nem ha de facto a allegada impossibilidade· de
dar um valor á devoluçãO. do legado não cumprido,
que pretende a Santa Casa dita, nos termos dos arts. 5."
e 6.° do Regulamento; nem se requer nesses artig'os,
que tal avaliação se faça com a mathematica exactidão,
que em casos semelhantes seria absurdo exigir.

AV. 114 DE 24 DE OUTUBRO DE 1·846.

Deferindo ao requerimento de Victorino José Rodrigues
França, e á vista da informação por Vm. dada em Officio
de 17 de Junho p. p., tenho a declarar-lhe, que inde
vidamente se levou a porcentagem no caso de que se
trata, em que apenas houve arrecadacão dos bens da
herança, que teve de entl'eg'ar-se ao légitimo herdeiro
antes de qualquer apuramento de producto, quando os
Empregados do Juizo nada mais deverião haver, que os
emolumentos respectivos dos actos do processo, na fórma
do Regimento Judicial; porquanto da litteral disposicãO
do art. 26 do Regulamento de 9 de Maio de 184.2, cón
frontado com as disposiçoes d9S artigos anteceuentes, a que
se Iefere, e de que ao caso são principalmente appli
caveis I as dos arts, 18, 20, 24 e 25, claramente se deduz,
que a porcentagem concedida aos Empregados do JuizCJ,
~ que é eI;lcarregada a arrecadaçao e administração dú
bens de ausentes, sómente é devida, e sómente póde
ser deduzida do producto liquido dos bens da heFança
arrecadada, isto he, daquelIas quantias que se apurarem,
provenientes dos arrendamentos, e arremata cOes de bens,
e de cobranças de dividas, e que estiverem- no easo de
se recolherem aos Cofres Publicas, abatidas as despezas
do costeio, e expediente, não bastando, para terem di
reito a esse vencimento, 'que a arrecadacllO se tenha feito,
e algum tempo tenha havido de adminiStração; país que,

I se outra cousa se tivesse tido em vista, se a porc.enta
gem se adquirisse só pelo acto da arrecadação, se teria
estabelecido que elIa se déduzi1sse do valor dos bens ar
recadados, e a necessidade se não imporia de haver o
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apurame?to, e liquidaçã.O do producto deIles, para então
se deduzIr essa porcentagem.

ORD. N. 11 7 DE 26 DE OUTUBRO DE 1846.

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de
Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Pu
blico Nacional, declara _ao Sr. Inspector da Th~souraria

da Provincia do Pará, que reconhecendo-se a existencia
do equivoco com que se expedio a Ordem de 22 de De
zembro de 1845, relativa á decisilo dos 3.· e 4.° .quesi
tos sobre imposto 'ue lojas extensivo aos taboleiros e
lojas ambulantes, em opposicilo com o que se determi
nou na Ordem de 7 de Maio· de 1838; cumpre que ob
serve o disposto nesta Ordem, segundo a qual as ditas
lojas e taboleiros ambulantes se nilo considerllo sujeitos
ao imposto, estabelecido pelo Alvará de 20 de Outubro
de 1812.

ORO. N. 127 DE õ DE OVEMBRO DE 1846.

Illm. e Exm. Sr. -Respondo ao OfIicio n.· 147 de V. Ex.
de 30 de Setembro ultimo, que o Imposto das Typogra
phias considerou-se abolido depois que a Lei do Orça
mento de 18 de Setembro de 1845 o eliminou da lista
dos impostos, apresentada pelo Governo na raspectiva.
Proposta, em virtude da Lei anterior que o creára.

DECR. 482 DE 14 DE NOVEMBRO DE 1846.

Ârt. 2.' As l1ypqthecas deveráõ ser registradas no Car
torio do Reg'istro geral da Comarca onde forem situados
os bens hypothecados. Fica porém exceptuada desta
regra a hypotheca que recahir sobre escravos, a qual
deverá ser registrada no registro da Comarca em que
residir o devedor.

Ni:'to produzirá effeito algum o registro feito em outro
Cartarios, e igualmente o que fôr feito dentro dos 20 dias
anteriores ao fallimento. (a)

Art. 3.° As hypothecas que comprehenderem benss i·
tuados em differentes Comarcas, serão registradal:! em
.cada m;na dellas. O mesmo se praticará, quando a hypo
.theca, posto que limitada a uma propriedade ou fazenda,

Ca) Hoje quarenta dias- (Cad. do Gomm. art. 827 ~ 2. 0 )
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J>8jrte desta fôr s~tuada em uma Comarca, e parte e,W
outra. A 'data do primeil'Çl registro quy, em c,asos,. 5'Y
-fizer em uma Comarca, marcará a época dos e:ff61tos
legaes da hypo heca, cOl:ptanto que o registro, nas o tras
Comarcas,' se não demore, depois do prünerro, mais que
o tGmpo nec~ssalio par!! nel~as ~e eJ:fectu~r, contando-~e a
distahcia á razão de duas legoás , por dia, do lugar qo
prImeiro f«:<gistro para ó dqs outros'. I ,

, Art. 4.° Dever~o ser registradas no Cartorio do Registro
geral todas as hipothec.a§ cdnvencionaes, quer geraes,
quer especiaés. ' .

Ar.t. 13, 'Sitó eifeitos legaes do registro das hypothecas :
] .• , tornar hulla, a'favoT 'do credor"hypothecário , qúalr
ql1er alie'naçlto dos bims hypothe,caaos, que o devedor
pos;:;a 'fa~er, 'post~riormente 'ao regü'tro, por titulo quer
gra.tl1ito, .quer onér9só: - 2.°~ ~oder o cre~or h:ypotlíe:
CarIO, com sentenç.a, penhdrar e executar os bens re
gIstrados, emCqualquer 'pat e que elles se acharem':, ...L 3.0,
conservar ao credor hypothecario o privilegio de prefe
rencia, nos bens registrados que, pela hypotheca, possa
ha ~t adQl1irido.· ., - , -. ,

Art. 14. Depois da installaçllo do Reg-istro das hypo
~lr~ql\s, '~~ qJ.1Jl.IQ.uex QomarcJl., QS e~ei~os legaes (ias
hypot~ecas do.§- bens neUa sÍtl1,a.do.s só começarM a exis
tir d,a a.~t.a do l'egistl'9 das p:i~sn:tas hypo;thec&os.

A.rt. Iv'. ,Os cr.edores hypothe'oarios, por títulos de data
anterior á installaçao do Registro Geral das hypotheca ,
na Comarca ond.e forem situàdos os bens hypotheca,do ,
-conservaráo todos os direitos que, a esse tempo, houve
rem adquirido, uma ~z· glle Jlro,cedão ao competente
registro; 'dentro de um' anuo stIbseqaente á' díta ins
.tal!aç~o. As hypotheças 'refellidas que fOl'ern regJistradas
depois de \Im anno, só coJmecaráO a;' .contar q's seu
e~~itos le~~ek da, data do s~uHr~gistro.

ORD. 137 nE 46.DE Nú-VEMBRO DE ,184-(3.
r .... '

Antonio Franoisco de BauIa e HoUanda Oavalcanti de
Albuquerque, Bresideúté dó 'Tribunal dó fJ.'hesouro Pu!.
hlico Nacion\1-.1, em resp.os~.a 'aO Offic~õ do Sr. Wp'~çtdr
da .Thesoural'la da' BroVJJ.ÚOl~ ~,~ BahIa ,çl\3 3 de Outubrp
ultImo, sob n: 209', perguntando' se os ~rren1Íltantes'é1.é

proppiedaeYes se~u~stÍ'adars pela Fazenq.a: Publio'a em ,P.~"..
gamento de su~' dividas, sElndo' eni' hdsta publida 'arre~
matadas estlio ob~igadQs á -Siza de semel-hante compra,
como em 0\3 ,~gIl~!,a~tos, ou arreYl~t,açoel3 prov~nien,tes
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de execuções de particulares; declara ao mesmo Sr. Ins
pector, que os arrematantes de bens de raiz, em exe
-euções promovidas por parte da Fazenda Naci~nal, ~ãO

sujeitos ao pagamento da metade da respectIva Slza,
ficando a outra metade a cargo dos executados, da.
mesma fórma que se procede nas execuções particu
lares.

ORD. 140 DE 20 DE NOVEMBRO DE 1846.

A.ntonio Francisco de Paula e Hol1anda Cavalcanti de
lbuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Pu

blico NaCIonal, responde ao Officio do Sr. Inspector da
Tbesouraria da Provincia de Santa Catharina de 17 de
f-'etembro ultimo, sob n.O 115, em que pede se lbe de
dare se as pequenas tabernas situadas nas estradas, estão
QU nao comprebendidas para o pagamento do imposto
sobre lojas, etc., nas expressões-e qua~squer lugares
empregadas no § 3.· do art. 1.0 do Regulamento de 15
de Junbo de 1844; que as pequenas tabernas situadas
llas estradas, de que trata o § 2.° do Alvará de 20 de
Outubro de 1812, que erao isentas do imposto, estão
incluidas na clara e terminante disposição do referido
§ 3.°, sendo isentas do imposto annual quando os col1ec
tados respectivos forem tão indigentes que o nao possãO
pagar nos termos do art. 15 do mesmo Regulamento.

PORTo HH DE 7 DE DEZEMBRO DE 1846.

o Sr. Administrador da Recebedoria do Municipio fiq ue
na intelligencia, em solução ao que representou em 26
de Outubro, de que o pagamento da taxa das heranças
e legados em usufructo, Consistentes em bens de raiz,
de que tratão os §§ 1.", 2.· e 3.· do art. 12 do Regula
mento de 28 de Abril de 1842, poderá ser feito de prompto,
por uma vez sómente, deduzindo-se a decima do valor
mtegral dos predios, nos casos especiaes e em que as
partes interessadas assim o requeirao, e justifiquem o
mconvebiente de ser effectuado em prestações annuaes.

ORO. 160 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1846.

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de
Albuquer~ue, Presidente do Tribunal do Thesouro Pu
blico NaCIOnal, responde ao Oflicio do·Sr. Inspector da.

P. 1'. II iS
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Thesouraria da Provincia do Rio Grande do Snl de 30 de
Outubro ultimo, sob. n.· 316, que bem procedeu o Ins
pector da Alfandega da Cidade do Rio Grande exigindo o
pagamento da imposto de 15 por cento, para ser consi
d~rado Nacional o Patacho .....- Flora, - construido em Mon
tevidéo, aiuda que por ordem e por conta de Cidadao
Brasileiro, que lhp, não faz perder a qualidade de origem.
Porquanto, sendo este imposto como de' importacão
sobre generos p-strangeiros, que entrão no Imperio, tanto
procede ou deve proceder a respeito das embarcações.
estrangeiras, que promptas são vendidas a Cidadãos Bra
sileiros, como daquellas que se fabricão e construem
desde o comeco, por conta dos ditos Cidadãos; pois que
em ambos os' casos, vem a ser importados no Brasil os
objectos estrangeiros, que servirão para a construcção
e fabrico.

DEéR. 499 DE 31 DE JANEIRO DE 1847.

Convindo que sobre o modo de se concederem Bra~

zões d'Armas, e de se expedirem os despachos tanto para
a nomeação dos Officiaes Mecanicos da Minha Imperial
Casa, e provimento de todos os Officios della, cuja apre
sentação perteuça ainda ao Meu Mordomo Mór, como
para a permissão de se levantarem Armas Imperiaes na
frente de alguma morada, se estabeleção regras fixas, e
invariaveis, que estejão em harmonia com a ConstituiçãO
do Imperio, com as Leis existentes, e com os Regimentos,
e antiq uissimos estylos: Hei por bem, Tendo ouvido a
Secção do Conselho de Estado dos Negoci~s ~o Imperio,
Ordenar que a respeito de cada um dos mdlCados ob-
jectos se observe d'ura em diante o seguinte:

1.o O Rei d'Armas não concederá jámais o uso de
Brazão d'Armas, sem precedeácia da justificacão de no
breza, em que haja a necessariaj e concludeiite prova
exigida pela Provisito de tres de Julho de mil oitocentos
e sete, a qual impõe aos pretendentes a obrigaçãO de
produzirem, além de testemunhas, documentos authen
ticos, que pr6vem legalmente pertencerem elies ás fa
mílias, com quem querem entroncar-se; devendo proce
der-se á esta justilicacão pela Juizo do,S Feitos da Fa-·
zenda com audienoia dó Procu-rador dos Feitos, e recurso
para Relação.

2.· Sómente pela Mordomia Mór serão feitos, e expe
didos, nos termos do-A.lvará de tres de Junho de mil qui
nhentos' e setenta e dous, todos os despacl10s relatIVOS
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fi; ntlmeaçll.o dos O:ffi.ciaes Mecanicos da :Minha Impe
l'ial Casa e á de' todos os Ofticios della, cuja a'Presen
tação, na fórina dás Leis em vigor, pertenlJa ainda ao
Meu Mordomo MÓr.

3,' erão igualmenté' eXpedido:; pela: mesma' Mordomia
Mór, na conformidade do A.viso de dezesete da Maio de
mil oitocentos' e vinte e oito, todos os despachos sobre
requerimentos, <[ue tiverem por objecto ~ permissãO para
levantar as Armas Imperiaes na frente de alguma morada.

DEe. 5'IODE 13 DE M~ARCO DE 1.847..
A.ttendendo a que na occasiilo da arrematação dos bens

de raiz arrecadados pelo Juizo de A.ti. entés na confor
lOidade do Decreto de 9 de Maio d~ Hl~ ordinaria
mente quando sào de g'rande valor; na:o' achã0 lança
dores habilitados para fazerem os pagamentos á vist.a ;
Hei por bem permittir que, quando não lí'Ouver nenhum
licitante, se admittão os lánços a prázoS com as' cau
telas usadas nos contractos da Fa?}enda N~cio1!lal.

A-V. 43 DE 16 DE MARÇO DE 1841.

IUm. e Exm. R r .- Sendo verdadeira e corrente a dôu
trina, que V. Ex. expende no seu O:ffi.cio de 5 de Feve
reiro ultimo, sob n.· 3, a respeito dos arrendamentos dos
terrenos nacionaes, por ser conforme a litteral e j uridica
dJsposiÇão do art. 51 § 15 da Lei de 15 de Jovembro
de 1831, e. 'á Ordem de 3 de Dezembro de 183'6, pela
q,ual se declarou que os ter!enos d~v.olutos, porqu,e nunca
tIverão dono, posto que seJão naClOnaes, no sentIdo lato
não, sã:o cO)lltudo cO'mprellendldos na dísposiçãO do men
cionado' § 15 do art. 51 da dita Lei f a qual é só rela
tiva áqueUes bens nacionaes f que no sentido estrietô se
chamão~ Proprios - e estão lancados nos livros delle:;
na conformidade da Lei de 4 de ()utubro de 1831; isto
é aquelles, que se adquirirãO para a Fazenda Nacional,
e a ella se adjudicárão por algum titulo; tenho a de
clarar a V. Ex., em resposta ao seu dito O:ffi.cio, que bem
se tem procedido em não continuar a dar por arrenda
mento os terrenos nacionaes devolutos não comprehen
didos nas disposi\-oes das so.breditas Lei, e Ordem, com
que tambem se conf6r'mou a d~ 14 de Julho de 1841,
claramentf\ expedida neste mesmo seatido; cumpre por
llantd que' nem se dêem de nõvo Mas tenenos, nem se
renoV'em os arJ.lendarfientõs anteriormente feitos; e que,
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findos os prazos dos actualmente arrend~dos, os arrenda
tarios, que tiverem aproveitado os terrenos, e feito nel/es
bemfeitorias, sejão conservados na qualidade de simples
posseiros, sujeitos ao que as Leis determinarem para o
futuro, e contidos nos limites que lhes tiverem sido
marcados.

ORD. N. 1õ1 DE 8 DE MARCO DE i847..
A.ntonio Francisco de Paula e Hollanda Cavalcanti de

Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Pu
blico NaCIOnal, em :resposta ao Oflicio do Sr. Inspector
da Thesouraria da Provincia de Minas Geraes de 14 de
Janeiro ultimo, em que dá parte que alguns Collectores
têm representado que varias pessoas, para nãO pagarem
a siza nas alienações de bens de raiz, co:stumão fazer
arrendamentos a longos prazos, como têm praticado al
gumas Companhias de Mineração, e ultima.mente a do
Gongo Soco, que contractou com o Dr. Chf, e outl'OS
o arrendamento das suas lavras pelo espaço de 50 annos,
declara ao dltO Sr. Inspector ql1e sendo as locaçõEs e
arrendamentos dos bens de raiz dos particulares por
longos prazos permittidos pela nossa LegislaçãO, não
póde dar-se por parte do Governo a providencia que
obste á pratica de tal fraude; pelo que especialmente
pertence ás lavras ou datas para a mmeraçilo do ou 1'0,
os arrendamentos não estão de accordo com as disposi
ções dos respectivos Regulamentos, que todos têm em
vista que as lavras sejão aproveitadas por aquellas pes
soas a quem sll.o concedidas ou vendidas com permissão
da competente autoridade; sendo expresso no § 4ts do
Regimento de 15 de Agosto de 1603, que nenhuma pessoa
poderá tomar mina para lavrar em nome de outrem, nem
como seu procurador, e só poderá fazer sendo criado ou
salariado para lavrar em nome de quem a tiver. Para
se tomar uma deliberacilo conveniente o referido Sr. Ins
pector remetterá ao Thesouro uma especificada infor
mação do que na Provincia se tiver praticado a re~peito
de semelhante arrendamento, acompanhada de cóplas do
qll~ contractou o Dr. Clif, e de quaesquer outros de que
tenha noticia. O que cumprirá.

AV. 71 DE 14 DE ABRIL DE 1847.

Respondo ao Oflicio de Vm. de 11 de Março ultimo,
relativo ao modo por que deve proceder a respeIto do
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herdeiro do fallecido Inglez Patricia Lennon, que o pro
cedimento mais analogo á Ord. L. l.0 Titulo 88 e ao Re
gulamento de 9 de Maio de 1842, é nomear-se com as
devidcls solemnidades um Feitor ou Curador ao menor
ausente, distincto do Curador dado á herança, para que
trate quanto antes de sua habilitacão, afim de tomar
conta da heranca depois de julgada'competentemente,
e prover sobre â educação do menor, debaixo das vistas
do Juizo respectivo, segundo está determinado na citada
Ordenação, e mais disposiçoes em vigor a respeito das
pessoas e bens dos Orphãos.

AV. DE 16 DE ABRIL DE 1847.

AO Presidente da Provincia de Pernambuco, accusando
a recepção do seu Officio de 27 de Janeiro ultimo, acom
panhado da informação dada pelo Juiz dos FElitos -da
Fazenda sobre o requerimento de José Joaquim Pereira
de Oliveira, Contador das Varas do Clvel Crime e Mu
nicipaes da Comarca do Recife, e declarando-lhe que o
dito Juiz procedeu regularmente, quando deixou de
consentir que o Supplicante contasse os Feitos Fiscaes,
visto ser regra geral fundada nas disposiçoes de Direito
que nos Auditorias de Justiça privilegiados e separados
do fôro commum, sejão Contadores os proprios Juizes,
ou aquelles a quem elles por delegação c~mI!lettemesse
encargo, salvo quando ha Oontadores especIalmente crea
dos para taes auditorias.

ORD. 79 DE 17 DE ABRIL DE 1847.

Joaquim Mareellino de Brito, Presidente interino do
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, respondendo ao
Offieio do Sr_ Inspector da Thesouraria da Provincia do
Pará de 3 de Fevereiro deste anno, n. 14, relativo ás
canôas que negocião com fazendas seccas e molhada
nos rios do interior, declara que estas canôas não devem
estar sujeitas a outro imposto mais que o designado no
art. 27 do Regulamento de 15 de Junho de 1844, pela
razão de que neste não se acha estabelecida contribuição
alguma sobre as chamadas loja8 ambulantes, sujeitas
unicamente ás licenças das Camaras Municipaes, segundo
o Regimento e Posturas respectivas; e porque esta in
tp.lligencia vai de conformidade com as deci80es do Tri
bunal do Thesouro. Não é licito argumentar com o
facto do commercio vedado que se possa fazer em taes
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Qanôª,S; porque além de outra;; rl;l.zOes que pccorrem,
selria legitimar es!';e mesmo ,commerc:~o,se a s~melh&nte

ti·tulo, e com tal fund' men.to se exigisse q}Jalquer re
t'l'WUiÇão.

RffiG. õ20 DE 'U DE JUNHO DE ~847.

Art. 171. Inc:umbe aos 00nsules o registro d.os nas
,çimentos, casamentos e obitos dos Brasileü'os que resi
direm no seu Distl'Ícto.
, Art. 172. O registro será feito em 3 livros separados.

No .1.0 serãO lançados os actos dos nascimentos, no 2.°
os dos .casamentos, e no 3.° os dos obitos. Haverá outro
livro, que servirá para registrar as procurações e lançar
el> autos que se fizerem, e de que ao diante se trata.

A t. 176. Todos os actos do art. 172, ,de .Bllasilelros
PU Estra.-.ngeiros, feitos em paizes es.trangeiro ,serão va
JiQsos, tendo sido feitos na fórma das leis deg&es paizes,
e legialisados pelos respectivos aglilntes cops)llaves ou
diplomaticos nelles reslclentBs.

Art. 183. Na factura, approvl}.ção, e abel'turl}. dos tes
tamentos, b m oome dos ÍDyentariQs, ~e confprmaráõ
com o::; mocielos...

A.nt. 208. Irado o dO.aumento destinado ª ser produzido
,em Juizo, ou exhibido para qualquer fim legal, deve ser
:lile.cessariamente assignado pelo Oonsul, e sellado com Q
se110 do ·QQlIlsúlado, seni 10 qu.e não ]a,.rá fé.

Art. 209. Se um documento se compuzer de muitas
folhas, devem estas ser unidas por um fio ou fita, cujas
extremüJ,ades s~rão lacradas e selladas com as Armas
Impenaes.

A,r.~. 214. O auto aJ,ltheJ+tico e origi.nal,constitue prova
plena ~ inteira; e ~ma cópia ou ,puQ'lica-fórma, sem ci
taç~o lia pi:J.rte inte'ressada, prpvfl. s~mi-pleua~, ainda qu.e
nçí Opo.su,lado seja feita j ,e "só t~r(j. ~gual, se o Ooosul
d,eqlarªr q.\le .o original fic~ depo~itad9 em seu Ar
.ChLVO.

DEe. õ2d DE d DE JULHO PE ~ 847.

Te:p.do-se suscitado .duvída ácel'cl;\ ,da ·gen\.Üna initelli
g.encia do art. Lo da Lei de 6 de Nov'fl~bro d~ 1-827, a
-saber, se o beneficio do meie solde nelle concellido ás
·fi'lhas dos Offioiaes {lo Exercito, qu.e ;B@ te,;mpo tia morte
-de seus pais existem solteiras, é llPp.1ic.ayel )}qllellas
que, posto que a esse tempo .estejão n~,;;ite Q5lJ)O, IPllSEião
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depois ao estado de ca~adas: e Havendo Eu ouvido a Secção
de Fazenda do Conselho de Estado, com cujo parecer
Fui servido Conformar-me, hei por bem, ernquanto pela
Assembléa Geral Legislativa não fôr definitivamente
providenciado a este respeito, declaraT que segundo a
letra e espitito da sobredita Lei, oombinada com a dis
posicão do Decreto de 22 de Novembro de 1831. o facto
do subsequente matrimonio não póde prejudicar as filhas
dos Militares, a quem a mesma Lei t~m estabelecido este
80ccorro, uma vez que á morte de seus pais sejão solteiras,
nos termos nella expressados, como se havIa en~endido

e praticado antes da Portaria de 14 de Maio de 1835,
que deu lugar a intelligencia diversa.

ORO. 112 DE 17 DE AGOSTO DE 1847.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do The
souro Publico macional, responde ao Oflicio do Sr. Ins
pector da Thesouraria da Provincia de Pernambuco de
9 de Julho nltimo, sob n. 55, que approva a decisão dessa
'1'hesouraria dada ás duvidas que occorrêrão na Recebe
doria nas Rendas internas sobre a intelligencia do § 35,
parte 2,' da Tabella annexa a Carta de Lei de 30 de
1'Iovembro de 1841, declarando que os direitos de 30~000

das escripturas de sociedades e companhills devem só ser
co.brados d~ creação de taes sociedades, que tenhão per
lUIssão e tItulo dado pelo Governo, cujos estatutos ca
recem tambem de Confirmacao Imperial, e não de simples
e ordinarias companhias ê sociedades mercantis. Nem
outra pMe ser a intelligencia da Lei, quando na 2." parte
da Tabella, em que está incluido o caso em questão,
acha-se expressada a inscripçao nos seguintes termos:
-Das mercês geraes, privilegios e faculdades.

AV. 117 DE 3'1 DE AGOSTO DE 1847.

Manoel AIyes Brfl,Dco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Publico Nacional, .em -resposta ao Oflicio do
Sr. In::pector da Thesouraria da Provincia da Bahia,
de 2 do corrente, sob n. 176, sobre a duvida susci
tada pelo Administrador da Recebedoria sobre o paga
mento do impost'> de 4 por cento por occasiao da apre
sentação de uma precatoria do .Juizo de Orphãos e
Ausentes para levantamento de uma 9. uantia por conta
de dinheiro pertencente a fallecidü abintestado em pa
gamento de qma divida I declara-lhe que os pagamentos
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provenientes de dividas, qne se effectuão pelo Juizo dos
Orphaos e Ausentes aos credores dos fallecidos intes
tados, não pagão o imposto de que trata o § 42 da Ta
bella annexa á Lei de 30 de Novembro de 1 41, como
declarou o art. 10 do Regulamento de 27 de Junho de
1815, tendo conseguintemente caducado a disposição.do
§ 5.° da Tabella de 1838, em face do art. 24da referIda
L.ei de 1841, e como já foi respondido a es a mesma
Thesouraria pela Ordem de 11 de Julho de 1845. n. 1~5,

em solucao ao Oflicio de 11 ele Dezembro de 1844, sob
n. 261. .

AV. DE 3'1 DE AGOSTO DE '1847.

Illm. e Ex-m. Sr. - Consta dos documentos e informa
çoes que acompanbárão o O:ffi.cio n. 23 de V. Ex. de 19
ue Julho ultimo, que Anna e Basilia Sotero de Jesus
erãú notoriamente havidas como filhas naturaes do in
testado CirurgiãO-Mór Sotero J oaq uim de Souza Jesus,
que com expressa declaração as reconheceu á Pia Bap
ti mal; vivêrão sempre em sua companhia, e esta vã.o
presentes no Termu. Não tendo pois lugar a arrecadação
dos beus de seu pai pelo J ui(:o dos A.usentes, mas ca
bendo-lhes o indisputavel direito de posse, que lhes con
fere o Alv. de 9 de Novembro de 1754, cumpre ao Juiz
prover ajustiça das Supplicantes não só pelo principio
de equidade e favor, mas pelas disposições do Regula
mento de 9 de Maio de 1842, que muito positivamente
vedão a intervencão do Juizo dos Ausentes, logo que se
achão na terra herdeiros ascendentes, descendentes, ou
co!lateraes notoriamente conhecidos.

AV. 119 DE 10 DE SETEMBRO DE 1847.

O Sr. Administrador da Recebedoria, em vista da sua
informaçao de 22 de Agosto sobre o requerimento de
João J oi:ié Lopes Ferraz - a respeito da exigencia do pa
gamento da úecima pela Provedoria das Capellas e Re
siduos da alforria de um escravo deixado em testamf:lnto
pelo finado Domingos de Mattos Vieira, fique na intel
ligencia de que as alforrias ou doações de liberdade
feitas em testamento nãO pag'úo a clecima estabelecida
pelo Alvará de 17 de Junho de 1809 para os leg'ados e
heranças, como ~e tem declarado em diversas ordens.
As isenções de decimas de leg'ados e heranças referidas
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no ~rt. 7.° do Regulamento de 4 de Junho de 1845,
n. 410, já existião antes de sua publicação, e elle nada
innovou a respeito daquellas de que não se faz menção;
e não tendo as doac.ões de liberdade a natureza de le
gado, não estão sujéitCls a imposto, não se podendo con
fundir com os legados a· manumissão instituida em tp.s
tamento, muito embora vulgarmente se tenha admittido
o uso de intitula-las-legados de liberdade-, :;ão porém
disposicoes te tamentarias muito diversas em natureza
e essencia, e absurdo seria entender-se qU'e concedida
a manumissão por qualquer dos meios que a Lei tem
estabelecIdo, deveria esta ficar dependente da soluÇllo de
um imposto para produzir os seus etreitos.

ORD. '125 DE 25 DE SETEMBRO DE '1847.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do The
souro Publico Nacional, responde ao O:fficio do Sr. Ins
pedal' da Thesouraria da Provincia do Pará de 31 de
Julho deste anno, n. 66, sobre serem ou não sujeitas ao
imposto do Si 3;) da Tabella de 30 de Novembro de 1841
as Sociedades Phylomatica, Recreacão Paraense, Banco
Commercial, e as que costumão os "Negociantes e tabe
lecel' entre si; que pela inscripcão da 2.' parte da Ta
bella que inclue o citado Si, de cuja intelligencia se
trata, conclue-se manifestamente que só são sujeitos ao
respectivos direitos as Companhias ou Sociedades que
dependem de confirmação do Gvverno Imperial, sendo
por consequencia excluidas as Sociedades puramente par
ticulares do Commercio, Agricultura, Industria, etc, que
vigorão segundo as Leis geraes dos contractos.

AV. DE f DE OUTUBRO DE '1847 (EM AV.
N. 95 DE '1849).

Ravendo sido declarado no Relataria da Reparticão
Jos Negocias Estrangeiros, apresentado á A,sembÍéa
Geral Legislativa, na sessão deste anno, que - não se
tendo cumprido ém Portugal o ajuste diplomatico con
cluido nesta Côrtp. aos 18 de Março de 1841, entre este
Governo e o de Sua Mage:>tade Fidelissima, relativo a
cartas simplesmente precatarias ou rog-atorias, expedidas
pelas Autoridades Judiciarias dos dons' palzes, devia
considerar-se não existente, e parecendo á VIsta disso
que as nOS:ias Autoridades JudIciaria não esta ão obri
gadas a cumprir iguaes cartas, ainda para simples
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-citações, so-bre objectos civeis, pela supposiÇão de que as
expedicjJ1S neste Imperlo não erUo cumpridas naqllelle
Reirw:--o Sr. Ministro da dita Repartição acaba de com
municar-me não ser exacta esta supposiCã9, porquanto
-O que constava das participações ofliciaes era que o Go
.Yemo de Sua Magestade Fidelissima não prestára o seu
a s.enso á parte da Convencão que fazia o cumprimento
de taes precatorias depend.ente de um-placet-dos
Governos contractantes, mas que as Autoridades as cum
prião e mUIldavão fazer as citações pedidas, sendo-lhes
essas cartas apresentadas directamente_- Convindo, po
rém, regular esta materia, de modo que nem as nossas
Autoridades neg'uem o cumprimento ás cartas simples·
mente citatorias para objecto civeis, nem cumprão quaes
quer que não estejão conformes com os principios adop
tados na citada Convencão, S. M. o Imperador manda
declarar a V. S, para súa intelligencia, e para o fazer
constar a quem convier, que devem ser cumpridas e
satisfeitas as cartas precatol'ias, citatorias ou inquiri
torias, /expedidas por Autoridades Judiciarias estran
geiras, que contiverem os seguintes quesitos: 1.0, que
sejão simplesmente precatorias ou rogatorias, -expedidas
pelas Autoridades Judiciarias para simples citação ou
inquirição de testemunhas; sendo repellidas quaesquer
executorias, tragila ou não insertas as sentenças: 2.°, que
as ditas cartas precatorias ou rogatorias sejao concebi
das em termos civis e deprecativos, sem fórma ou ex
pressão de ordem imperativa, sendo exceptuadas expres
samente as citatoriag que versarem sobre objectos cri
minaes; 3.°, q.ue as ditas cartas sejão legalisadas pelos
Consules BrasIleiros respectivos, pela fórma prescripta
no seu Regulamento; 4.°, que ás taes cartas sempre serãO
admittidos os embargos das pal'tes, que forem attendiveis
em Direito, e serã.o estes processados nos teI'm013 reg'u
lar.es para serem julgados rlefinitivamente, como fôr de
Justiça.

AV. 138 DE 1 DE OUTUBltO DE 1847.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do The
souro Publico Nacional, em resposta ao Oflicio do Sr. Ips
pectol' dá. Thesouraria da Provincia do Rio de JaneirQ
de ~O de Maio do corrente anno, sob n. 22,.em que pp.de
explicaçl1O, se o pagamento da siza provemente de um
predio rifado deve fazer-se pela importancia da totali
dade dos bilhetel'l da rifa, ou pela jUflta avaliação do
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predio, declara que em geral a importancia pela qual
se deve pagar a siza é a da qudntia recebida pelo dono
dos bens de raiz vendidos, para alienar a sua proprie
ctltde, p.rocede.ndo-se na fórma do estylo e das ordens em
vigor, s~mpre que houver susp~ita de fraude, seja a
Çl,lienaç~o p.or contracto rle compra e venda, seja por via
çl~ rifas: ficando na inte,llig'encia de que aQs Empregados
Flscaes não incumbe discutir a validade da transferen
c~a. de uma propriedade, quando as partes a elIes se
dll'lgem para o pagamento da siza; validade sobre a
qual ás mesmas partes é livre usar do seu direito pelos
meios competentes; e competindo ás Autoridades Judi.
c~aes e Pç>liciae'i o proceder~m contra os que fizerem
nfas, .das que São prohibirlas por Lei, ou a respeito das
que podem SRP' permittidas e alltorisadas, se condu
zirem c0!ll dólo, 0lJ. sem licença da Autoridade com-
petente. .

ORO. 142 DE 4 O>E OUTUBRO DE 1847.

Manoel 4.1ves )3ranco, Presidente do Tribunal do Tbe-
ouro Publico Nacional, em solUÇão á representação do

Procurador Fiscal da Thesouraria da Provincia de 8ar
g'ipe de 10 de A.gosto ultimo sobre a siza que devia ser
co brada por Çlccas~ão çla troca de propriedades de va.lores
divE'rsos pertencentes a diversas pessoas, que delIas tinhão
quinhoes desi8'uaes, sem se dllr a elIas um valor, declara
ao 81'. Inspector dll mesma Thesouraria, que na confor·,
midade do § 9.' do art. 9.' da Lei de 31 de Outubro de 1835, .
havendo-se de cobr.ar siza da differença dos' va:lore/l per
mut~dos, quando os contractantes não derem valor ás
SlJas propriedad~s, se deve exigir antes de se lavrar ll.
escripfura a .avaliacão judicial, por ser este o meio de
se reconhecer se na permuta ficou a Fazenda Publica
lesada.

ORO. 143 DE 4 DE OUTUBRO UE 1847.

Mianoel AlraIS Branco, Presidente do Tribunal do The
$our,O :Publico Nacional, l'espondeodo ao Omcio do Sr. Ins
pectqr da Th~souraria da Provincia do Pp.rá de 31 dª
Marco, n. 45, /lobre a duvida se, na venda de uma fa
zenda, que se cOJPP06' de terras, campinas, casas, gado
vaccum e cª,valIar para o serviço e criªçilo. deve s6mente
'pagar-se a giza das terras e casas, exceptuados do im
posto os mais obj.ectos j declara que 9 pagamento da
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siza dos bens .de raiz se faz conforme está estabelecido
nas Inslruccoes do 1.0 de Setembro de 1836, que não
deixa duvidá que os ditos objectos, emquanto se achão
unidos como fazendo parte integrante da fazenda, são
sujeitos á siz.a, como vem explicado na Legislação a que
se referem as Instrucçoes; a~vertindo porém que se o
gado vaccum não fôr do servIço da fazenda, não está.
sujeito ao impo1:lto .

. ORO. 156 DE 21 DE OUTUBRO DE 1847.

Saturnino ,de Souza e Oliveira, Presidente interino do
Tribuual do Thesouro Publico Nacional, á vista da du
vida apresentada pela Thesonraria da Bahia em Omcio
de 11 de Setembro ultimo, de se dever ou não cobrar
l) imposto da dizima )las causas propostas á herancas
jacentes, decahindo estas; declara que as heranças ja
ceute::;, quando vencidas, são sujeitas ao sobredito pa
gamento, por não serem elIas comprehendidas na isenção
uecl'etada pelIa litteral disposiçãO do art. 8. 0 do Regula
mento de 10 de Junho de 1845.

ORO. '1.67 DE 3 DE DEZEMBRO D~ 1847.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do The
souro Publico Nacional, .em resposta ao Oflicio do Sr. Ins
pector da Thesouraria da Província de Sergipe de 8 de
Outubro ultimo, sob n, 44, em que pergunta se dos
objectos esp~cjficados na Legislação anterior á TabelJa
anne'xa á LeI de 30 de Novembro de 1841, e nesta não
contemplados, se deve c'obrar Direitos Novos e Velhús
para a Receita Geral, declara.-Ihe que pela divisão das
Rendas Publicas, na conformidade dos arts. 77, 78 e 83
da Lei de 24 de Outll bro de 1832, do art. 35 da Lei de
8 de Outubro' de 1833, dos art5,. 36 e 39 ela. Lei de 13
de Outubro Je 18M, e do art. 12 da Lei de 31 de Outubro
de 1835, pertencem ás Rendas Geraes os Novos e Velhos
Direitos dos Erupregos ·e objectos geraes, e ás Rendas
Provinciaes os de Empregos e objectos Provinciae'; que
no numero destes se incluem os Novos DireitoR das
Folhas corridas, que Eilo são para impetrar gTClças e
meroês, e que a respeito destes Novos e Velhos Direitos
pe rtencentes ás Rendas das Provincias se devem observar
as Leis e H,egulamentos 'Pl'ovinciaes.
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ORD. N.4 DE ã DE JANEIRO DE 1848.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do The
'ouro Publico Nacional, em resposta ao Officio do Sr. Ins

pector da Thesouraria da Provincia do ·Rio de Janeiro
de 27 de Outubro ultimo, n. 53, em que apresenta
a duvida que occorre de deverem ou não pagar o Sello
proporcional os pertences passados nas letras de cambio
depois de vencidas, nos creditos sem prazo estipulado,
escriptos á ordem, etc., e se no caso affirmativo, não o
tendo pago no tempo competente, estão sujeitos á multa
respectiva; declara ao mesmo Sr. Inspector, que ainda
que os pertences passados nas letras, mesmo depois de
vencidas, possllo ser considerados endossos, e por isso
uão sujeitos ao SeIlo, nao havendo neste caso novação
de contracto para ter lugar o Seilo, comtudo eUes têm
sido considerados como titulos de transferir a proerie
dade, de que trata o art. 6.· do Regulamento de 26 de
Abril de 1844, comprehendidos na 2." Classe; e nesta
conformidade são seIlados dentro de ·30 dias, contados
da respectiva data, e fóra deste tempo ~i10 sujeitos a
revalidação: e quanto aos ellcriptos á ordem, não.podem
ser transferidos ou negociados no lugar em que têm de
HeI' pagos sem o prévio pagamento do: Seilo. as perten
ces, porém passados nos créditos ainda que sem prazo
estipulado, silo titulas novQs de transferencias, e por
isso sujeitos ao SeIlO', por não terem 6 natureza ~e
letra; e em caso contpírió .incorrem.-tla revalidl}çãO é
multa de que trata o § 4.· do art. 13 da Lei de 21 de
Outubro de 1843.

DEG. 548 DE 10 DE JANEIRO DE 1848.

Tendo entrado em duvida se as viuvas, filhos menores
de desoito annos, filhas solteiras, e _mllis dos Officiaes
militares reformados em virtude das disposições da Lei
de vinte de Setembro de mil oitocentos oe trinta e oito,."
tem direito ao meio soldo não obstante a falta de tempo
de serviço exigido pela Lei de seis de Novembro de mil
oitocentos e vinte sete; e havendo Eu ouvido as Secçõe
de Fazenda, e de Marinha e Guerra do Oonselho de E 
tado: Hei por bem Conformando-me com o parecer da
Secção de Fazenda, declarar que as viuvas, filhos me
:pores de desoito annos, filhas solteiras. e mãis dos Officiaes
militares reformados em consequencia. da sobredita Lei

. ,
,,',
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de vinte de Setembro de mil oi tocentos e trinta e oito,
só tem direito á pEncepção do meio soldo quando se
acharem nas circumstancias exigidas pelo artigo pri
meiro da de seis de Novembro de mil oit-oêer1tos e vinte
sete.

ORO'. N.o 9 DE '12 DE JA ElRO DE 1848.

Manoel A.lves Branco, Pl'esidente do Tribunal do The·
sO,urb Publico Nacional, communica ào Sr. Inspector da
Thesouraria da Provincia de Minas Geraes, em resposta
ao seu Oflicio n.O 36 de 27 de Fevereiro ultimo, que em
virtude da Resolucão de Consulta da Seccão da Fazendéi
'lo Conselpo ele Estado de 8 de Janeirô corrente, fOI
D. Maria de Cassia Pinto do Souza Càrvalho indeferida
na su~ pretençilo á percepção da terça parte do meio
soldo de seu fãllecido pai o Capitão Florencio Pinto Gue
des de Souza Ca'Fvalho, por ja haver m1,lito que ella se
achava éasadã quando morreu sua Íllãi D. Rita de Cassia
Gaivão de ~. Mart1Dho.

AV. N.o 16 DE 31- OO,'JANElRO I;)E 184·8.

Manoel A.lves Branco, Pre"identé do 'I.'ribunal do Th 
souro Publico Nacional; dando a devida attençüo á re
clamaçoes, que se tem 'apresentado por parte do Enviad
Extraordinario e Ministro Plenipotenciario de S. M. Fi
delissima, contra (J procedimento dos Juizes dos Orphilo
e A.usentes, que pelo motivo de haver deixado de vigorar
o art. 5.· do Tratado de 29 de Agosto de 1825 com POi'
tuga], tratão de arrecadar, geral, indistincta e violenta
mente as he~anças dos subditos Portuguezes, como em
execuéão d'ôS Reg'ulàméntos de 9 de Mai6 de 1'842, e 27
de Junho de 1845, e certificado de que os ditos Juizes
fazendo estas arrecadacoes con. idera.o de nenhum VigOl'
comd não exjstentes ôs actos délqll'ellas arrecadaçoes e
administra çoes, em que d'antes tinhild intervido os res
pectivos Consules, sem contradiccão alguma, e annullao
quanto achão feito, e concluido, em prejuizo de tercpi
ros, C0:P,11 manifestos inconvenientes a que é pre'cÍ,o
oc~orrer;';declara C1,ue os r8f~rid:os Juizes á quem, ?ra
compete arrecadar' os õe'ris dai; heranças d'os sul).dltos
Portuguezes, E:~ fór ã do~ supr):imedbiob.~.do,~ Reglila
Jl?entos, p6~0 que pe~ten:ce ILquel1as que- Ja- 4"antes .es
tIverem feitas peld,s COQsules, em tjml.nto para ISSO
se julgárM autorisá:d'?s, 'e a intervenção -lhes não for

l'
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contestada, se devem limitar a toma-las no estado em que
estiverem, e a exigir a entrega do que existir apurado
em dinheiro, ou em bens, sem annullarem os actos que
os Consules praticárão, na conformidade de seu Regi
mento, emquanto lhes era consentida esta attl'ibuição.

ORO. N.O 26 DE 16 DE FEVEREIRO DE 1848.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do The
souro Pllblico Nacional, para remover duvidas por hypo
theses que se tem. figurado, em que confiicto se póde dar
entre a Fazenda Geral e a Provinr.ial por occasião da arre
cadação da taxa das heranças e.legados, qu~ pertence a
esta, declara que todas as occasH"je.-I ou motivos destes
conflictos se desvanecem, e devem deixar de causar em·
baraço tendo-se em consideração a seguinte regra geral
e seus corollarios, a ::laber: o direita de haver a taxa
das heranças, e legados, tanto para a Renda Geral como
para a Provincial, é dependente da morte dos testados,
ou illtestados, que essas heranças ou legados deixárãO,
tendo ella acontecido depois da publicação do Alvará rle
17 de Junho de 1809, e deve regular-se com referencia
ao tempo em que fallecêrão esses testados, ou intestadúS
na conformidade. das disposiçoes do Alvará de 17 de
Junho de 1c09, dIto de 2 de Outubro de 1811, DecI'eto
d.e 27 de ovembro de 1812, Lei de 22 de Outubro de
1836 art. 21, ln trucçoes de 4 de Abril de 1837, e res
pectivas Leis Provinciaes.

Desta regra se deduzem os seguintes corollarios:
1.0 Nenhuma taxa se tem a -receber das herancas e

l~gados, dos testados, ou intestados, que fallecêrão ·ante~
da publicação do Alvará de 17 de Junho de 1809, qual
quer que s ja a época, em que tenha sido, ou fôl' effec
tuada a entrega, e dada a quitaçãO, como se. deduz da
litt~ral disposiçãO do Alvará de 2 de Outubro de 18U Ô. o,
e Decreto de 27 de Tovembro de 1812, e o tem úeci
dido o Tribunal.

2. o A taxa das heranças, e legadós dbS testad os, ou
intestado~, fallecidos desde o 1.0 de Julho de 1~33 até o
ultimo de Junho de 1836, pertence em iguaes partes,
por metade, ás Rendas Geraes, e Provinciaes, ainda que
em épocas posteriords se tenha realizado, ou realize a
entl:ega, e quitação; pois que não destes actos super
vementes. mas da morte do testador, e da data della
é que provém, e em que se firma o direito da per
cepção da taxa.
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3.° A taxa das heranças e legados dos testados, e in
testados, que fallecêrão antes do 1.0 de Julho de 1833
pertence por inteiro á Renda Geral, posto que a entrega,
e quitacão tivesse lugar dentro do tempo decorrido desde
o L" dê Julho de 1833 até o ultimo de Junho de 1836,
ou posteriormente pela me3ma razão acima dita.

4.° A circumstancia de ter sido deixado a um, ou
mais inrlividuos o usufructo de bens, que por herança
devião ou devem passar a outrem, não altera, ou pre
judica a procedencia dos corollarios antecedentes; de
vendo a taxa do usufructo, e d~ herança pertencer nf)
todo á Renda Geral, ou em partilha com a Renda Pro
vincial, com attenção' ao tempo da morte dos testados
ou intestados sem nada influir a época da entrega, e
quitação.

OH.D. N.o 29 DE 23 DE FEVEREIRO DE 1848.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do The
souru Publico Nacional, conforme a Imperial Resolução
de Sua Magestade o Imperador, sobre Consul ta da Seccão
de Fazenda do Conselho de Estado, declara que nas he
ranças maternas dos filhos illegitimos, nos casos em qne
podem herdar por 8uccessão legitima, a certidão de bap
tismo deve produzir o effeito de habilitação exigida pela
Ordem do Thesouro de 19 de Dezembro de 1839 para
isencão da decima, na conformidad~ da Resolucão de 2
de julho de 1819. •

AV. 30 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1848.

Mano.el Alves Branco, Presidente do Tribunal do The
souro Publico Nacional, tendo em consideracão a du vida
proposta pelo Juiz de Orphãos da Cidade áa Bahia, no
Oificio que por cópia acompanhou o do Sr. Inspector da
Thesoural'ia de 16 de Novembro do anno passado, n. e 262,
de deverem ou não os credores' de herancas jacentes
ap~e~entar em original os au~os de habilitação, que assim
eXIgIra a m~sma ThesourarIa por entender que as habi·
litaçoes de que trata o Regulamento de 9 de Maio de
1842 no art. 35, tanto podem ser applicadas a herdei
ros, como a credores, que se julguem com direito á
herança arrecadada; e bem assim sobre a alçada que
deve ter o Juizo de Ausentes nas causas de habilita
çoes de herdeiros, e demandas de dividas das he,ancas
jacentes, e sobre a competencia do Juizo por onde dêve
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correr a reducção em caso de testamento nuncupativo ;
declara quanto á L", que sendo attendivel o ponderado
contra a mtelligencia dada por muitos á disposiçãO do art.
:35 do dito Regulamento de 9 de Maio, julgando extensiva
aos processos de justificaçoes e demandas das dividas
passIvas das heranças jacentes, a necessidade da sua
apresentaçãO no original com os precatarias expe<?dos
para se levantar do Thesouro ou das Thesourarias a
Importancia dessas dividas dos dinheiros, que ahi se
tenhão arrecadado, bem entendeu o sobredito Juiz de
Orphaos que a disposicão daquelle art. 35 não com
prehende mais que as h"abilitacoes dos herdeiros, e suc
cessares a titulo de herança por testamento ou ab-in
testado; daquelles de que trata o Art. 15 do Regulamento
« chamando os herdeiros e successores dos mesmos fina
(( dos, e todos os que direito tenhao á sua herança, a virem
« habilitar-se)) e a respeito de que sómente se podem
entender, relativamente a habilitaçoes, as antecedentes e
connexas disposiçoes dos art~. 32, 33 e 34; sendo bem de
reconheGer os inconvenientes indicados pelo dito Juiz
quando concorrerem diversos crad.ores á mesma heranca,
e outros mais, que podem resultar da obrigacao de" se
remetterern com os precatorios os processos origlnaes das
acçoes, porque se pedem as dividas, em prejuizo da
prompta administração da justiça com despezas das partes;
n'lo havendo motivo para que nestes casos se proceda
de dift"erente modo, que o observado a respeito das di
vidas demandadas da Fazenda Nacional, para cujo pa
gamento se não exige a apresentacão dos autos originaes
com os precatarias, bastando as sentenças extrahidas do
processo, como declarou a Ordem de 10 de Olltubro de
1845: 2.· quanto á alcad1i do Juizo dos Orphãos nas
causas de habilitaçoes de herdeiros, e demandas de di
vitlas das heranças jacentes; qne para dissolver-se a du
vida, a qne dá motivo a disposiclí.O do art. 9.· do Regu
lamento de 27 de Junho de 1845, como revogatol'ia do
art. 32 do outro Regulamento de 9 de Maio de 1842,
com a rlita disposiçãO se não alterou o que em quanto
a alçada, se achava estabelecido no art. 32 do anterior
Heg'ulamento, que a este respeito sómente suscitou o
que determinára o Alvará de 9 de Agosto de 1769, e 1'8
commendára a Ordem de 30 de Junho de 1840 sendo por
t:Jdos conhecido o quanto he indispensavel em qualquer
J~izo ll: fixação d.a alçada para mais prompto e menos
dIspendIOSO expediente das causas: por quanto a dispo
siçao do art. 9 do Reg-ulamento de 27 de Junho de 1845
teve unicamente por fim terminar as questoes, que no

P. F. II 16



Fôro se suscitarão sobre a competencia do Juizo, perante
que se devia propôr, processar, e julgar as acções de
libello para a cobrança das dividas das heranças jacentes r

por supporem muitos que a jurisdicçãO do .Juizo dos 01'
phãos, e de arrecadação dos bens de defunctos e au
sentes se não estendia a tomar conhecimento de taes.
acçaes, que deveriilO ser propostas e processadas no Juizo
do fÓro commum, como muitas vezes se decidio na Re
lação desta Côrte, por isso que no art. 32 do Reg'ula
mento de 9 de Maio de 1842 'sómente se mencionavão
j 11stificaçaes, e habilitaçaes: 3.· finalmente, que a re
dUCÇão do testamento nuncupativo, quando a herança se
acha arrecadada pelo Juizo dos ausentes, deve correr
pelo da Provedoria dos Residuos.

AV. N. 47 DE 21 DE MARCO DE 1818..
Antonio Paulino Limpo de Abreu, Presidente do Tri

bunal do Thesouro Publico Nacional, responde ao officio
n.· 15 do Sr. Inspector da Thesouraria da Provincia de
Minas Geraes, de 18 de Fevereiro ultimo, que no caso
exposto nos papeis que acompanhárão o citado officio,.
de huma adjudicaçi10 de bens de raiz determinada por
sentença q~e, sem ser judicialmente julgada nuUa, deixou
de ter eifelto por convencaes das partes, a Fazenda a
cional tem verdadeira, e ·seg'uramente direito não só a
huma, mas a tres sizas': L", a que já foi paga pela adju
dicação feita e julgada por sentença a favor do exequente
Paula Santos: 2,", a da cessão do exequente adjudicatori(}
a favor de Silverio Pereira da Silva Lag'oa; que se lha
obrigou a pagar o principal, juros, e custas, e mais des
pezas da execução; porque por essa cessão se fez a
transferencia do dominio que o cedente tinha no predío
adjudi.ca~o, que a elIe passara em virtude da s~ntença

da adJudIcação não annulIada : 3.', da transferencla desse
mesmo domínio do predio adjudicado feita pelo referido
cessionario Lagoa ao executado supplicante Patricio P<l
reira Campos, que lhe satisfez a importancia da ex.ecu
Ção, e adjudicação; por quanto nos tres casos occorridos,
e constantes do documento junto pelo supplicante, h
manifesto ter havido verdadeira compra, e venda de bens
de !aiz por preço certo e realisado, de que a siza he
devIda na fórIJ;la das Leis.
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PORTo N.o 49 DE 10 DE ABRIL DE 1848.

o Sr. Administrador da Recebedoria do Municipio, em
soluçao ao que representou em 7 de Marco, fique na in
telligencia de que ao seu primeiro quesitô, a despeza do
formal de partilhas quando seja preciso tirar-se do que
pertence á Fazenda Nacional, por nã.o haver herdeiro
que se preste a pagar as taxa11 na fórma do art. 5." do
Regulamento de 28 de Abril de 1842, deverá ser a cargo do
casal inventariado, e abonada ao inventariante com as
mais despezas legalmente feitas. por isso que a Fazenda
Nacional deva haver inteiro e livre de todos os encargos
a que lhe tocar para seu pagamento. A respeito do se
gundo, além de já estar providenciado no art. 6. o, ;:;e
declara que no CllSO de nã.o se eífectuar a arremataCão
dos bens lançados á Fazenda Nacional nos prazos m"ar
cados, deverão elles ser administrados do mesmo modo
que quaesquer outros bens Nacionaes. Cumpre outrosim
oeclarar que a partilhot dos bens da Fazenda Nacional não
deve ter lugar quando os legados fôrem em dinheiro,
nem a respeito da parte da herança, de que se dever
taxa, que consistir em moeda, e por isso não se deve dar
em bens de qualquer especie a Fazenda Nacional a
quota que deverá haver em dinheiro da. somma perten
cente aos herdeiros, ou legatarios.

CIRCo N.o 89 DE 28 DE JULHO DR 1848.

Francisco de Paula Souza e Mello, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, responde ao ofli
cio n.O .:4 do Sr. Inspector da Thesouraria da Provincia
de S. Paulo de 3 de J unho ultimo, que as di "pensas para.
fianca de banhos, as chamadas de temporas, irregulari
dadês, &c., quando dada. pelo Ordinario, nã.o sendo das
especificadas no art. 31 do Regulamento de 16 de Abril
de 184.4, pagão o sello de 160 réis do art. 20 do Regula
mento, e era esta a taxa que antes do mesmo Regula
mento pagavão, se não erão impetradas por Breves dos
Pontifices, ou de seus Delegados: que as cartas de Or
dem pagão o mesmo sello de 160 réis, que antes pagavão,
do art. 20, por serem considerados como meros certifica
dos, &c. ; e finalmente que os titulas de legitimação igual
mente pagão hoje o sello de 160 réis.do dito artigo, não
obstante terem antes do Regulamento pag'o o sello de
3~240, porque sendo elles sujeitos a hum direito de
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chancellaria de 30:tPOOO pelo § 38 da Tabella annexa á
Lei de 30 de Novembro de 1841, quando dantes pagavao
I:tP080, e nilo vindo comprehendidos expressamente no
Regulamento do seno, não se lhes p6de applicar o seno
de 10:tPOOO, de que trata o art. 30 do Regulamento até
pelo principio de que se não deve, nem po:r analogia
nem por imitação, estender a Lei do seIlo de hum para
outro caso, e de que nenhum seno se deve exigir se a
sua quota não he expre~samente determinada no Regu
lamento, que com conhecimento de causa, e por espe
ciaes razOes a não comprehendeu nas suas disposiçoes.

PORTo N. 111 DE 12 DE SETEMBRO DE 1848.

o Sr. Administrador da Recebedoria, em soluÇllo á sua
representação de 24 de Agosto ultimo, fique na intel-o
ligimcia de que as fabricas meramente de retinar assucar,
já sujeitas ao imposto proporcional das lojas, não estão
comprehendidas na disposiçãO do art. 18 da Lei de 21
de Outubro de 1843, porque não he de presumir que a
Lei fizesse recahir dobrado imposto em hum ramo de
industria do paiz, que carece ser animado.

AV. 112 DE 14 DE SETEMBRO DE 1S48.

Bernardo de Souza Franco, Presidente interino do
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em resposta ao
officio do Sr. Inspector da Thesonraria da Província da
Bahia de 24 de Março deste anno, sob n. 96, em que
apresenta as duvidas suscitadas pelo ProcuradO!' Fiscal
quanto á lJenhora e sequestros em Apolices de Fundos
Publicas, em vista do art. 36 da Lei de 15 de Novembro
de 1827, declara ao mesmo Sr. Inspector, que depois que
foi promulgada esta Lei, nunca entrou em duvida á face
do dito artigo, que as Apolices nl:1o sao sujeitas a em
bargo ou penhora por acçoes ou execucoes entre parti
culares, sah-o tendo convindo os pos~·uidores, e s6 se
t~m pretendido fraudar esta intelligencia e pratica pro
curanrto-se explicar o citado artigo como subordinado ao
art. 35, quando são muito distinctas as disposiçaes ele
hum e outro; á vista pois da letra e espirito dos refe
ridos dous artigos e dos privilegios outoFgados a taes
titulos de dividas, que até estilo livres do imposto das
heranças e legartos, prevalece ainda nas execuçoes fiscaes
a mesma immunidade sobre a regra das compensaçoes,
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salvo most.rando-se que o devedor convertêra dolosa
mente em Apolices a sua fortuna, para fraudar a Fa
zenda Publica, illudindo a execução.

L. 514 D]i 28 DE OUTUBRO DE 1848.

Art. 9.° S 22.-(Renda geral)-Síza dos bens de raíz,
que fica reduzida a 6 % pagaveis á vista.

Art. 36. As Apolices da divida contrahida pela Pro
vincia de Minas Geraes para construcclto da estrada do
Parahybuna, são isentas do imposto' do sello na sua
transferencia.

Art. 43. A divida activa proveniente de alcances de
Thesoureiros, Oollectores, ou outros quaesquer Empre
gados, ou pessoas a cujo cargo estejão dinheiros publ ico',
será sujeita ao juro annual de 9 0/. em todo o tempo da
indevida deteneão.

Aos devedores desta classe nunca se concederá mora
toria, nem terão direito á porcentagem ou commissão,
que por ventura lhes caberia, correspondente ás qnantias
indevidamente detidas.

Art. 49. O ordenado que compete aos Solicitadores dos
Feitos da Fazenda, nas Provincias onde não ha Relação,
deve ser regulado pelos vencimentos dos Procuradores
Fiscaes, e dos Feitos da Fazenda, ficando assim entendido
o art.9.0 da Lei n. 242 de 29 de Novembro de 1841; e
igual ordenado perceberão os Solicitadores da Justiça e
Fazenda de 2." Instancia, onde os houver.

Art. 50. Nas demandas em que decahir a Fazenda
Publica, ficará. esta sujeita ap pagamento das custas
devidas á parte vencedora, excepto as que competirem
aos Officiaes do Juizo, que em tal caso nada perce
berão.

FicM supprimidas as porcentagens chamadas de exe
cuçoes vivas.

ORO. 132 DE 4 DE OVEMBRO DE 18M~.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Publico Nacional, á vista do offieio n. 7
do Sr. Inspector da Thesouraria do Maranhão rie 2 de
Outubro proximo passado, responde-lhe que, decretando
o art. 5.' da Lei de .6 de Novembro de 1827 que na ha
bilitacao dos filhos dos Militares se exhibão as certidoes
dos casamentos de seus pais, e as de seus baptismo"
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nenhum fundamento plausivel póde ter a duvida fig'u
rada em seu dito oflicio, por se reconhecer á face desta
clausula expressa, que o beneficio só se póde verificar
nos filhos legitimas e nos leg'itimados per subsequens
matrimonium, como sempre se entendeu, e se tem 'pra
ticado.

AV. DE 9 DE NOVEMBRO DE 1848.
Ao Presidente de Goyaz. Responde-se ao oflicio de 15

de Marco que a nomeacilo dos Procuradores Fiscaes
Snbstitu·tos deve pertence·r aos Presidentes das Provin
cias, segundo o art. 78 da Lei de 4 de Outubro de 1831;
e no caso de molestia dos Solicitadores dos Feitos deve
pertencer aos Juizes dos Feitos a nomeaçilo tp.mporaria
dos Substitutos, pela clausula g'eral da Lei, que encar
rega os Juizes de prover interinamente os ú:fficios de
seus auditorios, para que não soffra a administra.ção da
Justiça, dando-se além disso nelles a presumpção de mais
fundado conhecimento dos homens do fôro para melhor
acerto na escolha,

DEC. õ61 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1848.

Tendo ouvido a Secci10 de Fazenda do Conselho de
Estado, Hei por bem dêcretar o seguinte:

Art. 1. o FicM consideradas corno incorporadas no Re
gulamento de 9 de Maio de 1842, para arrecadação .dos
bens ~os defuntos e ausentes, as disposiçoes da PrOVIsão
do TrIbunal do Thesouro Publico Nacional de 12 de Se
tembro de 1845, que declarou: 1.0 que na arrecadação
dos bens moveis e semoventes deve proceder-se de con
formidade com o art. 29 do citado Regulamento, e quanto
aos bens de raiz observar-se o art. 8. o do Regulamento
de 27 de Junho de 1845: 2. 0 que os cofres de que trata
o art. 29 do Regulamento de 9 de Maio de 1842, são os
dal'l Thesourarias nas Provincias, devendo para elles
entr~r directamente todo o dinheiro, ouro, prata e pedras
preclOsas: e 3. 0 que as porcentagens de que trata o
art. 26 do me:::mo Regulamento de 1842, só se deduzem
do dinheiro liquido ljue produzirem os bens arrema
tados, ou que fôr achado em especIe no espolio do in
testado.

Art. 2.0 Os Curadores das herancas e bens dos defun
tos e ausentes, além da porcentagem que lhes cabe em .
commum com os Empreg'ados do Juizo, segundo as
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{}isposicões em vigor, perceberao mais 2 % do valor 'dos
bens moveis e semoventes, que não forem arrematados
-e ficarem contiados á sua guarda, por ser este o premio
concedido por Lei aos Depositarios publicos; 1 o;. do
valor dos objectos de ouro e prata, e pedras preciosas,
que forem arrecadados e recolhidos aos cofres pu blicos,
-como commissão por seu trabalho; e 5 0/. do rendimento
liquido dos bens de raiz que ficarem debaixo de sua
g'uarda e administração, comtanto que o total desta por
centagem não exceda á somma annual de 400 '000, por
ser e~se o premio que a Ord. L. 1.0 Tit. 88 § 53 concede
.aos uradores dos Orphãos, com o limite equivalente á
quantia de 50~OOO, que a citada Ordenação prescrevia
em tal caso.

DRD. N. 164 DE 30 DE DEZE~JBRO DE 1848.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Publico Tacional, em conformidade com
a Resolução Imperial de 16 do corrente, tomáda sobre
consulta da Seccão de Fazenda do Conselho de Estario,
responde á duvida que o:fferece o Sr. Inspector da The
souraria da Provincia do Espirita-Santo em oflicio de 13
de Maio ultimo, n. 36, se a Lei de 31 de Outubro de
1 35 art. 9.0 § 9.°, comprehende a troca de bens situados
no Imperio por bens situados em· Portugal, que não tendo
a dita Lei estabelecido distinccão alguma entre o caso
que <::e otrerece, e aquelle que se dá ordinariamente, não
ha razão alguma para duvidar-se de que esteja na mesma
Lei comprehendida a questãO proposta.

AV. 19 DE 17 DE JA JEIRO DE 1849.

J01quim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Publico Nacional, declara extensivas
as disposições da Circular de 31 de Janeiro do anno
proximo passado, relativamente á arrecadação das he
rancas de subditos PO)'tuguezes, aos Consules das demais
Nacoes, pelo que respeita aos bens dos seus respectivos
compatriotas.

ORD. 34 DE 7 DE FEVEREIRO DE 184,9.

Joaquim José Rodrigues Torres, Pre3itlente do Tribu
nal elo Thesouro Publico Nacional, respondando ao officio
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n. 4 de 9 de Janeiro ultimo, em que o Sr. Inspector da
Thesouraria da Provincia de Minas Geraes expõe as du
vidas que se tem su",citado sobre a verdadeira intelli
gencia do § 22 do art. 9.· da Lei n. 511 de 28 de Ou
tubro de 1848, que reduzio o impust') da siza a seis por
cento pagaveis á vist<'l., e são: 1.' se o imposto de sei!;
por cento se entende indistinctamente a respeito de todas
as vendas anteriores á citada Lei: 2.' se as letl'as de
siza passadas á razão de dez por cento, querendo os
devedores remi-las antes do seu vencimento, estii.o no
mesmo caso dos seis por cento: 3.' se se apresenta!'
qualquer titulo com estipulação de pagamentos annuaes.
se deve exig'ir todo o imposto á vista, ou se tem lugar'
passarem-se letras, e em que razão; declara, confor
mando-se com a decisão do dito Sr. lnspector, quanto á
L' duvida, que, não tendo nenhuma Lei eífeito retroac
tivo, não he possivel que a disposiçãO da Lei novi sima
se entenda a respeito de contractos que forilo feitos an
teriormente e em virtude de Legislação que até então
regulava: quanto á 2.', q,ue pela mesma razão não podem
as letras passadas em VIrtude de contractos anteriore ,
soífrer alteraçã.o alguma: e quanto á 3.' finalmente, ql1e
determinando a Lei que seja o imposto pago á vista, he
cla:o que nilo deve servir de embaraço o facto de se
estIpularem nos contractos os pagamentos a pra7.o~, para
que deixe de ter lugar o pagamento na razã.o de seis
por cento, correspondente á importancia total dos mesmos
con tractos.

AV. 51 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1849,

Illm. e Exm. Sr.-Manda. S. M. o Impemdor por esb
Secretaria de Estado declar'ar a V. Ex., em resposta ao
seu officio de 23 do cLlrrente, informando o requeri
mento de Miguel Roger, que he inadmissivel paralysal'-se
o andamento de processos crimes por falta de pagamento
de sell0 e preparo; porquanto o art. 100 da Lei de 3
ele Dezembro de 1841 expressamente determina que o
julgamento tenha lugar independente desses requisitos,
permittindo que tal pagamento se possa verificar depois
do sobredito julgamento,

, AV. 56 DE 2 DE MARCO DE 184,9..
Em sOlucão ás seguintes duvid:ls, suscitadas sobre a

iptellig-encla e execuçã.o dos art.s. 43 e 50 da Lei n. 514



- 249-

de 28 de Outubro do anno passado: 1.', se a disposicãO
do art. 43 he extensiva aos alcances verificados an'tes
da promulgação da Lei, ou se sómente he applicavel aos
que se verificarem depois: 2.', se os fiadores, que as
Leis reputão soei os, estão tambem sujeitos ao pagamento
do juro annual de 9 por cento: 3.', se nas habilitaçoes
~xigidíls por Lei, por exemplo a do herdeiro ou cessio
nario do credor da Fazenda Publica, deve esta pagar as
custas: 4.', se ti pag-am< nto das custas }leIa Fazenda
Nacional se ha de fazer nos proprios autos, ou em vir
tude de sentença: e 5.', se nas execuçoes vivas, que
estavão em andamento· antes da promulgacãO da Lei,
tambem ficão supprimidas as norcentagens de que falla
o art. 50: tenho li declarar a Vm., quanto á 1.', que da
data da publicação da Lei tem a Fazenda Nacional o
direito de exigir dos alcançados o juro de 9 por cento
das dividas que ainda nãu tiverem sido pagas; cum
prindo porém que os responsaveis nos casos da Lei,
contra quem se tenhão promovido as execuçoes ante
da ua promulgaçilo, com ou sem juros, sómente sejão
obrigados ao pagamento dos 9 por cento, quando sendo
intimado~ para fazer o integral pagamento da impor
tancia das ditas execucOes, o não eífectuarem no prazo
de hum mez. Quanto li 2.', que os fiadores, que d'ora
em diante afiançarem obrigacoes e responsabilidaúes das
mencionadas no referido art.· 43, ficarão sujeitos ao pa
gamento desses juros de 9 por cento; mas que a re8
peito dos fiadores de obrigaçoes e responsabilidades con
trahidas antes da promulgação da Lei, se deverá observar
o mesmo que tica dito a respeito dos principaes respon-
aveis. Quanto á 3.', que rios processos de habilitaçoes

exigidas por Lei, nos casos de Que trata o Alvará de
28 de Junho de 1808, Titulo 7.° § 1.0, comprehpndidas
as dos herdeIros cessionarios de quaesquer credores da
Fazenda, mencionadas no art. 6.° § 8 o da Lei de 4 dr.
Outubro de 1831, não deve pagar custas a Fazenda "a
ciooal; porque esses processos não são comprehendidos
na denominaçã.o de demandas de que fa1la a Lei; e são
objectos de jurisdicçllO voluntaria, cujas de~pezas e custas
são todas a cargo de quem requer e promove. Quanto
á 4.', que nas custas de demandas, em que decahir a
Fazenda Nàcional, se deverão comprehender as que as
partes fizerem na extl'~CçãO das sentenças do proc~sso,

que lhes sao neccssanas para se haverem as declsOes
judiciaes por passadas em julg'ado, e poderem ter exe
cuçao. Quanto á 5.' finalmente, que a decretada sup
pressã.o comprehende as execuçoes que ao tempo da sua
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promulgac::io se achavão pendentes, qualquer que fosse
o estado dellas, sem que nisto se considere effeito re
troactivo da Lei.

DEC. õ9õ DE 18 DE MARCO DE 1849..
Hei por bem, Usando da attribuicãO que Me confere

o artigo cento e dous paragrapho d·oze da ConstituiçãO,
Decretar o segllinte:

Art. 1.. O Juiz da execucão, no mesmo despacho em
que mandar cumprir a senienca, ordenará as diligencias
necessal'ias para liquidação da· multa, se a houver.

Art. 2.° Quando a multa fôr de tantos por cento do
valor de qualquer objecto, se este já estiver liquidado
e conhecido, o Juiz mandará fazer a cont,a, e por eUa
ficará liquidada a multR. Quando porém o valor desse
objecto nUa fôr conhecido, o Juiz nomeará hum arbi
trador para o liquidar e ter depois lugar a conta.

Art. 3.° Quando a multa fàr correspondente a hum
certo espaço de tempo, deverá o Juiz mandar avaliar
por hum arbitrador quanto póde o condemnado haver
em cada dia pelos seus bens, emprego, ou industria,
para que o Contador, regulando-se por este arbitramento,
designe a somma correspondente ao tempo marcado na
sentença. (Codigo Criminal, art. 55.)

Art. 4.° O arbitrador, de que tratão os artigos ante
cedentes, será nominalmente designado no despacho do
juiz, que em caso algum deixará sua designação de
pendente do Escrivi1o, nem de qualquer terceiro, nem
mesmo a titulo de inforrnacão.

Art, 5.° No mesmo (lia em que fôr o despacho en
tregue ao Escrivão, ou no dia immediato, será o arbi
trador avisado e juramentado, dando logo, e em seguida,
o seu arbitramento fundamentado, por eUe escriptl) e
assignado, ou lavrado pelo Escrivão, e assignado pelo
arbitrador. Se porém o arbitramento depender de ml:lior
exame, poderá o Juiz nomear dous arbitrad')res, em vez
de hum, e marcar-lhes hum prazo improrogavel, que nilo
exceda de oito dias para ambos conjunctamente.

Sendo Advogados, terãO vista dos autos; não o sendo,
poderão examina-los no Cartorio, onde o Escrivão lh'os
franq ueará emquanto durar o prazo marcado.

Art. 6.° Feito o arbitramento, irá em vinte e quatro
horas o feito ao Contador, independente de novo des
pacho, e este, em quarenta e oito horas improrogaveis,
liquidará a multa e tornará o feito ao Cal'torio.
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Art. 7.° Esta liquidação será intimada ao réo, e ao
Procllrador da Camara, que poderá, dentro de cinco dias
requerer nova liquidação por arbitradores escolhidos ~
aprazimento das partes, para o que indicará cada huma
tres nomes, d'entre os quaes o Juiz escolherá hum. Se
esses dous assim escolhIdos discordarem, o Juiz indicará
terceiro, que será ohrigado a concordar com algum uos
laudos ou com o primeiro arbitramento.

Quem requerer a segunda liquidacão cleve fazer as
intimações e. dilige?cias necessarias, pâra que se conclua
dentro de vmte (has; e só no caso de impedimentos
alheios á sua vontade poderá o Juiz conceder-lhe outros
tantos dias além do prazo necessario para correr qualquer
citação, edital, ou por precatorio.

Se nos prazos lllarcados não se concluir a segunda
liquidaçãO, subsiste a primeira. Se porém o Juiz entender
que e sa primeira he evidentemente exagerada, ou di
minuta, poderá ex-officio ordenar que se prosiga nas
diligencias da segunda, ou IDesmo q l1e se faça indepen
dente de reclamaçãO contra a primeira.

Art. 8.° Se algum dos arbitradores escolhidos sobre
proposta da parte não dér laudo, será processado como
desobediente, e substituido por outro escolhido pelo Juiz,
independente de audiencia dos interessados.

Art. 9.° O accu ador particular, ou o Promotor Pu
blico, podem espontaneamente apparecer e intervir na
liquidacãO, qualquer que seja o seu estado, preferindo
nesse éaso ao Procurador da Camara. O Juiz tambem
póde ordenar que o Promotor Publico lDtervenha. os
casos em que a multa não fôr applicllefa á Municipali
dade, e sim a beneficio de terceiro, a e'te competem os
direitos que acima se reconhecem no Procurador da
Camara.

Art. 10. Se cl)ntra a primeira liquidaç.ão não se re
clamar, e pa sados oito dias, contados da intimaçãO, o
réo não tiver pago a quantia liquidada, será recolhido
á pri ão, ou ne1la conservado até prestar fiança idunea,
ou pagar (Codigo Criminal, art. 56), ou cu mprir a pena
substitutiva da multa (Codigo Criminal, art. 57).

Se se houver ordenado nova liquidaçãO os oito dias
contar-se-hão da segunda intimação. Quando porém essa
nova liquidaçãO houver 1;ido requerida pelo réo, em vez
de segunda intimaçãO, basta que ex-officio o Escrivao
assigne em audiencia os oito dias, que correrr..o logo,
quer tenhão estado presentes o réo e seus procuradores,
quer não.

Art. 11. Concluido o prazo de oito dias, se o réo não
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tiver pago, o Escrivao fará logo, nas vinte e quatro horas
seguintes, os autos conclusos ao Juiz para reduzir a
multa a outra pena, segundo as regras seguintes.

Art. 12. Se a multa tiver sido imposta ao réo condem
nado em prisão simples por infracção de hum mesmo
artigo de Lei, será commutada em hum terco mais da
pena de prisã.o que lhe tiver sido imposta por essa in
fracçãu (Codigo do Processo, ar.t. 291).

AI t. 13. Quando não se verIficar a hypothese do ar
tigo antecedente, e a multa imposta fôr correspondente
a, hum certo espaço de tempo, a commutaçao da pena
será em prisão com trabalho por esse mesmo tempo
(Codigo Criminal, art. 57).

Art. 14. Quando. a multa fôr sem relação a tempo, o
Juiz nomeará arbItradores para calcularem o tempo de
prisão com trabalho necessario ao réo para g'anhar a
importancia da multa, e nesse tempo lhe será commu
tada (Codigo Criminal, art. 57).

Art. 15. Quando não houver prisão com trabalho, terá
lugar a reducção desse tempo a prisao simples, com o
aug'mento da sexta parte do tempo (Codigo Criminal,
art. 49). .

Art. 16. Feita a reducçao, o réo será immediatamente
enviado a cumprir a pena substitutiva da m.ulta, salvo
se estiver cumprindo outra pena de maior ou ig'ual
intensidade (Codigo Criminal, art. 61j: devendo mesmo
nesse caso fazer-se as communicaçoes necessarias, para,
concluida huma pena, começar logo o cumprimento da
outra.

Esta disposiçãO não comprel1ende o caso de estar pro
vado no processo que o réo tem meios de pagar a multa,
devendo nessa hypothese conservar-se em prisão indefi
nidamente até pagar (Codigo Criminal, art. 56).

Art. 11. A todo o tempo que o réo satisfizer em di
nheiro a importancia da multa, ou da parte que faltar,
para se haver por cumprida a sentença, será. posto em
liberdade, não estando por aI preso. Tambem poderá o
Juiz admittir fiança idonea ao pagamento em tem.po
razoavel, que não exceda de hum mez, nas multas 111

feriorea a quatrocentos mil réis; de tres mezes, nas in
feriores a hum conto de réis; e de seis mezes nas outras
(Codigo Criminal, arts. 32 e b7).

Art. 18. Só será admittido a afiancar:
1.0 Quem hypothecar bens de raiz equivalentes á multa

e sitos na mesma Comarca, mostrando que os possue
livres e desembaraçados, e sob sua livre adminis
tração.
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2.° Os que depos itarem no cofre da Camara Municipa
o valor da multa, em moeda, Apolices da Divida Publica
de que mostrarem ter a plena propriedade, 011 trastes
de ouro ou prata devidamente avaliados, e que cubrão
com seguranç~ o valor da multa. (Codigo do Processo
art. 107, e LeI de 3 de Dezeffibro de 1841, art. 46.)

Art. 19..Q Juiz que admittir fiança, que DãO tenha
esses requIsItos, incorrera na multa de cem a duzentos
mil réis. O EscrivãO, que não tiver informado ao Juiz
contra essa falta, incorrerá na de vinte a oitenta mil
réis. O fiador, que, sem ter os meios de fazer effactiva
a fiança, a assignar, incorrerá em prisão de um a tres
mezes, e as testemunhas de abono, em prisao de oito
dias a um mez. (Lei de 3 de Dezembro de 1841, art. 112.)

Art. 20. Os Juizes de Direito nas correicOes examina
ráo com especial attenção, se os Juizes' e Escrivães,
Contadores e Arbitradores tem cumprido com zelo estt's
deveres impondo-·lhes multas de dez até cem mil réis,
conforme a gravidade das faltas.

Art. 21. Ninguem poderá ser recolhido á prisão, nem
neUa conservado, a pretexto de multa, emquanto não es·
tiver liquidada.

Art. 22. As multas actualmente illiquidas serão imme
diatamente liquida<.las, mesmo quando os réos tenhão
outras penas de longa duracão a cumprir. Os Escrivaes
mandaráO ex-officio cúnclusós aos Jui·zes todos os pro
cessos de execucão criminal, em que houver multas illi
quidas: o~ Juizes farãO a este respeito as maiores re
commendaçoes e diligencias.

Art. 23. Logo que as multas estiverem liquidadas, o
Procuradores das Camaras Municipaes, ou as partes
interessadas, poderao requerer contra os bens do mul
tado as providencias necessariall para se fazer eifectiva
a cobrança.

AV. 94 DE 19 DE ABRIL DE 1849.

Illm. e Exm. Sr.-Com· quanto se ache já definitiva
mente provido, pelo Governo, o emprego de Solicitador
do Juizo dos Feitos da Provincia da Bahia, cessando
assim o confucto dado entre o Presidente daquella Pro
vincia, e o Juiz dos Feitos, entendo que indevida e
de~arrazoadamente foi elle levantado por parte do dito
J.\llZ, quan~o a expressa, generica, e .mui ampla dispo
SIÇão dll. LeI de 3 de Outubro de 1834 art. 5.· S 6: não
permitte duvidar da competencia do Presidente da
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Provincia, no provisorio provimento daquelles empregos,
quaesquer que sejã.o, de Justiça ou Fazenda, cuja n?
meacãO pertence ao Imperador. E porque o conheCl
menio deste conflicto, entre uma Autoridade Administra
tiva e outra Judiciaria, é da privativa attribuição do
Conselho de Estado pela dispusicilO da Lei de 23 de
Novembro de 1841 art. 7.· § 4.·, éompetindo a remessa
para o dito conhecimento ao Ministerio ora a carg'o de
V. Ex., na conformidade do Hegimento de 5 de Feve
reiro de 1842 art. 27; a V. Ex. devolvo para tal fim os
papeis, que acompanhárã.o o seu Aviso de 23 de Fevereiro
ultimo, não ob.;;tante haver-se incompetentemente sub
mettido o caso ao conhecimento da RelaçãO do Districto.

ORD. 102 DE 23 DE ABRlL DE 1849.

Joaquim José Rodrig'ues Torres, Presidente do Tribunal
do· Thesouro Publico Nacional, respondendo ao o:fficio
do Sr. Inspector da Thesouraria da Provincia do Oeará
n.16 de 12 de Março ultimo, que as justi~caçoes, que
se fazem, para que as tenças ou pensOes haJão de pa::;~ar

de pessoa a pessoa, são aquellas, que d'antes se fazlão
no Oonselho da Fazenda, (Lei de 22 de Dezerr.bl'O de
1761, e Alv. de 28 de Junho de 1808) e que ora se fazem
perante o Juiz dos Feitos, em virtude do art. 90 da Lei
de 4 de Outubro ·de 1831, e do art. 13 da Lei de 29 de
Novembro de 1841; e são portanto, na conformidade das
expressas disposições des as Leis, daquell&.s cuj as sen
tenças, sendo a favor dos justificantes. devem ser ap
pelladas ex-o:fficio; e isto se deve inalteravelmente
observar, sem obstar, por não lhes ser applicavel, o que
se tem declarado pai' differentes ordens do Thesouro, e
pela Imperial Resolução de 9 de Dezembro de 1837, a
respeito das habilitações das viuvas, filhos, &c. , dos O:ffi·
ciaes Militares, para haverem o meio soldo.

OHD. 130 DE 11 DE 1AIO DE 1849.

OSr. Ad::ninistrador da Recebedoria fique na intelligen
cia de que pai' Imperial ResoluçãO de 5 do corrente,
sobre consulta da Seccão de Fazenda do Oonselho de
Estado, Houve Sua Mág'estade o Imperador por bem
Mandar declarar, que os partidoras do Juizo de Orphãos
são isentos do imposto annual de escriptorio, por não
virerq expressamente designados no Regulamento de 15
de Junho de 1844, que só trata dos Oontadores J udiciaes.
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AV. 135 DE 19 DE MAIO DE 1R49.

mm. e Exm. Sr.-Respondo ,ao o:fficio que V. Ex. me
dirig'io em 2:) de Março proKimo passado, !:'ob n.' 84, que
os livros em que escreve o Escrivão do Juryestão su
jeitos ao sello, por não ~aver dis pO~iÇãO alguma de Lei,
ou Regulamento que os lsente.

ORO. 180DE B DE JULHO DE 1849.

Illm. Exm. Sr.-Em o:fficio de V. Ex., dirigido á Re
partição da Justiça em 19 de Janeiro ultimo sob n" 10,
e transmittido ao Th esouro em A.viso de 10 de Maio
expõe V. Ex. as seguintes duvidas propostas pelo Bacharel
Rufino Theotonio Segurado, Juiz de Direito interino da
Comarca de Porto Imperial: 1.', se as expressões de que
Fe serve o artigo 2.° do Decreto n.O 463 de 2 de Setembro
de 1847 - qualquer filho natural - se devem entender a
respeito dos propriamente taes, ou se tambem dos in
cestuosos, sacrílegos, e adulteI'inos: 2.·, se, posto que
pelo artig'o 3,0 do supracitado Decreto a declaração em
testamento, ou escriptura seja prova eu:fficiente da filia
cão natural, todavia, existindo em vigor a disposicão da
O1'd. L. 4.° Tit. 92 (que sobre a circumstancia do 'impe
dimento diz - não havendo entre elles parentesco, ou
impedimento que não POSSão elles casar) o referido ar
tigo do Decreto derogou a ordem do Thesouro de 19 de
Dezembro de 1839 na parte em que exige a habilitação,
afim de ficar o herdeiro reconhecido filho, e isento de
pagar a decima da herança, ou :i8 o declarado filho é
ainda agora obrig-ad,o a provar que entre seu pai e mai
não havia impedimento para casar: 3.", quaes os casos
que se achãO comprehendidos no Decreto, considerando
se em g'eral quanto ao tempo para que elle tenha ap
plicacão; e em resposta se me offerece dizer-·lhe o
segufnte:

Para solUÇão da 2." duvida é preciso fazer distincção
entre o filho natural do fallecido abintestado, e o daquelle
que falleceu com testamento, em que por talo declarou
e reconheceu.

A respeito do primeiro ainda procede a disposiçãO da
Ordem de 19 de Dezembro de 1839, e o pretendido her
deiro do abintestadoprecisa habilitar-se competente
mente para haver a herança do fallecido, como filho
natural delle; devendo mostrar, não só a filiação com
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a exbibicão da e'lcriptura publica de reconhecimento nos
termos do Decreto de 2 de Setembro de 1847, mas tam
bem que é filho simplesmente natural havido do ajun
tamento de seu pai com mulher solteira, sem impedimento,
qlle obstasse a poderem casar; porque só o filho sim
plesmente natural póde livremente succeder a eo pai
abintestado na fórma da expressa disposição da Ord.
L. 4: Tit. 92, que se não acha revogada.

A respeito do segundo não vigora a referida ordem,
e o pretendido herdeiro por testamento, para haver a

. beranca do fallecido com testamf\nto não precisa habi
litar-·se. nem para mostrar a filiação reconhedda no
testamento porque, tendo tido aquella ordem por funda~
menta o nãu ser bastante para o reconbecimento da
filiação a simples declaração testamentaria, tal fundamento
ressou depois do sobredito dE:creto de 2 de Setembro de
1847, que qualificou o testamento por prova legal da
filiação! e nem para provar a qualidade de simples na
tural, VIsto que para haver a herança por testamento
lhe não obstará o ser filho i11egitimo de qualquer especie,
na conformidade do Decreto de 11 de Agosto de 1831.

ORD. DE 19 DE NOVEMBRO DE 1849.

Joaquim JO'lé Rodrigues Torres, responde ao oflicio
n. n 115 do Sr. Inspectol' da Thesouraria da Provincia de
Santa Catharina de 3 do corrente, que a sentença do
Juiz Municipal que remetteu por copia, na parte rela
tiva ao Imposto do 8eilo nos livros do Commercio, é
manifest~mente injuridica, por contraria ás expres:>as
disposiçoes do art. 12 § 2.° da Lei de 21 de Outubro de
1843, do Alvará de 17 de Junho de 1809 § L", a que
tem referencia, e do art. 21 do Regulamento de 26 de
Abril de 1844, em que são exprf:lssamente sujeitos ao
Se110 de 80 réis os livros do Commercio (Diario e Mestre):
mas não sendo as autoridarles Judiciarias a.s competentes
para conhecer e julgar dos casos, em que é, ou não,
devido o Se110, não constituem arestos, em prejuízo da
fazenda Nacional, as suas sentenças, ficando sempre salva
a jurisdicciJ.o e competencia administrativa das autorida
des fiscaes a esse respeito.

DReR. 6~~ DE 28 DE NOVEMBRO DE 1849.

Art. L" O.;; requerimentos- de l·icença, que a~ Corpo
raçoes regnlares devem dirigir ao goverJ'lo, para fazer
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as alienaeões, e quaesquer contractos onerosos, na fórma
da L. de" 9 de Dezembro de 18-30, e bem assim para per
mutar os seus bens de raiz por apolices da Divida Publica
interna: fundada, na fórma do art. 44 da 1.. n.· 369 de
18 de Setembl'o de 1845, serão instmid0s pela maneira.
seguinte:

§ 1.' Com uma certidão, ou publica fórma dos titulos,
em viIltllàe dos quaes as Ordens regulares- possuem os
bens, sobre que quizerem celebrar os centratos, a que
se referem aiS ditas leis,

§ 2.° Com a declaração dos rugares, em que os bens,
estiverem situados, e de todas as suas confrontaeões, se
us Lens forem immoveis, e nã.o houver esta deciaracao
nos titufos; e com Ufila indicação. eirrcumstanciada:, que
os faca conhecer, se os bens forem de outra natureza.

§ 3':- (iJ0I1l a,l avaliação dos bens;. a qual1 deverá ser
feita a requerimen.to das OI'd~ns Regulares, perante o'
Juiz Municipal do Termo, onde estiVierem os bens, com
assistencia: d'o PIlocnrador Fis«al, ou de quem o subs
tituir.

§ ". Nos lugares em que nilo houver Pnocu'l'ador Fiscal,
nem quem o s'mbstitua, seIlá nomeada pelo Juiz Urma
pessoa idoneaJ pare assistir ~ avaliação.

Art. 2.° O Governo, á VIsta dos. reli]11erilD.entos, e do s
documentos, e infor~açG5'es, que os acompanharem, con·
cederá ou neg'ará a 1:lcença, ou poderá mandar ]Jroceder
a outra.s indaga(',oes, que' pOSS3J jUllgar necessarias ..

Art. 3.° Quanúo o Govellno conceder a licenca reque
rida, declarará o milDimo. do preço por qn:e póderão os
bens ser ald'énado e. podelá determi,oar as. solemnidades
com que enteadel! que d'eve p:l'oceder:..se aos contIlatos,
afim de se e·1fectU'aTem vantajosamente'.

Art. 41.°' Passado um anno. depois' de conce;àida a,li
cença, sem qure' se tenha celebrado o contracto, a que
ella seI :referi!!, :fi.~ará essa· licença, seml e:ffeito;, devendo
requeIler-se. muita com tedas as condiçoes prescriptas no
presente R:egulaIJilentro~

Art. 5.' Logo. qu:e:, obtida . licenea do @ove.rno, as
Ordens regulares tiv'erem celebrado~ os contratos, pana
que for.em autol'isadas, enviará<1i1 um traslado d'elles ã,
Secretaria de Estado dos Negocias da Justiça.

Art. 6.0 HalV'e.r· nao S'eclletarill1 da Jus1iiIc"a um lIivro
especialmente des1finado para nel'Les se a~e.rbâre1D, aS!'lim
as l'icengas)' que' s~ concedeuem áIS 0nd!ens regu1aineS'f na
fórm81 deste HeglllaO!l'entb1,- como os warslados. dos con
trIia.~(1)S, que, silo obrigaldas a: rem'ette.ll, nos> termos do
artigo antecedente. ..

~ ~ li 17
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Art. 7.° Os requerimentos de licença, feitos nas Pro
vincias, pelas Ordens regulares, serão enviados ao Go
verno, por meio dos respectivós Pre:>identes, os qllaes,.
quando os remetterern·deverãO informar sobre eUes circum
stanciadamente ; e pela mesma fórma serã.o enviados os
traslados dos contratos, que se celebrarem nas Pro
vincias.

Art. 8.° São nunos, e sem effeito os contratos, de
que trata o presente Regulamento, celebrado pelas
Ordens regularea, sem que tenha precedido licenca cl()
Governo, com todas as clausulas que tieão prescríptas.

DECR.N.·657 -DE 5 DE DEZF'~MBRO DE 1849.

Tendo Tomado em consideracão as duvidas occorridas
sobre a verdadeira intelligenéia e devida execucão de
algumaa providenl:ias decretadas pelas Leis que re'gem a
Administração da Fazenda Nacional, a fiscalisação e ar
recadaçãO de suas rendas, e que em prej IllZO da me8ma.
Fazenda Nacional, tem obstado á fixação de llma juris
prudencia uniforme e constante no fôro, Ouvindo ás
SeccOes de Fazenda e Justica do Meu Conselho dtl Estado~
Hei' por bem Declarar, e Urdenar..

Art. U Subsistem em seu inteiro vigor as disposições
contida~ nos Titulos 3'°, 4.°, 5:, 7,· e 8.° do Alvará de
28 d~ Junho de 1808, por força do disposto no .A.rt. &8
da Lei de 4 de Outubro de 1831, e art. 310 do Codigo
Criminal, para na conformidade denas se proceder no
que. é relativo a fiscalisação da Receita e Despeza publi
ca, arrecadacãO, distribuicão e contabilidade das Renda.i.

Art. 2.° Em especial õbservancia do Tit. 3.· § 2.° e
Tit. 7.· §§ 9, 10 e II do referido Alvará, o Ministro e
Secretario d'EstaLlo dos Negocios da Fazenda e Presidente
do Tribunal do Thesouro PUblico acional na Côrte, e
os Inspectores das Thesourarias nas Provincias, podem
e devem ordenar a prisão dos thesoureiros, recebedores,
conectores, almoxarifea, contratadores e rendeiro" quan
do forem remjssos ou omisso" em fazer as entradas dos
dinheiros ~ seu cargo no~ prazo" que pelas Lei" e Reg'ula
mentos lhes estiverem marcados.

Art. 3.° Para se effectuarem estas prisões, nos.casos do
artigo .antecedente, o Pi'esidente do Thesouro na Côrte
ordenará, e .os Inspecto'l'es das Tbesourarias nas Pro
vincias deprecaráo por seus ofJicios, ás A.utoridades ju
diciarias que as mandem fazer pOl' seus ofJiciaes, e lhes
renrettão as cel'tidoe~ denas.
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Art. 4.· Estas prisões assim ordenadas serão sempre
consideradas meramente administrativas, destinadas a
compel1ir os tbesoureiros, recebedores, collectores ou
contratadores ao cumprimento de seus deveres, quando
omissos em fazer eífectivas as entrada:s dos dinheiros
publicos existentes em seu podar; e por isso não obri
garáo êl. qualquer procedimento judicial ulterior.

Art. 5.° Verificadas as prisoes, o Prdsidente do Tbe
souro, e os Inspectores das Thesourarias marcaráo aos
presos um prazo razoavel para dentro delle effectuarem
as entr~ldas dos ditos dinheiros publicos a seu cargo, e
dos respectivos juros, devidos na conformidade do art. 43
da Lei de 28 de Uutu bro de 1848.

Art. 6.· Se os thesonreiros, recebedores, collectores e
contratadores depois de presos não verificarem as E:n
tradas: dos dinheiros publicas no prazo mar~ado, se pre
sumirá terem extraviado, consumido, ou apropriado os
mesmos dinheiros, e por conseg'uinte se lhes mandará
for'mar culpa pelo crime de peculato, continuando a
prisão no caso de pronuncia, e mandando-se lJrocedel',
civilmente contra seus fiadores.

Art. 7.° No caso em que os thesoureiros, recebedores,
collectores, almoxarifes, contratadores ou rendeiros re
missos ou omissos não possão ser presos por se haverem
ausentado ou tlscondjdo, isso não obstante, se promo
verM contra 611es e seus fiadores, os sequestros e mais
processos civis competentes para segurança e embolso da
Fazenda Nacional.

DECR. DE 24 DE DEZEMBRO DE 1849
(N. 663 ).

Conformando-me com o parecer da Seccão dos Nego
cios da Fazenda. do Conselho de Estado: .:.. Hei por bem
Dec~etar qlle das adjudicaçoes d.e bens de raiz.á Fazel).da
NaCIOnal, nas execuçoes por parte della promOVIdas contra
os seus devedores, se deve a siza; sendo metade paga
pelo executado, e ficando outra meta:le por conta da
mesma Fazenda Nacional.

ORO. N. 2 DE.3 DE JANEIRO DE 1850.

Joaquim José Rodrigues Torres, Pl'ésidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, approva a deci
SãO' do' Sr. Inspector da Thesouraria da Provincia de



- 260-

Sel'gi·pe em declara,r sujeirta ao SeUo do final do' art. 20
do Regulamento de 25 de Abril de 1844 uma carta de
I1bel'dlide, a cujo Fes]lei.to houve duviàa Ha respelltiva
Mel':a de Rendas. O que lhe ]larticipa ]lara tiua, inielli
gencia, e em resposta ao seu officio de 22 de Novembro
ultImo, sob n.O 45.

L. 518 DE 31 DE J~NEIRO DE í8~O.

Art. 1.. Fica· exteI!l!SÍvo em todas as suas disposições
aos estrange~'Fos estabelecidos em S. Pedro de A1canta-1'8f
na Provincia de Santal Catharina, e em PetroJ!>oHs; B8I
do Rio de; Janeiro" o Decr. n. 397 de 3 de Setembro
de 1846.

ORO. N. 42' DE 1° DE MAIO DE 1'850..

Ao Sr. Administrador da Recebecl'Oria, em soluÇãO ao
que representou em 15 de. A!bril álcerca dos Dilleil1ios de
Ohancella'llia designados no' §J 39 d81 tabeUa aÚnex,lll aos
8'rts. 24 e 37 da,. Lei de 30 de Novembro de 1841, se
declara que' o §; 41 à'8r tabella ã qtle· se referem 00

arta. 24l e 37" he elà'llo e na.o adm.itte duvida1 e em
virtu.dtl dalle só deve' cdbrar"'se o imposto l ahIÍ esta
oolecido do s1!lppl'imen'io do consel!ltimento do pai ou tut0'l
para casamento.

Art. Unico. § 9.· É concedida (á colonia de D. Francisca
em Santa Cathal'in8l) a isençil'o de -imp(i)'stos aos @ili>jeétos
abaTXo designados:

1." Ba meia sizá na aTiemtçáõ'onet:'6s'ada:s émbarc'açâãs r
~rGé' se empte'g'ã'r'em' Da' Ctliiu:u'er'ciO' d!e éa:b'e>tagem, per'1íe·Ji.:;
cé'fltes aos cóldn'ds'naiur'alisad.''Ú'S'.

2." Dô impostO' resT)eêflvó' os barcds d'O interi'ol' de pro=
priedade dos colonos, quer natüt111isad'os, qôer' éstfaIí'.õ
geiros, entendendo-se por barcos do interior aquelles que
~ao ?ávegãg õarr~ fó'ra, e sim sómente Das agilãs do
mterlOr da Provincia.
_ ~.o Do imposto de siza »a primeira venda dos bens, de
ra~ pertefiêentMã qúaIquer dos êolenos. .

4.· .Do impo'sfó de armazens,· taberna, toj a,. casa de
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moveis e roupa feita, oarro, carroça, sege, e em gera~
de todos os impostos da natureza dos m~noionados, com
tanto que não sejão elles de imposição das Camaras Mu
nicipaes, e Assembléas Legislativas da Provincia.

AV. N. ·60 DE 25 DE JUNHO DE 1850.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em respo:>ta ao
oflicio do Inspector da Thesouraria da Provincia do -Es
pirito Santo de 19 de Abril deste anno, sob n.· 57, em
que 'propoe as seguintes duvidas: l.., se trocando-s~

uma Ipor outra, duas propriedades ambas foreiras ·em
terrenos de marinha, devem ambas pagar laudemio pelo
valor de cada huma; ou se s6mente de excesso de valor
que huma tiver sobre outra; ou se tend,o ,a:çpbas ig..ual
valor nenll\UD l8j1,ld~mio pagaráo : 2.', se a licença con
cedida para a venda ,ou esoam1o e traspa~§o das pro
priedades foreiras ,~ Fazettda está c.om,pI:ehendi(la ,na
p,isposição do a;rt. 46 do Alvará de 11 de Abril de 1661,
e deverão pagar os novos direitos do § M .9a 'J::Çlbella
<:la Lei de 30 de Novembro de 18~1: declara-lhe quanto
tt L,', que pa ~roca 0\1 escambo de l~ma propI'ieçl~de

fo,reira em terrenos de ma:rinha por (outra da mesma
natqreza se!Dpre se deve pagar o laudemio de ambas,
- quer ellas .ten~~o ig,ual ,v.alor, quer uma valha mais
do que 8,outra, lPorq\le assim o dete.r.mina a Ord. Liv . .4;.·
Tjt. 38, princ. -, a qual não tfaz distincç~o , alguma:
e quanto ,á seg\lnda, que as licencas concedIdas pa-ra
a vQnda~ eSJ:ambo, ou traspasso .das propriedades ,fo
reiras ~ Fazenda, estão sujeitas ao Se110 fixo do art. 2.
d9 Reg;ulamento de 26 de A:bril de J844, por serem
go.cuTlilentos, q ue se j;em de ap;resentar para produzirem
em publico o gev\do efteito, ~sto f,. para em virtude
dalles podellem ser passadas as escüpturas ,de venda,
esc8qJ.bo., ou ~raspas;;.o.

ORD. N. 61 'DE 26 DE JUNHO DE 1850.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, participa ao Sr.
Inspector da Thesouraria da Provincia do Pará, que Sua
Magestade o Imperador, em ResolucHo de Con ulta da
S~CÇão de Fazenda do Conselho de Estado, que foi ou
VIda sobre o objecto da representaçM do Administrador
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da Recebedoria das Rendas internas dessa Provincia, que
por copia acompanhou o seu officio de 25 de Janeiro
n. o 5, de d~ver-sp cobrar a siza de escripturas de vendas
celebradas por vendedores ahi residentes, de bens de
r~iz situados em Portugal, ou o Seno proporcional das
mesmas escriptura8, Houve por bem Declarar que na hy
pothese figurada, e em outras identicas só cabe a co
brança do SeIJo proporcional a que estã.o sujeitos os
titulos de transferencia de dominio.

DECRETO N. 681 DJ:1; 10 DE JULHO DE 1850.

Manda executar o regulamento do imposto do sello, e
de sua ar·recadapão.

A.ttendendo á conveniencia de adoptar-se, para melhor
al'reCadaçilü do imposto do sello, a venda do papel !'lel
lado em vez de verbas escriptas nos papeis sujeitos a
este imposto, como até agora se tem pratic~do: atten
dendo outro sim a que o novo methodl) só póde ser posto
em execução gradualmente, e ao par e passo que se fôr
preparando e remettendo ás estaçoes competentes o papel
sellado; e que sendo pl)r isso forçoso continuar ainda o
actual methodo de cobranca, indispensavel se torna não
só compilar as multiplicadas ordens expedidas para a
arrecadacão do referido imposto, como altel'ar as que
parecem' menos cohprentes com as disposiçoes da lei
n. O 317 de 21 de Outubrl) de 1843; e tendo ouviào as
Secçoes de Fazenda e de Justiça do Conselho de Estado,
Hei por bem ordenar que se exer,ute o Regulamento
que com este baixa, assignado por Joaquim Jo~é Rodri
g'ues Torres, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda,
e Pr<-'sidente do Tribunal do Thesonro Publico Nacional,
qne assim o tenha entendido e fAça executar. Palacio
do Rio de Janeiro, em dez de Julho de mil oitocentos
e cincoenta, vigesimo nono da Independencia e do Im
perio. -Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Joaquim José Rodrigues Torres.
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Regulamento do Imposto do Se110 e de
sua arrecadação.

PARTE I.

Do Imposto do Sello.

TITULO L

Do Sello ProporcionaL

CAPITULO L

Dos titulos e papeis ,te que se ,leve pagar Sello Proporcional.

Art. 1.. É devido o sello proporcional dos titulos com
prehendidos nas seguintes classes, e na importancia mar
cada nas tabellas.

l.a CLAssE.-Letras de cambio e da terra, escriptos d
ordem, notas promissorias e creditos, escrípturas
ou escriptos de venda, hypotheca, doação, deposito
e[JJtr~iudicial. e qualquer titulo de transferir a pro
priedade ou, ~tso-fructo ,. quinhões hereditarios e le
9advs, quitações y"u.diciaes.

TA.BELLA.

De 100~000 até 400~000.....
De mais de 400~OOO até l;OOO~OOO.

De cada 1:000$000 mais .

200
~500

~500

2," CLAssE.-Fretçr,mentos, apolices de seguro e de risco.

TABELLA.

Df-' frrtamentos de navio~ :
Para fóra do Jmperio 1/5 de 1 % ~ 8ubre o valor do
Para dentro 1/10 de 1 0/•... 1 frete.
Das Apolices de seguro e risco 2 por ceuto da impor

taucia do premio estipulado.
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3.' CLAssE.-TUulQS de nomeação expedidos pelo Go
·ve~'no, eu por empa'C?<f}ados de sua escolha; por QIl.b

toriclades ecclesiastioÇts e pelas Mesas das Gamaras
Legislativas e da's As'sembléas Pr.ov,'inciaes.

TABELLA.

Um por cento do ordenado ou lotação, comprehen
didos os emolumentos.

CAPIT'ULO II.

Dos titulos da t .• e1as~e.

SECÇÃO l.a-Letras" escrtiptos á ordem, notas promis
sorias e creditos.

Art. 2.° Nos titulas desta Secção são comprehendidos os
segui:ntes:

1. Todas as letras de cambio e da terra.
II. Letras de cambio para os tpaizes estrangeiros.
III. Letras passadas peLos devedores da Fazenda Na

cionàl, a quem se concede fazer pagamento por pl'es
taCões.

ÍV. Letras passadas e aceitas pelos contractadores para
o 'p~g'amento do pre.ço dos contractos.

O se110 se.rá pago pelos devedores e contractadoTes.
V. Letras e 'notas promissorias, creditas e escriptos á

ordem, ainda que em fórma interior de cartas.
VI. Va1es aceitos entre os commerciantes da praxa.
VII. Notas, vales ou letras de quaesquer AssoClaçCíes,

contendo promessa ou oprig'ação de pagamento. .
VIII. Cautelas ou vales de transacçCíe:s de emprestlmo

de (linheiro sabre'penhores de preciosidades, e de quaes
guet· outros obJectos, que ~e fazem no Monte do So~

corro, -em quaesquer AssoclaçCíes e em mão de p artl
culares.

Art. 3.° As letras serão senadas no lugar em que
se verificar o pagamento. e não nos em que fÓrem sa
cadas ou negociadas. As letras que tiverem de ser apre
sentadas ao aceite ou pag'amento serão as mesmas que
dev;eráõ ser .selladas.

Das sacadas sobre paiz estrangeiro, só sellá.apl'esentada
ao sello lJ[JJa das vias e nos lug'ures do saque.

Art. 4.° Os escriptos á ordem não podem ser aceitos,
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transf.eridos ou negociados no lugar em que tem de ser
pagos, sem prévio pagamento do sell0.

Ar.t . .5.• Os pertences passados nas letras e creditas de
pois do seu vencimento, como titulas de transferencia,
são sujeitos ao sell0, I:evalidação e multa.

Se os creditos não tiverem prazo estipulado para o ven
cimento, serão sujeitos ao sell0 os pertences passados em
€Iualquer tempo. .
. Art. 6.° Todas as letras, escriptos, notas promissorias e
crediws que estivessem vencidos ao tempo do Reglilamento
de 26 de Abril de 1844, se depois da execucão delle fôrem
ajuizados, pagaráo novo sell0. .

SECÇÃO 2.·-Escripturas ou escriptos de venda, h,ypo
theca, doação, deposito extrajudicial, e qualquer ti
lulo de transferir a lJ7'op1'iedade ou uso-frttcto, lega
dos e quitaçõesjudtciaes.

Art. 7.· .Nos titulos desta Secção comprehendem-se
tambem:

r. A.s escripturas e escriptos de contractos celebrados
com I) Governo ou qualquer RepartiçãO Publica.

II. As escriptur.as publicas ou particular~s dos con
tractos de sociedade, na razão do respeotivo capitaL

III. As escripturas ante-nupciaes, ,e de dote e -arras.
IV. As escripturas de fiança ou abono de qualquer

natuIleza que sejãO, excepto as que prestão os réos
presos Ol!l pronunciados, para soltos ·se livra·rem.

V. As escl'ipturas de dissolucão de sociedade.
VI. 'Os titulos que se pas' ão aos arrematantes das

rendas publicas; devençlo o sell0 ser calculado não pelo
valor total do c0ntracto, mas pela lotaci:io do excesso
de rendimento que elle deve produzir e cOlistituir o venci
mento do arremata.nte.

Art. 8.' O He1'1o proporcional dos contractos de afora
mento de marinhas, ou de quaesquer outras propriedades
pertencentes a pal1ticulll!lles, Oam3lrasMunicipaes'ou @utras
Repartiçoes Publicas, deve pagar-se antes .la expedição
das escripturas ou titulos, avaliando-se para esse fim o
aforamento na somma de vinte annos de fôro.

'Disposições commuos.

Art. 9.· Não são comprehendidos nos titulos desta Sec
Ção para pagamento do sell0 proporcional:

.1. Os titulos de contractos de arrendamentos de predios
llusticos ou urbanos.
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II. Os de locação de moveis, serviços do colonos e es
cravos.

III. A divisão de bens entre marido e mulher divorcia
dos por sentença.

IV. Os contratos de empreitada e engajamento em
geral.

Art. 10. S'3rá considerada com9 vespera dr) vencimento
dos titulas da L" e 2. a Secção de 1.' Classe que não tive
rem prazo pstipulado, a do dia em que forem ajuizados.

Art. 11. Dous ou mais titulas do mesmo contrqcto·, ainda
que passados entre dou:> ou mais contratantes, pagaráO
um só sello.

Art. 12. Os se110s dos titulas comprehendidos nas refe
ridas SecçOp.s são devidos, ainda que SfljãO arguidos de
nuIlidade em Juizo ou fóra delle j porém s como taes
forem declarados competentemente, será restituida a im
portancia do sello pag·o.

SECçlQ 3.a-Quinhões he?'edita?'ios.

Art. 13. É devido sello dos quinhoes hereditario"'. quaes
quer que sejao, ainda dos de a::scendentes e descendentes.

Al't. 14. Os quinhoes hereditarios, ainda que sejão ha
vidos em virtude de p~ll'tilhas feitas extrajudicialmente
por escript.uras puhlicas ou particulares, estão sujeitos ao
mesmo seno que os das .ludiciaes.

Art. 15. Para o pagamento do imposto do se110 do ar
tigo antecedentq na" partilhêlsjudiciaes, basta uma simples
nota declarativa do respectivo Escrivão, ou quitação
dada M interessado antes de ser assignada, na fórma do
disposto nos §§ 2.° e 3.° do Alvará de 2 de Outubro de
1811, pondo-se a verba do pagamento do sello na mesma
quit3çao, o que se cumprirá nas estaçoes competentes.

Art. 16. Os quinhoes bereditarios judiciaes 011 extra
judiciaes, são sujeitos a seIlo, ainda que provenhão de
inventarIo de pessoas fallecidas antes da execução do
dito Regulamento, se depois deUe fôrem expedidos ou
executados.

CAPITULO III.

Dos títulos da 2.- classe.

SECÇÃO V-Fretamentos.

Art. 17. O se110 do fretamento de navios eleve ser pago
uma só vez pelo consignatario ou mestre, á vista de
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uma nota por este aS'ignada, em que declare o nome,
nação e tonelagem da embarcação, e o ünporte total
do frete.

Esta nota lhe será restituida com a verba da taxa
que pagar.

SECÇÃO 2.a-Apolices de seguro e de risco.

Art. 18. As apolices de seguro, contractos ou letras
de l'isco deverão ser seIladas dentro de 30 dias, conta
dos das datas desses titulas: as cartas de fretamento,
antes que as Mesas do Consulado ~ d e Rendas, ou seus
agentes, expecão o despacho ria embarcação para sahir
do porto, ondé taes contractos ou conhecimentos fôrem
passados.

CAPITULO IV.

Disposições communs :lUS titulos da 1.... e 2. a classe.

A.rt. 19. Os titulas destas duas classes que tiverem de
s~r lavrados, a saber:

1. Em livro de notas de Tabellião, não o serão sem
terem pago a taxa.

II. Em actos judiciaes, ou oflicia1mente fóra delles, não
serão assignfldos ou subscriptos pelo Escrivão ou Oflicial
competente sem serem selJados.

III. Por particulares em lugar onde houver l'ec.ebedor
do seBo, ou distante deIle até tres leguas, serão del
lado dentro de trinta dias, contrtdos da sua data; e
sendo em. maior distancia, mais trinta dias por cada tres
legua-. E porém applicavel a estes titulas o disposto
no art. 20.

O" prazos marcados neste paragrapbo serãO contarias da
data do aceite para as letras de que trata. o art. 3.·

IV. Em livros de companhias, pelo que pertence á
tl'ansferencia de suas acçoes, pagaráO o seno antes de
lavrado o termo ou assento della.

Art. 20. O papel em que se houverem de lavra,r Od
ditos titulas, poderá ser seilado aates disso com as quotas
q ue as partes indicarem; e se acontecer inutilisar-se
por engano ou fi.ccidente, e fêr apresentado á estação
do seno dentro de seis mezes, contados da data em que
fôra sellado, poderá. ella seIlar outro papel sem novo
pagamento, recebendo da parte interessada, e c}]ncel
laudo o inutilisado, que será g'uardado pelo recebedor.
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A d~sposicãO deste artigo comprehende tambem os pa
.peis sujeitos ao sello ·fixo, que se podem sellar em branco;
a substituiçãO porém não terá lugar se o papel inutilisado
contiver aq'gum acto escripto, e se achar assignado por
quem o deva firmar.

Art. 21. A substituicllo do papel seIlado, que é per
mittida quando este por engano o.u accidente de facto
se inutilisou, deverá realizar-se sempr'e que se I;lão
poss~ suspeitar que houvesse fraude ou intenção doe a
pratIcar.

Art. 22. Deve ser restitu'ido o seBo de escripturas de
quaesquer contractos, quando eIlas não chegão a ser la
V'ra~Çls em nota, ou 'assignadas .pelas paI:tes.

CAPITULO V.

Dos titulos da t.- e 2 • elasse, que são isentos do sello
proporcional.

Artigo 23. São isentos do sello os titulas sE}guíntes :
L As letras de cambio e da terra passadas, negociadas

ou aceitas pelo Governo e seus delegados; os bilhetes,
notas prornissorias e quaesquer titulos de credito, emit
tidos pelo The~ouro Publico; os saques para movi
men~0 de fundos de umas p.al'a outras Repartições de
lFazenda.

II. As escripturas sujeitas ao pagamento da siza dos
bens de raiz, e bem assim as 9uitacões e outros titulos
de dinheiro provenientes de contracto, que já tenha pago
o devido sello, de sorte que este se nãO repita em uma
mesma transaccão.

III. As letras ,de cambio e da terra, bilhetes e notas
promissorias, titulas de credito e saques para movimentos
de fundos, que'fôl'em relativos áFazenda Provincial, e ex
pedidos pelas autoridades Provinciaes.

IV. As letras ·passada&em conseq';lencia de oontractos de
que se tenha pago o sello proporclOnal.

V. Os conhecimentos que se dãO nas estações fiscaes
do Ilecebimento do imposto da siza para serem 'iI;lcorpo
rados nas escripturas.

VI. ,Os conhecimentos em ferma que aos vendedores
de generos para os Arsenaes se passão para haverem
seu pagamento; bem como as contas ou facturas que
s~rvem de base para a extracção dos referidos conhe
CImentos.

VlI. As tran$ferencias das apolices da divida publica;
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quer Geraes, quer Provinciaes, naquellas Provincias a
que este favor tiver sido con'ced'ido por Lei.

VIII. Às concordata.;; commercíaes.
IX. Os endossos ou pertences passado nas letras e cre

ditas antes do vencimento.
X. Os titulos, actos e papeis lavrados e processados nos

Consulados das nações estrangeiras dentro do Imperio, se
tiverem de produzir todos os seus efi'eitos fóra dosm~smos,
não havendo nelles clausula ou condição que tenlia ou
possa ter verificaçãO e valid,ade dentro do Brasil entre
nacionaes ou estrangeiros.

XI. As quitações judiciaes, quando fôrem relativas ás
let!ra's, oilhetes e outras tJ.'ansa~çõe·S' a favoY de que se
decreta a excepç~o do art. 15 § 1.0 da Lei de 21 de Ou
tu bro de 1843.

Àrt. 24. Nã:o sã'o suj'eitoS' ao seÍló actuar nem á maioria
delle, Sli\- já o antigo tiverem pago, todos os titulas e
papeis dli; L" e 2." classe que já estavão lavrados ao
tempo da execução do Regu~amento de 26 de Abril de
1844, e assign'ados por partICulares,- óu nas notas dos
Tabelliães, livros das companh~as, em állitos judiciaes,
ou o:ffi.cialmen<te fóra delles

..Â.rt. 25. TendD já- sido pago o seIlo pl'oporcion:a;l de
Vido dos quinhões· hereàita.rios· e legados' iú'Scriptos nas
respectivas par-tilhas, as quitações ju:diiciaes do's mesmos
quinhões não são sujeitas ao mesmo seIlo, e sim: ao fixo
Como qualq'iler documento).

CAPITULO' VIII.

Das revalidações.

Art. 29. ÀS letras, escriptos á ordem, noÚlS promis
sorias, cr'editos, cautelas e vales, que não tiverem pag-o
o se110 no prazo marcado no § 3.° do art. 19,. 011 tiV'elfeIfi
pago um se110 inferior aq devido, serão- snj eitli>s áls dis
posições d:a :Lei de 21 de Outubro de 1843, art. 13 e
seus para/51!81phos, r.elati.vos ás re\lalídaçGes,

Art. 30. A. disposicãO do §2.· do d~to art. 13 da Lei nãO
é applicavel aos créditos. _ .

À.l't. 31. Os outros titulo comprehen~dos na 1.,0. e 2."
classe, que não pag,arem a taxa deOltr@ dos prazos mar
cados neste Regulamento, ou que a,-psga:rem menor qu.e
a divida, pod~ráG ser reyalídado~ na fó-rma, do art.· :t4
§§ 1.0 e 2.° da ai:tada-tei de 1843.

Art. 32. Não! serãli>- admittidos ao se1-1o os' titúlosl q:ue
não tiverem data.
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TITULO II.

Do seilo fixo.
Art. 33. São sujeitos a este seno, na conformidade do

art. 12, §§ 2.' e 3.° Ja Lei, o,; papeis, livros e titulas
comprehendidos nas seguintes clas~es :

CAPITULO lo

Classe 1.'- Dos que l,ag~io a taxa segllndo o nllmero
de fjlhas.

SRCÇÃO 1.' -Papeis forenses.

60

100

120

160

Art. 34. Por cada
§ meia folha.

Autos de posse, tombo, inquirição e justificação
de genere, justificaçilo Úl-: serviços. . . o . .

Autos de qualquer outra natureza, compre
hendidos os que correm ante os Delegados
e SulJuelegauos. . . . . . . . . . . . . . . .

Autos que se findare.m por haver composiçãO \
das partes. . . . . . . . . . . . . . ., o' ,

As justificacões ou legitimacões feitas para ~
haver pass~p?rte e para ser reconhecido ci
uadao brasl1ell'u............•...

Paga antes da conclusao para sentenca final.
§ . .

Escnpturas de qualquer contracto em que se \
nilo declare quantIa o '1

Traslados das mesmas.. o . o .
Publicas fórmas . . . .... ' o . . . . . .
Procuracões feitas judicialmente. o . . ....
Trasladôs de 8L;tos, quan~o fôrem extrahidos

como taes, e não como lDstrumento de PU-I
blica fórmao o o . . . . . . . . . . . . . . o .

Sentenças extrahidas do processo .
Sentenças Je formal de partilhas. .
Mandados de preceito. . o . . . . . .
Cartas testemunhaveis . . . . . . . . ...
Cartas precatorius, advocatorias, . rogatorias,

de inquirição e arremataçã.o, ainda que ex-J
pedidas a favor da Fazenda Provincial . . .

Paga antes da assignatura ou cuncerto.
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SECÇÃ.O 2.a-Papeis e documentos civis.

Art. 35.
§

Te::itamentos ou codicillos. . . . . . . . . . . . 160
Paga depois da verba do primeiro registo.
§

Pa~saportes, guias de mudança de domicilio e
tItulos de residencia. . . . . . . . . • . . . . 160

Titulos de nomeação interina, de ~ubstituiçãoI
e outros que não devem durar maIS de anno.

Titulos dOti O:fficiaes da Guarda Nacional, os
lios empregados de rendimento menor de 160

~~~~~~ir~~s. ~e .n~~e.a:ã~ .d~ ~~s:P,.ct.Ol:e~ ~~ (
Provisõeti de parochos encommendad::>s ,
Traslados de autos em publica fÓl'ma )

Pag'u antes da assiguatura da autorIdade que os deve
passar.

§ .
Editaes, mandados de penhora, sequestro, cita- \

Ção ou para OUtrO qualquer fim \
Certidõe~ d.as citações, e de quaes4uer outros,

actos JudIc1aes, b~ execução de mandados,
ou deslJachos relatlvos a causas peudentes..

Certidões quaesquer .
Attestados .
Procurações pàrticulares .•.......... \ 160
Os titulos e p~peis compr.ehendidos na L' classe, )

que fôrem de valor menor de 100 000..
Recibos e quitaçoes particulares .
Quitaçoes jndiciaes de menos de 100<')000.
Qualquer outro documento ou papel. .
Carta' de ordens ecclesiasticas. . . . . .
Compromissos das irmandades, confrarias e

ordens terceiras. . . . . . . . . . . • . . . .
QUltaçoes, ainda que sejão sobre objectos ju

di?iael!>, apresentadas nas Repartições Pu
blIcas para se haver dellas algum pagamento
de mais de 100<')000. . . . . . . . . • • . • . 160

Paga antes da juntada a autos e petições, ou
de apresentação para produzirem em publico
o e:ffeito para que fôrãO passados.

C
§ .

ada Via de conhecimento de fretes, antes
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que as mesas do Consulado e de rendas, ou
seus agentes, expeção' o despacho da embar
cação para sahir do porto onde taes conhe-
cimentos fôrem passados. . . . . . . . . . . 80
Art. 36. São sujeitos ao sello fixo do art. 35 os docu-

mentos offerecidos e apresentados pelos Promotores pu
blicas e Fiscaes, em requerimeDtos, effi.cios, 00 quaesqrrer
inqueritos do desempenho de SI3US empregos, devendo,
quando se houverem de juntar a.os autos, ser averbados
pana se eifectuar o pagamento dos senas pela parte obri·
gada a pag]3;r custas.

SECÇÃO 3.a-Livros.

Por' é'ada
Art. 37. {l. dO'li'Vro.

Os dos termos de bem viver e segUTança, e os ~
dos culpados.. " ' ..' ' . . 100

Os d'os cofres" do orphãos ~ ausentes . . . .
Os do. commercio (diario, mestre ou razão et

copIador de cartas) . . . . . .
Os das orden's ~erceiras, irmandades e confrârias
Os de assento, de bapllismós, casamentos e

obitos das Parochias e Curatos .
Os livros e protocol~os' de' Tab'eHiães' e Escri- 80

vães de qua'lq'l1eT jU1izo, compl'e'hendido$ ase
dos Escti·vães de JlIizes de Paz, Depegacias,
e SubdeLegaeias ' .

Os livros de, deposit9:rio~ .gera'es, d'istrihUl'
dores e contadores JudIC'Iaes. . . . . . . . .

Paga antes' de rU'bric'a~bs pela alltoI'id'ade C"omp'etenlfe,.
e de se ~omec;ar nerres a escrípturaÇ'ão para que'
devão serVIr.

SECÇÃO tf.r--.Loter'ias.

Art. 38.,
Bilhetes de l-éterias, segunde o J.il'Umel1O de in-

teiros do plalno,. cada. um. . . • . . . . • . . 150
Paga antes, da- venda.

SEeçÃ,Ü' S.,-

Ârt. 47.
Dispensa ou supplemento de idade ou eman-

cipação. . . . . r," .. .••••••.•. J
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Dita ou dito de consenso de pa\s, tutores e
curadores para casamento. . . . .... '..

As dis~ensas e licençÇ1 sobre objectos ecclft
siastlCos, espeoificados, ou, não e.specificados
neste artigp, são sujeitas ,ao. sello) fixp d,ecll.\
rado no dito artigo, ou sejão çoncediÇlas pe..
los Bispos, ou pelo Sum[llo P.ontifice, ou por
quaesquer outras autoridades mlliores ou
menores, q,ue podelj tenhão par3l)as conced,er.

SECÇÃ-Q 9.~ .......Licenças.

l;O~.ooo

~OOO

50~OOO
aooo

Árt, 48.
Licenca para advogar, concedida a individuo

que' não seja formado, não sendo vitalicia,
por cada anno . . . . . . . . '.. . . . . . .•

Dit.81 paratadvogar~ concedida a individuo que
ni1;o seja formado em dire·ito nas academias
do 11Il'J!lerio; QU sendo-o em universidade' es-
trangeira. . . . . . . . . . . . . . . . . • . .

Dita. para citaI" 0 ' Procu.rador- da Oorôa....
Licenças concedidas pelas Camaras Municipaes

para quaesquel' actosJda sua competencia..
Licencas concedidas por quaesquer autoridades

fiscáes e· civis pára os casos, e na confbr-
midade de seus respectivos regimentos. . . 2~OOO

Qualquer outra .lioença.nã'O\ especificada. . . . ~~OOO
Â/rt. 50. A:.s- hcenc;as de que se deNe pag.ar o seno

fixo, sem exceptuar as n~o especificadas-, silfo s6mente
aquellas de} que- se expedem titÚlos especi'aes assignados
pelas respectiiVas autorid~des, não sendb portanto sujei
tas ao sello ordenado no art. 48 as simples permissõea
que os juizes concedem por seus despachos em casos de
necessidade para as p8l;J}tes" o-liI. S6'US procuradores assig-
BaTem os articulados e allegacões; para o que nM é pre
ciso expedir titulo ou diplomá algum; devendo s6mente
pagar a taxa de 160 rs., como comprehendidas no art. 35
<.leste Regulamento, debaixo da designaçao de qualquer
outrQ dqeu,mento( QU, p~p,el -

Art. 52. Sllo isentos do pagamento do se11o-iix.o ~

1. Os P,f0cesso~1 ep1 . ILue t f&,reJP.,· parlte,lll' J:,u8:\~" Q1;l ~
Fa,z.end81 ~uqlíp'a: se.Ilda" po~:~m." o J.;éQ;; qUlW,\9PJ a fin

P. F. II
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se não fôr pobre.
II. As mercês conferidas aos mIlitares de terra_ e mar

por serviç'os extraordinarios de campanha; aos principes
e aos subditos estrangeirai:! que se fizerem dignos da
benevolencia do Imperio.

III. Os primeiros traslados de escripturas que já tive
rem pago o proporcional.

IV. Os mandados judiciaes passados ex-oificio.
V. Os recibos, quando fôrem relativos ás letras, bi

lhetes de credito e mais transacções a favor de que se
decreta a excepçao do art. 15, § 1. o da Lei de 21 de
Outubro de 1843.

VI. ús documentos apresentados pelos agentes da Fa
zenda .l: aciqnal o,u qu~esquer outro,s erppregados publicas
p,ara legalisar sua" contas nas respectivas repartiçoes~

Vil.' Us documentos que pertencem ao expediente das
repartiçoes, como são - guias, attestados, folhas, relaçoes,
recibos authenti~ados d~ v~nciPJ.entqs militl1res e empre
gados publicai:, ferias, salario~, pensionil>tas e outros
semelhantes.

VIII. Os livros das Camaras Municipaes e os das casa
de caridade.

IX. Os dos termos das multas dos jurados e das cor
rei coes e do registro das leis.

t, As lice'nças que dao os commandantes militares e a
autoridades para que seus subordinados pOSSllO requerer
ou serem citados.

XI. As licenças para divertiraentos e e spectaculos de
que os encarregados, directores ou donos não percebem
lucro.

CAPITULO IV.

f,
Das revalidações.

Art. 53. Os diplomas ou titulús compl'ehendidos na
2.' classe que fôt'em sujeitos ao transito da chancellaria,
serão senados antes delle: os outros o serão antes de se
lançar nenes a verba do registo na repartição onde
fôrem lavrados, ou antes da assignatura da autoridade
que os expede, quando não careção do dito registo ou
vel~ba de:lle.

Art. ~. Os' titulos comprehendidos ne13te titulo, que
não' pagarem a 'taxa antes dos actos que nene Vão
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decJ arados, ou qu~ a pagarem menor que a devida,
poderão ser rivalidados pela fórma que dispõe oSlo·
du art. 14 da Lei, na parte relativa ao se110 fixo.

ORD. N.90 DE 30 DE JULHO DE 1850.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tri
bunal do Tbesouro Publico acional, em resposta ao
oflicio do Sr. Inspector da Tbesoural'ia da Provincia da
Babia de 8 de Maio ultimo, soo"n.o 127, sobre a prisão
a que estão sujeitos os Tbesoureiros e mais Exactores da
Fazenda Nacional, em virtude do decreto de 5 de De
zembro do anno passado, sob li o 657, ainda depoisde
demittidoii, declara-Ibe que, emquanto os ditos Thesou
reiros e Exaétores nilo tiverem prestado contas e re
ce bido quitll çao, estão sujeitos ás disposições do referido
decreto.

ORD. N. 102 DE 23 DE AGOSTü DE 1850.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tri
bunal do Tbe amo Publico Nacional, participa ao r.
In:spector ela Thesouraria da Provincia do Rio de Ja
neiro que Sua Magestade o Imperador, tendo ouvido
a eccão de Fazenda do Conselho de Estado sobre a
representaçao do Dr. José da Silva Guimariles, que re
clamou contra a exigencia do pagamento da siza dos
bens da casa de seu pai, que lhe fôrão lancados em par
tilha por cessão que em ~eu favor :fizeraô os credores
da mesma casa houve por bem, conformando-se com
o parecer da mesma Secção de 30 de Julho, resolver
em 10 deste mez que, no caso de que se trata, não
vigora a obrigaçã.O da siza, porque só estllO sujeitos a
esta imposiçao as compras e veadas, e alienações de
bens de raiz, circum~tancia que se ns'o dá na questão
pende.nte, por isso que o ::mpplicante não adquiria a
beraoca paterna por compra ou arremataçilo, mas em
virtude do direito de successilo, senp.o-Ihe 'Permittido, e
aos mais herdeiros, aS8im como o era seu pai, a quem
representa, remir as dividas da beranca e rebaver, sem
o onus da siza, os bens do casal, que tinhão sido pe
nhorados, antes que se consummasse a execnçao e se
procedesse á partilha, nilo podendo fazer duvida a hy
pothese, qúe se verifica, de ficar o supplicante, pelo facto
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da Femissão das d~vidas, com mais bens do que lhe to
,çarião d:e suai 1egit1ma, e parecer pOli isso ser cie~id()
o pagament0 da siza nâ parte em qure Elxcede: a sua
porção hereditaria, porque o titulo pelo qual lhe fôr~o
adjudicados os bens não altera de modo algum o dí
rett'o de rem1.issi1o da dívid~, Q q,ual', uwa vez e~erGido,
ou por um ou por todos os herdeiros, deve prodUZIr todos
os seus eífeitos em favor daquelles q ue- o exercêrão,
direito qU'e suàsi'ste até o m,onrento das partilhas, que
é quando' câda um dos herde'i'ros c'omeça' a represen.tar
em seu pto'pl'io nome.

L. N. rJ86 DE 6\ DE SETEMBRO DE f85'O.

Art. 9: Ffclto isentos d'o im~osto de 5 °po de compIla e
venda a~ em barcacões sahidas dos estaleiz;os, que. ainda
nãO tiverem feito vi'agem.

Art. 14. O rendimento do evento fica pertencendo á
receit.a pr.o.vincial.

ORD. N.119 DE 13 DE SETEMBRO DE 1&50-.

J oaqtill:ri J'o.sé, Rodl)ig'l1,es Torres, Presidente do ']pibool8.l
do Thesou]1'o Publü~0 Nacional, em resposta: ao @lficio
n ..!' 00 do Sr. Inspector da ThesoNraria cia' Brovin'ei31 de
Minas Geraes de 27 de Junho ultimtl, em qiUe 6utp8lem
dl!l!vida-se' os substabe1ecim16liltos' nas pr,ecwra:çõ'es1 ~eV'e\ll'l

)lagar se110, dcealara: aO' mesmo SI1. Tnsp-ector que, rnlo
:li~~j:mdo a Lei nem e Reg,ulamento de 10 de Julho
men<}.ã.o espe:.eia:l d't!ls sub.staililelecime'llltos·, e dispondOl o
ai"tt, 52· dp dito Re'gul~melilto q~e as procur8<}õe8J]1lag'U!em
o' seIlo de Gento e sessenta, rélS por. caua, meia folha de
eSClliptura, o substabe1ecimelilto que não e'Xoeuer á meia
folha não e,stá obri:gJac!10 a n0lV'O sell:o,

A:rt. 1. o FicM' pr'ô'hibidàs' as ac'q'uisi'Ç'ões d'e tetras <Íe
"V'O'tutfls por O1itro' titplo que' n'll:o seja o de compra.

Excep'1:ug:o-se as tettí:l13' situá:das DOS limrtes dlo lmpê~io
com paIzes estrarrgeir'os em uma zo'D'a de 10 leguás, as
.q11'aes pod'erão' s~e1" conce'didas' gratU'ttaIílente.
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A'l't. '2.' Os 'que se <apossarem de terras devolutas ou
de álheias, e nellas dert~barem mattos, ou 'lhes puze-'
rem fogo, serão obrigados a despejo, com perda de bem
feitorias; e demais soífreráõ a pena de 2 a 6 mezes de
prisão e multa de Gem mil 'réis, além da satisfaçao do
damno causado.-Esta pena, porém, nilo terá lugar nos
actos possessorios entre os réos coI1finantes.

Art. 3.° São terras devolutas:
§ '1.,0 As que não se acharem applicadas a algum uso

publieo nacional, provincial, ou municipal.
§ 2.' As que nllo se acbarem no doniinio particúlar

por qualquer titulo legitimo, nem forem havidas por
sesmarias e outras 'concesSOes do Governo Geral ou
provindal, não incursas em aommisso por falta do cum
primento das condiçoes de mediçllo, confirmação, e cul
tura.

§ 3. 0 A.s que n110 se acharem ,dadas por sesmarias ou
outras conaessoes do governo, que, apezar de incursas
em comisso, forem revalidadas por esta lei.

§ 14. o As que não se acharem occupadas por posses, que,
apezar de não se fundarem em titulo legal, fôrem legi
tImadas por esta Lei.

.A,.rt. ,17. ,Os, eS~J:apgeiros, que. cOlIlprareJll terr.as, e p'-~llflS
se estabelecerem, ou vierem á sua 'Custa exercer qualquer
industria no paiz, serão naturalisados, querendo, depois
de dou.s annos de residencia, pelp. fórm/1 por que o fôtilo
os .da ColoI).1a de S. Leopoldo, e ficaráO isentos 0.0 ser
vico militar, menos do da guarda .naciom~l dentro ~o
münicipio.

L. 602 DE '119 DE SETEMBRO ,DE 1850.

A.rt. 115. Os processos do COI).selho de Disciplina n,ão
sM spj,eitos ao sell0 (guarda.nacional).

ORD. N. 136 :DE 2,g DE SETEMBRO DE 1850.

Joaquim 'José R<ildrigues Torres, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, em resJ?osta ao
oflicio do Sr. Inspector da Thesouraria da Provmcia da
Bàliia de 21 de Tovembro do anno passado n,O 209, em
que propoe a 'duvid·a de serem ou não extensivos ás
l'econvençoes os dous por cento de dizima de que trata
o decreto D.O 150 de 9 de Abril de 1842, servindo 'de
fundamento deIla o tratar o art, 3.° do citado decreto
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s6mente do pedido dos autores, e supposto os reconvintes
sejilo autores em quanto se considerão pedindo alguma
cousa nos mesmos autos em que são demandados, to
davia a reconvenção em regra é uma derivacão da con
tl'ariedade, e parece não ser o pedido de que a lei mandou
Rrrecadar o imposto, e menos estar comprehendida na
litteral di~posiçãodo art. 9. o do mesmo decreto ; declara
ao sobredlto Sr. Inspector que Sua Magestade 'o Impe
rador, por Sua Immediata ResoluçãO de 18 do corrente

,sobre Consulta da Seccão de Fazenda do Conselho de
Estado, houve por bem'declarar que os dous por cento
de dizima se devem igualmente do valor do que u réo
demandar em juizo por meio de reconvençao, pela
mesma razão por que se devem do valor do pedido em
embargos de 3. 0

, e artigos de preferencia, em que o
3. 0 embargante,. e o preferente, posto que em causas já
pendentes, e por outros começadas, veem fazer as vezes
de autores, como faz o reconvinte, demandando cousas
determinadas, sobre que hão de recahir sentenças, de
que, segundo as leis a que se refere a de 22 de Ou
tubro de 1836.. art. 14 § 21, se de'V"Ía pagar a dizima.

ÜRD. N. 139 DE 30 DE SETEMBRO DE 18 O.

O Sr. Inspector da Alfandeg-a, em SOlUÇãO aos dous
quesitos, constantes do seu officio de 20 do corrente,
s0b n: 102, a saber: .l.0 se o livros do:'! trapiches al
fandegados estão sujei tos ao sello; e 2. 0 se os adminis
tradores delles devem indemnisar a A.lfandega do importe
dos livros que lhes são fornecidos para a sua regular
escripturação; fique na intelligencia de que, quanto ao
1.", sendo os linos dos tl'apic.:hes por Stla natureza fis
caes, P. devendo, como taes, ser numerados, rubricado!',
na crmformidade, dos regulamentos da Alfandega e Con
slllado, são por isso isentos do seno. como os Olltros do
expediente das repartições fiscaes, a que silo annexos
os mesmos trapicbes: e quanto ao 2.0

1 de que deve con
tinuar a ob:;ervar o que estiver em pratica a este rE'S
peito, pois que, se a despeza dos livros não é paga pelos
administradores dos trariches, para isso se dá a boa
razão de serem os trapiches dependenc::i.as das I epar
tiçõe;; fiscaes, e deverem, portanto, estas fornecer-lhes
os livros indispensaveis para. a escriptnração relativa á
fiscalisação e expediente.
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AV. DE 3 DE OUTUBRO DE 1850.

IUm. e Exm. Sr.-Tendo S. M. o Imperador, por sua
immediata ResoluçãO de .28 do passado, tomada sobre
Donsulta da SeCc.ão de Justica do Conselho de Estado,
1'econhecido quê os olicitadores da Fazenda devem
ter provimentos temporarios, e que não devem haver
Sullicitadores especiaes de.2. - instancia, devendo ser estes
~mpregos servidos conjunctamente com o de Solicitador
da 1.' Instancia, sendo entretanto mantidis em seus di
reitos aqueUes que até hoje fõrão providos de outra
maneira; assim o communlCo a V. Ex. para sua intel
ligencia e execucao na parte que lhe toca; e para
-que, no caso de v'agar o lugar, de conformidade com
e. ta resolução, informe quando a este respeito fôr ou
'VIdo.

Cumpre-me accrescentar a V. Ex. que fica tambem
declarado que, para promover f)S feitos na 1. - e 2. - ins
tancia, os Solicitadores perceberáO os vencimentos que
preferirem, mas não accumulará.O.

AV. DE 4 DE OUTUBRO DE 1850.

Havendo Pedro José Cardoso, escrivão dos Feitos da
Fazenda da. Provincia de Pernambuco, requerido que
ntlo houvesse distribuiçao entre o escrivães da Relação
daquelIa Provincia nos feitos da Fazenda, que a elIa
houvessem de ser submettido , do me mo mod'o que se
pratica no Rio de Janeiro, onde o escrivão do Juizo dos
Feitos da Fazenda escreve p~ivativamente na 1.- e 2.'
instancia em processos em que é parte a Fazenda Pu
blica, e sendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa,
deferio o Governo Imperial na fórma requerida, coufor
mando-se com o seu parecer, e com a opiniãO emittida
em 9 de Abril de 1847 pela SecçãO do Conselho de Es·
tad? dos Negocias da Justiça, e principalmente com a
deClS[O tomada pela Camara dos S1's. Deputados em 26
de Maio de 1848, estabelecendo que os escrivães dos
Feito" da Fazenda nos 1ugal'es, em que houver RelaçlI:o,
sirV\1O tambem na 2.° instancia como escrivães de ap
pellltçOes nas causas da Fazenda.-O que communico a
V. S. para sua intelligencia e execução.
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ORO. N. 1~f) DE :fO DE OUrUBRO DE 18~0.

Joaquim Jo~é Rodrig'ues Torres, Pre idenlie do Tri
b,llnal do ThesouJ'o Pllbliao NacioJ?al, em resposta ao
officio n,O 48 do SI'. Inspector da The ouraria ·da Pro
vincia de Minas- Geraes de 13 do mez findo, sobre o
se110 que devt;m pagar os termos de fiança dos collec
tores, declara ao mesmo Sr. Inspector que, se a fiança,
a que estilo sujeitos os collec,tores, e quaesq uer outros
empregados encarregados da distribuiçao e arrecadaçao
das rendas publicas, fôr estipulada, e prestada sómente
nos livros das respectivas repartiçoes, não deve pagar
.sello ;,porém, se fôr contratada e jJrestada por escriptura
publica com hypotheca, ou sem e11a, está sujeita ao sellu,
e comprehendida na diEposição do art, 7.° § 4.° dn Re
gulamento de 10 de Julho ultirpo, devendo o se110 ser
regulado pelo valor que competentemente se tiver arbi
trado,para aexige'nciada fiança. quando nilo esteja esta
oeleciâo em lei ou regulamento.

AV. N. 163 DE '12 DE OUTUBRO DE '1850.

Joaquim Jo~é ,Rodrigues Torres, Presitlente do Tri
bunal do Tbesouro Publico Nacional, em satisfaciI.o ao
officio do Sr. Presidente da Provincia de S. Pedro 'datato
de 22 de A.gosto ultimo, sob n.O 36, acompanhado da
copia do officio que lhe dirigia o Procurador Fiscal da
The ouraria expondo-lhe a diversidade das opiniões de11e,
e do 'Ju'íz de Direito da 2'a vara crime de Porto-Alegre,
relativamente a dever-se ou nã.o exigir, e cobrar a taxa
bereditaria dos fructos e rendimentos que as herancas
produzem no tempo da factura e processo do inventario;
declara ao Sr. Inspector da Thesouraria da dita Pru
'vincia que bem procedeu o Jui~ d~ Direito, ~stabele
cendo a regra de que nilo é devltia a refenda taxa
daquelle~ fruCtos e rendimentos: 1:° porque nilo ha lei
alguma que assim o ~etermine, pois que a lei que esta
'beleceu o tributo da decima de heranças e legados, lan
'çando-o 'só e expressamente sóbre os bens que fiCão dos
"fallecidos testádos ou in'testados, e que devem passar-a
'seus he'l'deiro's eilcríptos ou legitimas competentemente
ba:bilitados cóm 'relaçilo ao valor que tem ao tempo do
'fallecimento, e lhes é-certifica,10 pela avaliaçãl) no in
ventario, c::>mo se deduz das mui claras disposiçoes dos
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~lval!ás 'de 1"7 de .Junho de '1809 §§ '8:· e 9.·, e de 2 de
Outubro lie 1811, não se póde fa9.;el' extensiva aos fructos
e rendimentos havidos depois do fallecimento dos testados
ou mt-estadôs, a este -computo que já -não llóôe ser con
siderado herança, mas producto e proveito de11a: 2.·
porque, sendo decretado Relo Alvará de 9 de Novembro
de 171)4, que a posse civil que os defuntos em sua vida
houverem tido, passe logo nos bens livres aos herdeiros
escciptos ou legitimas, tendo essa -po!'se civil todos os
Bifeitos de posse natural, sem que seja neeessario que
se tome, segue-se que tO'dos os fructos e rendimentos
dos bens do defuntos ficão desde o acto da morte per·
tencendo aos herdeiros escript0s ou legitimos de pleno
direito, sem mais onus ou encarg'o algum d'a taÃ.a he
reditaria, além da do valor que tinhão os bens da he
rança ao tempo do fa11ecimento. E para obv iar a outras
duvidas que poderão oecorrer sobre a materia, declara
mais ao dito r. Inspector da Thesouraria que, aconte
cendo que os bens de que se compuzer a herança depois
de competentemente descriptos e avaliados, e no tempo
decorrido da morte do testado ou intestado até a adju
dica,çàO por senten,ça de partilha tenhão augmento de
valor, como v. g., no caso de venda por preco maior
que o da avaliacão, deve e, sa maioria no valor da pro
priedade ser contemplada a favor tambem da Fazenda
Nacional, para della se pagar a taxa: as,im como !'e no
ditos bens de que a heranca se eompuzer, e no decur,o
do referido tempo da morte do testado ou intestado até
a sentença de partilhas acontecer a.perd.a <leIles no todo
ou em parte, como v..g., no caso de ruina total e des
truição dos immovei3, ou morte dos semoventes, se de
verá contemplar a perda ou diminuicM <la haranea em
prejuizo tambem da Fazenda Nacionâl, a que em taes
circpmstancias, ou a taxa se não deve por não haver
do que' reduziT, por nada terem os herdeiros- a' r-ece'ber,
ou se deve pagtlr !'ómente a correspondente ao valor
dos bens existentes,lpois que ,e11a é deduzida do liquido
nos,term0sdos supramencioElad0s Ahnal1ás.

CIRCo 168 DE 16 DE OUTUffiRO DE 1850.

'Joaquim José Rodrigues Torres remette aos Sr.". Ins
pe'ctores -das Thesourariasi:la:s Províncias a iuclu'sa tabella
dos IDireitos novos e velhos 'e de ChancellaTia, "que se
cabrãO, além dos enumerados na tabe11a annexa á Lei
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de 30 de Novembro de 1841, n. 243, para por eUa se
regularem na arrecadação dos refaridos direitos.

DIREITOS.

VEL~OS' ITOTAL.'

LEGISLAÇÃO.

NOVOS.

..... ................. .... .... . ....... ........
De Carta de Natllrali-

saç,ào de Cid. Bras .. 5S600 5S600 HS200

....................... ........ ........ ........
De provi ão de tutella

(porcada tulellado). 540 5fl,0 iS080
De provisão de em~n- Tabellade 23 e ~6

cipaç,ão (dilo) ...... MO 540 iS080 deJan. de 1832.
De pro visito de re idir

nas audiencias por
procuraç,ão ........ 5(,,0 540 IS080

De provisâo de lieenç.a
para fazer citar.... 5(,,0 5'10 iS080

De commutaç,ão de de-
gredo .............. o ••••••• MO 54,0

Yabella. de 23 deDe prorogaç,ãa de ado Janeiro de i832.mini traç,ão ........ 5(,,0 56.0

OBSERVAÇÕES.

Os titulas de supplemento de idade e de emancipação
(levem s6rnente pagar a taxa estabelecida no art. 31 do
Reg. de 26 de Abril de 1844, seja qual fôr a formula
(Port. de 11 de Março de 1846).

As apúlices de fnndos publicos !Ião são sujeitas a novos
e velhos Direitos (Port. de 31 de Julho de 1844).

Nilo pagão direitos as doaçoes para alforria, mesmo
quando por dinheiro (Resol. de Consul. do Conselho da
Fazenda de 15 de Setembro de 1850, e art. 15 do Reg.
de 11 de Abril de 1842).

A. Provis. do Thesouro, de 11 de Julho de 1845, de·
clara o § 42 da tabella annexa á Lei de 30 de Novembro
de 1841, a respeito dos 2 e 4 por cento das habilitações
para haver heranças de ausentes.
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ORD. N. 172 DE 21 DE OUTUBRO DE 18~O.

mm. e EXUl. Sr.-Foi ouvida a Secção do Imperiõ do
onselho de Estado sobre o officio da Thesouraria dessa

Provincia de 11 de Maio proximo passado, transmittido
em original a este Ministerio pelo da Fazenda em Aviso
d~ 1'1 de Jnlho ultimo, no qual, representando a mesma
The ouraria ácerca do estaria em que se achãO as terras
dos Indias, e dando conta das ordens que tem expedido
para que ellas sejão sequestradas e ineorporadas aos
Proprio acionaes, por julgar não poderem ter ma.is
applicação ao fim a que forão originariamente desti
nadas, nem ser applicavel á mesma Provincia o Regu
lamento n. 426 de 24 de Junho de 1845 em conseq11encia
de não existirem ahi hordas de Indios selvagens e nas
circumstancias supposta,:; pelo citado Reg'ulamento, mas
sómente descendente.s delles confundidos na massa da
populaçao clvilisada, pede se lhe declare se deve pro-
eguir naquellas providencias, e olicita, quando assim

seja resolvido as ordens precisas para que eUas possão
ser levadas a effeito, attenta a oppo iÇão que tem en
contrado, llIesmo por parte das justiças territuriaes, que
insistem em reter debaixo de suajurisdicção as referidas
terras, das quaes parte estã.o arrendadas ou aforadas, e
parte usurpadas por particulare:::.

E tendo Sua Mageslade o Imperador, por sua imme
diata Resolnçã.o de .12 do passado, se conformado com
o parecer da sobreda;!. ecçãO, exarado Pro consulta de
3 do mesmo mez: manda declarar a V. Ex., para que
o faca constar áquella repartição fiscal que, tendo me
reciclo a sua .imperial approvação o procedimento da
me8ma repartição pelas razoes em que se fundou e ficão
expendidas, deve ella proseguir na" providencia. adop
tadas, para a incorporaçao aos Proprios Nacionaes, de
todas as referidas terras que não e tiverem occupadas,
as quaes se devem considerar como clevoluta , e como
taes aproveitadao::, na fórma da Lei n, 601 de 18 do mez
íi.ndo. de que incluso f::e r mette a V. Ex. um xemplar
impresso para seu conhecimento. E pelo que respeita á
parte dessas terras que forão dadas de aforamento ou
arrendamento, é mister que sejão averiguados não só
os titulos em que se fundao semelhantes contratos, que
de modo algum devem ser renovados, como tambem as
posses que se tem estabelecido, arrecadando-se o prp
ducto dos fóros e arrendamentos, e tomando-se conta
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aos que têm sido encarregados da respectiva arrecadaçl:'i.o.
O que tuao communico a 'V, Ex. para seu conhecimento
e execução, e para que nesta conformidade expeça as
preci as ordens; ficando, porém,~n8 intelligencia de que
deve essa Presidencia remetter a esta Secretaria de Es
tado cir:mmstanciadas infol'mações sobre as occupações
actuaes nas terras em questão, guaesquer que sejão os
titulos em que ellas assentem, assim como·sobre' os esta
belecimentos que nas mesmas terras existao, as forças
empregadas, a antiguidade das posses, e a extensão de
0ada hum dos terrenos occupadus, afim de que o Go
verno Imperial possa resolver-a este respeito o que melhor
convier.

ORD. N. 199 D.E 8 DE . OVEMBRO DE 18ÕO'

Joaquim JOEé Rodrig1Íes Torres, Presidente d'o Tribll
nal do Thesouro Publico Nacional, em resposta ao officio
do Sr. Inspector da ThesoU1'aria da Provincia do Rio de
Janeiro de .24 de Setembro ultimo, ::Iob n. 39, em que
propoe as seguintes duvidas, a saber: 1.- 'Se uao sendo
obrigaJ0s as livros dos Distribuidores a imposto algum
antes do Regulamento do Se110 d'e 10 de Julho de te
anno, e 'estando e11es já rubricados, e em parte escúp
turados antes da execucão do dito Regulamento, estão
sujeitas ao se110 todas as fólhas, ou s6mente as que es
tiverem em branco: 2." se taes livros e outros, qlle
devião ser 'seUados mesmo antes da execução do Regu
lamento, estão sujeitos á revalidaoão no todo ou em
parte, quando se tenha ne11es continua'do a escriptura
Ção, antes de haver' pago o se11o: declara ao mesmo
filr. ,Inspector: I: 'que, 'estando compreaendidos na dis
P@'SI'ÇãOldo a1't. 51 do Regulamento de 'lO '<!Ie Julho deste
anJlilo os livros de qu'e trata o art. 37, para -a respeito
lté11es Eel' o[)gervado o AI'Val'á d'e '1'7 de Junho de 1809,
a que imp1i~itamentt: se Téfere o art. 12 § .Q;o n. 1 da
Lei de 21 de Outubro de 1843, devem os livros de De
positarios Geraes, Distribuidores e Contadores Judicia·es,
que, dlantes !não erão sujeitos l ao 'pagamento do seUo,
pagar o se110 actual em qualql!ler estado em qoe se
achem, nao se porlendo escrever OUl continuar a·'escrever
ne11es 'sem esse pagamento (nos termos do sobredito AI
vaná .§ 2.· - e os que nelles, 'findo o 'praZ'O ~e tempo es
tabelecido, escr.everem, ou continuarem a escrever sem
o'!devido pagamento do séUo, incorrel'áo .... )-; mas que
serão seIladas s6mente as meias folhas que se achavao
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em branco ao tem~o. da pub1icac;ilO do presente Regu
lamentG: 2.· qpe os h:vr.os, <tue já antes lia Regulamento
de 26 de Abril dOe 1844 estdvão sujei.tos ao sello, e não
forão sellados, deverãO pagar o selIo a que estavão su
jeitos ao tempo da sna e~pediçaG, no caso de se ter
nelies começado a- escripturação antes do referido Re
guIamento; se estavão todos em branco, posto que nu
merados e rubricados ao tempo do Regulamento de r84A,
e não forilO' seIlados na conformidade delle, e sem paga
mento do sell0 então' estabelecido se começou nes.ses
liV'l'oS a es.eri'pt'unacao, serão sujeitos ã reva"lidacllo; se
os mesmos linos, 'aiuda que anteriormente numerados
e rubricadbs', nreo tliverem tido uso por nelles não se
ter cousa alguma escripturadb, <fevel'áO pagar o se110
actual.

ORD. N. 202 DE 14 D.E NOVEMBRO DE 1'8'5,0.

Joaquim Jose Rodrigues Torres, Presidente elo Tl:ibu
nal do Thesouro Publico Nacional, em virtude da Im
pe.rial ResoluçilO de 2 do corrente, tom~da sobr,e Consulta
da S'eccao de Faz.enda de Cons.elho de Estado, sobre o
oflicio do r. Ins~ector da 'Fhesourar.ia da Provincia da
Bahia, de 8 de Agosto deste anuo. n. 212, re.pz:esentandG
contra a pretenção do· Administrador das Rendas Pr,o
vinciaes de mandar fazer o fançamento para a.cobra:nça
de decima Ul'bana dos, pred'ios nacionaes, que n,ão se achão
des1ii.nados ao serviço publico, mas. arrendados; declara
ao mesmo Sr. Inspect@r que. todas as pto]}riedades na
cionaes são isentas da cIe.clma urbana', sem exCepçãQ
alguma: 1.0 porque não ]?6de ad"rnittir-se qu,e. o Estado
seja considerado em nenhum caso, como contribuinte,
obrigado ao pã'gamento de impostos que decretados si10
por necessarlOS para as despezas do mesmo Estad'o;
2.° porque o· imr;>osto da decima urbana, q.ue, sendo geral
ao· tempo da Lel de- 31 de Outubro de rS35, ficou com.
Rrehendido entre os que passárão a fazer parte da Re
ceita Pre'vin'cral, em' virtu'd!e""da rep'8.Tti'ÇilO feita por essa
Lei, foi transferid: J com a mesma nabnreza com que tinna
sidb creado ~ e pO'l,"que fôra creado' J;aTa recahir sdmenie
sO'Õre os predlies urbanos' de proprretari1'ls particulares,
assÍ1l1' deve ser ma'ntTid'Ü; :t.• porque: sendo o rend'imento
dos Propríos N!.tcioriaes em tod'o o Jimperio um- dos- aT
ti'g'os' da ReC'elta Geral destinados pàra a despeza a caTgo
da Administfração Ger~l-, I!"d;O p6de ser prejud'icadb por
a:eto algum' da: .MdmÍn'ístr8:çãO Provincial, que o diminua,
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nela mesma razilo porque he prohibido ás Assembléas
Provinciaf:s fazerem Leis que offendão ou prejudiquem
úti impostos geraes.

DEC. N. 736 DE 20 DE NOVEMBRO DE 18ãO_,

Art. 2.° Oompete ao Tribunal do Thesouro:
~ 9.· Admittir os devedores da Fazenda Publica, ha

vendo motivos justificados e attendiveis, a pagar seus
debitos por prestaçoes e pela maneira prescripta nas Lei
e Regulamentos.

§ 10. Deliberar sobre o pagamento dl'ls dividas passi
vas do Thesouro, e sua inscripçao no Grande Livro da
Divida Publica.

Aft. 20. li. Directoria Geral da Oontabilidade terá a seu
cargo:

§ 6.° Liquidar a divida activa e passiva da Nação, e
fazer todo o trabalho concernente ao activo e passivo
della.

Art. 24. Á Directoria Geral do Oontencioso compete
escrever os termos de lIrrematacoes, fiancas e contratos
em que fôr parte a Fazenda Pública; organisar os qua
dros da divida activa da Nacão e fazer o seu assenta
mento; promover e dirigir a' cobrança da mesma divida
em todo o Imperio por meio do Juizo dos Feitos na Oôrte
e Provincias; apresentar ao Tribunal até o fim do mez
de Março de cada anno hum quatlro das execl1çoes pro
movidas contra os devedores da Fazenda, com declaração
do estado em que se acharem, além de outros esclare
cimentos que puder ministrar; e em geral quanto fôr
relativo ao contencioso da Nação. .

Art. 26. Incumbe especialmente ao Procurador Fiscal
do Thesouro :

§ 1.0 Vigiar que as Leis de Fazenda sejão fielmente
executadas, solicitando a providencias que para esse fim
forem necessarias.

§ 3.· Oumprir e fazer cumprir as dispqsiçoes do art..24,
fisr.alisando a marcha das execucOes da Fazenda Pubhca;
mdicando os meios legaes, quêr eja para defender o
jireito e os interesses da mesma Fazenda, quer para
compellir o.s devedores remissos; danp.o instrucçoes ao
Procurador dos Féitos na Oôrte, e aos Procuradores

.Fiscaes nas Provincias, para o .melhor ,andamento d:;ts
causas; e representando ao Tnbunal sobr~ a neglI
gencia dOi; Juizes e mais funcciooarios en0arregados
í:lellas. . .
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§ 7.· Mini traI' aos Procuradores da Corôa, Soberania
e Fazenda Nacional, e aos Procuradores dos Feitos da
Fazenda, todas as informaçoes e documentos que forem
necessarios para defender o direito e interesses da mesma
Fazenda nas causas que lhes compete advogar.

Art. 27. Para os fins declarados nos artigos antece
dentes ficàO subordinado::; ao Procurador Fiscal do The
souro o Procurador dos Feitos da Fat:enda na Côrte, e
os Procuradore::; Fiscaes nas Provmcias, com os quaes
se corresponderá directamente. fazendo todas as exi
gencias conducentes ao perfeito desempenho de ~ ua:;
attribuicoes.

Art. 77. Nenhum Procurador Fiscal accumulará em
prego de julgar.

Art. 78. Fica abolido o Juizo privativo dOR Feito da
Fazenda estabelecido na Provincia do Rio de Janeiro;
as causas da Fazenda pertencentes á mesma Provincia
correráo perante o Juizo dos Feitos da Côrte.

Art '79. No processo executivo pelas dividas activa
da Fazenda Nacional 'observar-se-hão, no que forem ap
plicaveis, as disposições da Lei de 22 de Dezembro de
de 1761 Tit. 3.·, que vão abaixo transcriptas como parte
integrante deste Decreto.

Art. 80. A prescripção das dividas activas e passivas
ua ação continuará a ser regulada pelas dispm;içoes dos
Cap. 209 e 210 do Reg-imento da Fazenda, igualmente
annexos ao presente Decreto.

ORDEM DE 22 DE NOVEMBRO DE 1850.

Joaquim José Rodrigues Torres, &c., em resposta ao
l).fficio n. 134, do Sr. Inspector da Thesouraria da Pro.
vincia de S. Pedro, de 15 de Outubro ultimo, declara-l];te
que o Solicitador do Juizo dos Feitos da Fazenda inte
rino tem direito a vencimento igual ao do proprietario
licenciado, deduzindo-se do vencimento deste a quinta
parte, depois de passados os quarenta dias. .

DECR. 737 DE 25 DE NOVEMBRO DE 1850.

Art. 3.· A'cl Leis e usos commerciaes dos paizes estran
gt>iros regulão :

§ 1,0 As questoes sobre o estado e idade dos estran·
g'eiros residentes no Imperio, quanto á capacidade para.
contratar, nãO sendo os mesmos estrangeiros commer
ciantes matriculados, na fórma do art. 4.° do Codigo
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Commercial, Todavia, os con,tratos ullo· serão nullps,
provando-se çue revertêrão em utilidade· uo estrangeiro.

S 2.' A fó,rma dos contratos.ajpstado.s em paiz estran~

geiro (ants. 30J., 424. e 6~3 do Codigo), s.alvos os casos
exceptuados no mesmo, Godigo (art. 6;28 do Codígo), e 0S
contratos exequiveis no Imperio, sendo celebrados] por
Brasileiros. noslugaI;esem' que houver Consul Brasileiro.

Art. 4.' Os contr,atos commerciaes, ajustados em p.aiz
A trangeiro't mas e:x.equi;v:eis np Imperip, s.erao regula.dof\
e julg'ados Rela, Leg.islaç.1Lo, Commercial do Bnasil.

Art. 5.' Presumem-se cont,rahidas conforme a Legis
laçllo ~o Brasil as dividas entre BrasileIros em paiz. es
tr&ng.elfo.

Art. 10. Competem á jurisdicção commercial t0Qa6 as
causas que der,Í;\'farem de di eitos e obrigaltoe~ suje.itas
ás dispo.siç,oes do Codig-o Qomm~rcial, com tanto q,ue
um~ das Rartes seja commerciante. (A.rt. 18 ':Cit. UnlCO
COdlgO). .

~T-t,. n. Na.o basta, .pa;:qa d,e-termipl:11i&rcompetenQia da
jurisdiccãO commercial, que ambas as Il81'tes ollla'lguma
dellas sã:ia commerlüan.te, mas é essencial; que l!l w;vid,:a
seja tam1Íem GomI)lerc~al; outrosim, nllo,QastÇl. que li dí
vida seja commercial, mas é essencial que ambaí> ou
uma. das. part~s seja comII).e,rciap..te, slÜVios, os Cll,SQS e
eXGepçõ'es do art. 20.

A..rt. 12. A parte não commerciante é s.ujeita. á ju
risdicçãO commercial, ou iqterv,iesse no contrato, OUl seja.
herdeiro, successor, cessionario, subrogado, possuidor de
titulp's. e pa.peis de cr,edito commerciaes Gart~. 2771 ej 387
Codi'go); possuidor' d'e- bens por penhor ou ltypotheca
obrig-ados a dividas comme,r.ciaes (~rts. 265 e,269 Codigp),
possuidor life bens alienadbs- em f,raude de dividas com
m&rciaes (art. 828 Codigo)', vensledor em caso, de evicção
(aJIlt: 215· Codig-o).

Afrt. 131• ks questoes de bens de raiz, com excepclLo
daq.uellas que OCCOl'Terem nas execucOes, ou derivar~m
de' hypotheeas' commerciaes (art. 269- Oodigo) ou do di
reito de rescisã'O', q'li'6 O· artr. 828.lconre.re ao credor com
merciante, nllo pertencem ao Juizo Commercial (art, ln
Copll5O, 191 S 3'· Tit,., un~Ol C.tldigo)'

Art. 14. Competec tambem á jurisdicçãO commercial,
{<ill I;azãJl, das ~6SSP,l4'l' -e do 3"PWS, :

S l.0 Â.fJ questoes sobre ajustes, soldadafl, direitos, obri
g,açoe.s, -c.es;pQIls.aiQilj,da,d.e~dQ.s Q:ffi,QiJl,§l.S da 1iri,.p.(j)~açãoe ge~te
4,0 ill&1\. .

SI 2.· As lLuestoe~ de aj"llcE\te;l sal;trios,. lUrejtQs,. obni-
g;aço~sj, J,'e8~on ~bili.dade qo age~te$l a:u~ilianes: do,
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commerci'O, salvo a jU'risdi-c~llo administn8Jthm do Tri
bunal do Commercio.

S 3.° o:; actos -de oommercio praticado! par estran
geiros Tes'ide-n'tes 1'10 Br-alSil '(a'l"t. 30 Ooilig09.

Art .. 19. Considera-se mercanC1W:
JS 1.0 A cOlDpra e venda ou troca de effeitos moveis,

ou semoventes, para os vender por grosso ou a r_etafbo,
na mesma especie ou manufacturados, ou para -a'lugar
o seu uso.

S 2: A s o'pe~aço.es ae cambio, banco e correta.gem.
S ,3.° A,s emprezas de fabricas; de comm'íssoes; de de

positos; de exped'içllo, c.ons'ígnação e transporte de mer
cad@rias; de espectaculos 'publicos.

§ 4.· Os seguroSp fretam~tos, r'i.s~o, e 9uaes~uer .con
tratos elat'ív0s a@ ·commerclO marltlmo.

:§ 5.° A ~rmagão e eJrpediçao de navios., .
Art. 20. S~ril.o tambem julgados cm con'f01'm1aade 'das

disposiçoes ao Godigo, e pela mesma fórma de .processo,
ainda que 'Nã(l intervenha pessoa commerciante:

§ 1.0 As .Questoes entre ,particulares sobre titulos de
divida publica e outros quaesquer papeis de credito do
Governo (.art. 19 S 2.' ·Tit. unico Codigo.)j

§ 2.· As questoes de Companhias e Sociedades. qual
quer \!,ue ,~eja a sua natureza e objecto '(art. 19 S 2.°
Tit. unico Po~o).

§ 3.' As ques;to'es que de-rivarem de contratos de 10
caçlto comprehenélidos na disposiçao do Tit. X Farte 1.'
dGl Codigo, com exce,pca.o s6mente das que forem rela
tivas á locaçao de pr'edios rusticos e urbanos (art. 19
S 3-0 Tit. 'pnico Codigq).

§ 4.° As q uestOes relativas a letras de -cambio e da
terra, sE1g'Wus. risco e ·fretam..entos.

..à.rtt. 21. A.os Juizes de Dir.e;i.to do Cor;nmercio {ar/to 6...)
compe~m cem -recurso ·as àttribuiçoes ,seg.ujJ;ltes : .

S l.P lfues:i:dfur á nomeaç9:o dGl nOv,0 ,caixl). teU ~eren1ie

das Sociedade-s ôommerci'aes, iIl9 ca5.0 de que ,14rtlta o
art. 309 do Codigo.

S 2.° Presiw lá nomeaca-a rda adrtllinistracS.o Qommer
eial, quando algum neioci1llDte .q:u~ não !Íenh'!.\ 'SGcios,
ou mesmo ~l~em que n!tm seJa eommereilmte, faUeça
sem testamento nem !herdeiros 'preseQ'tea, elte'l1}lba.olledÇli118s
commereian1ies ('8Irt••31.0 Glodig@;)..

.A. administraça.o .q.l:le.os, cnedol'es cQmmaroíaIlttes J>oliam
requerer e nomear 'Jle lcase deste rparagra.pho., Is6mente
tem l111gar;

N.,o 1. (quan'llGl mtlio ha ltestam~mt.@:;

P. P. J[ U



- 290

N.· 2. quando os herdeiros ausentes não têm procu-
l'ador; '.

N.· 3. sendo os credores commerciantes matnculados 
N.· 4. sendo a divida commel'cial, correspondente á

metade de todoc os creditos, liquida e constante ue tItulo:;
authenticos.

O sequestro compp-te ao Juizo de A.usentes, cuJa )u
risdicção ce~sará lag'o que se veri.ficarem os req maltoS'
menciouados.

Art. 28. Nas demandas contra sociedades ou compa
nhias commerciaes sera chamada a conciliaçãO a pessoa
que administra, e sendo mais de hum os agentes ou ad-
ministradores, bastará chamar um delles. .

Art. 29. Nas questões respectivas a estabeleClm.entos
cOUlmerciae8, ou a fabricas administradas por feIto,res
ou prepostos, nos termos dos aI ts. 74 e 75 do 9<?dlg(}
Commercial, poderão estes ser chamados a conclllaçao.
peloa actos que como taes tiverem praticado. .

. Art. 47. A citaçao pessoal só é necessaria. no prm
cIpio da causa e da execução (art. 24 do TIt. UDlCO)
citando-se tambem a mulher do réo ou executado, se a
questão versar sobre bens de raiz.

Art. 48. Achando-se o réo fóra do lug'ar onde a obri
gaçao foi contrahida, poderá ser feita a primeira ci.tação
na pe,soã de seus mandatarios, administradores, feltore
ou gerentes, nos casos em que a accão derivar de acto/:;
praticados pelos mesmos mandatario;, administradores,
feitores ou gerentes. O mesmo terá lugar a respeito das.
obrigações contrahidas pelos capitães ou mestres de
naVlos; consignatarios e sobrecargas, não se a~hand(}
presente o principal devedor ou obrigado (art. 25 d(}
Tit. unico).

Art. 56. O art. 47 não comprehende o caso de haveI'
procurador bastante, especial ou g'eral, para receber e
propôr acçOes durante a ausencia de seu constituinte,
sendo, porém, necessaria a citacão da mulher do réo ou
executado, se versar a l!llestão sobre bens de raiz, e nao>
houver procuração especial della. .

Art. 140, Constituem prova plena absoluta:
. §) 1.. A.s escripturas, instrumentos publicas, e os acto
que SilO, como taes considerados pelo Codigo (arts. 21,52,
569, 586, 587 e 633) e pelas Leis Civis;

§) 2.· Os actos authenticos passados em paizes estran
gelro~, conforme as leis respectivas, competentemente-
legallsado.s pelos Consules Brasileiros. .

Art..147. Sao inadmissiveis no Juizo Commercial quaeR
quer escriptos commerciaes de obrigações contrahidas.
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'no territorio brasileiro, que não forem "exarados no idioma
do Imperio: salvo sendo estrangeiros todos os <;:ontl'a
hentes, e neste caso rleveráO ser apresentados compe
tentemente traduzidos em lingua nacional (art. 125 Co
digo).

Art. 148. A. traducção, salva a disposiçãO do art. 62 do
Codigo, será feita por interpretes nomeados pelo Tri
bunal do Commercio, e na falta ou impedimento destes,
por um interprete nomeado pelo Juiz, á aprazimentú
das partes (arts. 66 e 22 Codigo).

A.rt. 149. A. traducção feita na fórma do artigo ante
cedente tem fé publica (art. 62 Codigo).

Art. 150, O original será exhibido, logo que alguma
das partes requerer.

Art. 151. As disposições dos artigos antecedentes sãO
extensivas aos actos authenticos, escriptos de obrigações
commerciaes passados em paiz estrangeiro, e a quaesquer
documentos e livros eSl:riptos em diversa língua.

Art. 216. A prova dos usos commerciaes dos paizes
estrangeiros (arts. 424 e 673 § 3: Codigo, e 3.· do Re
gulamento) deve consistir:

~ L" Em certidao extrahida da Secretaria do Tribunal
do Commercio, se do livro competente constar algum
assento do mesmo Tribunal sobre o uso alleg·ado.

§ 2.· Em algum acto authentico do paiz ao qual se
refere o uso, competentemente legalisado pelo Consul
Brasileiro.

Art. 371. O protesto é necessario:
§ l.. No caso de nM aceitE': (art. 373 Codigo);
~ 2." No caso de não ser encontrado, ou estar em "lugar

dUante, ou occultar-se o aceitante (art. 374 Codigo);
§ 3.· No caso de recusar o aceitante a entrega da letra

que lhe foi apresentada para aceitar ou pagar (art. 412
Uúdigo) ;

§ 4.· No caso de ser desconhecido ou se nãO puder des
cobrir o ·domicilio dag,uelle que deve aceitar ou pag'ar a
letra (art. 411 Codig'ú); .

§ 5. o No caso de aceite condicional, ou restricto (art. 375
Codigo) ;

§ 6.· o caso de não pagamento (art. 376 Codigo);
~ 7.· No caso de quebra (art. 390 Codig'Q);
§ 8.· No caso de intervencão (arts. 397, 403 e 413 Co-

dig'o); .
§ 9." Quando o aceite da. letra, passada a dias ou

mezes de vista, nllofôr datado pelo aceitante (art. 395
-codigo).

Art. 372. O protesto não é necessario:
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.§ .1:' ,Nas lll~ta,s pr"o.missorJa~, .conhecimen~os ,de rÍne~"
8'pohce.s ,dI'! .seg,l,lro .!lue não tem endosso;

.§ ,2.· Contra o ,saêadOl;, ,se .a 1etr:a nilo foi ~ceita, Qu.~e
.dejx-f!)u de .ser pag,a po;cq,ue e11e" ou o ,terceIro, por CUJa
conta a sacou, nàO fizerao a provisão de fundos ao temjlo
.do 'V,encimentp ,(arts. ,366, 368ce 381 Godigo);

,§ 3.· Contr.a ,ó aceitante" se a letra illi'Lo é jlaga ~(art.
381 .codigo)·

,§ 4." .c,ontra o terceiro por cpn.ta de quem a le,tra ,é
sàcada, se elle não fez jlfovisãO de 'fundos ',(a~t ..367 C0
-~~Q);

~ '5,' 'Contra o ,garante ,do 'lla:cadol' ou sacado.. nos mes
mos ·caSQ,S em que .cGlntra eUes é .desnecessarm o pro
testo (art. 258 Codigo).

Am. 378. ·BãP .cOIDj>etentes para interlPô,r e tirar o JPfo-
.testo :

.§ 1. 0 .0 portador .(an..3.81 Codigo.);
§ 2.· U lP0.ss.uidor (arts.2.77 e 387.Godigo);
Ârt. 37r:l:. A. letras .!'levem .sJ:}riP}l'otes,tadas,:
§ 1." No domicilio do sacadp ou .aceitan.te, (j),U ·da ter

ceira. pessoa designada na letra tOu n.o ~c~ite .(art. ~l
Codigq);

§ .2•• No -do.miciJi~ dI') :pagament.o, .quando a 1et as
forão sacadas .0,1,1 ac.eitas cPa a 1lerem. pagas ~m p utr,o ,do
micilip que nilO fôr o dOlaacado ou a~eitante, ou (!))lando
p ,que dever .aceitll(r ou j]1lag,ar ao Jetca fô.r des,conheciao.,
ou se nllo puder descobrir o seu domicilio (art. 411 .C,o
digo).

Art. 375. iÉ 'Competente para toml:ltr o Jprotesto :
.§ J..·.O EscriVillo 'prjvatiVio dGls Ptrutestps crea.do po,r /Lei

Ger.al ,ou ,P.l\o~iT;lclal, .0,nde o houver (art. 405 C~digo.,

ar.t. 8. o L.ei dJ'l 12 ,d61 Maio de 1840)·;
~ 2. o Qualquer 'J'abe'lliã.O do lugar·onde nlL0 hÜ'uver ,011

estiver impelido o Escrivão dos protestos (art. 405 Codiget);
§ 3.' 9ual-queJ' Escriv.ão do Cj;v,el, onde niloo hOtlyer,ou

~stiver ItrlJle.dido ·0 Tabe11ill,o ,(art. 405 ·00<ijgo·}.
Art. '376. Se acontecer que o ,sacado IOU aceitante#

:tendo .ficado .com .a let.ra .~m -BtlU IPoder p,ara ceita.r ou
pagar, se recuse a entrega-la a tempo de podar ,86;1'le-

. vada ao prDte~to, serA .este tomado sobre Ol1(tc8"ViÍ:a .ou
em separado, se ,a nilo ho,uver, com ,essa li-eclsraÇlLo: e
pode~ prp,ceder"'$:e á priSllG do sllcad0 até 'qll;e effectue
ou entregue a letra (art. 412 Codigo) .

.Art. 377. Pa:r:a. ,Q.,rd~ar-se a p,ris.ao, devlerá. 0 partador
~a ~et.ra dir~gj,r,ao J/\liz.,um,/). jp.eti.ÇlLP .relluer.e,Iil.do ,~ue qu..er
JustIficaI' que a letra fOI entregue ao sacado, e que13.fl:ndo
lhe pedida, a nilo ,entr~gára.
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ATti. 378. O- Juiz' procederã: ln co"ntil1entí, verõ-al:mente
e de plano, á inq uiriç.!ío das testemunh-es, redbzurd~' a
term'o os' seus d~poiment'os e as· respostas' do' p0ttador,
e d.eferindo o juramento suppletorio, se eUe tiver lugar'
(art. 168)" mandará. passar' mandada de priss:o, ao' qual
nada: obsta: senílo l:I' entre'ga da letna', ou a fiança, se a
letra ainda: nilo está· aceIta, ou 0 depasito, se já estava'
ffceita (~rt.. 388 C5Jodigor.

Art. 3179. k fianca ou depositl'l sénl'ent'e 8'erao levan
ta>dos, ou depois d'e sentença irrevogavel da acção 01'
diílaria que' o portadú1' prol>u'zer contra o- sacado, 011' se'
o portador; dentro de 15' dias depois-de prestam.'a a' fiança
ou deposito. n110 llrGpuzer a referida 8'CÇ.llo.

art. 380. O apontamento e o acto' do' protesto ser"llo
fornadas' pela fórma estaoell:!cida n'0S' artigos' 406', 40\3,
409' e 410\ Cod'igo.

Art. 381. Toda a letra que' houver de ser protestada,
por faN;a de aceit'-e ou pagamento, deve' ser levada ao
EMrivll.'o dos prntes os no mesmo di'a em que devia ser
aceita ou paga, anteS' do sol' posto'(art. 407 Ci1digo).

Quanto ao vencimento, serllo observados os arts.356;
357 e 358 do Codig-o (artr. 4~7 CMigo) .

.Art. 3~2. (!) protesto deve se! tirado dentro ~e. tres
dIas' U'teIs pre'ciso'S', pena de,null'Idade, e responsablhdad .
do' Escrivllo (árts; 40'07; e 414 Cocligo).,

Art. 383. Dentro dos sobreditos tres dias uteis é" o
Escrivll.'o obrigado a' fazer por escript10t as íntimaçoes·ne
cessarias ás pessoas a qU'em competir; se morar-em: no
termo; pena de nullidade e de responsabilidade (arts·. 377,
406 § 3:; 407,.409' e 414 Codigo)l.

Art. 384. Se a pessoa de quem o pe1'tador re'cebeu a
letra morar fóra do lugar, ao portador incumbe o aviso
e remessa tia certidão do protesto pela primeira via'op
portuna que se lhe o:fferecer. pena' de ficar e~tincta toda
a aC~ilo que podia ter para Haver o seu embolso do sa
cador e endossantes (arts. 371 e 377 Godigo). A prova,
da' reme'sSa póde ser <r conhedmento do seguro da carta
respe'ctiva':' pa'Ts esse fim a carta seTã. levada aberta ao
COlTeio, onde, verificando-se a existencia do' aviso e
cartidao do protesto, se declarará 0'0 c'onhecimentb e talilo
ne'spec' iV'0' O" conteúd'o ou' oojecto da carta' segura.

.Arll. 385. Todbs os endossedos silo obrigados a tl'ans
~I~ir ? prdtesto rec'ebi.do, e na mesma d'ilaçllo (art, 377'
eodIgO), ads- seus resp'ectIvos'endossffdores;' pena de serem
responsaveis pelas perdas e damnos quP- da sua omissl1o
~esultarem (art. 378 Codfgot

.Kl't. 386: Se o que' dever acei1!ar ou pagar a: letra·fôr'
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desconhecido, ou se nilo puder r1escobrir o seu,domicilio,
a intimação será feita por dellunciacão do Escrivão, affi
xada no::; lugares publicos, e publiéada nos jornae::; (art.
411 Codigo).

Art. 387. Por ig'ual e conforme ao artigo antecedente
se fará a intimaçn.o, quando o aceitante nilo é en.con
trado, ou está. ausente, ou se occulta, devendo o Escrivão,
quando a parte interpuzer o protesto por algumas das
referidas razões, encarregar a intimacão ao official de
jl~stiça, que, procedendo como está determinado para a

'cItação ~om hora certa (art. 46), passará a competente
certidãO, que será inserta no acto do protesto, ou na
denunClacão edltal.

Art. 3HS. O Escrivilu que por omissão ou prevarir.ação
fôr causa da nullidade de algum prote to (arts. 407,408
e 409 Oodigol. será obrigado a indemnizar as partes de
todas as perdas, damnos e despeza~ legaes que dessa
nullidade resultarem, e perderá o offi~io por Decreto do
Governo, á vista da sentenca que o condemnar nas re
feridas perdas, damnos e despezas legaes (art. 414 00
digo).

Art. 389. As duvidas que o EscrivãO oppuzer por serem
ail letras apresentadas, 011 por peso:oa incompetente, ou
fóra de tempo, serãO decid1das pelo Juiz de Direito do
Commercio [art. 6.°), e a decisllo será escripta no acto do
protesto. •

Art. 512. A penhora póde ser feita em quaesquer bens
do execlltado, guardada a ordem seguinte:

§ 1.0 Dinheiro, ouro, prata e pectras preciosas;
§ 2.° Titulas de divida publica, e quaesquer papeis de

credito do Governo;
§ 3: Moveis e ,:;emoventes;
§ 4. ° Bens de raiz ou immoveis;
~ 5.° Direitos e acções.
Entre os immoveis comprehendem-se as embarcaçOes

(art. 478 Oodigoj.
Art. 515. Se as portas da casa se acharem fechadas, os

officiaes não procederaõ ao abrimento sem expl,'esso mano
dado do Juiz.

Art. 516. :b:xpedido o mandado para o abrimento ju
dicial, os officiaes, na presenca de duas testemunhas,
abriráCl ou arrnmbaráõ as portás, gavetas, armaria', ou
moveis onde se presuma estarem os objoctos penhora
'Veis: deste procedimento se fará menção no auto de 'pe
nhora, que deverá ser assignado pelas testemunhas.

Art. 517. No caso de resistencia, ou quando fôr ena
de receiar, lavrado o auto respectivo no primeiro caso.
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~ sob juramento da parte, ou precedend.o inq~iriçilo,

verbal e em spgredo no segundo caso, o JUIZ reqursitará.
·á A.utoridade competente a força necessaria para au~iliar

ROS officiaes de justiça na penhora, e prisilo do resis
tente, se tiver havido eu houver resistencia.

O resistente, com o auto respectivo e rol das teste
munhas, sera remettido á autoridade competpnte.

A.rt. 520. Pórie fazer-se penhora em qualquer lugar
em que se achem os bens do executado, ainda que seja
<!entro das reparti coes publicas (art. 527 Codigo), pre
<~edendo precataria 'rogatoria ao chefe respectivo, e ~!'Uar
dadas as formalidades Que o Governo pelo Ministerio da
Fazenda houver de prescrever.

Art. 521. Para que se faça penhora em dinheiro do
~xecutado existente em mão de terceiro, é preciso que
este o con fesse no acto da penhora.

Art. 522. Se o devedor confessar no acto da penhora,
:assig'nando o auto respectivo, será ha,ido como deposi
taria, á cuja pena e responsabilidade fica sujeito, se
dentro de tres dias, que lhe serão assignados, o não en
tregar ou deIJositar.

Art. 525. O executado que esconder os bens para não
~erem penhorados, ou deixar de possui-los por dólo, será
}Jreso até que eutregue os bens, ou o seu equivalente,
ou até um anno, se antes não entregar.

Art. 529. Nao podem ser absolutamente penhorados
os bens seguintes:

§ 1.' Os bens inalienaveis.
§ 2.' Os ordenados e vencimentos dos magistrados e

€mpregados publicas.
§ 3.' Os soldos e vencimentos dos militares.
§ 4.' As soldadas da gente de mar, e salarios dos guar

da-livros, feitores, caixeiros e operarias.
§ 5: Os equipamentos dos militares.
S 6.· Oil utesilios e ferramentas dos mestres e officiaes

de officios mecanicos, que forem indispensaveis ás suas
operacoes ordinarias.

§ 7." Os materias necessarios para as obras.
§ 8.' As pensoes, tenças e monte-pios, inclusive os dos

Servidores do Estado.
§ 9.· As Sag'l'adas Imagens e ornamentos de altar, salva

a disposiçao do artigo seguinte, § 1..
§ 10. 0$ fundos sociaes pelas dividas particulares do

socio (art. 292 ~od~go). .
§ 11. O que for mdlspensavel para. a cama, vestuarlO

do executado e de sua familia, não sendo precioso.
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§ 1Z. Ás pilO isões' de C0mida. tiue se 8eharem nar casa
d'(j), exeClJltadol,

Art. 53(:)". SS:<J sujeit0s á plenh0l1a.. mão llavendo absolu
tamentel outroS" ben:;'

§ 1.0 As Sagroo.a-8' Inn~gellií 81 onnamemws, de altar)\ se
forem de gir'Bnde valor.

§ 2.? 01 vestuario. que 0S empregados publicas usão
Ill0 exerde~I(i)' das suas fUD!c~Oes..
~ 3.° OSI 1~'Vros dos, juizes, p1'Ofessoiles, advogados e

estudantes.
§14.0 ks maehüras e instrumentos destinados ao en

sino, pratica (DU e~eT.cicio das alltes liberaes e das scien
cias.

§ 5." (DSI fructos' e, reIlldiment0s dos, bens inalieDa.vei~.

§> 6 ° Glg fumdos liquidas que o executado possuir na
companhia ou sociedac1€l commercial a q.ue pertencer
(apt. 292 Codigo).

Ant 53J.. Qs, bens especificados nos §§ segníntes s6
p,odem, ser penhoTados" verificando-se as clausulas que
nenes. se contém., .

§ 1: Os bens particulares dos sacias por dividas da
sociedade, depois de executados primeiramente todos os
1fleus sociaes (art. 350' Codigo)'.

§ 2." As machinas, escravos, bois" cavaIlos q,ue forem
eiféctiva e' i'mmediatamente empregados nas fal)ricas de
mineração, assucar, lavoura de cannas, sendo penhorados
conj'uD"ctamente com as mesmaS fabricas (Lei de 30 de
Agosto de 1833). .

§ 3: Os navios, guardada ae disposiçãO do art. 479 e
seguin'tes do elo'lrgo. .

ORD.. N. 215 DE :2'8 DE NOVEMBRO DE iSSO.

Joaquim José Rodrigaes Torres, Presidente do Tribu
:aali t!l.'(j) Thesolllro Naci.onal, em resp0sta,. ao Oificio do

n. Inspe.ctoll da Thes<ilurarial da Provincia de S. Pedro,
de 10 de Outubro ultimo, sob n. 119, a respeito d.a data
~o .s~llo pago posteniormente de algumas pl!<ilcurações
JI.Ill!1l<naes de q.ue t::ata o art. 34 do respectivo' Regula
mento, declara-lhe que, apresentadas taes procwraçoes
C01fD. s.eMol posterior á assignatlilil'8 ,I devem ter applicacllo
as disposições dos ants. 54 e 87 pana se fazer a reváli
daçã0 a qüe si10 . snJe:u€as as pa.rtes, e impôr-se ao Es
crivão ou 1'abelliào a resllectiva mUJ.ta, l?(Dis que a S8
t~sfa~no, de uma dessas t!l.lsposições nllo exclue a neces
SIdade de clillm}ilnir-se a autua,.
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OIl1). N. 211& DEI 28 DE NONEMBR0 DE 1850..

Joaquim J'osé Rodrrgues Torres, Presidente do Tribu
na,l do Th'esour.o Nacional, remette aQ Sr. Inspector da
ThesouIlaria da Provincia da Parahyba a: inclusa relaçào
nominal das d'evedores: á Fazenda Publica:, que' veio com
o seu oflicio n. 17 de 19 de Outubro ultimo, afim de que
a reenvie ao respectivu Procurador Fiscal,. or.denando-lhe
ql1e ol1gani~e outra melhor especificad.a, para satisfaze~

8.a fim. párat ql1e é exigid'a, istlil é', que' além de outras
declaracões necessarias e conformes ás occullrencias,
contenh'a: a da natureza da divida, ou de que é pro
cedente; a (lata della, ou declaração do dia, em que se
houve por fiquidada ou vencida; a data do oflicio 0\1
ordem por que se mandou nromover á cobrança judi
cialmente, a data do começo do pr'ocesso para citaçao,
seq uestro ou penhora executiva; declarac!l.o da opposicão
ou defesa dos demandad'os; data da prímeira sentença,
e a dos embargos ou appell'ação que della se tiver in
ter'posto; declaraçi10 do estado em que actualmente se
achão, com todas as convenientes observacoes por qU6
se possa conhecer se r.egularmente se tem procedido, ou
tem ha~ido da· parte de alguns dos respectivos empre
g.ados negligencia 0\1 prevaricação.

O Sr. Administrador da Recebedonia, em vista do que
informoU' em 22 do conrente, a respeito du pag-amento
do se110 das· l~tras de cambio, sacadas fóna eto Imperio,
1!lque na inte11igencia dle que taes letras não estao sU·
jeltas ao sello, porque nem a Lei de 15. de Julho de
1840, nem o Regulamento de 10 de Julho do mesmG anno
revog,árao a disposicãO do art. 15 d-a Lei rie 18 de Se-
temôro de T845.· .

ORD. N., 2õ'2 DE 21. DE, DEZEM.BRO, DE 1,8õO~

Joaquim Jos.é· R.0cl:riglles Torres, PI'esidente clo Tnibu
nal do ThesoUl'lil Nacional, decl8ira ao Sr. Inspector da
Tliesouraria da Provincia da. Bahia, em resposta. a0 seu
@flicio de 15· do ffiJ~Z passado, sob n. 301,. que, á vista
da dlÍsposiçao do art. 35. do ReguAamelllto d-e }I(i) de Julho
deste anno, com toda a legalidade se houve o seIlo de
160 lléis do mandado de penhora e das certidões das
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citaçõe feitas ao penhorado em virtude do mesmo man
dado, mas não assim o seilo do termo de penhora e no
ti.ficação do deposit<lI'io; pois que esteR actos, quer no
dIto artigo, quer em alguma outra disposiçãO do mesmo
Regulamento, não se achão especialmente classificados
e sujeitaR a um Re110 tambem especial, como acontece
com os mandados de nenhora e as certidões das citaeões,
e quae:'quer outros actos jl1diciaes feitos em virtude
del1es, que pelo sobredito artigo especialmente são su
jeitos ao referido se110, devendo por is. o taes actos ser
reservados para -pagarem o seIlo, como parte dos autos,
a que hão de ser sujeitos.

ORD. N. 34 DE 23 DE JANEIRO DE 1851.

Participo a V. Ex. que por despacho de 16 do cor
rente mez foi indeferido o requerimento de Francisco
Raymundo Correia de Faria Sobrinho, sobre o qual in
formou V. Ex. por oilicio de 29 de Novembro ultimo, e
em que, n!'), qllahelade de Curador á herança jacente ne
Manoel José Rodrigues, pedia o mesmo Faria não se lhe
contassem juros da mora, por não lhe poder ser appli
caveI, como administrador de dinheiros meramente par
ticulares, a rlisposicãO do art. 43 da Lei de 28 de Ou
tubro de 1848, porq"uanto, e além dlls raZões por V. Ex.
expenditlas no seu mencionado oilicio, accresce a de ser
incluido entre os artigos da Receita Publica o producto
dos bens de defunto e ausentes; com a declaracão,
porém, de que lhe devem ser abonadas as despezas feltas
com os advogados, e subsistencia cios escravos, emquanto
estiverão em sua casa, nos termos dos arts. 8.° e 26 do
Regulamento de 9 de Maio de 1812, e da Ordem de 10
de Junho de 1846.

ORO. N. 41 DE 30 OE JANEIRO DE 1851.

Sobre a duvida de que trata o Administrador da Mesa
de Rendas da Villa de ltaguahy, no seu oilicio de 14
deste mez, do se110 que devem pagar as. licencas que
os pr0prietarios dão aos seus foreiros ou arrendatarios
para venderem as bemfeitorias, tenho de declarar a V. S.
que ao se110 fixo do art. 48 do Regulamento de 10 de
Julho do anno findo, verba - Qualquer outra licença não
especificada - sómente estãO sujeitfls as licenças con
cedidas por titulas ou despachos de autoridades consti
tuidas. As licenças dadas por particulares para qualq ue!.'
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fim que seja, só serão sujeitas ao sello do art.35, quando
forem juntas aos autos on petições como documentos.

lN8TR. DA·DIR. GER. DO CO T. DE 31 DE
JANEIRO DE 1851.

Árt. 1.0 Os Proc'uradores do Juizo dos Feitos da Fa
7.enda terllo muito em attenção que as causas fiscaes,
no proces~o, sejão regidas pelas disposições das Leis,
que lhes são especialmente applicadas e regulão a sua
marcha summaria e particular, observadas tambem as
deci õe., e ordens do Governo, que tem illustrado a
materia, de maneira que jámais se confundilo taes di:
posicõPR, decisões e ordenr; especiaes, com as que são
de tinadas a dirig·jr a marcha das camas particulares.

Art. 2.° Para este fim tomaràõ principalmente em con
sideraçã.o, p~Ta bem as meditar, e deduzir dellas as
regTêI~ rJo seu proceder, as seguintes disposições das leis
e decisões do Governo.

Regimento da Fazenda de 17 de Outubro de 1516 Cap.
173, 174 e 177.

Regiolento de 3 de Setembro de 1627, Cap. 75, 76, 77,
79, 80, 81, 82. 83,86,87,88,89,92 e 93.

Ordenaçilo L. 2.° Tit. 52 e 53, L. 3.° Tit. 25.
Carta Rég'ia de 28 de Dezembro de 1686.
Lei de 22 de Dezembro de 1761 Tit. 3.· §§ 1.·,2:, 3.·,

4.·, 5.·, 6:, 7.·,8.',9.',10, n, 12, 13, 14 e 15.
Alvará de 16 de Dezembro de 1774 § 4.·
Alvará de 28 de Junho de 1808 Tit. 3.', 4.°, 5.·, 7.·,

e 8.·
Lei de 25 de Marco de 1821.
Lei de 13 de Novémbro de 1827 art. l.". 2.·, e 3.·
Lei rle 29 de Novembro de 1841.
Lei de 30 de Novembro de 1841 art. 20.
Lei de 28 de Outubro de 1848 art. 43 e 50.
Decreto de 5 de Dezembro de 1849.
Decreto de 24 de Dezem bro de 1849.
Decreto de 20 de Novembro de 1850.
Begulamento de 12 de Janeiro de 1842.
Instruccões de 27 de Abril de 1799.
Ordem 'de 18 de Novembro de 1837.
Ordem de 22 de Dezem bro de 1843.
Ordem de 22 de Fevereiro de 1844.
Ordem de 13 de.T1l1ho de 1844.
Ordem de 24 de Agosto de 1844.
Ordem de 26 de Ag'osto de 1844.



- a:oo 
Oll'dem d'e 5, deI @utl1bDfl de' 1i844.
6>rdem de 8 de NOVTembro de 1&44.
Ordem de 10 de Outubro de 1845.
Ordem deI 20 de Novembro de' 1845..
Ordem de 1'8 de Dezemoro de I845'..
Ordem de 11 de Kbi'il\ d-e 1846~

Ordem de 16 de Novembro de 1846.
ôrdem de 30 de Setembro d~ 18116i.

Ordem' de 26 de Jul;ho de' ISI1:7J.·
0r,dem de 1~ No~embrb'de' 1850.
Art'. 3,· (D's Precuradoresl do Juiza d'c!rs Feito>s~ loge que

re'ceberem as aontas eorrentes, e' as certid'G'es dos deve
dores da Fazenda Nacienal, cuida'dosamente examinaráO'
se as dividllS estão perfeitamente liquidadas, e as contas
e certíidoes passadas aom toà.las as formalidades ltegaes
para- poderem ser a:juizadas;~ e apresen;t;aráCi ao Thesouro
e Thesourarias asl duvidas que se lhes oifeI'ecerem;

Art. 4. 0 Se estiverem legalmente fermada::! as contas
correntes eontIla o's dev,e'dores da Fazenda Na'Cional, por
alcance, em que tiverem sido &cbados, na €lualidade de
Thesou.reiros, .A'lffi'(i)X'arifes, Recebedores,.Collec11oresl Cen
tratadores e Rendeiros, promoverao o pr(i)cesso execu
tI~o começando pelo sequestro, nos bens dos mesmos
devedores e seus fiadores, para seguraDca d' Fazen{}a
Nacional; e fazendo-os depois citar parã se seguirem
os devidos termos', na c<mfol\lIlidade da LE!i de 22 de
D~em:oro de' 17.61 Tit. 3: 0 § 4.· e seguinte's.>

A.rt. 5.·' Com as certidoes aúlthenticlls, extrahüfas' das'
respectivos !i'ir.es, por que C(iJnstem as dividas de impostos
e' cOBtr.ihui'çoes.lançadesr promoV'eráCi igua:lmente o pro
cesso contra os devedores, requerendo que sejão intima
dos para pagar, .ou dar bens á J1enhora d/entro de vinte
quatro hor.as;· e que a: penhora se eifectU'e no caso' de
não satisfazerem: depois dOI que se segui'I'áG 0S mesmos
termos do artig:o antecedente.

Art. 6. o Tanio. as contas: correntes" comllJ as- eertid~es

devem ser especiaes, istl1l é, uma para ca'd1a devedor,
pois que tem de f:ormar a base fund'8Jmental dos pro
cessos.

A.rt. 7. 0 Quand:o se tiVier' fOFmado o processo exe'cut.ivo
se promoveráo todos, os seus' termos com a pr~mptidllo
e summariedade recoIDmemlada: pelas Leis, havendo todo
o cuidado na observ:amcia, das fo.rmalidades, p3!ra que
nenhum motivo haja! a qua'lquer aJllegaçã<;>. cil.e I'lUJ~lidade,
com que o feito se retarde.

Art. 8.· Se alguma sentenca se proferir contFa a FJa·
zenda Nacional, os· Ell.ocúradores d(i)s( Feitos. farão
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expedir immediatameD! e las 'appéllaçoes 'ex~offimo rpara
as Rielaçoes dos d'istrictos; e 'pa'liticiparão a l1'emessa aos
respectivos 'Procuradores .da eorôa, Soberania e lFazenda
Nacional, para promovellem. ,o seu andameniio·e decislLo.

Art. 9: Se as sentenças proferidas GOIltra '(j)S ..eXleCll
tados fôrem por elies appelladas! como as appellaçoes
se hao de lleMber em um sÓ 'eifelto, pI!omoverM o;; Pro
cU!ralilores 'dos IFeitos I(j)S 'termos da ~ecuc!l.o com t0da a
a diligencia. .

Art. 1Q. Dada a sentença/cont~a os de'V~dol'~s, .de 'que
trats,o os arta. ,4.· e 5.', a resperto dos prJ!meulOs será o
seq'1!lestro 'Swbstitmido por ITell'h0'ra, 'e a respeito ,dos se
gu:ndos se proseguirâ na penhora já /feita, se não effec
tnarem o pagamento ·dentro de 'Vinte e <quatro hoplrS,
quando pela ,senteD'ca Ifêrem requeridas: e então palla
se seguir~m '€lS ulteriol'es termos da exeoução serão d.e
uma SÓ ve-z citados par.a a 'nomeaçao e approvação das
:Louyados, avaliação, ver1lll"1'ematar:os bens penhorados.,
remI-los, ou daT JoancadoI" a tilles.

Art. II. Os Procurádores dos Feiítos empregarão toda
a diligencia 'Para qrue os -sequestros ,e 'penhoras se
fação em bens suflicientes, .que cc;mhecidamente peI:.ten
cão a0S aevedores e seus fiadol'es.
• Art. 12. Serão penhorados com preferencia os bens que
já .estiverem sequestrados e os lque tiverem sido espe
cialmente !ITypotheeados ,ao pagamento; e não Ise fa·rã.
a pen'hora: 1.' em beGs .de q:aiz, .emquanto ,houv;erem
moveis e semoventes, ll.ue 'ba13tem; '2.· .dos 'bens de r8!i.z
nos que 1ôrem de malDI" tValor, 'qu,and'Q ,os de menor
fôrem slolflioientes'; ~.IO nos bens .que 'estiverem fóra do
'!rermo, se dentro deste ,houverem os que cheguem; 4. o

nos bens de terceira especie, se não quando ,absoluta
mente outros ·se 'DilO :acharem ';"e então \JIlesrno se fará
com o 'pl'otesto de lse .Jlassar a outros, se 'Poowen.tulla
.em qualquer temp0 fôrem descobeMos.

Art. 13. ~ua'lldo <os devedores e seus fiadores não r.e
.sidirem no 'rermo em que es:tÍ\ler o.Juizo, se .requenarão
<precatarias -para as penhoras, dirigidas aos.lTuizes Mu
nicipaes dos Termos em gue residirem, sendo encaure
ga~a -a execução a qualql!ler agente fiscal que nelles
haja, e na sua ":falta aos Collectores das 'Rendas Geraes,
a qu-em os Procur.ador.es do .Juizo dos Feitos darão las
IJl.recisas instruccOes.

Art. 14. Desdê logo que se fizerem os sequestrlils (OU
penhoras, 0S bens seríllO eifecti.vamente cl.'eJl'Ositados, re n.ão
se consenrlJi á q1l1e, a pretexto lalgum, os conservem os eX!~

cutad0S em .seu poder e gozo.
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Ârt. 15. Haverá a maior vigilancia em evitar que, da
parte dos O:fficiaes encarregados das execuçoes, ou de
qualquer empregado do Juizo, se fação violencias, ou
extorsOes: e só se recorrerá ao auxilio de forca armada
em ultimo extremo. '

Art. 16 Esta execuçãO de sentença por divida fiscal
tem lug'ar não só contra o devedol' e seus fiadores, mas
tambem contra seus herdeiros, contra qualquer possuidor
dos bens bypothecados, e contra os devedores dos de
vedores, se as dividas delles tiverem origem fiscal.

Art. 17, Muito especialmente é recoI\1mendado aos
Procuradores do Juizo dos Feitos que empreguem toda
a sua attenção e vigilancia, tanto na escolha e appro
vação dos Louvados para a avaliação dos bens penho
rados, como na maneira porque o fizerão, obstando
desde logo, com toda a opposiÇão jurídica, que enten
derem dever fazer-lhe quando for irregular e excessiva,
para que reduzida seja aos termos razoaveis e ao valor
da commum e geral estimação no lugar.

Art. 18. Evitarao que os bens penhorados andem em
praça por mais tempo que o ordenado a respeito das exe
?uçOes fiscaes ; mas, se por qualquer motivo, os prégoes se
mterromperem por tempo demorado, requererM que se
comecem de novo.

Art. 19. Para facilitar-se a concurrencia dos licitantes
se faráo os annunci'ls nào só por editaes, mas tambem
pelas folhas publicas; e quando os bem; fôrem de raiz,
ou moveis e semoventes, que não convenha trazer para
o lugar do Juizo, se requereráO precatarias executivos,
para que as avaliaçoes e arrematações se fação DOS

Termos respectivos, encarregada a sua execuçs.o na fórma
do art. 13.

Art. 20. Nilo consentiráo que carrilo os prégoes em
praca, comprehendendo englobadamente bens moveis,
sem'uventes e de raiz, que tiverem sido penhorados;
mas req uereraO que os ditos bens se aprégoem e arre
matem separadamente em praças, salvo o caso de serem
de sua natureza connexos e incorporados em uma só
propriedade.

Art. 21. Todos os termos da execução e arrematação
se seguirão até final, seja qual fôr o valor dos bens pe
nhorados, pois que não procede a respeito das execu
çOes ficaes a regra do § 24 do AIvará de 20 de Junho
de 1774. .

Art. 22. Nem os Procuradores do Juizo dos Feitos, nem
quaesquer.oiltros empregados do mesmo Juizo, por
si, ou por interposta pessoa, lançaráo nos bens dos
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executados; e tambem se Dão admittiráO a lançar os her
deiros do executado, que o representarem.

Art. 23. Quando não tiver havido lancador ao bens
em praça, por ser exC':essiva a avaliação, "requererM que
sejão novamente avahad'Os, para outra vez entrarem em
prég'ãO, feitos os annuncioa na fórma do art. 19. Tam
bem requererão nova avaliação qnando os bens tiverem
notoriamente mudado de valur pelo longo lapso de tempo,
por deterioração manifesta, ou quaesq uer outras circum
stancias attendiveis.

Àrt. 24. Se ainda, depois da nova avaliação, não hoaver
quem queira arrematar os bens, se procederá a adjudica
cão delles á Fazenda Jacional com o abatimento da
quarta parte do valor que lhe tiver sido dado.

Art. 25. Feita a adjudicação á Faz~nda Nac:onal, se
mandará notificar o eXtcutado para remir os bens pe
nhorados, se quizer, no prazo improrogavel de oito dias;
e nãO remindo, sem mais demora, se procederá á nova
arremataçM sobre o valor da adjudicação, posto os ben
em praça e aprégoados por outro tanto tempo como da
primeira.

Art. 26. Quando a alguns executados for concedido
fazer o pagamento da sua divida em prestacõe não'e
suspenderáO por isso as execllço6s, emquarito elIes não
tiverem assignado as letras com seus abonadores e feito
constaI' em Juizo paI' documento authentico; e assim
mesmo se suspenderá a arrematação ómente, subsis
tindo a penhora, e levando-se a execução aos termos de
fazer-se eífectiva e promptamente a mesma arrematllçãO
logo que faltem ao pagameuto.

Àrt. 27. A arrematacão dos bens moveis e semoventes
se ha de fazer sempre" a dinheiro á vista, e bem assim
a dos bens de raiz, que tiverem sido adjudicado á Fa
zenda Nacional. A arrematacão dos outros ben' de raiz
penhorados tambem se fará "a dinheiro á vistl:l, admit
tindo-se sómente o pagamento a prazos, quando de outro
modo se não puder conseg'uir: com advertencia de que
o lanço de pagame~to á vista, que cubra a avalia9ão,
será sempre prefel'ldo ao pagamento a prazos, alUda
que de maior quantia. .

Art. 28. Postu que em regra, depois de feita a arre
matação e fechada a pi:aça, se não admitte novo lanço;
comtudo, em favor especial da Fazenda Publica, nas
execucOes fiscaes, se póde o novo lanco admittir, dadas
estas circumstancias: 1.0 de se oíferecer o lanco de mais
a terça parte; 2.° de não estar consummad<l, a arre
matação com a entrega do preço e posse da cousa
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zenda Nacional 'p0ssa ser 'Plenamente paga.

Art. 29, N0 ,caso de embargos de 'terceÍ'ro, em.artigios
de preferencia , se seguirM no processQ li}S termos de
clletados ll0S '§§ 11, 112, 13, 14 e 5 do Tit. 3.· da Lei
de 22 de Dezembro Ide 11761, adver,trt:indo (que, na cCJ.n
fOllmidade d0 .§ 14, nunca a Fazenda acional.se apre
senta como -articulante, e só tem a disputar os arliigos
de> pretendido pr.eferente,

Art. 30. Se os embargos de terceiro, :ou 0S <antigos de
preferenefia ,se ;ns,o propuzerem em relaçs,0 a 'todos os
bens penhorados 'e 'só '8 parte ,deltes, reqnereráo os Pro
curadores dos Feitos q'1le" 'os .embargo~l ou os artigos se
processem em separado, para p.D0seg.mr a e!X:ecuçao fUOS
bens .eoboo que !se 113.0 mo'Vellem '@\l'v,idas.

Art. 31.. " as eKeeuo~es fiseaes se nltO 'admi1ltiráal lá
q·uidaçoes" ou tCompensa:çoes .e lenoonJtros feitos judi cial
mente, pOIS q:t!le, quando os execl!ltados entenderem ;ter
dilreito a nOiVa liqui'd!açll:l!l da divicla por 'que se 'lhes move
a ~XlecU'çll,o, ou a .ser-lhes '8Ib0'Elada .qu8ihIMler qllan~ia, Ide
que se digilo credures á Fazenda Nacional, dev-eráO Te
querer ,ao T:heSOIl'rO Ql!l "ás ''Dh:esourarias respectivas, e
apresental'eUl em J ui~0 188 deoiso'es qu:e jhps fopem Da,.
'VoDa-veis, com.a reforma ·das contas aj-I!li~ad'as.

rt. 32. (j) pagamento da llespectiva 'siza dos 'bens
arrematados lê 'feirt0, me.tade lJel0 arreIllllataliLte, e mitra
metade por conta do .e'Xecutado, e 'ha;vendo ~adj:tldicaçilL0

á Fazenda Naoional, por conta desta ficam'letacLe" e outna
metade se lan<}a -.a cargo <!ia eXiecurtado., ,

Art. 33, Os Procuradores do J:uii'JO dos Feltos fiscali
saráo em ·todQS estes pr<il'CeSS0S ,a i1Itei:ra 'cobranca ,dos
direitos do 8 elllID, qUie ,se dmerem, dos '2 o{",.de d.i2íma de
Chancellaria e das .oustas, que llôllem pertencentes áFa
zenda NaciIDn8l1.

,Ar,t. 34. ~Os ProcuradoDes dos FleitIDs, tas ISfllicitadoo-es
do meSl!D0 J IJJÍzo, Je úlffici~eB lenc!J,rregados das dãligen
cias :não DeceberáO dos de~ed'Qrcls fiscaes e .ex.ecutados
as 'qua'>ltias das suas dividas, em it0dID o.u em lJ8:r,te:; e
q'1l8ll1ldo ,os devedol1es e iexecuitad0s ·quiz.erem pagar, IOU
seja logo que forem notificados, ou Jem gualquerd;eml}!l0.,
oe lestada ,da e1l:.eO'9çs:o, se Jdirig'wM ·um EscrINIDo respec
tivo ip8!I'a .lhes dar rgtuia, C01D que wlI.o :r:e,co:1her o ldi
<nheivo 18'0 lCofoe mespec.'tliv0, ;pJal a depois o 'P:cocl!ltUa1ll0-l'
dos Fertos, á (vista (do 'clmheoilllento, '111e8 idar 'qlli
itaçn:o.

Âm. 35 In:speccroDará:õl 08 Solicitadores d@ .Juizo".dan,.
do-s~,lhes as 'nstDU0<10es que rpre'c;lls8lrem lprera o ;bom
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desempenho de seus deveres; obrig-ando-os a ter toda
a actividade ·na promoção dos termos dos processos fis
caes conforme as ordens que lhes derem; e não consen
tiráo que apresentem em Juizo requerimento algum
relativo aos Feitos da Fazenda que não for feito ou
;appruvado por elles Procuradores do Juizo dos Feitos
para certeza do que seráõ todos por elles rubricados.

Hio de Janeiro, 31 de Janeiro de 1851.-José Antonio
da Sílva Maya.

ORD. N. 57 DE 17 DE FEVEREIRO DE f851.

o Senhor Administrador da Hecebedoria, em soluÇãO
.ao que representou em 3 do corrente, fique na intelli
.g-enci~ de que os barcos de c.onducçao de pedra das
pedrelI'as bem tem sido, e contmuão a ser, comprehen
didos na g-enerica excepcão que a respeito de barcos
€stabelece o artig-o 28 §.4.· do reg-ulamento de 15 de
Junho de 1844, por ser sem duvida que a explOr!'lçãO e
trabalhos das pedreiras pertencem a uma das industrias
ne11e mencionadas.

ORD. N. 73 DE 26 DE FEVEREIRO DE 185'1.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, vendo que nos processos de
habilitaçiJ:O de viuvas ou filhos de militares para ha
verem o meio soldo de seus fa11ecidos maridos ou pais,
que tem sido remettidos pela Thesouraria da Provincia
de Minas, se tem levado o Seno de 120 réis, a que e:5tão
sujeito:; os autos de posse, tombo, inquirição, Justifica
ÇãO de genere, e justificaçilO de serviços, quando sendo
taes pl'ücessos de outra natureza apenas devi.ão pagar
ÚO réis; ordena oSr. Inspector da refel'ida Thesouraria que
expeça as necessarias ordens para que cesse esse abuso,
e ::ie arrecade s6mente o Se110 devido.

ORD. N. 78 DE 2,8 DE FEVEREIRO DE 18:51.

Em solucão ao que representou o CoUector das Rendas
Geraes da Villa de Magé, em oificio a V. S. dirigido em
·data de 15 deste mez, se declarou que pela disposiçãO do
.art. 34 do Regulamento de 10 de Julho de 1850 são s:.:
jeitas ao 8eHo todas as meias folhas dos autos que fin- .
darem por haver composiçãO das partes; e por isso.

P.... I1 20
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quando, antes da conclusão final, se fôr pagar o SeIlo,
se devem comprehender todas as folhas do processo
ainda que algumas tivessem antes pago o de 60 réis, cuja
importancia se deverà levar em conta.

ORD. N. 86 DE 6 DE MARCO DE 18~1 ..
o Sr. Administrador da Recebedoria fique na intelli

g'encia de que bem fundado é o requerimento de José-
. Antonio da Costa Cardoso, para não pag'ar o imposto do

seu estabelecimento de casas de animaes a trato da rua
de S. Pedro n,· 118, por que nenhum artigo do Regu
lamento de 15 de Junho de 1844 a eile o sujeita, nem
lhe é applicavel a disposição do art. 2.· § 2.· do dito Re
gulamento pela compra e venda de animaes, os quaes
á vista de outras disposicões do mesmo Regulamento
não podem ser comprehendidos sob a denominação gene-
rica de « generoso » •

ORD. N. 87 DE 6 DE MARCO DE 18~1..
o Sr. Administrador da Recebedoria do Municipio fique

na iutelligencia de que procedeu em regra, não cobran
do novo SeIlo, como diz em sua informação de 21 de Fe
vereiro, de um escripto á ordem, da quantia de Rs. 1:000j'jl
já seIlado l1a Cidade de Campos, e apresentado Dessa
HepartiçãO por BrandilO & Machado, a quem se declara
em despacho desta data, que a circumstancia de ter sido
o dito escripto seilado no lugar, onde foi :passado, não
póde servir de obstaculo, ao seu cumpl'lmento nesta
Côrte, como não obstaria tambem ainda que se tratasse
de uma letra, pois que a disposição do art. 3.· do De
creto de 7 de Outubro de 1844, reproduzida 110 art. 3....
do Reg'ulamento de 10 de Julho de 1850, que as manda
se11ar no lugar onde se verificar o pagamento, não in
valida as mesmas letras, nem o Se110 quando aconteca
ter sido paga a taxa no lugar, em que forem sacada"s,
ou negociad!1s, mas teve unicamente por fim evitar a ne
cessidade de pôr o Se110 e verbas em mais de uma via
da mesma letra.

AV. N. 88 DE 6 DE MARCO DE 185'1..
Em saIuCão á duvida do Collector das Rendas Geraes

:da Villa dê Valença, de que trata no o:fficio que a V. S.
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dirigio em 13 do mez de Janeiro, se estão sujeitos ao
Se110, revalidaçilo e multa os primeiros traslados das es
cripturas que já tiverem pago o SeIlo proporcional, ex
pedidos antes do Regulamento de 10 de. Julho do anno
passado; cumpre declarar-lhe, que taes traslados devem
actualmente gozar da isencãu estabelecida no art. 52
do citado Regulamento. •

ORD. N. 100 DE 13 DE MARCO D~ 1851-.
Illm. e Exm. Sr.-Em solucilo á uuvida, que V. Ex.

trouxe ao conhecimento do l'hesouro por officio de 19
do mez passado, sob n." 3, sobre dever ou 11ilo pagar o
se110 dã. revalidacilo uma letra de terra no valor de
8:000~000, de que ora é portador Marce11ino José de Car
valho, declaro a V. Ex., para que o faça constar á The
somaria dessa Provincia, e ao Juiz Municipal e de 01'
phãos do Termo da Parahybuna, entre quem foi suscitada
semelhante duvida, que a referida letra não está sujeita
á revalidaçilo j por quanto sendo e11a da data de 18 de
Novembro de 1844 foi nesse mesmo di~ se11ada, e o en
dosso, pelo qual passou e11a a pertencér ao di;o Carva
lho, visto ter sido feito ha mais de dous annos antes do
vencimento da letra, não obriga a novo sell0 como se
acha declarado pela ordem de 15 de Janeiro de 1845,
ultimamente confirmada pelo art. 23 § 9: do Regula
mento de 10 de Julho de 1850 ; nilo podendo servir de
excepçilo a clausula «por conta e risco, ficando-lhe per
tencendo de hoje em diante» lançada no mesmo endosso,
pois que por e11a llem a letra de que se havia pago
mudou de natureza, nem o endosso ou pertence deixou de
dever ser considerado isento de novo se11o.

ORD. N. '1 H DE 20 DE MARCO DE 1851..
o Sr. Director Geral das Rendas Publicas, em solucão

au officio do Administrador da Mesa de Rendas de S. Jôão
da Barra, de 30 de Novembro passado, dirigido ao Ins
pector da Thesouraria da Provincia do Rio de Janeiro,
propondo as duvidas seguintes: 1.' se as licenças dadas
pelo.::; Parochos a outros Sacerdotes para administrarem
Sacramentos estilo sujeitas ao Se110 de 2~000, conforme
a ultima parte do art. 48 do Regulamento de 10 de Julh.o
do anno passado. ou ao de 160 l'éis: 2.' como deve ser
entendida a expressão « casos urgentes» que vem na
1.. parte da Ordem do dia 26 de Setembro do anno
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passado á Thesouraria d? P~rá: 3.' se as licenças uu
Provisões dadas pelos VIgarlOs para ~xhumações pagão
Seno de ~OOO na fórma do artIgo cItado, ou o de 160
réis: 4." finalmente, se a errata publicada no Diario do
Rio de 6 dõ Setemoro, n. 8490, o fôra oflicialmente:
deve declarar-lhe, quanto á L' e 3.' duvidas, que tae.!!
licenças, por serem sobre objectos ecclesiasticos não clas
sificados, estão sujeitas ao Se110 fixo de 160 réis, na con
formidade do final do art. 47 do Regulamento citado;
quanto á 2.', que a expressão « casos urgentes» a res
peito da autorisaçãO ou dispensa para Sacerdotes admi
nistrarem Sacramentos, se refere á necessidade de taes
autorisações, a qual he reconhecida pelos Bispo& e mais
A.utoridades ecclesiasticas j e finalmente, quanto a4." du
vida, que deve ter por oflicial a publicação d~quella

errata, quP. depois foi communicada em Circular n. 20
de 18 de Dezembro do anno passado.

INSTR. DA DIR. GER. DO CONT. DE iODE
ABRLL DE 1851.

Art. L" Aos Procuradores do Juizo dos Feitos da Fa
.zenda compete: .

AUegar e defender os direitos da Fazenda Nacional
em todas as causas civeis ordinarias, ou surlJmarias de
qualquer natureza, em que a mesma Fazenda tiver in
teresse, propondo e contestando em Juizo quaesquer
acçCies que por parte da Fazenda, ou COnLra eUa tiverem
lugar, sem dependencia de precedente conciliação (1).

Art. 2.' No num:ro destas causas se comprehendem
as que se moverem a respeito dos bens nacionaes, re
servados, na fórma do art. 115 da Constituicão, para
decencia e recreio de >:3ua Magestade o Imperador' e Sua
Augusta Familia, e versarem sobre a propriedade ou
posse que nelles tenha a Fazenda Nacional (2).

Art. 3.· Os Procuradores do Juizo dos Feitos, nas re
feridas causas, terão de representar a Fazenda Nacional
como Autora, Ré, Assistente, ou Oppoente; sem que em
qualquer dellas sejãO obrigados ~ prestar fianca as custas
e jurar de calumnia (3). .

Art. 4: Quando tiverem de representar a Fazenda Na
-cional como AutorCl, ou Oppoente, se não tiver precedido
ordem do Thesouro ou das Thesourarias, não proporáõ
acção alguma, nem intentaráõ a opposiçau sem a appro
vaçao do Thesouro ou das Thesourarias, salvo quando
houver perigo na demora de ser intentada e perpetuada
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em -Juizo, caso em que farão, depois destes actos, as
devidas participaçoes.

Art. 5: Nos casos em que deverem representar a Fa
zenda Nacional como Ré ou Assistente, para o que forem
citados, participaráO ao 'Ihesouro na Côrte e ás Thesou
rarias nas Provincias, quaes as razOes allegadas pelas
partes a bem de seus direitos -nas acções que tiverem
proposto, informando circumstanciadamente com o seu
parecer sobre a probabilidade de serem ou não provêldas
e julg'adas procedentes (4).

Art. 6.· Para promoverem e defenderem os direitos e
interesses da Fazenda Nacional nos processos judiciaes
em que representarem em qualquer das roferidas qua
lidades, exigirão do Director Geral do Contencioso do
Thesouro Nacional as instrucçoes de que precisarem (5).

Art. 7.· Igualmente requererão do 'l'hesouro, das The
sourarias, das Secretarias das Presidencias, de quaesquer
Tribunaes e Repartições Publica;::, e dos Cartorios dos
Escrivães e Tabelliães, os documentos que julg'arem pre
cisos ou convenientes, os quaes lhes serão subministrados
sem despezas (6). Terão porém toda a circumspecçao nesta
exigencia, para nãO sujeitarem as ditas Reparticoes a
trabalhos inuteis da procura e extracçao de documentos
que não forem manifestl:lmente necessarios.

Art. 8.° Se as accõps intentadas contra a Fazenda Na
cional tiverem por fim demandar o pagamento de alguma
divida passiva da me ma Fazenda, ou a indemnizaçãu
de algum prejuizo, os Procuradores do Juizo dos Feitos
da Fazenda na sua defeza farãO o conveniente uso das
seguintes advertencias:

1.' Que as dividas contrabidas pelo Governo até o fim
do anno de 1826, que deviao ser inscriptas, na confor
midade da Lei de 15 de Novembro de 1827, ficárao pres
criptas no fim do anno de 1842 pelo art. 20 da Lei de
30 cltl Novembro de 1841.

2.' Que a divida passiva Nacional posterior ao anno de
1826 ficou sujeita, desde o 1.0 de Janeiro de 1843 em
diante, á disposiçãO do Cap. 209 do Reg'imento da Fa
zenda (7).

3." Que as dividas provenientes de perdas de parti
culares pOl' motivo de guerra interna ou externa., não
podem ser pagas sem autorisRção da Assembléa Geral
Legislativa, Lei de 24 de Outubro de 1832, art. 31.

4_' Que as indemnizações de'lem ser reclamadas pe
rante o Conselho de Estado, competente para dellas co
nhecer, Lei de 23 de Novembro de 1841.

Art. 9.° No processo de todas estas causas ordinarias
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ou summarias, na primeira instancia, assim até as sen
tenças definitivas, como na execução delias e no expe
diente das appellações, os Procuradores do Juizo dos
Feitos seguiráõ rigorosamente as reg-ras estabelecidas no
Livro 3. das Ordenações, com as alterações decretadas
na Disposição Pl'ovisoria, na Lei de 29 de ovembro de
1841, na de 3 de Dezembro do mesmo anno, e nos Regu
lamentos de 12 de Janeiro e 15 de Marco de 1842.

Art. 10. Terão todo o cuidado em que 1JOr parte delles
se não retardem os processos, sendo vigilantes e activos
em promover os termos destes, de maneira que se nãO
commettão erros ou faltas de formalidades de que possão
resultar nullidade em prejuizo da Fazenda Nacional e
das partes.

A.rt. 11. Muito especial e attentamente averiguaráõ a
legitimidade das pessoas litigante:>, verificando: 1.' se
as citações farão feitas em fórma legal, e as pessoas,
que citadas devião ser, comprehendidas as mulheres dos
({ue forem casados, quando as causas versarem sobre
bens de raiz, os menores quando tiverem idade para
serem pessoalmente citados, e seus tutores e curadores;
requerendo que sejão dados aos que os não tiverem (8):
2.° se as procurações são legaes e suffilJientes, havendo
tambem as das mulheres casadas nos casos em que são
precisas (9): 3.° se os documentos e titulas apresentados
pelas partes são legaes e authenticos, não os admittindo
senão na sua integra, e acompanharias daquelles a que
se referirem (10): 4.° quaes as pessoas que devão habi
litar-se para seguimento da cansa, quando no curso della
fanecer algum dos litig-ames (11).

Art. 12. Os Procuradores do Juizo dos Feitos da Fa
zenda deverãõ apresentar sempre nos seus articulado e
allegações a civilidade, discricão e boa fé de hum per
feito A.dvogado. que sabe ter" uo justo apreco a digni
dade de seu nobre emprego, e tributar ao Juízo o devido
respeito, abstendo-se da loquacirlade e indecentes ma
nejos com que os falhos de sciencia e probidade pertur
hão a ordem do fôro e regular andamento dos processos.

Art. 13. Proferida a sentenca definitiva, de que se ap
pene ex-officio, ou havendo á appellação das partes, que
fClsse recebida em ambos os effeitos, promoverão activa
mente os termos da expedição; e por occasião de sua
I'emessa, a participarão ao Procurador da Corôa, Sobe
rania e Fazenda Nacional da Relação respectiva, para
fazer seg'uir os devidos termos (13).

Art. 14. Quando huma sentenca tiver passado em jul
gado contra a Fazenda Nacionaí, obrigando-a a algum
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l)agarnento, nilo consentiráõ que se faça penhora em
bens nacionaes, que nilo podendo ser alienados senilo por
Act') Legi:;lativo, sujeitos á penhora o viriilo a ser por
Acto do Poder Judiciario (14).

Sendo a sentença cumprida pelo Juiz competente, o
do Juizo dos Feitos, para ter execução, intimado por
elIa o Procurador dos Feitos, se nilo tiver duvida, assim
{) declarará., para que possa o Juiz expedir Precatorio
ao Thesouro ou Thesourarias para effectuar-se o paga
mento, e no caso de ter alguma duvida, entendendo
dever oppôr-se á execução, o fará pelos meios le
gaes (15).

Art. 15. Se tiverem noticia de que em outro Juizo se
está processando alguma questão em que interesse a Fa
zenda Nacional, e em que os Procuradores do Juizo dos
Feitos deverem intervir, requereráo ao Juiz dos Feitos
que por sua Carta Precatoria Avocatoria requisite a re
messa do processo para o seu Juizo privativo, em que
deve seguir os ulteriores termos. Da me ma fórma pro
cederão a respeito daquelles processos em que a Fazenda

acional tiver interesse e houver de figurar como Op
lJOente ou A sistente, e penderem em outro Juizo (16).

Art. 16. Se por occasiao de taes Avocatorios se for
luar o confiicto de jurisdicçãO entre o Juizo dos Feitos
e outra Autoridade Judiciaria, e não fôr levado ao co
nhecimento da Relação do Districto pelas Autoridades
competidoras, ou pelo Governo e Presidentes das Pro
vincias, os Procuradores do Juizo dos Feitos o farão
presente á mesma Relaçao para o julgamento.(17).

Art. 17. Deveráo ter em lembrança que á Fazenda
íacional compete o privileg'io da'restituiçãO in integrum

nos termos da Ordenacilo Livro 3.· Tit. 41, para oppor
tunamente fazerem delle o uso que convier a bem
tlella (18).

Art. 18. Nilo a:lsignaráO termo algum de confissão,
desistencia ou composição nos processos da Fazenda Na
cional; e, se os assignarem, serao de nenhum effeito;
pois que taes termos só podem ser assignados pelas
partes, que têm a livre administraçãO de sua pessoa e
bens, ou por seus procuradores munidos de poderes
€speciaes ou explicitos.

Art. 19. Pela mesma razão não poderáõ compromet
ter-se por parte da Fazenda Nacional em Juizes arbitros
para o julgamento de suas causas; salvo quando fôr
ordenado por Acto Leg'islativo ou ordem do Tribunal do
Thesouro (20). '

Art. 20. Se em algum processo da Fazenda Nacional
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fôr necessario recorrer a arbitramento ou louvacão de
arbitradores ou louvados, seja a requerimento das partes,
ou por despacho do Juiz ex-oflicio, poráõ toda a dili
gencia para que a escolhà e nomeação seja de pessoas
idoneas pela sua intelJigencia, probidade e desinteresse;
e a respeito delle se procederá nos termos da Ord. Liv. 3."
Tito 17.

Art. 21. Pásto que aos Procuradores do Juizo dos Fei
tos seja licito. intentar suspeiçãO aos Juizes e Escri viles
do mesmo JUIZO, recommenda-se-Ihes comtudo que te
'nhão a 'maior circumspeccão e' prudencia no uso das re
cusações, para que s6 as' intentem por motivos legae~,
justificados e de concludente prova. No caso de enten
derem dever intentar a suspeiçãO, o poderáõ fazer sem
serem obrigados a caucionar (21).

Art. 22. Os Procuradores do Juizo dos Feitos não po
dem ser dados de suspeitos pelas partes para deixarem
de exercer seus empregos em qualquer causa da Fa
zenda Nacional (22): mas elIes mesmos :,e poderáõ de
clarar suspeitos ou inhibidos de ofliciar naquellas causas
em que forem partes seus inimig'os capitaes, intimas
amigos, parentes por consanguinidade ou aflinidade até
segundo g'ráo, e em que elles forem particularmente
interessados na decisao. Comtudo, nilo obstante esta o
razões de suspeiçãO, elIes requereráõ as primeiras cita
ções das partes, e perpetuaraõ as causas em Juizo,
quando da demora possa vir prejuizo á Fazenda Nacio
nal; e quando assim o tiverem feito, se darão por: sus
peitos para o seguimento.

Art. 23. Recommendaraõ aos Solicitadores do Juizo toda.
a actividade na promoção dos termos dos processos, dan
do-lhes as instrucções precisas e não consentindo que
apresentem em Juizo requerimentos alguns que não sejão
feitos por elIes Procuradores dos Feitos, que para cer
teza os rubricaráõ.

Art. 24. Examinaráõ se a contag'em das custas he feita
como deve ser, para que a Fazenda Nacional, quando
decahir, não seja obrig'ada a pagar de nlais (23).

~rto 25. De todas as sentenças definitivas que se pro
ferIrem a favor ou contra a Fazenda Nacional, darão
parte ao Thesouro Nacional pela Directoria Geral do
Contencioso (24).

Art. 26, Aos Procuradores do Juizo dos Feitos com
pete mais intervir e ofticiar, na Côrte:

1. •. Nos processos de justificação de serviços remUlle··
ravelS Eara serem decretados, ou se requerer alguma
lll!3rcê (25).
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2.° Nos de justificação dos que pretenderem legitimar
para snccederem em Tenças ou PensOes (26).

Em todo o Tmperio:
1.. Nos de hahilitacoes de herdeiros, suecessores, ou

cessionarios de credorês da Fazenda aeional, para haver
della o pagamento.

2.· Nos de habilitaçãO de pessoas que têm direito aI)
meio soldo dos Ofliciaes Militares fallecidos (28).

3: Nos de justificação de nacionalidade para o caso do
art. 130 do Regulamento de 30 de Maio de 1836.

4: os de verificacão dos casos de desapropriacão e
dilIgencias necessariás para se eífectuar (29). •

5.· Nos de incorporaçãO de bens nos Proprios Nacio
naes.

Art. 27. Para j uridica e convenientemente ofliciarem
nos processos de j ustificaçoes de serviço, examinaráõ
attentamente :
. !-.o Se os serviços allegados, que se preten.derem jus

tIfIcar, são l'emuneraveis, por taes reconheCIdos, e de
clarados por expressa disposiçãO da Lei (30).

2.° Se ainda prevalece não prescripto o direito de re
querer a remuneracão, paI' não ter decorrido o lapso de
trinta annos depois' que os servicos farão feitos (31).

3. ° Se os allegados serviços silo proprios ou alheios'
se ao competentemente cedidos por quem direito tenha
de fazer a cessão, e se esta foi feita a peEsoa habilitada
para a aceitar e aproveitar (32).

4.· Se os servicos já farão despachados com alguma
remuneração em todo ou em parte, do que se deve jnntar
certidilo passada pela Secretaria de Estado dos Negocias
do Imperio (33), Guerra e Marinha.

5.· Se os uocumentos produzidos em prova SãO urig'i
nap.s e a"tlthentico , pois que só estes são admittidos (34).

6.° Se os .iustificantes tem apresentado folhas corndas
em devida fórma, e que não sejão de data mais antiga
que seis mezes (35).

Art. 28. JaE habilita coes dp, herdeiros. sueces ores e
cessionarios dos credorés da Fazenda Nacional exami
nará') :

1.. Se está demonstrada a existencia da divida de
quantia certa devidamente liquidada, por documento
authentico da respectiva Repartição de Fazenda.

2.° Se ainda subsiste o direito de pedir o pag'ament.o
por Uão estar eompn:hendido na disposicãO do art. 20
da Lei de 30 dEI ~overnbro de 1841, p. Cãp. 209 do Re
gimento da Fazenda para a preSCl'ipçãO.
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3.° Se está legal e concludentemente provada a legi
timidade e identidade ·das pessoas por documentos ori
ginaes e authenticos, e testemunhas dignas de fé.

Art. 29. Nos processos de justificaçãO dos que se pre
tendem legitimar para a successão de Tanças ou Pensões,
fiscalisando a legitimidade e identidade das pessoas na
fórma acima dita, exigiráõ a exhibiçãO da certidão do
assentamento dos immediatos antecessores dos justifi
cantes, sem a qual será nu110 o processo (36).

A,t. 30. Nos processos das 'pessoas que se babilitao para
haver o meio soldo dos OfliClaes Militàres fallecidos, exa
minarãõ:

1.0 Se as pessoas pretendentes são aquelIas a quem
compete o direito de haver o meio soldo, especificadas
nos arts. 1.0 e 2.° da Lei de 6 de Novembro de 1827, e
l1umas na falta das outras.

2.° Se os Officiaes fallecidos servirão vinte annos com
pletos, e d'ahi para cima; ou se tendo servido menos
dos vinte, fallecêrão por algum desastre, ou molestia
adquirida no serviço.

3.° Se os ditos Ofliciaes, não sendo de primeira linha,
ou achando-se reformados ao tempo de seu fallecimento,
estão aliás comprehendidos nas disposições do Decreto
de 6 de Junho de 1831.

4.° Se os justificantes têm produzido as certidões e
justificações exigidas expressa e litteralmente pelo art. 5.·
da sobredita Lei de 6 de Novembro de 1827 (37).

Art. 31. Nos de justificação de nacionalidade para o
caso do art. 130 do Regulamento de 30 de Maio de 1836
exigirãõ:

Se o justificante fôr nascido no Brasil, certidão do seu
baptismo.

Se fôr nascido em Portug'al, cjd~dão do art. 6.0 § 4.°
da ConstituiçãO, documentos por que prove que residia
no Brasil {la época da proclamação de sua Inde:penden
cia, e adherio a elIa por continuacilo da S11,a resldencia;
e tambem será attendido se provar por documentos gue
está na posse de ser considerado Cidadao Brasileiro,
alistado na Guarda Nacional, incluido no numero dos
Jurados, e exercer ou ter exercido algum emprego de
eleiçãO popular.

Se fôr Cidadão naturalisado, a carta de naturalisaçilo.
E de todos exigirá mais a producçãO de testemunhas

que provem a identidade de suas pessoas (38).
Art. 32. Nos processos de desapropriação nos casos de

necessidade ou utilidade publica geral, desempenharáõ
o que lhes fôr incumbido na fórma das Leis de 9 de
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Setembro de 1826 e 12 de Julho de 1845, que contêm
explicitas todas as necessarias direcções.

Art. 33. A incol'poracão nos Proprios Nacionaes tem,
ou deve ter lugar todás as vezes que a Fazenda Nacio
nal adquirir de novo alguns bens de raiz por qualquer
titulo; e se esta incorporação se nilo fizer verbal por
Acto do Poder Legislativo, preciso será proceder-se á
incorporaçilo real (39).

Art. 34. Os Procuradores do Juizo dos Feitos, para se
eifectuar a incorporação real, apresentando em Juizo as
escripturas ou titulas originaes da acquisicão da Fazenda
Nacional, requererM que se lhes mande' dar posse dos
bens adquiridos para a Fazenda Nacional, e que, tomada
esta, se julguem incorporados nos Proprios, e se lhes
~ê a sentença do processo para ser remettida á Repar
tiÇão em que deve fazer-se o assentamento.

A.rt. 35. AssistiráCi a todas as vistorias, exames e ave
riguações que fizerem no curso das causas da Fazenoa
Nacional, ou sejão requeridas por parte da mesma Fa
zenda, ou das partes litigantes, ou ordenadas pelo Juiz
ex-oflicio; e nesses actos requereráõ quanto fôr a bem
do esclarecimento da verdade e interesse da Fazenda
Nacional.

Art. 36. Compete tambem aos Procuradores do Juizo
dos Feitos intervir e afliciar no Juizo de Orphãos em
todos os processos da arrecadaçrto, inventario e partilha
dos bens dos defuutos e ausentes, e dos bens vagos
especificados nos arts. l.0 e 3.° do Regulamento de 9 de
:i\1âio de 1842; salvoos das excepções clecretadas no art. 1.0
~§ 1. o e 2. o do Decreto de 27 de Junho de 1845.

Art. 37. Em todos os actos dessa arrecadacão e inven-·
tario, e os connex.os com eUes da desCriPção,e avaliação
dos bens e sua partilha; da administração e aproveita
mento delles; do pagamento das despezas attendiveis;
da certeza das dividas activas e passivas; dos libello.s
e j nstificações dos credores; das habilitações dos herdei
ro ; e da verificacão nos Cofres Publicas das entradas
do prodllcto liquido dos bens nos prazos marcados, terão
a maior e mais vigilante fiscalisação para que tudo se
faça regular e exactamente; reqnerendo quanto convier
á expediCão do inventario e interesse da Fazenda. Na
cional, cóm perfeito desempenho do' que incumbe e in
sinúa o Regulamento de 9 de 1aio de 1842, e o de 27
de Junho de 1845, nos arts. 6.·, 8.· elO.

Art. 38. O Procurador do Juizo dos Feitos na ôrte
assiste e he ouvido na arrecanacão, inventario, avaliacão
e partilhas das herancas, ou sejão de testamento, 'ou, .
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ab-intestado, cujos herdeiros e legatarios deverem pagar
taxa da maneira explicitamente declarada nos arts. 2. 0,
3.', 4.', 5.°, 10 e 15 do Regulamento de 28 de Abril
de 1842.

Art. 39. Toda a correspondencia dos Procuràdores do
Juizo dos Feitos com o Thesouro Publico Nacional, no
que fór relativo ao desempenho dos deveres de seus car
g'os, será dirigida pela Directoria Gerál do Contencioso, e
por e8ta se lhl:'8 fará a participação das decisões e ordens
do Tribunal.

Art. 40. Para serem citados os Procuradores do Juizo
dos Feitos, no que fôr relativo á Fazenda Nacional, não
he preciso licençH, como declarou a Ordem do Thesouro
de 12 de Junho de 1841.

Art. 41. Não percebem emolumentos algnns das partes,
mas a importancia do seu procuratorio JlOS Feitos da
Fazenda, regulada pelo Regimento dos alario de 10
de Outubro de 1754, devera ser incluida na contagem
das custas a favor da Fazenda Nacional, quando fôr
vencedora, na con~ormidade do que se declarou na Por
taria do Ministel'io da Justica de 24 de Marco de 1 5l.

Rio de Janeil'o, 10 de Abril de 1851.-Jos·~ Antonio
da Silva Moya.

NOTAS.

(1) Lei de 29 de ovembro de 1841 art. 2.° Regula
mento de 12 de Janeiro de 1842 art. 2. "--Disposicao
Provisoria da Administrac\lo da Justica art. 6.' .

(2) Reg'ulaulento ue 12 de Janeiro de 1842 art. 2.° § 1.0
(3) Não da fiança ás custas, porque além das razões

porq!le sempre foi desobrigado desse onus, está compre
hendido na disposiçãO Provisoria art. 10, fIleno o fazer
pagamento da .cadeia, porque pelas custas é responsavcl
a Faz(~nda Nacional, conforme o art. 50 da Lei de 28
de Outubro de 1848. Não jura de calumnia em caso
alg'um, porque obra sempre em razão de Officio e de·
baixo do juramento prestado de bem servir. Cost. Estil.
p. 231-Cabed.-dec. 119 n. 22.

(4) Creada a Directoria GerCll do Contencioso no The
souro Nacional com as attriblJições, que lhe outhorga
o De«reto de 20 de Novembro de 1850, Cap. 6.", e que
principalmente tendem ao fim de fiscalisar que bem se
promovão, e defendão os direitos e interes:5e da Fazenda
Nacional, nas Slla~ causas e questões judiciarias, está
por certo em perfeita conformIdade com o dito Capitulo
o que nestes dous artig9s se insinúa aos Procuradores
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do Juizo dos Feitos, exigindo delles tão necessarias,
partipacões para serem presentes ao Tribunal; e que
demais' de mui g·ran.de vantagem será para os mesmo;;
Procuradores, allivianda-os da responsabilidade de su
jeitar a Fazenda Nacional ao onus de despezas, que
venhão a ~er inutei, e ao dezar de soffrer sentenças
contrarias ao que por parte dellamenos consideradawente
se tiver intentado e defendido.

(5) Decreto de 20 de Novembro de 1850. art. 26 § 3.°
(6) Ord. Liv. 1.0 Tit. 12 pr. Tit. 24 § 30. Av. de 28

de Maio de 168. Alv. de 14 de Agosto de 1766. .Alv.
do 1.0 de Agosto de 1777 § fin.-Não se levará porém
salario algum por qualquer diligencia, ou papel, que se
peca para M,eu Heal erviço por parte de Meus Procu
radores ReglO .

(7) Pela disposiçãO do art. 20 da Lei de 30 de Novembro
de 184L
, .(8) Ord. Liv.3. Tit..1, 2, 3 e 4. ~it. 6 § 3 .. Tit. ~pr.
rIt. 9, 10, 11 e 13. TIt. 41 § 8.° TIt. 47-PrIm. Lmh.
sobre o Processo Civ. §§ 81 e seguintes.

(9) Ord. Liv. 3. Tit. 20 § 10 Tit. 29.
(10) Parexa.-De univ. edito instrum. Tit. 3.° Res. 6

n.· 2.-Et tunc constat instrumenta dici realiter, et vere
producta quando totus instrumenti tenor de verbo ad
verbum traductus, vel orig'inale producitur in acti~-Id.

Res. 9. n. 2. Et in ejus explicatione in primis memorire
recolendam arbitramur regulam istam, qua docemur,
instrumentum fadens mentionem de alio non probare
in illo ele quo facit mentionem si illu d, aliud relatum
non edatur.

(11) Ord. Liv. 3. Tit. 27,- § 2 Tit. 82.
(12) Como Juiz dos Feitos n!l.o teria duvida em impôr

aos Procuradores do Juizo as penas, e as multas, que
3S Leis decretilo contra os Advogadl)s, que no exercicio
de seus empregos, protelando os feitos, e faltando ás
regras da decencia, perturbão e offendem a boa ordem,
e seriedade do f6ro.

(13) Quanrl0 a appellação tiver de ser apresentada á
Relacão da Côrte, é mais legular fazerem a participacão
ii. Directoria Geral do Contencioso. .

(14) Constit. art. 15 § 15.
(15) Nenhuma sentença definitiva, passada em Julgado,

póde ter ex.ecução sem que seja apresentada ao julgador
para a mandar executar. Ord. Liv. 3 Tit.86 pr. e poder
ser requerido o condemnado para pagar.

(16) Regulamento de 12 de JaneIro de 1842 art. 5°.
(17) Reg.ulamento de 3 de Jáneiro de 1833 art. 61.
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(18) A restituiçãO in integrum. compete á Fazenda Na
cional, Mello Freir. Iust. Jur. cir. Lusit. Liv. 2 Tit. 13,
§ 9-Prim. Linh. sobre o Proc. civ. noto 598; porque
o Estado, e a Fazenda Nacional se equipára aos menores,
por isso que, como elles, per administratores regitur, et
rerum suarum administrationem exercere non potest
Odde de restitin integTum quo. 3. n. 62.-Silv. ad Ord.
Liv. 3. Tit. 41 § 6 n. 3.

(19) Guerr. Tract. I Liv. 4 Cap. 10 n. 67-AmpliatUl'
quinto,· quod administratores quantumvis administratio
nem habeant cum libera administratione, non possunt
illos actus, in quibus dejure requiritur speciale manda
tum, agere, nisi in suo regimine, vel mandato ad sin
gulum speciale obtineant mandatum, cum clausula, cum
plena, et libera administratione - Id. n. 70 - Ex dictis
sequitur quod administrator cum libera non potest jura
constituentis remittere; non potest transigere, vel pa
cisci; non potest renunciare instantire litis ; non potest
compromittere, non potest respondere positionibus
Cabed. dec. 119 n. 2. Notandum autem est quod Procu
rator Regis est procurator cum libera, et potest omnia
quod dominus, dummodo non donet, nec-transigat. Primo
Linh. sobre o Proc. civ. § 66 n. 163-§ 205 n. 430-Cod.
civ. Franc. n. 1988 -1989.

(20) V. noto antecedente.
(21) Cabd. p. 2. dec. 119. n. 27. Arest. 43. Guerreiro

de Recusation. L. 4, Cap. 3. n. 20 e seguintes.
(22) Portug. de donat. p. 3 Cap. 37'. n. 21.
(23) Oru. L. 1. Tit. 91. Liv. 3. Tit. 20 §§ 9, 10, 15,16,

17, 18, 20, 22, 24, 25, 31, 33, 35, 37, 42, Tit. 67.
(24) Pelas Ordens do Tribunal do Thesouro de 28 de

Fevereiro e 11 de Dezembro de 1835 se ordenou que
assim se praticasse a respeito das sentenças proferidas
contra a Fazenda, sendo as copias acompanhadas de
inform.ação dos Procuradores a respeito do processo para
perfeita illustração; e mui regular é, e conveniente que
o mesmo se exija a respeito das que forem a favor;
cumprindo que no Thesouro haja exacta e prompta noticia
de quanto interessa á Fa:!:enda Nacional.

1
25) Regulamento de 12 de Janeiro de 1842 art. 2'
26) Id. (27) Id. (28) Idem.
29) Lei de 9 de Setembro de 1826. Decreto de 12 de

J u ho de 1845.
(30) Silo serviços remuneraveis :
1.0 Os feitos ao Estado. Constit. art. 102 § II, e 179

§ 28-Alvará de 3 de Dezembro de 175Q Cap. 9. § 3.-
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Lei de 19 de Junho de 1789.-Regimento de 19 de Ja
neiro de 167l.

2.° Os feitos na guerra, Embaixadas, Enviaturas, Se
cretarias Je Letras, Tribunaes e Paco.-Decreto de 13
de Ag'osto de 1706.- Como o Regimento do Despacho
das Mercês, que Mandei fazer, não declara a qualidade
dos serviços, que se devem decretar: de que resulta
despacharem-se alguns, que nào erão dignos destes de
cretos; Sou Servido Declarar, que só se admittão os
requerimentos de serviços feitos nas guerras, Embaixa
das, Enviaturas, Secretarias de Letras e nos Tribunaes,
e servico do Paco; e não se admittão os das ser.ventias
ou propriedade 'de o:fficio de carta, nem de O:fficiaes de
ordenança, salvo os que fizerem na guerra, e nos exer
cicios militares no tempo deUa.

3.o Os relevantes prestados em defeza da Ordem pu
blica' da Independencia, e Integridade do Imperio. De
creto do l.° de Dezembro de 1822 e de 16 de Ag'osto de
1838.

4. o Os militares. Alvarás de 11 de Marco de 1664 e 16
de Dezembro de 1790 § 15. .

5,° Os dos O:fficiaes de Milicias. C. Reg. de 22 de Março
de 1766. Alv. de 17 de Dezembro de 1802 ~ 23 de 18 de
Novembro de 1822. #

6: Os dos Capellães do Exercito (não se entendem os
de Regimentos, ou Batalhoes) Decreto de 11 de Setembro
de 167l.

7.· Os dos Desembargadores. Lei de 19 de Junho de
1789. Alv. do l.0 de Dezembro de 1804.

8: O.:; dos Deputados da Junta do Commercio L. de [)
de Junho de 1788.

9: Os dos empregados da Fazenda. Decreto de 6 de
Setembro de 1802.

lO, Os dos Membros e Directores do Banco Nacional.
Alv. de 12 de Outubro de 1808.

11. Os dos que assig'nárão Notas para troco e substi
tuiÇãO da moeda de cobre e papel e presidirão a estas
operaçoes. Reg', de 4de Novembro de 1835 arta. 23 e 51.
Regulam. de 28 de Novembro de 183'1.

(31) Não se admitte, nem attende requerimento de ser
viços passados trinta annos depois ql!le farão feitos. De
creto de 13 de Agosto de 1706.-Tendo a experiencia
mostrado, que O, não haver-se limitado tempo ás partes
par~ poderem requerer a ::latisfaçãO dos serviços feitos á.
Coroa, dá occasião a que se commettiio muitas fraudes
e enganos nos requerimentos dos servicos antig'os, que
podem estar despachados muitos delles ; para evitar o
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l'efe,ridu, Fui Servido Resolver, que se não podem re
querer serviços alguns, passados trinta annos depois que
forao feitos.; porque deixando passar o dito tempo ficará
a a~ção prescrita, sem que por ella mais se possa requerer
-satisfação alg'uma: salvo sendo daquellas pessoas, a que
-conforme a direito compete a restituicão contra o lapso
de tempo, porque e,:tas a poderáo implorar dentro do
termo, que o mesmo direito concede.

(32) A acção' de serviços alheios pertence aquelles, 1." a
.quem os renundou, ou testou a pessoa, que os prestou
f;endo a renuncia feita a seus descendentes ou parentes
transversaes até o gráo de primos co-irmãos; 2. o aos
pais dos serviços dos 'filhos; aos filhos doa serviços dos
pais; e aos irmãos dos serviços dos irmãos; não poderáO
porém os primeiros requerer a remuneracão dos serviços
.alheios, sem apresentar serviços proprios. Regim. de 19
-de Janeiro de 1671 Cap. 11 e 12.-80u Servido se não
admitta á pessoa de nenhuma qualidad(! acção de ser
viços alheios, sem apresentar serviços proprios, e mostrar
por sentença do Juizo das J ustificaçoes como a. tal acção
lhe pertence, os motivos por que, e ser parente em
gráo conhecido da pessoa, quP. lhe renunciou em vida,
ou testou por morte taes servicos. PoderM porém os
pais, ainda que sem serviços pessoaes, requerer as acç06s
<l,os serviços doJs filhos, que morrerem na g'uerra, ou na
continuação do serviço por sei' justo que a dôr! .que ti
verem na perda de seus filhos, suppra o requIsIto dos
serviços proprios. O mesmo se entenderá nos filhos a
respeito dos pais; e nos dos irmãos a respeito dos ir
mãos .. não porém em qualquer outro gráo de parentesco.
Decreto de 13 de Agosto de 1706. Sendo-Me presentr.
.que o Cap. 11 do Regimento das Mercês dava occasião
a fazerem-se renuncias dos serviços em pessoas estranhas,
() que Tenho resoluto, porque nelles se não declara
o gráo de parentesco, porque só diz bastar que este
seja conhecido. Fui Servido Declarar que as renuncias
feitas entre transversaes, só teráo vigor fazendo-se até
o gráo de primos co-irmãos inclusive. e que o dito
Cap. 11 se pratique no gráo conhecido quando as re
nuncias se fizerem nos descendentes dos renunciantes.

(33) Decreto de 26 de Fevereit'o de 1678.
_(34) Regimento de 19 de Janeiro de 1671. Cap. 6. 0

_

'[o se dará credito alg'um ás copias de certidoes, Fés
-de offieios, e mais papeis; que segundo este Regula
mento silo precisamente necessarios para o req uisito (l.as
partes se ver em despachos de Mercês, sem embargo
-de serem postos em publica fórma pelo engano, que
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muitas vezes nisso póde haver. Tambem se nao ad
mitte a j ustificacãO de servicos por testemunhas. Re
gimento das Mer·cês Cap. 7: Â mesma razllO obriga se
evite o verificar cada um os serviços que fez por ins
trumento de testemunhas, ainda que seja passado no
Juizo das justificaçOes. .

(351 Re~imento de 19 de JaneIrO de 1671. Cap. 13.
(36 Lei de 22 de Dezembro de 1761, TIt. 2.° § 5. 0

(37 Tem direito a haver o meio soldo dos Ofliciaes
fallecidos :

1.0 As viuvas dos Officiaes Militares do Exercito, que
tem fallecido, ou fallecerem. Lei de 6 de Novembro de
1827 art. 1.0

2.° Os orphaos menores de dezoito annos, dito artigo.
3.· As filhas que estiverem solteiras ao tempo da morte

dos pais, dito.
4.· As mais dos Officiaes sendo viuvas, que erilo por

elles alimentadas.
5.° As viuvas, filhos menores, filhas solteiras, mãis,

uns depois de outros por escala. Ord. de 30 de Outu
bro de 1844.

1. Dos Ofliciaes de segunda Linha do Exercito, que
para eUa passassem da primeira, e vencessem soldo.
Decreto de 6 de Julho de 1831 art.. 1.. § 1.°

n. Dos Officiaes reformados de primeira Linha, e dos
da segunda, que para ella passassem da primeira, e ven
-cessem soldo. Dito dito § 2.·

III. Dos Officiaes fallecidos que tendo meDOS de vinte
armos de servico, estivessem nas circumstancias do Alv.
·de 16 de Dezembro de 1790. Dito § 3.-

IV. Dos Officiaes inferiores, que fôssem reformados no
Posto de Alferes. D. de 6 de Junho de 1831 art. 4.-

6,· A.s viuvas, filhos menores, filhas solteiras, e mãis
daquelles Officiaes, que tem sido promovidos nas diífe
rentes Provincias do Imperio por serviços prestados a
bem da Independencia não fôrao todavia confirmados
por terem tomado parte em commoçoes politicas. Decreto
·de 13 de Setembro de 1831 art. 1..

7,· Dos sentenciados em CommissOes Militares. Decreto
dito art. '

8.· Dos Cirurgioes do Exercito, e Armada. Lei de 26
·de Setembro de 1839 art. 7.· Lei de 27 de Agosto de
1840 n.O 148 art. 9.° Dita n.O 149 art. 8.·

9.· As filhas que sobreviverem a suas mãis, tendo-se
-conservado no estado de solteiras. Ord. de 12 de Janeil'()
.de 1848.

São excluidos do beneficio do meio soldo:
P. ,. II 21
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1.0 As viuy:;ts, filhos, filhas, e mãis, que percebe)'em
dos Cofres Nacionaes alg;~ma pensão a ti~ulo de Monte Pio,
op. ~eIIjuIjeraça.o de sef,pços. L. de 6 No-yembro d~ 1827
aftA.o Ord. de '7 de Feyerelro de 184.4.

2.· As 9.-\le tivtlrem p.rQprie~ade ou serventia vita-
lícia de algum offi.cio, 'ou empl'eg'Ql cujo rendimento
iguale ou exceda o meio soldo. Lei dIta.

3'~ó As vim'as, que ao tempo do fallecimento de seus
marido ~ se achavão deDes ~ivorciaçlas pOl~ sentença, a

.que tivessem dado caU:la, ou por sua má co..nducta se
paradl\s, Lei dit .

'4. ° ~s filhas q~e vivião aparta,cl s ~e seus pais e por
cau'sa do seu mão pr'ocedimento, não erilo por elles ali
men~ çlas. Lei dita.

5> As filhás, que sendo solteira~ ao tempo do falieci
menta de seus pãis, casárão antes do fallecim~nto da'
v~qv~s su~s mãis· 0td. qe 12 de Janeiro de 1848.

6.° As VlUvas qne passárão a segundas nl,lpcias. O~d.

de 5 de Julho de 1849,
7.o Os fil1J.o:l e fi~has que não forem nascidos de legi

timo matrimonio, ou leg'itimados pelo subsequen~e. Lei
de 6 de NQvelpbro c.\e 1827. art. 5.· Ord. de 4. de No
vembro de 18~S.

8:° As mãis que nao ~iv,er~m sido casa;das. ~ei dita
art. 2.· e 5.·

9'.· As mais, ainda que sejllo, viuvas, que nã,o erão ali
mentadas pelos offi.ciaes fallElcidos. Lei dita art. 5.·
. W. OS filhos, menoreS quando chegarem á idade de

18 .l;1n~o~; e ie t\vere~ ~Iraça com venc~mento do sol~o.
Lei de [) de Nove~b~o art. ~: OrC\. de 7 de Fevereiro
de 1844.

11. As viuvl\s" Who/S., filhas e mais dos offi.ciaes refor
mados' em víttuCle 'çl,~'Lei' çle '~O de' Setembro, de 183.8, e
que não conta'i'ilo vintlf a~no.s de serviço. O,rd. de 10 de
Feve eiro de L848,•
. QlJa~ é 9 1he,iÇl.' soldo '?

O, meio soldo é em, generali4ade a metade do ~ue ca
beria aos mandos, paisl efi,lho~ se fossem reformados, se
gunSlo o Alv. de 16 de D,ezembro de 17.90; exce~tu~do
o caso de melhoramento de soldo, por terem mais de
~rilltl;\ annos de s~r.vico., Irei ~e 6 4e N,o~eR1bJ;o Á~t. 1.0

As, v.lU,v.as, filhos IIf.en,o es, filhas so11elras e. mãls dos
O:ffi.Claes mortosoem combate,por defeza, da patllla, apona
se o meio soldo, seja quai fór o tempo, que os 01ficjaes
ditos tiverem servido, ~blJ.i~o de trinta e c~nco a;nnas ,.
e. dahi para cima o do' soldo da patente immediata;. Lei
/Jlta art. 2.·
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Ás viuvas, filhoi", filbas e rpãis dos Ofticiaes reforma
dos abona-se a metade do soldo, que vencião ao tempo,
em que fôrão reformados. D. de 6 de Junbo de 1831,
art. 1.0 §§ 1.0 e 2.° Não se comprebendem os reforma
dos em virtuq.e da Lei de 20 de Setembro de 1838, que
não estivessem no caso' do Alv. de 16 de Dezembro de
179'0.

Ás 'viuvas, filbos, filhas e mãis dos Officiaes, que ni1(}
c!ontárão vinte annos de serviço, mas estavao nas cir
cumstancias do Alv. dé 16 de Dezembro de 1790, abo
na-se-lhes a metade do soldo, que vencerião seus maridos,
pais e filhos, se fo sem reformados nos termos do re
ferido Alvará. D. de 6 de Junbo de 1831, art. 1.0 § 3.";
provando que fallecêrão por desastre, ou molestia ad
q uirida no servico, ou por occasiâo delle: para o que
não basta o depóimento de te~temunbas. Ord. de 6' de
Feyereiro de 1846. Ord. de 30 de Julho de 1850.

As viuvas dos Oiliciaes inferiores, que forem reforma
dos no Posto de Alferes, abona-Se-lhes a metade do
soldo, que vencillO seus maridos, pais e filbos ao tempo,
e.m que forem reformados. Deoreto de 6 de Junho de
1831 art. 4'-

Ás viuvas dos Ofticiaes promovidos nas Provincias, e
não confirmados~ abona-se o mesmo meio soldo, como ás
dos paragrapbos antecedentes. Decreto de 13 de Setembro
de 1831.

Ás viuvas dos sentenciados em commissões militares
abona-se o mesmo meio soldo, que lbes competiria se
seus maridos, pais e filbos não tivessem sid'0 sentenciados.
Decreto dito art. 2.° ,

O vencimento do meio soldo conta-se desde li data dà
Lei de 6 de Novembro de 1827, quando os O:ffi.ciaes fal
lecêrão antes deDa; e desde o dia do obito quando tem
faUecido depois. D. de 6 de Junho de 1831 art. 2.° e de,
22 de Novembro dito.

Das sentenças proferidas nestas justificaÇÕes, não tem
lugar a appellação ex-oilicio, Ord. de .5 de Junho de
1837; salvo quando os Procuradores Flscaes se OppÕe'liD.
a taes sentenças, por motivo de nullidade. Ord. de.20
de Dezembro do mesmo anno. .

;38) (;l, Procurador do Juizo dos Feitos deve av;aliar se·'
gundo as regras g'eraes de Direito a e:ffi.cacia e pr-oce-'
deneia daq provas, que- fOFem produzidas, ou sejão de
tes,te/llunhas, ou de d·ocumentos para firmar o seu parecerrr
a' l'efUleito de se baver, ou Bão provado a qualidade de
ClcLl}rlão Erasileiro. Ord. de 7 de Dezembro de 184J:.~
'T.':dEj DeGlreta de 18 <le Agosto de 1831. . .
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Das sentenças, que se proferem nestas justificaçoes,
nilO se appella ex-oflicio. ardo de 28 de Março de 1840.

(39) Vid. ardo Liv. 2. Tit.36.

ORO. N. 134 DE 12 OE ABRIL DE 185L

a Sr. Administrador da Recebedoria, em solucão ao
que representou em 4 de Março sobre a eXAcuçãO do
art. 16 do Regulamento de 16 de A.bril de 1842, que
impoe a pena estabelecida no art. 15 aos proprietarios
que dentro de 3 dias não averbem o titulo de acquisi
cã.o de dominio dos predios urbanos em virtude de he
ranca, legado, successão ·ou troca, fique na intelligencia
de que o prazo s6 deve correr desde quando se tiverem
prehenchido as formalidades iodispensaveis para sua
eifectiva execução.

ORD. N. 135 DE 1.2 DE ABRIL DE 1851..

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Iuspector da
Thesouraria da Provin~ia da Bahia, em resposta ao seu
officio n.O 75 de 4 do mez passado: 1.0 que approva as
Instracçoes Jadas, em geral, pelo mesmo Sr. Inspector
ás 'Mesas de Rendas e Collectorias a respeito do paga
mento das sizas das compras, arremataçoes, e adjudi
caçoes anteriores á Lei de 28 de Outubro de 1848, que
reduzio este imposto a 6 por cento: que nas hypotheses
figuradas nos §§ 2:, 3.° e 4.° do dito officio a siza se
deve pagar na razão de 10 por cento, como era devida
ao tempo em que as arremataçoes e adjudicaçoes se
fizerão, se na occasill.o da arrematacilO se pagou o preco
della e se da adjudicação se passoú a quitaçã.o na exe
cuçao ; porque neste caso tendo ficado acabados e per
feitos os actos de que a siza era devida, desde logo ficou
firmado o direitu da Fazenda Nacional, sem embarg'o da:.
subsequentes questoes, cuja decisão s6mente 8 prejudica
ria, se por ventura annullar-se os referidos actus tle que a
siza era devlda. No mesmo caso porém de se terem mo
vido as questoes sobre as airemataçoes e adjudicaçoes
antes dos referidos actos do pag'amento do preço dos
bens arrematados, e da quitaçao na eKecuçao, e de
serem as decisOes a favor dos arrematantes e exequentes
posteriores á dita Lei, s6 seráo obágados a pagar 6 por
cento por ser a do tempo, em que as arremataçoes
e adjudicaçoes poderão ter o devido aifeito; sendo
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applicaveis ao caso 8S decisões dos artigos das Sizas
Cap. 4° §§ 4.· e 15.

INSTR. N. 143 DE 28 DR ABRIL DE 1851.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, reconhecendo pela expe
riencia, e continuadas representaçoes dos Juizes, e
Procuradores de Juizo dos Feitos da Fazenda, a urgente
necessidade de provideneias, que removtl.o os embaraços,
que principal, e mais eífectivamente obstão á prompta
c?b~ança da divida activa da Nação pelos meios judi
CIarIOS, a que se rf.corre quando todos os outros se tem
tornado improficuos; e inteirado de que se mallogrão
as mais das vezes os bons resultados das medidas toma
das, por falta do supprimento de quantias adianthdas
para. a -prumoção das diligencias 'necessarias, que ntl.o é
passIveI eífectuar sem despeza: ordena que, ernquanto
por Acto Legislativo se não decretarem mais amplas -pro
videncias, se observe o seguinte'

Àrt. 1.0 Os Juizes, Escrivães, Procuradores e Officiae'
de Justiça do Juizo dos Feitos da Fazenda, que venrem
ordenado, não receberáo salarios, assig'naturas e braça
gens dos actos e diligencias que fizerem nos processos
promovidos meramente ex-officio por interesse da Fa
zenda Nacional, como são os de inventarias, demarcacll.o
e descripçao de terrenos e predios nacionaes, e de sua
incorporaç~o, e quaesquer outros de exames,.vistorias,
sem OppoSIçao ou contestacilo de partes.

Quando, porém, esses actos e diligencias forem feitos
fóra da residencia do Juizo, se lhes abonará huma diaria
para caminho e estada, por metade da estabelecida no
Regimento de 10 de Outubro de 1754; regulando-se as
dos Procuradores pelas que nesse Regimento se estabe
lecera.o para os Juizes de Fóra e Orphãos.

Art. 2. 0 Nos processos contenciosos de qualquer na
tureza, os ditos Juizes, Escriviles e Ufficiaes de Justica
não receberM os salarios, assignaturas e braçagenl'l qúe
lhes forem devidas dos actos e diligencias que reque-
rerem e promoverem os Procuradores do Juizo dos Fei
tos, ou outros Agentes da Fazenda Nacional; mas nos
mesmos processos lhes serão averbadas para afinallh'as
pagarem as partes vencidas; Dlida hav~ndo da Fazenda

, Nacional, se fóI' elia que decahir. (L. de 28 de Outubro
.de 1848, art. 50.)

Art. 3.· Se os actos e diligencias tiverem de ser feitas
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fól'a da rélsidencia do Juizo, perceberãõ, bem collÍo os
Procuradores, a diaria para caminho e estada, na fórma
do Regimento de 10 de Outubro de 1754.

Art. 4.· Os J nizes, Escrivães e O:fficiaes de J mtiça,
que não vencem ordenado, serão pagos pela Fazenda
Nacional dos salarios, assignatnras e braçagens que lhes
forem devidas na fórmíl do Regimento, á medida que,
Tequeridos por parte da Fazenda Nacional, praticarem os
actos e diligencias de seus o:fficios, tanto nos processos
ex-o:fficio,' como nos contencio:;ios de qualquer natureza.

-Art. 5." Quando para tae actos e diligencia tiverem
de s<lhir para fóra da residencil;l. do Jui~, perceberáõ,
bem como os Procnradores, a diaria na fórm~ do art. 3. 0

Nenhuns q,estes Juizes, E-crivi;Le ou Officiaes de Jus
tiça te).'l1o direito á porcenta~em.

Art. 6.0 Em cad,a hum dos Municipios em q:le não es
tivei' o Juizo dos Feitos, o resI;JectivQ Juiz Municipal
designará hum Escrivão e dous Ofliciaes d~ Justiça para
servirem em todÇls as causas e dilig-encias da Fazenda

acional, que no mesmo Municipio se tratarem em CUID
}Jrimento de precatoriQs, e qlJe serão {lromovidas pelos
Collectores das Rendas G-eraes, segundo as instruccões
que ltles derem us Procuradol'es do Juizo dos Feitos:

Art. 7." A respeitQ -dos salarios, assignaturas e hra
çagens dos J uizes ~I unicipaes, Escrivães e. O:fficlaes de
.Justiça, no caao do artigo antecedente, diarias de cami
Ilho e estada, se observará o determmado nos arts. 3. o

e 5.. 0

Art. 8."· Serão feitas pela Fazenda Nacional as despe
zas. necess:;trias para extracção das sentenças e preca
torlOS a seu favor, e o tran"'ito da hancellaria, para
serem le;vados a deposito os bens penhorados ou remo
vidos de hum para outro; bem como aI' das avaliações
de praça e O1:ltras diligencias judiciaes.

Art. 9.· Para se fazerem regularmen..te estas despezas,
o Thesouro e as Thesollrarias entr garáCl no principio
<le cada mez' huroa quantia razoavel aos Pl'Clcu'radores
do Jui'lo dos Feitos, os quaes deveráO primeiramente
apresentar a conta do reoebid0 e despendido no mez an
tecedente ~ e,_ quando não tenha sid0 su:fficiente a quatitia
dada, se poderá augmentar, a requisiçãO justificada dos
dit0S ProóIHadores. As àiarias porém serãO pagas di
rectamente pelo 'Fhesouro e Thesourarlas á vista das
COB·tas feitas e lancadas nos respectiv0s processos, e
con"tantes d'8S Qertld.ões com o visto dos Juizes.

Art. 10. As despezas mencipnadas, que se fizerem nos
Municip.Í!es fó~)a da- residencia do Juizo-, serão pagas pelas
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Collectorias das Rendas Geraes desse Municipios, ~ vista
de ordem do Thfsouro ou Thesourarias, que ::;e reo ularáõ
pelo que fira detarminado. . . . .

Art. 11. Em todos os MUOlCIPlOS haverão seIS homen~

bons e perito': designados annualmenie. pelos Juizes dos
Feitos e Municipaes, á proposta dos Procuradores do
Juiio dos Feitos, ou dos Callectores, pata delles se es
colherem opportunamente os que devão avaliar os bens
penhorados, vencendo os salarios e diarias, conforme o
Alvará de 10 de Out1Jbrodel'754.

Art. 12. As porcentagens para os Empregados do Jllizo
continuaráõ a ser fixadas em 6 por cento, na conformi
dade da Ordem Circular de 31 de Outubro de 1843; e
terão direito á percepção. dellas em todos os casos em
que o pagamento das diviuas, cuja cobrança lhes fôr
encarregada, se eifectuar em resultado de suas dili-
gene.ias. .

Art. 13. Entender·se-ha que o pagamento se eifectnou
por diligencia dos Empreg'ados, todas as vezes que se
tiver dad começo ao proce8so executivo rela pas8ageru
do mandado, e em virtude deste se tiver eifectivamente
itado o devedor e intimado para pagar.
Art. 14. No Thesouro e Thesouraria&, no principio de

cada mez, se fará a conta das porcentagens que forem
devidas aos Empregados do Juizo dos Feitos, das quan
tias que tiverem entrado nos cofres no mez antecedente
em virtude de suas diligencias, formando-se a folha para
serem pagas.

Art. lb. Quando os Collectores entrarem com as quan
tias que tiverem areecadado em virtude dos precatarias
do Juizo dos Feitos e diligencias por elIes promovidas,
se lhes levara em conta o que tiverem despendido á
vista da conta feita nos processos, ou por certidões, e
das quitacões. .

Art. 16: Além do conteúdo nos artigos antecedentes,
ficão em' vigor, para serem observada8, as disposicões
das seguinte Ordens do' Thesouro Nacional: •

N. 76 de 14 de Outubro de 1843.
N. 86 de 31 de Outubro de" 18~3.

N. 71 de 2() ele Agosto de 1844, á excepcão da ultima
parte; nas palavras-ficando sujeitos, &c. .

N. 144 de 29 de Deúmbro de 1845.
N. 89 de 3 de Setembro de 1846.
N. 133' de 9 de Novembro de 1846.
N. 15 de 28 de Janeiro de 1848.
N. 54 de 28 de Fevereiro de 1849, excepto o final, nas

palavrãs -observando-se a respeito, &c.
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N. 182 de 24 de Outubro de 1850, á excepcao das ul
timas palavras-devendo porém-até o fim, &ê.

N. 194 de 6 de Novembro de 1850.

ORD. N. 144 DE 30 DE ABRIL DE 1851.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Nacional, t:m resposta ao oflicio do
Sr. Inspector da Thesouraria do Piauhy, de 16 de Ja
neiro ultimo, n. 4, em qne participa que sobre consulta
do Collector das Rendas Geraes da Capital da dita Pro

-vincia decidira que, na fÓI'ma da Lei n. 317 de 21 de
Outubro de 1843 e Regulamento de 26 de Abril de 1844,
as letras passadas a favor da Fazenda Provincial não são
isentas do Sello proporcional ou da revalidaçao, quando
aquelle. se não tenha pago nas épocas marcadas, guar
dando-se todavia as excepçoes a este respeito estabele
cidas no artigo 23 do Regulamento de 10 de Julho de
1850; e bem assim que no tocante aos papeis sujeitos
ao Sello fixo, sobre que tambem consultára o referido
Collector, se regesse pela disposiça.o do artig'o 36 desse
mesmo Reg'ulamento; declara-lhe que acertada foi a sua
decisão tanto em um como em outro caso.

ORO. N. 146 DE 5 DE MAIO DE 1.851.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente uo Tribu
nal do 'l'hesouro Nacional, em resposta ao oíficio do Sr.
Inspector da Thesouraria do Pará, ele 24 de Março ul
timo, n. 20, declara-lhe que acertadamente decidio, sobre
consulta da Recebedoria de Rendas e da Collectoria da
Villa de Turyassú, que aS s~mplicesemancipaçoes devem
pagar de novos e velhos dlreitos, não 20~, como as por
supprimento de idade; mas apenas 1~0~0, conforme a
Tabella que pela Ordem de 16 de Outubro do anno pas
sado se mandou observar.

ORD. N. 148 DE 5 MAIO DE 1851.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Nacional, attendendo ao que represen
tou o Conselheiro de Estado Procurador Fiscal sôbre a
necessidade de remover as duvidas que occorrem a.Tes
peito do pagamento da siza, meia siza e sell0 propor
cional dos contractos de compra e venda de direito e
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acçllo de herança, cujo valor não é conhecido. ao tempo
da celebração dos mesmos contractos, e conformando-se
com a opinião do mesmo Conselheiro de Estado Procu
rador Fiscal, declara quanto ao pagamento da siza e meia
5iza, que sendo applicavel o que dispoe o Capitulo 4.·
§ 15, e Capitulo 45 dos artigos das sizas, deverá aver
bar-se com as declaracoes necessarias a summa de taes
contractos nas Estaçoes Fiscaes, cobrando-se depois, quan
do se verificar a entrega dos bens, as quantias em que
importarem os impost(),;; e quanto ao seIlo proporcional,
que será o do preço da compra, devendo restituir-se o que
de mais se tiver pago, quando na entrega dos bens se co
nhecer o valor dos de raiz de que não não é devido o seIlo.

DECR. N. 787 DE Ui DE MAIO DE 18151.

Art. 4.° Os valores, titulos e documentos serllo entre
gues com as cartas respectivas ás pessoas que mostra
rem ser as mesmas que as dirigirão, ou a quem farão
dirigidas, ou quem legalmente as represente.

Art. 6.° Para obterem o levantamento de taes objectos,
requereráO as partes aos Administradores, os quaes po
rém, se pelo requerimento e documentos se não julga
rem habilitados para deferir, podprão mandar ás partes
que procedão ás necessarias justificaçoes no Juizo dos
Feitos da Fazenda, com audiencia do Procurador dos
Feitos deIla.

Art. 7: O Juizo dos Feitos da Fazenda procederá em
taes justificacoes como em todas as mais em que a Fa
zenda he intéressada.

ORD. N. 156 DE H> DE MAIO DE 18r:s1.

O levantamento de porcentagens e custas p6de rl'ora
em diante ser feito independentemente de Precatarias,
como a V. Ex. parece conveniente no seu aflicio de 8
do corrente, dirigindo esse Juizo para tal fim hum oflicio
acompanhado de lmma Certidão qne, além de ser su b
scripta e assignada pelo EscriVão, seja tambem escripta
por eIle. .

AV. N. 164 DE 23 DE MAIO DE 18r:s1.

O Sr. Administrador da Recebedoria da Côrte fique na
intelligencia de que a acquisiçãO de apolices .da Divida
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Publica a titulo de herança; isentando-.a do Sello pro
porcional, visto que sémel~ante acqUl.siçlIO importa a
trf.tnsferencia ctellas, não as Isenta todaVIa do pagamento
dos direitos de quatro por cento de Chance11aria das he.:.
ranças ab-intestado, quando fizerem parte dellas.

ORD. N. 166 DE 24 DE MAIO DE 18tH.

Em solUÇão ao que Vm. representou em 21 do cor
rente, se lhe declara que os termos escriptos nas Livros
das Repartições Publicas por que se tomão as fianças
a0 The oureiro, Pagadores e outros responsaveis á Fa
zenda Publica, nã.o se podem considerar escripturas, e
portanto não estãb essas fiahças sujeitas ao pagamento
do SeUo.

ORD. N. 168 DE 28 DE MAIO OE 1851.

Em soluçã.o ao que representou o CoUector do Muni
cipio da Estre11a, em oflicio de 7 deste mez, a essa Di
rectoria G.~ral, se declara que a Lei de 31 de Outubro
de 18-35, art. 9.° § 9.°, he bem clara e expressa quando
diz que nas trocas de bens de raiz por outros tambem
de raiz se pagará sómente a Siza da differenca: quanto
ao Sell0 pr0porcional de taes contractos, deve ser pago
na proporção de cada hum dos valores permutados;
deveudo tam bem pagar Se110 proporcional respecLi vo as
letras de siza, quando tiverem' de ser aj uizadas, sem
revalidação.

ORD. N. 172 DE 31 DE MAIO DE 18tH.

Em resposta ao officio do Collector das Rendas Geraes
de Valenca, de 29 do mez passado, cumpre declarar-lhe:
quanto aó prim8iro quesito, que o § 42 da Tabella an
nex::t á Lei n. 243 de 30 de Novembro de 1 4l se refere
ás habilitações feitas no Juizo dos Orphãos para receber
heranca arrecadada como bens de defuntos e ausentes,
na confo·rmidade do art. 1.0 do Regulamento n. 160 de
9 de Maio de 1842: quanto ao 2.0, que, segundo o art. 26
do citado Regulamento, aos Collectores sómente, como
representantes dos Procuradores da Fazenda nos respecti
vos Municipios, compete a commissão de 1 por cento,
e não a de 1 1/2 por cento, devendo-se df'dnzir pela es
cripturaçãu, guarda e remessa das quantias provenientes
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dos mencionados bens, a porcentagem marcada na Cir
cular n. 16 de 19 do corrente: quanto ao 3.°, que fica
a ~uvida resolvida pela Circular n. 7 de 12 de Março
ultImo: e finalmente quanto ao 4.°, que nesh data se
expede ordem para que ao Administradores de Rendas
e Collectores, pelo encargo de promoverem as execuções
da Fazenda nos respectivos termos, se abone a com
missão de 1 por cento das sornmas arrecadadas, por cuja
escripturação e remessa se deverá deduzir igual porcen
tag'em, sendo 2 terços para o Administrador ou Collector,
e 1 terço para o Escrivão.

ORD. N. 175 DE 2 DE JUNHO DE 18;)1.

Illm. e Exm. Sr. - Em soluÇãO á duvida que V. Ex.
trouxe ao meu conhecir;)ento por seu officio n. 16 de
17 do m z passado, cumpre-me declarar-lhe que a jus
tlficacões de dividas feitas em Autos de Inventarias não
estão' ujeitas ao pagamento do imposto de 2 por cento,
visto nellas não haver sentenca condemnatoria, mas hum
simples mandado de preceito', que na fórma do Regula
mento de 9 de Abril de 1842, art. 9: § 4:, não está
sujeito a esse imposto.

ORO. DE 2 DE JUNHO DE 1851.

Joaqnirn José Rodrigues Torres, Pre idente do Tribu
nal do 'l'hesouro Nacional, attendendo ao que representou
o Procurador do Juizo dos Feitos da Côrte, declara que
os Empregados do Juizo dos Feitos da Fazenda têm
direito á percepção da porcentagens marcadas no art. 12
da Ordem de 28 de Abril do corrente anno, em todos os
casos em que o pagamento das dividas se effectuar de
pois que as respectiva contas tiverem sido remettidas
aos Procuradones do referido J llizo.

Thesollro Nacional, em 2 de Junho de 1851.-Joaquim
J o.3é Rodl'ig'ues Torres.

AV. N. 185DE20DEJU HODE1851.

Joaquim José Rodrigue~ Torre, Presidente do Tribu
nal do rrhesou1'0 Nacionul, ordena ao Sr. Inspector da
ThesC'luaria da Provincia do Ceará que, e~ resposta ás
eonsultas que em officio de 7 cio me;>, pass do fez ao
Conselheiro Procurador Fiscal do mesmo Thesouro o da
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referida Thesouraria, commuúique a este o seguinte:
L ° que tendo-se determinado na Circular ~e 17 de Março
do pr'esente anno, que só do 1.0 de JaneIro de 1843 co
meçasse a correr o prazo para a prescripção das dividas
activas do Estado, consequente he que se não considere
mais pre8cripta qualquer dessas divIdas que tenha sido
demandada em Juizo, embora sem se fallar ao feito haja
decorrido o espaco de mais de quarenta annos: 2.° que
na falta de Agente Fiscal, que tome posse dos bens de
finitivamente adjudicados á Fazenda, deve o Procurador

. Fiscal deleg'ar para isso poderes a alguma outra pessoa:
3.° que, depois de incorporadoa aos Proprios acionaes,
a Thesouraria, a quem deve ser apresentada a sentença
da incorporação, nomeará quem administre os referidos
bens até serem arrendados.

E outrosim recommenda ao dito Sr. Inspector: 1.0 que
sempre que á Fazenda Publica SP.jão adjudicados defini
tivamente alguns bens, dê logo parte ao Tribunal do
Thesouro, para resolver sobre a sua venda, ou incor··
poração aos Proprios Nacionaos: 2: que. se ainda depois
de haver recebido ordem do Tbesouro para incorpora-los,
e antes de estar feita a competente escripturação appa
recer alguem que oifereça pelos bens maior preço que
o da adjudicação, devera f:iobrestar na incorporação clelles,
e dar immediatamente parte ao Thesouro, afim de de
liberar-se como parecer mai::> conveniente aos interesse
da Fazenda acional.

ORO. N. 193 DE 12 DE JULHO UE 181H.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribu.
DaI do Thesouro Nacional, reconhecendo a necessidade
de providencias para a cobrança dos fóros e laudemins
dos terrenos de marinha da Provincia do Rio de Janeiro,
depois da extincção da respectiva Thesouraria, ordena
que a esse respeito se observe o seguinte:

Art. 1.0 Haverá na Directoria Geral das Rendas Pu
blicas hum assentamento geral de todos os terrenos de
marinha da Provincia do RlO de Janeiro, numerados pela
antiguidade das concessões .

.'\..rt. 2.° Até ao fim de Maio de cada anno a mesma
Directoria extrahirá do referido assentamento tantas fo
lhas de foreiros, quantos os Municipios da Provincia, e
as remetterá aos rei'pectivos Administradores de Rendas
e Collectores, para por ellas cobrarem no mez de Julho
seguinte os fóros ahi contempladus.
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Art. 3.' Os fóros arrecadado:> serão laucados em hum
livro de Receita especial, e os conhecimentos que se
derem ás partes serão cortados de hum Livro de talão,
averbando-se o recebimento na folha.

Art. 4.· No mesmo Livro, mas em columna distincta.
erão lançados os laudemios, e os conhecimentos serãO

. cortados do Livro de talão e::;pecial.
A.r~. 5.' Na arrecadação e escripturaçãO destas rendas

segUlr-se-hão as regras estabelecidas nos Regulamentos
relativos ás outras Rendas internas.

Art. 6." A cobranca desta3 Rendas far-se-ha por exer
cicio, como a de todas as outras, havendo-se por vencido
o fôro no fim de Junho de cada anno, devendo esta al
teraçao começar já. com o corrente ex~rcicio.

Art. 7.· Os Administrador~s e Collectores só poderão
arrecadar no semestre addicional de Julho a Dezembro
os fóros nãO pagos do anuo financeiro findo em Junho,
e terminado o semestre addicional, recolheráCl ao The
souro Nacional as folhas e Livros de Receita, para se
proceder na 3: Contadoria á liquidação do que flcuu em
divida, e promover-se a cobrança executiva:mente.

Art. 8.' Como excepcão será cobrada amIgavelmente
pelos Exactores até o 'ultimo de Dezembro do corrente
anno a divida de fóros vencidos até Junho de 1850, e
emqtlanto se não conclue a liquidação dessa divida, será
ella paga com guia.;; passadas pela Directoria Geral da
Contabilidaue.

ORO. N. 199 DE 19 DE JULHO DE 1851.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Nacional, em soluÇãO á duvida proposta
pelo Sr. Inspector da l'hesouraria da Provincia do Pará,
em O.fficio de 4 L1.0 mez passado, sub n. 48, declara-lhe
que das rifas não facultadas pelo Poder Legislativo ne
nhum imposto se deve cobrar, porque sendo enas ille
gaes, não podem constituir hum elemento de renda
legal.

ORO. N. 200 DE 19 DE JULHO DE 1851.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Nacional, em SOlUÇãO a duvida proposta
pelo Sr. Inspector da Thesouraria da Provincia do Pará,
em o.fficio de 4 do mez passado, ~ub n. 47, declara-lhe
que por hum Alvará de supprimento de consenso de
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mulher casada, nenhum direito he devido além do Se110
de 160 réis.

OHD. 204 DE 22 DE JULHO DE 1851.

Illm. e Exm. Sr.-Recebi o seu o:fficio n. 11 de 17 do
passado, e em resposta sou a declarar-lhe que os dvo
gados pruvisionados, embora não g'raduados em Direito,
estão sujeitos ao imposto estabelecido pelo § 10 do art. 2.·

.do Regulam<;Jnto n. 361 de 15 de Junho de 1844,-huma
vez que fação uso de suas Provisoes, nada importando
que tenhão escriptorio aberto ou não, e que as vantagen
d'ahi proce.dentes sejão grandes ou pequenas.

AV. N° 215 DE 14 DE AGOSTO DE 185'1.

Resolvendo a duvida expendida no o:fficio do oonector
das Rendas Geraes da Estrella de 22 de Julho u'ltimo,
sob n.O 2.8, scientifico a V. S.a de qu~ a multa, que se
deve impôr ao Juiz,. que tiver sentenciado autos sem
estarem devidamente sellados, he a do art. 87 § 1.0 do
Regulamento de 10 de Julho de 1850, tendo-se em vista
a disposiçãO do art. 100 da Lei de 3 de Dezembro de
1841, e a explicação contida no A.viso do Mlllisterio da
Justiça de 27 de Fevereiro de 1849. E pelo que toca
á revalidação, cumpre que o Oonector exija sempre que
se apresentarem autos ou outros titulos. que nella tenhão
incorrido, recebendo-a da parte que tiver interesse em
faze-Ies valer, e que tenhão andamento.

AV. N.o 219 DE 26 DE AGOSTO DE 1851.

Em solucão á duyida do Oonector das RendaE' Geraes
de Capyvary no o:fficio que a V. S. endereçou em data.
de 6 do corrente, cumpre declarar-lhe, quanto a L' parte,
que a siza de bens de raiz deve ser pag'a na Oonectoria
do lugar onde estão situados os bens, ou na daque11e em
que se tiV'e~ I'elebrado o contrato, se nenhum dos con
tral1entes residir no lugar da situacão da cousa; e deve
portanto proceder nesttl. conformidade na cobrança do
refe-rido i.mposto; ~ quantO' a 2. a que os .contratos fei~ps

por eSCl'lpto partIcular na fórma da tel, dos qUlles i,;e
pag8J siza, são isentos do se110 propor'cional.
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O~D. N. 220 DE 26 DE AGOSTO DE 1851.

Em soluc30 á duvida do Administrador da Recebedoria
do Município em oflicio de 16 do corrent~, se os pertences
nos conhecimentos em fórma, que aos vendedores de g'e
neros para os Ar enaes se passão paril h!\verem o seu
pagamento, são isentos do sello propQrcional, cumpre
responder-Ibe que não prevalece a respeito dos pel tences,
de que trata, o fundamento da isenção concedida pelo
Regulamento ue 10 de Junho de 1850 aos referidos co
nhecimentos; estes são titulas de divida passados por uma
Reparticão Publica, e aquelle , transferencias desses ti
tulos féitas pelos credores do Estado: como taes estão
comprehendidos na Tabella da 1.. Classe do art. 1.°do citado
Regulamento, e sujeitos por: conseguinte á revalidacão
quando não se tenha satisfeito o imposto no devido témpo.

DECR. N. 817 DE 30 DE AGOSTO DE 1851.

Art. 4.° O Porteiro dos Auditorias (será substituido) por
qualquer official de J ustica nomeado pelo Juiz de Direito
do Civel; em falta dos Juizes do Civel pelos Criminaes.j e
nas ViIlas em que elles não residirem pelos Juizes Munici
paes. Entre os Juizes da mesma classe preferem pela. prio
ridade na numeracão das varas.

Art. 6.° Os Escrivães dos Juizes dos Feitos da Fazenda
serao substituidos por hum Escrivão de Appellaçõe ,
uesignado pelo Presidente da Relação; e onde não houver
Relação, por hum Escrivão do Judicial, designado pelo
Juiz do,.; Feito da Fazenda..

Art. 10. No provimento das vagas dos Empregos e
Officios de Justiça mencionados (neste Decreto) proceder
sd-ha pela seg'uinte maneira:

§ 1." Apenas vagarem, serão providos temporariamente
pelos Magistrados ou autoridades perante quem tiverem
de servir, como dispõe o Decreto do },O de Julho de 1 ::la.

Se não apparecerem a requerer esse provimento pessoas
idoneas, deverão servir os Substitutos marcados pal'a o~

impedimentos.
§ ~.• Os Magistrados ou Autoridades, a quem incumbe

prover a substituiçao temporaria dos ditos Officios e Em
preg'os, logo que vague qual,quer deltes, darão parte, na
Côrte ao Governo, pela Secretaria de Estado dos Negocias
da Justica, e nas Provincias ao::; Presidentes, da vaga
existente; e da maneira porque estiver interinamente pre
enchida.
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AV, N.o 222 DE 2 DE SETEMBRO DE 185'1.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribunal
do Thesoul'o Nacional, declara á Thesouraria da Provincia
de Minas-Geraes, em resposta ao seu officio n.' 28 de 21:
de Julho ultimo, que o art. 5.· da Ordem do The~oUl'o

de 2d de Abril deste anno, contempla precisamente os
Juizes, Escl'ivães e Ufficlaes de Justiça, que servem nos
Feitos da Fazen~a, sem. q';le por isso ~ercebã~ ordenado,
e portanto o JUl,. de Dnelto e os maIS OfficIaes de Jus
tiça dessa Pr~vincia nilo devem ter porcentag'em das ar
recadaçoes, VIsto como se achão naquelle caso.

ÜH.D. N'.u 227 DE 11 OE SETEMBRO DE 1851.

Devo declarar a V. S. que regularmente procedeu o
CoUector das Rendas Geraes do Rio Bonito, incl uindo na
coUecta do imposto de lojas o escriptorio do Bacharel
Carlos Arthur Busch Varella, Promotor da Comarca, como
participou em seu officio de ~5 do mez passado, huma
vez que o mesmo Dr. não se limite aos actos de seu
officio, e exerca a profi:::são de Advogado; porque o im
posto é lançadó ~obre o escriptorio pelos lucros, que neUe
8e procura obter como Advagado, e nao pela utilidade
que eUa póde prestar ao Promotor.

CIRCULAR OE' 12 DE SETEMBRO OE 1851.

Joaquim José.Rodrigues Torres, Presidente do Tribunal
uo Thesouro Nacional, participa aos Sr8. Inspectores de
Thesoul'aria de Fazenda q ue a bem da tomada de contas
dos Collectores e de outros Exactores da Fazenda Nacional,
sollicitou do MinisterlO da Justiça, nesta data, a expediçã.O
das cOllvenientes ordens ao::; Juizes de Direito e de Orphaos
e Ausentes respectivos, em satisfação ao que dispoe o
art. 12 do Regulamento de 14 de Janeiro de 1832, re
mettilo regularmente ás mesmas Thesourarias relaçOes
das tl'ansacçoes sujeitas ao pagamento do imposto da siza.

LEI N.O 628 DE 17 DE SETEMBRO DE 185i.

Art. 11. § 16. (Fica o Governo autorisado para) : Reduzir
a dinheiro os objectos de ouro e prata, e joias, que se
acharem em deposito nos cofres publicos, quando nao
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sejão levantados dentro do prazo de cinco annos, e a
isso se não opponhão as partes interessadas. Esta dispo
siCilo será executada do J.O de Janeiro de 1852 em diante
a •respeito d os objectos que existirem nos ditos cofres
quando fôr publicada a presente Lei, estando já completo
() prazo acima marcado; e o Governo lhe dará toda a
pu blicidade para conhecimento das partes interessadas.

Art. 24. A divida passiva anterior ao anno de 1827 já
inscripta no Grande Livro da Divida Publica, em virtude
das disposições da Lei de 15 de Novembro do dito anno,
e ainda não convertida em Apolices, e bem assim a divida
proveniente da mesma origem, inscripta nos Livros au
xiliares das Provincias, que ainda o não foi no Grande
Livro por depender de liquidacão do Thesouro, não está
prescripta; e será paga pela fórma determinada na re
ferida Lei, toda a que fôr recnnhecida legal pelo mesmo
Thesouro.

Art. 32. Os dinheiros de au entes, cujo pagamento não
fôr reclamado dentro de 30 annos, contados do dia em
que hl)Uverem entrado nos cofres do Thesouro e Thesou
rarias, prescreveráõ em beneficio do Estado, sal"0 se
por qualquer dos meios em Direito admittidos tiver sido
interrompida a prescripção. Quanto aos dinheiros desta
orig~m ora existentes nos referidos Cofres, de cuja en
trada já houver decorrido o prazo de 30 annos, ficão
marcados mais tres ~mnos contados do 1.0 de Janeiro de
1852, para que dentro delles POSSão os interes~ados recla
mar o seu pagamento, devendo o Governo dar toda a
publicidade li esta disposiçS,o para conhecimento dos
mesmos.

Àrt. 36. A disposiçãO do S 4.· do art. 2.° do Decreto
n.O 736 de 20 de Novembro de 1850, é applicavel a todos
os responsaveis por dinheiros e valores do Estado, os quaes
na fórma da legislação em vigor !'rtO SUJeitai' á prestação
de contas perante o Tribunal do Thesouro, qualquer que
sej a o Ministerio a que pertencão; e além das penas ahi
estabelecidas, e no Decreto n.'; 657 de 5 de Dezembro de
1849, que lhes será tambem applicavel quando não apre
sentarem os livros, contas, e documentos de sua ge. tão
nos prazos que lhes forem marcados, caso não o tenhão
feito no tempo prescripto pelas Leis, Regulamentos, e
Instl'Ucçoes respectivas, poderá o mesmo Tribnnal im
pôr-lhes multas até 1:000~OOO, as quaes serão cobrada
executivamente. .

Art. 37. A. disposiçãO do art. 43 da Lei n.O 514 de 28
de Outubro de 1848 não obsta a que o Tribunal do Tbe
souro couceda moratorias aos fiadore::; dos Tbe::>oüreiros,

P. l. II 22
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Collectores, ou outrrs quaesquer empregados, que tenbão
a, seu cargo dinheiros ou -valores publ:icps., para pagarem
em prestaçÕes os. alêances d~ ~eus afiançap,os quando
forem a isso obrlgados, no caso de reconbecer que os.
rnestnPI:l fiadores' são J drig'Ílos dessa COncessão. -
- A1',t. 38, As .colit f>: cor.r.eptes: .. op. c~r}iMes, cOOi. que l!

Fazenda Puplica elltra com sua lU eIlcão fundada para a
cob'r.il.Oc·a de s'uás' di vid.as activas de éonformidade côm o
dispostô na Lei de 22, de' Dezerpbro df;l Í761, poderãõ ~el"
passada~ na Directoria Geral, e S;eccõês dó Contencioso
do Tileaou'ro e Thesourarias, a vistá da relacão dos de
vedores da divida' activa 1iquidadfl: nas j'espectiva Con
tadorias, a~signadas nâquelle pe19 Director Geral da Con
tabilidade, e nestas pelos respectivôs Inspectores.. .
ORD. N.o 228 DE 18 DE SETEMBRO, DE 1851.

A duvida que o Collector das Rendas Geraes do Mu
nicipio de Plrahy, sujeita por seu Oflicio D.O 32 de '16
de Agosto ultimo a consideração de V. S., ja se acha re
solvida na Ordem de 23 de Agosto do anuo pas 'ado, expedi
da a Thesouraria Lla Provincia do RIO de Janeiro, da qual
se vê que antes de consummada alguma e.xecução contra
a mesma herança, ou de partilhados os seus bens, qual
quer herdeiro tem o direito de remir as dividas da he
rança, comó teria o proprio devedor a quem succedem,
e que por isso só posteriormente a qualquer daquelle
facws se deveraõ considerar sujeitos ao imposto da siza
as adjudicações de bens dà herança em favor dos her
deiros da mesma, por já então ter cessado o direito de
remissào, e 'se verificar uma verdadeira transacca.ü cqm
os credores; cumprindo-me porém preveÍli:ló de que a
citada Ordem de 23 de Agosto só contemplá os herdeiros
necessarios, e de que no caso de não pagamento de siza,
por não serem os bens de raiz, ou por 'se comprehen
derem as adjudicaçaes respectivas na especie acima men
cionada, dever-se-ha cobrar o imposto do se lo propor-
cional. '

AV. N. 230 DE 20 DE SETEMBRO DE 185,1.

Illm: e Exm." Sr. -Constando dos documentos que
'8companhárão a petição de Luciano Leite Ribeiro, e ou
tros herdeiros dó CapItão Antonio Leite Thibeiro',' reque
rendo restituiçãO' da q1;lar:tia que de mais pagárllo de siza.
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baver essa Preside-ncia conibeei<!l'o do recurl'O que sobre
o mesmo assump1r11 fôralpara €lUa interposto. d~ decisM
da The~oun81ria;da' Pro-v:inóa, cumpre-me deC'lwar a V. Ex.
q~e á referida Pnesidenda, nos tel'J?1osida legislaçlJO que
vigora, nilo competel tomar conhemmento deste recu'I'so,
]!l0rq11e não ha. dásposiçao que o 8iutorise.

AV. N. 233 fiE 23' DE SETEMBRO DE 1851.

Joaquim Jo~é Rodrigu.es Torres, Presidente do. Tribunal
do Thesouro Nacional, re 'ponde ao Sr. lnspe.ctor da Tbe
souraria da Provincia da Babia, em soluCRo á duvida
que trouxe ao conhecimento do Thesouro por seu Oíficio.
n. 147 de 4 de Junho deste anno, que não havendo tei
eSRecial para o caso de siza POI' comppa de bens nacionaes,
deyem estas reger-se pela legi laçã.o commum, e por isso.
paga o com.I;'lrador, na falta do contracto, a metade tão
sómente do imJ?osto, fica:Q.do a outra metade a cargo da,
parte vendedoJ1a, que neste caso nada paga por ser a
propria Fazenda.

Como pareoe a V. S., a sizaldeve ser paga com.relação
ao preco dia· adj'B.d~caca.o dos bens, e não da' sua avalia
l}ão, pór ser esse o valor real da transferencia d'o dorni·,
nio. Cumpre por,tanto que nessa'confOl:midade "V. S. solva
a duvida que ao conhecimento dessa Directoria tremxe
o Oollector das Rendias Geraes de Valenca no! Officio junto'
de 29 de Agost0 ultimo, sob n. 12; •

DECR. N. 834 DE 2 DE OUTUBRO DE 185'1.

Art. '35. Con,stitue residuo,parar se-r entregue á Fazenda.
:Naoional (L... de 4; de. Dezembr.o de l7t75 e Alv. de 26 de
Agosto de 1801): L°, o prGlducto da venda dos bens de
r,aiz dos, testadores, que até 40 annos fôrem ·:;I.cbados em
p.oder dos testamenteiros (Ord., L. 1." tit, 62 ~ 22); 2'·'1
o dobro d'a valia de cÜjusas pe~teneentes á fazenda dQ~
1restadores, q~e· os testame:nteulÜS comprasseIlli 'Para SI
QU para.ou.trem (Ord. cit(o § 7. 0); 3.·, duas partes do tres-
dobro em que fôrem condemnados os testament-eir<?&
no caSQ' de.perjunio (Ord. cito §(21) ; 4.°, a perda do premIO
quan.d,o os testamenteiros não aondirem á citaçi10 para.
a prestação das contas' ou ac.udind0 fôrem €lIlas glosadas
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por algum dos tres motivos enunciados no n. 1.0 § 1.°deste
artigo (Ord. cito §§ 9, 11, 12, 14 e 23).

§ 1: Constitue residuo para ser applicado ao cumpri
mento dos testamentos: L·, as reposiçoes e indemniza
çoes a que são obrigados os testamenteiros, quando as
despezas fôrem glosadas ou por illegaes, ou por não
conformes ao testamento, ou por terem sido feitas depois
da citaçM para a prestaçM das contas (Ord. L. L· tit. 62 §§
12, 14 e 23); 2.°, uma parte do tresdobro em quefôrem con
demnados os testament.eiros se perj urarem. (Ord. cito § 21).

§ 2.· Serão dadas com diligencia á execução as sen
tenças pertencentes aos residuos, sendo vendido' os bens
dos condemnados em hasta publica, no tempo e maneira
estabelecida nas Leis para a venda dos bens dos deve
dores da Fazenda aClOnal (Ord. cito § 17).

§ 3.' A arrecadação do re iduo será effectuada na Pro
vedoria, onde haverá hum Livro....

§ 4.· As quantias a que tiver direito a Fazenda Na
cional serão remettidas ás Repartiçoes Fiscaes competen
tes, das quaes se cobrará conhecimento da entrega, que
será junto aos autos.

Art. 36. ConsiderM-se legados pios pertencentes ao.
Hospitaes, quando nãO cumpridos até ser o testamenteiro
citado para dar contas, todas as esmolas de missas e
ufficios; todas as disposiçOes deixadas pelo testador em
peito e arbitrio do testamenteiro por sua alma; todas
aquellas destinadas para objectos pios, e obras meritorias,
nãO sendo para pessoas determinadas, ainda que seu
nome não seja declarado, como viuvas pobres, orphãos,
ou para alguma obra certa e designada como Capella,
etc. (Ord. L. 1.. tit. 62 §§ 14, 15 e 16, L. de 15 de Março
de 1614, 5 de Setembro de 1786, 3 de Novembro de 1803).

Art. 40. O sello dos autos da Provedoria será aver
bado para ser pago afinal pelo testamenteiro; a quem
se não dará qnitacão sem a prova do pagamento do dito
imposto, e de q ua'esquer outros que fôrem devidos.

Art. 44. Compete aos Juizes de Direito em correição,
além do disposto nos arts. 31, 32 e 34:

§ 3.· Sequestrar e restituir ás Capellas os bens inde
vidamente achados em poder de pessoas, que os houverem
do Administrador por qualquer titulo, ouvido préviamente
o possuidor antes da sentenca de sequestro, e :ficando-lhe
salvo o direito contra o Administrador (Ord. L. 1.0 tit.
62 § 54).

Esta disposição' á comprehensiva das al~eações feitas
pelos Conventos e Ordens Regulares sem lIcença do Go
verno (L. de 9 de Dezembro de 18:30).
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§ 5.° Supprimir e annullar os Morgados e Capellas
instituidas depois da L. de 6 de Outubro de 1835, se
questrando para a Fazenda Publica os bens respectivos,
se ficarem vagos .
. § 8.° Enviar no fim de cada correição, ao Tbesouro

Pu blico, duas relacoes exactas das Capellas que existirem
nos Termos respectivos, c?m as declaraçoes exigidas no
§ 11 do Alv. de 23 de MalO de 1775, declarando aquellas
a respeito das quaes se tiver procedido nos termos dos
§§ 2.° e 3.° do Alv. de 14 de Janeiro de 1807.

§ 9.· Providenciar para que seja effectiva a entrega
dos encargos pios não cumpridos aos Hospitaes, e Casas
de Expostos onde não houverem Hospitaes.

§ 10. Estas disposiçoes comprehendem todos os vin
culos com excepção aos morgados, salvo quanto aos onus
e encarg'os fixos.

§ 1l. S'ao extensivas e applicaveis ás Capellas as dispo
siçoes do art. 32 §§ 1.0, 2.·,5<,6.· e lO.·, e arts. 39,40 e 59.

Art. 45. Quanto aos Hospltaes compete :....
~ 3 • São applicaveis aos Hospitaes as disposiçoes do

art. 32 §§ l.', 2.·, 5.·, 6: e 10.°, e arts. 39,40 e 59.
Art. 46. No que diz respeito ás Ordens Terceiras, Ir

mandades e Confrarias, ao Juiz de Direitu em correição
compete:

§ L' Verificar se as Ordens Terceiras, Confrarias e
Irmandades estão legalmente instituidas ou erectas com
licença do Poder competente, e se têm compromissos
approvados ou confirmados, dissolver aqueUas e suspen
der e tes, até que apresentem o compromisso approvado,
nomeando interinamente um Administrador (Prov. de
17 de Novembro de 1766 e 12 de Setembro de 1767).

§ 3: Reformar os accordãos e deliberaçoes prejlldiciaes,
e annuUar os contractos lesivos e nuUos, ou pruvidenciar
sobre a annullação delles, caso não seja ella da sua
competencia, e dependa de accOes regulares (Ord. Liv. 1..
tit. 62 ~!3 54, 63 e 64). .

Art. 47. As disposicoes desta Seccão comprehendem
todos os Hospitaes, Fabricas, e quâesquer Estabeleci
mentos pios e A.ssociaçoes Religiosas, com excepção só·
mente dos Regulares e Claustraes.

Art. 48. Além do disposto DOS arts. 31, 32, 34 e 44,
compete ao Juiz de Direito em correicão fiscalisar a exe
cuçao do Reg. de 9 de Maio de 1842' e 27 de Junho de
1845 ("'), sem todavia exercer jurisdicção alguma além
daquella que se cOIitém nos paragraphos seguintes.

(') Hoje lambem o Reg. II. 2~33 de 15 de Junho de 1859.
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§ 1.0 Providenciar sobre o andamento dos inventarios
.e effectiva remessa para o Tbesouro ou Thesourarias do
producto dos bens arrecadados, assignando prazos ra
z?a~eis e peremptorios sob.3: commínação de penas dis
clplmares ou de responsabllldade para a conalusM dos
ditos in'Ventarios.

§ 2.° Sequestrar os bens de defuntos e ausentes, que
por omissao ou ignorancia do Juizo de Orpbãos não te
llbão sido arrecadados, e os que e tiverem sonegado,
ou· passado directa ou indirectamente para os Juizes,
Escriv'ães, Curatlores, e quaesquer Officiaes, procedendo
'Criminalmente contra elles (arts. 147 e 172 do Cod. m·im.),
e providenciando para que sejão efféctiva e legalmente
arrecadados e pnstos em administração.

Art. 49. Compete ao Juiz de Direito em correição, além
do disposto nos arts. 31, 32, 34, 44 e 48:

'§ L· Fisca:lisll.1" a arrecada:çAo dos impostos devidos em
autos, livros, e quaesquer PlliPeis sujeitos á correição,
iVerifioando se fôrão pagos o sell0 proporcional ou fixo,
siza e meia siza, denima de beranca., legados e pred ios
urbanos, dous por cento da Cbanêellaria. e qnaesquer
OLltros; providenciar sobre o pagamento, se bouve falta
absoluta, ou participar ao 'fbesouro na Côrte, e Tbesou
narias IDas Provincias, se lhe l111recer qne foi ÍJadevidR
mente cobrado por mM ser o competente (Reg. de 15 de
Março de 1'842, art. 36, de 16 de Abril de 1842, art. 13,
de 9 de Maio de 1842, art. 39, e 10 de Julho de 1850,
art. 85).

'§ 2: A.veriguar e dar conta ao Tbesouro, se descobtil'
que existem bens das Igrejas, Religiões e mais Corpo.
rações de mão-morta possuidos além do anno e dia sem
licen<}1l (Ord. ~. 2: tit. 18), bens nacionae;; sonegados e
fóra dos propnos (Reg. de 17 de Outubro de 1516 Cap. 4'
§§ 94 e 115, Decr. de 24 tle Outl1bro de 1'796), Capellas
vagas por commisso ou por qualquer O1rtro principio
(Alv. de 2 de Dezembro de 1791, L. de '9 de Setembro
dle 17_95 § 18, Alv. de' 20 de Maio de 1'7~6, 23 de Maio
de 176:9, 14 de Janeiro de 1807), bens vagos (Reg. de 9
de Maio de 1842 art. 3.°).

§ 3.° Rever as contas dos Depositari'os publicos, tomar
as que não estiverem tomadas, e pnoceder ao palanço
do Deposito G~:rA.l e.m ,conformidade. com o art. 39 d0
Reg. de 9. de Maio de 1842, ou providenciar para que
elle sej~ feito etIl termo breve, que fixará com corruni·
naçã.o de penas disciplinares, ou de resllunsabilidade.
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ORD. N. 239 DE 6 DE OUTUBRO DE 1851.

A representa!ção da Thesoúraria Geral do TheRour<}
Nacional, sobre a pratica de : e julgarem comprehendid,as
na isenção do art. 23 § L o do Regulamento ~e 10 de
Julho ne 1850 as letrás que são tomadas pelQ Governo
e seus Delegados aos Negociantes da Praca, fic~ respon
dida declarando a V. S. que. segundo o rigor scientifico
dos termos, accorde com a pratica d9 commerci.9J não se
podem dizer-negocifadas- e portanto comprebeild'er ria
isenção do referido artigo as letras que o Thesouro ou
o Governo compra aos particuIarAs, ou que estes lhe
vendem, cedem ou traspassão: sendo aqueHe favor para
as que o Thesouro vende, cede e traspassa, que são as
negC1cíadas por elle.

AV. N. 241 DE 6 lJE OUTUBRO DE 18~ L

Attendendo ao que represêntou o CollActor de Valença,
em Officio de 29 de 1igosto proximo fio'do, declaro a
V. R. para lb'o fazer constar, que, tendo corrido a .exe
CUÇãO, de qüé trata no referido Officio, naquella Vi'lla,
onde tambem são sitllados os bens adiudieados ao Com
mendador Fr'ancisco de Lacerda Verneck, como se mostra
fIa certid· o que juntou, é fóra de toda a dàvida que a
respectiva si7.a devia ~er paga na Cbl1ectoria de Valença;,
e não, como foi, na de Vas ourRs, cujôs empregados
certamente deviao abster-se de recebê-la, para que a
parte a fôsse pagar convenientemente. E porque, co~

fórme jâ. se tem resolvido em cãsos semêl~ántes, ao Col
lector de Valenca e a seu Escri, ão é que compete a
respectiva porcentagem'; deve~á ena ser-lbes abonaria
Quando entrarem com as rendas do quartel corrente,
dentro do qual foi paga a siza em questão, cuja impor
tancia t6tãl cumpre seja entregue pelo CoUector que
indevidamente a cobrou, para della deduzirem aquelles
a que justamente lhes compete.

ORD. N. 242 DE 6 DE OUTUBRO DR f851.
...... l' ',,)
Declaro a V. S., para que o faça ç9l(star. ao ColJe.ct91'

de Rezende, em soluCão á consulta exarada o seu OffiCIO
<ie 4 de ,Seteínbr6 irdxiwo B,assado, qpe o àrt. 8. 0 d?
D 'cr~~o de 10 .d~ sulRO. 'qe 184:5, ref1rr'ndo-~e s6'm~pte
'ao art. 10 do Regul mento de 9 de Abril de 1842, apenas
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alterou o que ahi se estabelece a respeito das pessoas
isentas do imposto de 2 por cento das demandas, sendo
por isso evidente que .das sentenças de preceito, bem
como d.os outros menclOnados no art. 1.., sejão quaes
fôrem as pessoas que figurp,m como parte, não se paga
tal imposto.

Quanto ás justificações, de que trata o mesmo Col
lector, ni10 sendo e11as verdadeiras demandas, pois gue
se limitão ao reconhecimento de divida do casal pelos
interessados, nem havendo sentença de cOlldemnação ou
absolvicão, não estão certamente sujeitas ao imposto de
dizima 'da Chancellaria, não só em vista do citado Re
g'ul!:lmento, como ainda do que foi explicado na ordem
de 30 de Julho de 1844.

AV. N. 249 DE 11 DE OUTUBRO DE 185'1.

Declaro a V. S., em soluçi1o ao seu Oflicio n. 7 de
l'2 de Setembro ultimo, que os Livros que a Thesomaria
Provincial remette aos Escrivães do Juizo Municipal e
de Orphãos para nelles se lançarem os termos de que
trata o Regulamento sobre os bens do Evento, estão
sujeitos ao se110, como o estão outros semelhantes, em
virtude do art. 37 do Regulamento de 10 de Julho de
1850, devendo as despezas do mesmo ficar a carg'o dos
Escrivães, quand.o por Lei 011 Regulamento Provincial
se não determine que seja esta feita por conta da Fa
zenda, como a da compra dos Livros.

'DECR. N. 849 DE 22 DE OUTUBRO DE 1851.

Regula a cobrança das div'idas activas {allidas
e insoluveis.

Tendo-se reconhecido que no quadro da divida activa
da Nação avulta grande numero de pequenas parcellas
de dividas, pela maior parte antigas e incobraveis, que
continuadamente repetidas e transferidas de uns para
outros quadros, balanços e tabellas, só servem de aug
mental' o trabalho, e perda de tempo; e sendo neces
sario obstar á continuacão destes inconvenientes: Hei
}lar bem ordenar: .

Art. 1.0 Os Procuradores do Juizo dos Feitos da Fa
.zenda que, á vista das contas correntes e certidões das
dividas activas da Nação, reconhecerem que algumas
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SãO fallid,ls e insoluveis, por se acharem os devedores
em estado manifesto de insolvabilidade; ou por terem
fallecido sem deixarem bens; ou se haverem ausentado
para lugar não sabido, nas mesmas ciscumstancias; ou
por serem inteiramente desconhecidas; justificarãO judi
cialmente qualqu~r destas occurrencias.

Art. 2.0 O processo justificativo será formado: 1. 0; com
a conta corrente, ou certidão da divida; 2.°, certidão de
ohito, ou attestados do Parocbo, e Empregados de Po
licia, no caso de se ter ausentado o devedor, ou não
ser conhecido; 3. o i depoimento de tres testemunhas, pelo
menos' 4. o, protesto por parte da Fazenda J acional de
promover-se o seu pagamento em qualquer tempo, em
que, por mudanca de circumstanciàs, se proporcione
occasiao de o haver.

Art. 4.° Em um só processo se comprehenderáõ todas
as dividas que se acharem em iguaes circumstancias,
cnja reunião possa ter lug'ar sem prejuizo da summa
rierlade e clareza.

Art. 4.° A justificação será julgada por sentença do
.Juiz dos Feitos; e, se fôr havida por procedente, se
remetterá o processo original ao Thesouro Nacional, por
intermedio da Directoria Geral do Contencioso, afim de
que o. Tribunal, se julgar demonstrada a fallencia e in
solvabilidade, mande eliminar as dividas dos respectivos
quadros, e fazer no assentamento dellas as competentes
a:rerbações; revertendo o processo ao Juizo de q 1:1 e tiver
vmdo.

Art. 5,° Se no futuro, e antes da prescripcão legal,
se rehabilitarem os devedores fallidos, apparecerem ou
se descobrirem os ausentes e desconhecidos, e as he
ranças e bens dos fal1ecido~, os Procuradores do Juizo
dos Feitos proseguiráõ nas execucões pelas respectivas
di '·idas. .

Joaquim Jo é Rodrigues Torres, do Meu Conselho, Se
Dado!' do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos
Negocias da Fazenda, e Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, as im o tenha entendido e faca executar.
Palflcio do Rio de Janeiro, em vinte e dois "de Outubro
de mil e oitocentos cincoEDta. e um, trigesimo da Inde
.pendencia e do Imperio.

Com a Hubrica de Sua Magestade o Imperador.

Joaquim José Rodrigues T01'res.
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üRD. N. 258 DE 29 DE OUTUBRO DE 18tH.

Em soluÇllo ás duvidas propostas pelo conector do !u
nicipio da E~trel·la, em Oflicio de 23 qo corrente, declaro
ao Sr. Director Geral das Rendas Publicas, paTa que lh'o
faça constar, que os novos direitos de 30~000, de que
trata o § 38 da Tabella anne-xa á Lei de 30 de Novembro
de 1841, só são devidos das Cartas de leg'itimaçiío e
adopç1l.0 concedidas pelos Juizes de 1.' Instanci:a, nos
termos do art. 2.· § L' da Lei de 22 de Setembro de
1828, quando ha processos de legitimacão e se passão
tae cartas; ficando subentendido qne das eilcripturas e
verbas testamentarifls, que têm de servir de prova nos
mesmos processos, não se devem cobrar aquelles di
reitos.

ORD. N. 2D9 DE 29 DE OUTUBRO DE 1851.

Consultando o Collector no l\fuificipio da Est'rella, em
Oflicio de 21 -do corrente, se as compras feitas em paiz
es'trangeiro de herancas ex'i'stentes no Brasil, tendo ellas
sido arrecadali~s como de ausentes, e () seu producto
recúlhido ao Thesouro, <levem pagai' o seno proporciona!l
corre'Spondente á in1portancia da herauça, e os impostos
correspondentes aos objectos de que constar a mesma,
Ull.O obstante acnar-se reduzido o dinheiro por terem
sido arrematados taes objectos pelo Juizo competentf', e
vago os impostos da arremataç~o;-cumpre que o Sr. Di
rector Geral das Rendas Pubhcas lhg faca constaT, em
so~uçlto á sua',duvida,: L', que das escripturas'de compras
fe-ltal;l em palz estrangeiro se nlto deve o seno propor
cional, visto que este é imposto sobre as escripturas ou
titulas, e nlto sobre os contractos por elles celebrados,
ainda que os objectos comprados existão no Brasil, de
yendo sómente pagar o seno fixo de documentos, quando
fÔrem apresentactas para produzirem o seu e:!feito: 2. 0

, que
quando a com~ra fór de Dens de que se deva siza, dé
v:eráo em Jqualq'uer éâso paga-la. os que apresentarlem
as escripturas 'J?ara poder havell ôs bens comprados:
3. 0

, que se a compra fÕr de hér'aficas, que tenhS.o sido
arrecadadas judicialmente e arre'maiadás, <teverão os com
pradores, quand,o estiverem competentemente habilitados
para as receber, pag'ar a siza dos bens qne a ena fórem
sujeitas, correspondente aos valores que lhes tiverem
sido dad:o's na respectivas avaliaço'es dos inventarios.
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salvo o ~8S0 de se a:charem especificadamente designados
ós preços dos mesmos bens na respectiva escriptura de
~orripra e ven'd'a, porque em tal caso a siza 'é cobrada
na pi'oporção desses preçós.

DECR. N. 8õõ DE 8 OE NOVEMBRO DE 1851.

Art. 1.0 Os Agentes Oonsulares, isto é, os Oonsules e
Vice-Oonsules estrangeiros no Imperio, tendo obtido o
Exequatur Imperial para as suasnomeaçoe~, exercitaráo
livremente as funcções de natureza administrativa pro
prias do seu curgo, qtle, sem offema das Leis do paiz,
lhes fôrem incumbidas por seus Governos.

Art. 2. 0 Log'o q lIe fallecer um estrangeiro domiciliado
no Brasil, intestacl.o, que não tenha conjuge na terra,
ou herdeiros, reconhecidamente ta!"s, presentes, aos quae ,
I):onforme a Direito, pertença ficar em pOSSd e cabeça
de casal para proceder a in"Ventario e dar partilha; ou
me'mo C0m testamento, "'e fôrem estrangeiros os her
deir'Js 'e estiverem ausentes, e ausentes tambem os tes
tamenteiros; procederá o Juiz (1'os Defuntos e Ausentes
eom o resp'e'Ctivo Agente Oonsular á arreradação da he
rança, cuja g'uarda será êonfiada 810 mesmo Agente, dando
to"go o dito J lliz principio ao Inventario ex-oflicio, no
qual proseguirá. em pi'esença do referido Agente Oon"
sular.

NiYo terá lugar esta ingerencia' dos Agentes Oonsu~

laTesj quando algum herLlei 1'0, reconhecidamente tal, fôr
Ciuadào Brasileiro, ainda qu'e esteja ausente.

Art. 3.- Ooncluido o inventario, f'erM os bens dã. he"
rança confia:dos á admj.nistr~çãO e liquÍd'ação do Agenté
Consulat, que ÍllJo poderá dIspôr dos mesmos, o'u de seu
producto, nem devolvê-los a'Üs sel:1S legitimas herdeiro,
até sé recoÍlhecer, pJ'ecedendo annuncios publicados nos
jornae!:;, irili:nediatamente depois da arrecadação, que hão
comparece, dentto de uni anno, credor alg1im á mesmá.
herança, 011 emquanto pender alguma quesllão judicial
sobre eUa, ou não fôrem pagos os direitos R. que esteja
sujeita pélas leis ao Imp erio. Pata se verificar se tem
ou nllo lugar o pagamento d'e direitos, deverá o Agente
Oonsular mostr'àr P'ÓT documento's sufli'cientes e devida
ment~ legalisildos. q,~al é o gr,áo. de parentesco entre à
fálleCldo e sel! her'lleIrb ou 11erde11'o ,

MIL 4." Décortido o an ri'o , de gpe falla o artigo an'"
t céd'ente, Mi) pendendo questllo jl1dWiaria sobre a he
rança; p~gos os direitos Ê.'Scaes, ou verificado flue não
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tem lugm' o seu pag'amento, o Agente Consular poderá
dispôr da mesma herança, e remetter o seu producto
a quem de direito, segundo as instruccOes que tiver,
sendo então considerado pelos Tribunaes do Paiz como
representante do herdeiro ou herdeiros, para com os
quaes será o unico responsavel.

Art. 5.° Se apparecerem dividas, ou penderem ques
toes que aífectem sómente uma parte da herança, po
derá, decorrido o anno, e cumpridos os requisitos do
art. 3.", executar-se a disposiçãO do artig'o antecedente

. a respeito da parte liquida e desembaraçada da herança,
feito o deposIto publico de quantia correspondente á
importanda da divida ou questão pendente, ou reservado
o objecto da mesma questão.

Art. 6. o Se fallecer alg'um estrangeiro domiciliado no
Brasil, nas circumstancias do art. 2. o deste Regulamento,
em lugar onde não exista Agente Consular .de sua Nação,
o Juiz dos Defuntos e Ausentes prneederá á arrecadação
e ao inventario da herança em presença de duas teste
munhas fidedignas da nacionalidade do fiuado, e, na falta
destas, em presença de dous negociantes ou proprietarios
de confiança, senel0 aquellas ou estes os administradores
ou liquidadores da herança até que se proveja sobre o
destino do producto liquido e não controvertido dena.

Art. 7: No caEO do artigo antecedente deverá o Juiz
remetter dentro de 15 dias, depois que tiver noticia de
que falleceu algum estrangeiro em seu 'districto nas cir
cumstancias do art.· 2.", ao Ministro dos Negocios Es
trangeiros, com a certidão de obito, uma informação
I'obre a idade, residencia. lugar do nascimento, profissão,
e o que constar ácerca dos bens e parentes do mesmo
estrangeiro, afim de que o dito Ministro SP. entenda com
a Legacão ou Agente Consular respectivo sobre o des;-
tino do "liquido da herança. . .

Art. 8.· Nem o Agente Consular, nem os admlDlstra
dores, no caso do art. 6. 0

, poderáo pagar divida alguma
do defunto, sem autorisação do Juiz, que não ordenará
pagamento sem audiencia do Agente Consular, ou dos
admini.;;tradores.

Exceptua-se as despezas do funeral, as quaes serão
logo autorisadas pelo mesmo Juiz, sendo possivel, ou
pela Autoridade policial do districto, com attenção ás
forcas da beranca.

Ârt. 9.° Quando o estrangeiro fallecido tiver sido sacio
de alguma sociedade commercial, ou tiver credores com
merciantes de quantias dignas de attenção, proceder-~e

ha na fórma dos arts. 309 e 310 do Codigo do CommerclO.
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AI) Juizo dos Ausentes e ao respectivo Agente Consular
sómente competirá arrecadar a quota liquida que ficar
pertencendo á herança. Poderá, porém, o Agente Consu
lar, nos termos dos ditos artigos, requerer o que fôr a
bem da mesma.

A.rt. 10. Nos casos em que, segundo o art. 6: deste
Regulamento, fôrem nomeados administradores ás he
ranças jacentes de estrangeiros, perceberáO elles, l;e o
requererem, a porcentagem que as leis do Impel'io tive
rem estabelecido para os Curadores de semelhantes he
ranças; e os emolumentos do Juizo serao contados do
mesmo modo.

Art. 11. Quando fallecer um Agente Consular Es
trangeiro, a sua herança será arrecadada pelo mesmo
modo pelo qual o são as dos Membros do Corpo Diplo
matico, excepto se o A.g·ente Con~ular tiver exe~'cido al
guma industria no paiz, porque neste caso proceder-se-ha
seg'undo a regTa geral.

Art. 22. Um Decreto do Governo designará os pontos
do Imperio em que são, ou serao admittidos Agentes
Consulares.

Art. 24. Os arts. 2,° 3.·, 4.·, 5.·, 6.·, 7.·, 8." e 11.° só
mente terã.o vigor a respeito dos Agentes Consulares e
sllbditos de uma ação, depois que, em virtude do
accôrdo, fôr a reciprocidade estabelecida por meio de

atas reversaes, e sendo, em consequencia, mandados
executar a respeito de tal Nn.çã.o p:)r Decreto do Go·
verno.

ORO. N. 266 DE '10 DE NOVEMBRO DE 1815'1.

Declaro a V. S., para que o faca constar ao Collector
das Rendas Geraes de Sl1quarema, em SoluÇãO á Con
sulta exarada no seu Officio de 2 de Outubro ultimo,
que, consistindo a heranca de Domingos José da .Motta
em bens de raiz, bemfêitorias e escravos, é fóra da
duvida que da cessão por dinheiro, feita por seus her
deiros, d~ direito e acção á mesma herança, em favor
de Antomo José da Motta, em 1846, dever-se-hia ter
cobrado a siza e meia siza, e não o sello pl'oporcional,
como affirma o mesmo Collector; ao qual convém I'e
eommendar que promova o pag-amento da siza do valor
correspondente das t~rras e bemfeitorias que pertence á
Renda Ge ra 1.
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.BECR. N. 857 DE 12 DE NOVEMBRO DE'1851,.

Explica O a?'t. 20 da ~ei de 30 de Novembro de 1841"
relativo d prescripção da divida activa e passiva
da Nação.

Oonsiderando que o art. 20 da Lei de 30 de Novem~

bro de 1841, I:elativo á, prescripção da divida passiva e
aotiva da Nação, exig'e explicações claras el explioitas,
que sirvão tanto para dirig'ir os executores, como/para
instruiu as partes no que toca a seus diíreit0s e interes
ses: Hei por bem determinar o seguinte:

Prescripção de I'> 30U08.

Art. 1.. A preaoripção de. 5 annos, posta em vigor pelo
art,. 20 da Lei de 30 de ~ovembro d~ 1841, com refe
rencia ao Oapitulo 209 do Reg'irpento da,fl:\zenda, a res
peito da divida passiva da Nacão, opéra a completa
deso:q.eração da Fazenda NacionaLd'o Pilgamento da dlvida,
que incorre na mesID:a prescripçll.O. '

Art. 2:. ~~ta prescrlpção comprehende:
1.. O di'relto· qlie alguem pretenda tel' a ser-declarado

credor do Estado, sob qualquer titulo que sej'l:lr.
2: O direito que alguem tenha a haver pagamento

de uma divida já reconhecida, qualquer que seja a na
tureza della.

Art. 31° Tbdos aqueRes- que pretenderem ser cr·edores
da Fazenda Nacional por ordenados, soldos, congruas,
ou tenças, meio soldo e monte-pio; por preço de arre
matacões e contractos de qualquer, natureza, e paga
mentó de despezas feitas e serviços prestados: e por
quaesquer reclamações, indemnizações e restituições,
d~verM re,querer o raconpecimentp e liqllidaçao d~ suas
divida., ar expeçli~ao d9sd:J,eSp&c,hos, ord,ens e tiliulo para
o pagame.q.to, e farer. o a$sel1tam~nto das que o pneoi
sare)Jl, dent o elos 5 annos; e passqdo es.te pr~~p, ficara
pres.criJltQ a favor d~ Fa2;enJ\ª ~&cio]!al tQdo Q direito
qu§. tL er~rp.

A,r,t, 4.· Todos aquelles, qu~ depois d13 haverem os seus
de~spa~;hos Gor,rep.te parI!- o pagqme,Iltol tiverem feito o
a~sentamepto" ou· esti,v;-e.rem l~nç~dos n.li- fpl).1a, não re
quer1eneIQ, que etfectivamentr;J se, lheSl P&guQ) 01 qJletlhes
fôr dftvido.dentro dosl5. a'(lno!,>, p~lJdel',áõ o dir:eit,o Il esse
pag~~S'-'nt.o em v;irtude, da prescripÇ<iÍ!o a favor da Fa-.
zenda Nacional.
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A~t. 5.° Quando o pagamento que se houver de fazer
aos credores fôr dividido pgr prazo de meze~, trimestres,
~emestres ou annos, e se dér a negligencia da Farte dos
meemos credores, a prescripção se irá verificando a res
peito daquelle ou dl:\q uelles pagp..men~ospaJ.:çiaes, que se
fôrem comprehendendo no lapso de 5 annos; de sort~

que por se ter peJ;dIdo o direito a um pagamento men~al,

trimestra}, semestral, ou annu~l, não se p.erde o direito
aos segumtes, a respeito dos quaes ainda não tiver cor-
rido o tempo da prescripçi~.. .

Art. 6. 0 Os 5 annos para a prescrIp,cll-o come ão l'I cor
rer., para as dividas reconheci~as ou' não at~~o ultimo
de Dezembro de 1842, do dia 1.° 'de Janeiro de 1843; e para
as dividas posteriores, da data da publicacão dos des
pachos ou ordens definittvac: nara o pagame1?F?'

Art. 7.- Os 5 aunos n80 corr~~ para a prescrIJ;lçãa:
1.0 Contra aguelles que dentro delles não puderem re

querer, nem pur si, nem por outrem: taes sãp os me
nores, os desassisados, e quaesqu~r outros <lue,.privados
da administração de suas pessoas e bens., estão sujeitos
á tutela ou curadoria.

2.° Quando a demora fôr occasionada por fact() do The
souro, Thesourarias ou Reparticões a que per,tenca: fazeI:
a liquidação e reconhecimento das dividas, e effe'ctuar o
pagamento.

Art. 8.- A prescr.ipção de 5 ann,os é extensiva ás
letras do Thesouro, em virtude da disposiçãO ~a Lei de
30 de • ovelllbro de 1841, e do art. 443 do COdIgO CQllJ
mercial, começando a correr os 5 annos da data do ven
cimento.

Pl'eserlllçào de 40 a~~os.

Art. 9. 0 A pres~ripºão de 40 ·ann..os posta em vigor pelo
cito a1't. 20 da Lei de 30 de Novembro de 1~4~, com refe
rencia ao' Capitulo 210 do Regimento da Fazenda, a res
peito da divida activa da Nação, opéra a completa des
oneracão dos devedores da Fazenda Nacional do pagamento
das dividas que incorrem n~ ~~sma prescripção, de
II1an~ira que, passados os 40 annos, nao póde haver
C9J;l.tr~ el1es pep'ho1'a, ex,ecuçito, ou 01:\tro qua~qu~ cons
trangImento.

Art. 10. Os 40 ann,os para a prescripç o da divida
aç,tiva co~eçã9 a co.rrer, para as dividas contr~hid~s até
o ultimo de. Dezembro de 1842" do di~ 1.0 d~.Janejro de
184,3, e para as posteriores: desde o ultimo dia dCj p,razo
estabelecido para o pag'amento por Lei, Reg,ulamento,
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ou contracto, uma vez que passem continuada e se
guidamente sem interrupção.

Art. 11. O curso dos 40 annos interrompe-se, impe
dindo a prescripçao :

1.. Pela citação, penhora, ou sequestro feito aos de
vedores para se haver o pagamento.

2.° Por qualquer outro procedimento judicial ou ad
ministrativo havido contra elles para o mesmo fim.

3." Pela concessão de espaço aos devedores, admittin
do-os pagar por prestaçoes.

Art. 12. Aquelle:; que quizeTem segurar o seu direito
.obstando que corra para a prescripção o tempo con
sumido por demora e embaraços d~s Repartiçoes, poderão
requerer, . e se lhes dará um certIficado da apresentação
do requel'lmento e documentos, com especificada decla
ração do dia, mez e anno.

Joaquim José Rodrigues Torres, do Meu Conselho, ~e

nadar do Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos
Negocias da Fazenda, e Presidente do Tribunal uo The
souro Nacional, assi::n o tenha entendido e faca executar.
Palacio do Rio de Janeiro em doze de Novembro de mil
oitocentos e cincoenta e um, trigesimo da Independencia
e do Imperio.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

JOAQUIM JosÉ RODRIGUES TORRES.

AV. N. 267 DE '12 DE NOVEMBRO DE 1851.

J oaquim José Rodrigues Torres, Presiden te do Tribunal
do Thesomo l'Iacional, á vista do Oflicio do Sr. Inspector
da Thesouraria da Provincia de Santa Catharina de 21
de Dezembro do anno passado, n.O 165, em que consulta
se se deve considerar prescripto o direito que entende
ter a filha de um Official a succeder á sua mai ainda
em vida desta na percepçiLo do meio soldo de seu falle
cido marido, visto que por mot'te de um seu filho tam
bem Official se habilitou a dita viuva a haver o meio
soldo deste como mais vantajoso, e durante o prazo de
5 annos contado do L° de Janeiro de 1843, nunca a filha
do dito Oflicial se habilitou para receber o meio soldo
de seu pai, lembrando-se de o fazer pouco antes do fal
lecimento de sua mãi, mas já depois de expirado aquelle
prazo, declaro ao:> mesmo Sr. Inspector que na especie
sujeita se não dá prescripção, porque nenhum direito
tinha a filha, de que se trata para pode L' perceber o
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soldo de seu fallecido pai ainda em vida da mãi para
q ue pudesse prescrever; porque o facto da dita viu"l"a
habilitar-se para haver o mei soldo de seu filho não
importa a substituição deste pelo do marido, de que goza
va, de maneira que o primeiro se devesse considerar como
abandonado; mas é sómente fi. acq~isição do <.lir~ito á.
maioria do segundo, sf-'ndo que por 1SS0, e em virtude
da Ordem n. 105 de 30 de Ol,tubro de 1844, que declara
que o soccorro conferido pela L 11 de 6 de Novembro 1821
não é devido conjunctamente, mas por escala nada podia
requerer a filha antes do fallecilllento de sua mãi, época,
de que data o direito qlle tem ;' percepção do meio soldo
do fallecido pai depois de com petentemente habilitada.

Assim pois deverá o Sr. Ins!, ctor proceder de futuro
em casos semelhantes, e de conformidade fazer os res
pectivos assentamentos.

AV. N. 271 DE H5 DE NOVEMBRO DE 1851.

Em resposta ao seu Offi.cio de 2Q do mez passado, a
respeito da transferencia de li na Apolice da Divida Pu
blica de conto de réis, com clausula de doacão a Maria
Luiza Ratoré, tenho de dec];~r tr-Ihe que não se deve
admittir a transferencia de A.p ,lices doadas, em quanto
.a doação não tiver sido insinll tua, e da insinuação não
se tiverem satisfeito os respel tivos novos direitos, pois
q.ue, conforme o direito, nll.o \ 1lendo as doaçoes nll.o in
slDuadas, não podem sernr I fundamento á transfe
rencia, salvo se esta fôr d I1guma ~police doada de
menor valor nominal de 400 O 10, que pelo corrente nll.o
exceder a taxa da. L~i, por n& , serem as doações nesse
caso obrig'adas á lDsllluacll.o, 11 s termos da Ord. L. 4.°
Tit. 62, e Alv. de 16 de ·Setelt. 1'0 de 1814.

Quanto ao sello das doacoes deve-se sómente o fixo das
escripturas respectivas, e não (l proporcional, a que não
está sujeita a transferencia da: A.polices da Divida Pu
blica.

ORD. N; 274 DE 18 DE NOVEMBRO DJi: 1851..

Joaquim José Rodrigues T 'rl'es, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Naciún'ü, Cf)1 'iderando que mal enten·
dida tem sido !1 disposiçãO do "lrtig'o 8.° das Instrucções
de 28 de AbrIl deste anno, ]J r nlio se entender a do
art. 2.0,' a que é subordinada declara que o que se teve
em vista com aquella dispO:;l~' ,o foi unicamente lançar

P. F. II 23
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a cargo da Faze.nda Nacional as despezas ~ecessarias.

para o andamento das causas, que não pOdIãO ou nilo
de:vís.o ser feitas á custa dos Empregados do Juizo d@s.
Feitos, mas nunca pagar aos Empregados, que vencem
ordenados, os seus salarjos, assignaturas e bljélçag'ens,
que se devem averbar na fórma do art. 2~. Olltrosim
declara,. que a despeza com extracçi10 '~a~ sentenças e
precatonos, que se deve .abonar aos Escflvaes do mesmo
Juizo, que têm ordenado, é sómente da quarta parte
da imp0l'ta,ncia da escripta de taes papeis, por ser a que
os Escrivães pagão aos seus escreventes, nos termos da
Ord. Liv. 1.0 Tit. 24, § 15, e do Alvará de 19 de Janeiro-
de II776, § 6. o •

'Thesouro Nacional em 18 de Novembro de 185l.-Joa
quim José Rodrigue Tqrres.

DEC. N. 870 DE 2·2 DE NOVEMBRO DR 1851 ..

Art. 15. Á. contadoria compete:
§ 11.0 Liquidar a divida activa e passiva, e escriptura-la

em Livros auxiliares, por meio de contas correntes.
Art. 33. Ao procurador Fiscal compete: .
§ l.. Vigiar que as Leis de Fazenda sejão fielmente

executadas, ::iolicitando as providencias que para esse fim
julgar necessarias.

§ 3.· Promover a cobranca da divida activa, fiscali
sando a marcha das execuções da Fazenda Publica; in
dicando os meios legaes, quer seja para defender ().
direito e os interesses da mesma Fazenda, quer para
compellir os devedores reunidos; dando instrucções aos.
Agentes dena para o melhor andamento das causas, e
representando á Thesouraria. de Fazenda a negligencia
dos Juizes e mais' Funccionarios encarregados das ditas
causas.

§ 7.0 Ministrar ao Procurador da Corôa da Relação do
respectivo Districto todas as informacões e documentos,
que fôrem necessarios para defender' o direito, e os in
teresses 'da Fazenda nos casos que lhe compete advogar.

ORD. N. 285 DE 6 DE DEZEMBRO DE 1851.,.
. ".. .... n j' c r d (

Conformando-m~ com o parecer do Sr. Conselheiro Di
xector. Geral do Contencioso declflro IIue a Orlem de 4;
de Outubro d'e 1847,' e di·s..-lqsícões· anteriorell em que se

11' fi' I..' r r . I l l ti " te a une a, não comprehellde bs ca os de n ue tra a (), . '.I .L ..... 11 i1 J ~ t"1.
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Officio da OoIlectoria de OantagaIlo, n.· 74' e 27 ao mez
passado, que incluso devolvo, visto como aquella e mais
disposiçoes' anteriores, quando exigeml. o pagameIítofin
distincto do imposto da 'siza, suppoe estarem o gado,
bens moveis e semovent'és reunidos aos de raiZ', no mo
mento da vênàa ou arrematação, e nàõ já anteriormente
arrematados, como na espécie sujeita. Oumpre portanto
que V. S. nesta conformidade officie á referida: Oollec
toria.

DEC. N. 88 DE 29 DE DEZEMBRO DE '1851.

Hei por bem, Tendo em vista as notas reversaes tro
cadas entre o Meu Ministro e SecretarÍo de Estado dos
Negocios Estrangeiros, e o Enviado Extraordinario e Mi
nistro Plenipotenciario de S. M. Fideli'ssima em 18 de
Noveml:1ro proximo passado, e nesta data, e pelas quaes
ficou estabelecida a reciprocidade, qtre sejão postas em
execução a respeito dos Agentes Consulares e subditos
Portuguezes as disposições' qu'e se contém nos arts. 2.~,

3.·, 4.·, 5.·, 6.·, 7.·, 8.· e II.· do Regu1amento a que se
refere o Decreto n.· 85[} de 8 de Novembro do correnté'
anno.

AV. N.· 301 DE 29 DE DEZEMBRO DE 1851.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, tendo présente o Officio do Sr. In
spector da Thesouraria da Provincia da Bahia, datado de
4 do corrente, no qual participa quó teudo consegUIdo,
depois de muitas diligencias improficuas, a prisão admi
nistrativa do ex-CoIlector das Rendas Geraes da \@idade
da Cachoeira Francisco Peixoto de Mascarsnhas, alcan~

çado para com a Fazenda por conservar em si álgllmas
arrecadaçoes, que fez, fôra elle mandado soltar pela Re-;
lacão a que recorrêra com o fundamento de ·esfar"bem
gai-antida a divida com os sequestros feitos em seus bens
e dos fiadores; e que sendo novamenfe preso por. se achar
compiromettido com a cobranca de certa Precatoria,'que
lhe fôra enviada no tempo dê seu 'exercicio, de que não t
havia dado I contas, requerêra habeas G01'pU8 á Relaçao I

que lhe defeno, e fez soltar; declara o mesmo'Sr. In
spector, que taes actoS' e decisoes da 'Relàçã'O sM fmani
festamente injuridicos, irregulares, e praticadãs cofn d±:
fensa da lindependencia das Autoridades Admínistrativás
encarregadas da A.dmistraça'o f da Fazenda no exercicio"
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à,e suas attribuições, entre as quaes se comprehende a
de determinar a prisão contra os responsaveis omissos
ou 'remissos até o pleno embolso da Fazenda Nacional
ou até quando o jUIg uem preciso, como é estabelecido,
além de ,outras, nas disposicões do Alvará de 28 de Junho
de 1808, do Decreto de [) de Dezembro de 1849, do de
20 de Novembro de 1850, e do art. 36 da Lei de 16 de
Setembro deste anDo; exercicio que as Autoridades Ju
diciarias devem respeitar, abstendo-se de os embaraçar
e empecer: e ordena ao Sr. Inspector que, se o dito ex
Collector ainda não estiver desonerado de suas respon
sabilidades para Com a Fazenda pela prestação das contas,
e pagamento da divida, o faca intimar para no prazo
qüe lhe designar, effectuar a prestação das contas e pa
gamento do que dever; e na falta ordene novamente a
prisão na conformidade das sobreditas disposições; e se
elle por ventura recorrer á Relação, ou a qualquer outra
Autoridade Judicial, o represente sem demora ao Presi
dente da Provincia, a quem nesta data se recommenda
a vigilancia sobre este objecto, para proceder nos termos
do Regulamento de 5 de Fevereiro de 1842, arts. 24,
25 26.

DEC. N. 895 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1851.

Art. 1: Devem ser escriptos em papel sellado, vendido
p0r conta do Governo, os titulas e actos comprehendidos
nª,s Tabellas A e B, annexas a este Regulameuto.

Os papeis da Tabella A, cujo valor exceder a vinte
contos de réis, e tod?s os outros de que faz menç.ão o
R~gulamento que baIxou com o Decreto n.O 681 de 10
de Julho de 1850 coutinuaráõ a ser seIlados por meio
de_ verbas.

Art.. 2. ~ As secretarias de Estado, e outras Reparticões
Publicas, que fizerem uso de passaportes, ou de quaes
quer titulos do seu expediente, que sejão sujeitos ao
seIlo, impressos, ou escriptos em papel diverso do que
se vender por conta do Governo, poderão manda
los senar na Casa da Moeda com os cunhos proprios,
ou por meio de verbas nas estações encarregadas da ar
re,cadação da ta,xa, como determina o referido Regula
mento de 10 de Julho•

.Ari. 3.° Quando os titulos de que trata o artigo ante
cedente tiverem de ser sellados na Casa da Moeda, pagar
se-ha primeiramente a taxa na Recebedoria do Municipio,
.onde se dará ao portador um conhecimento, assig'nado
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pelo Recebedor, e pelo Escrivão do se11o, declarando o
numero e qualidade delles, e a importancia paga.

SeIlados os titulos, ficaráõ taes conhecimentos em poder
do Almoxarife, para serem apresentados por occasião dos
balanços de que trata o art. 30, e da tomada de contas.

Art. 4.· Será igualmente permittido ás Companhias e
Casas de Commercio fazer seIlar na Casa da Moeda, e
Das Recebedorias do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco,
Maranhão, Pará, e Rio Grande do Sul as letras, e outros
papeis de que usarem nas suas transacçoes, se para isso
fôrem privativamente estampado ou preparados.

Para obterem porém esta permissão deveráO requere-la
Da Côrte ao Ministro da Fazenda, e nas Provincias aos
Inspectores das Thesourarias, declarando, cada vez que
o fizerem, o numero dos titulas de cada uma das classes,
ou valores, que qnizerem sellar.

Art. 5.· Quando os papeis de que trata o artigo ante
cedente tiverem de ser seIlados na Casa da Moeda, pro
ceder-se-ha pela maneira determinada no art. 3'.

Quando porém tiverem de o ser em qualquer das Re
cebedorias, ahi depositará a parte a importancia da taxa,
dando·se·lhe um conhecimento, com o qual possa re
querer a licenca; e sendo esta concedida, ficará o co
nhecimento guardado na Reparticão competente, para
ser confrontado com os assentos dá Recebedoria quando
se lhe tomarem contas.

Art. 6." Tambem poderá ser paga por meio de verbas
nas EstacOes competentes, a taxa dos livros dos Com
merciantês, das Ordens Terceiras, Irmandades e Con
frarias, que os quizerem ter em papel diverso do que
se vender por conta do Governo.

Art. 7.· O uso do papel se11ado para cada um dos
titulos comprehendidos nas TabeUas não será permittido
em cada Município, senão depois de have.r-se ahi annun
ciado a sua venda por editaes das Estaçoes, que fôrem
deUa encarregadas; e só será obrígatorio depOIS que de
correrem 30 dias da data do annuncio.

Os editaes serão publicados pela. imprensa, onde a
houver.

Art. 8.· Quando por qualquer occurrencia fôr escripto
em papel não se11ado algum titulo dos comprehendidos
na Tabe11a A, deverá a pessoa que tiver de pagar a taxa
annexar-Ihe papel sellado da importancia correspondente,
comprado em alguma das EstaMes Publicas, onde apre
sentará o mesmo titulo, escrevendo o seu nome, parte
.obre o signal do se11o,' e parte sobre o papel em branco;
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e o funccionario encarregado da venda fará lançar no
mesmo papel uma nota nestes termos-Annexado a
wm,a letra sacada (ou a um. C1'edito assignado, etc.)
por F ... com data de.. , mencionando o lugar, dia, me:z
e anno, e a~signando-a cum o seu EscriVão, que fará
ig'ual declaraçã.o no assento do livro de ,receita.

O titulo que não fór assim legalisado no prazo do art. 19
S 3: do Regulamento de la de Julbo de 1850, ou que
fôr escripto em papel senado com ta a inferior á devida,
,ficará sujeito á revalidação na fórma do art. 13 e. seus
S§ rla Lei de 21 de Outubro de 1843.

Árt. ,9. 0 Se fôr escripto em papel nl1.o seBada algum dos
titulas ou actos comprehendidos nos §§ l.. e 2. o da Tabe1la
B, que segundo os arts. 34 e 35 do Regulamento de la
de Julho devem pagar o se110 fixo antes da conplu ão
para sentença final, ou antes da assig'natura, ou concerto,
(lU depois1da verba do primeiro registro, deverá tambem
a parte interessada annexar-Ihe papel senado, ficando
no caso contrario, assim como no de ser escripto em paflel
sellado com taxa inferior á devida, sujeito á revalidaçã.o
na fórma do art. 14 § 1.0 da refel'ida Lei na parte re
tativa ao 8e1l0 fixo: e o Funccionario que houver de o
expedir, assignar, concertar, ou cumprir, inutilisará im
mediatamente com tracos de tinta o mesmo papel senado,
lançando na primeira pagina de cada folha uma nota
assignada, na qual declare o dia, mez e anno em que
o fi~er.

A. revalidacão dos titulas e actos mencionados neste
artigo e no antecedente será feita por meio de verbas
nas Estações competentes.

Árt. la, o Quando fôrem escripto~ em papel não sellado
os outros titulas e actos comprehendidos no § 2,° da Ta
bella R, e tiverem de ser juntos a autos ou petições,
ou apresentados em publico afim de produzirem o e!feito
para que :fôrem passados, deverá igualmente a parte in~

teressa.da annexar-lhes papel sellado; e o Funccionario
que houver de d.espachal' os autos ou petiçõe$, ou de
attender officialmente a taes doemmentos, 'o inutilisará
pela maneira determinada no artigo antecedente.

Esta dil?posiçl1.o é tamoem applicavel aos referid9,s
titplos e actps,. que se áyh~rem escript?s antes r da .exe
cuçl1.o ~o presente .R~,gulamento, e am,da na>? sel~a!lo's

, por melO de ve1jp~,s e a ll;uaeflquer outros papeIS rsqJel~ps
ao sell0 fixo, p~o espeçificados na referida Ta0!311a, ne,m
1).0 )~~.eg;ulr~mr~t9 d,.e la de 1qlb,o.
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Art. II. O Chefe da Repartição Publica, Juiz, ou qual
quer outra Autoridade constituida, ou Funccionario, sem
distincção de classe, ou jerarchia, que não cumprir as
disposiçoes dos arts. 8:, 9.° e 10.°, ln,correrá nas penas
do art. 87 do Regulamento de 10 de Julho de 1650.

Art. 84. Continuão em vigor as disposições do Regu
lamento de 10 de Julho de 1850, não alteradas pelo
}>resente.

T&DELL~ A.

§ 1.0 LETRAS DE CA.MBIO PARA. DENTRO OU F6RA.

DO IMPERIO.

De 100 até 400 , 100 réis por cada via.
De mais de 400~ até 1:'O00~..... 200 » » » »
De mais de 1:000~ áté 2:000~..... 400 » » » ».

E assim progrãs'sivamente, cobrando-;;e mais 200 réis
por via de toda a quantia que exceder a cada conto
de réis.

§ 2.°
Letras da terra. . . . . . . . . . . . . . . \ g g t::I tH::n::::1
Ditas passada~ óu' aceitas: pelos <levedores ~ o t:J:j cc cc cc ctl

da Fazenda Nacional, a quem se con- o ~_~ S S S 6
cede fazer pagamento por prestaçoes. ~ ij;'~. E.~. t·â

Ditas passa4as ou aceitas pelos contrac- "1 g- S ~ p. ~ p:l

tadores, para pagamento do preço dos ~ .... ':; ctl CD ctl ~
contractos &~ ~ ~

Notas promissórias. . . . . . . . . . . .. p:l ~ g g ~ ~

Creditos. . . . . . . . . . . . . . . . . .. p:l g; fififiâ
Escriptos á ordem, ainda que em f6rma ..a '<j' p:l sr- ~ •

. t' d t Cp:l ............ •lU erlOr e cal' as. . . . . . . . . . .. sr- S a>-ctl-(t)..

Vales aceitos entre' os commerciantesda ~ctl c..;ll:-:l ........
P ..... !:l ..... ':.

raça. . . . . . . . . . . . . . . . . .. p:l (ti g g o .
Notas, vales ou letras de quaesquer 'Â.s- ..a ~ o o g.

sociaçoes, contendo promessa ou obri~ ~ g.~ ~~ :
gaçllo de· pagamento. . . . . . . . .. CD "1' • • •

Cautelas o vales de transacccres de em- ~ ~ _
prestimo de dinheiro sóbre penhores de ~ §'~~
preciosidades, e de quaesquer outros ~ J., ggg1:5
objectos, que se fazem em Mon'tes Ide p:l CD o o o o
.80ccor!0, em q~aesqúer Associaçoes, e g ~ -:::: -:::: -:::: §:
em mao de partICulares.' . . .' .... : .. ~ ti· ~
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T.'''ELLA. B.

§ L' PAI ':IS FORENSES. Por cada
meia folh~

Autos de posse, tombo, i quirição e ju~tifi-
cação de genere, e ju:"t, "uçúes de servIços. 120

Autos de qualquer outr<l oatureza, compre
hendidos os que corre ante os Delegados
e Subdelegados, e o. que findarem por
haver composiçãO da" arte......... 60

Justificacões ou legitimar l6S feitas para ha-
ver pa.'5saporte, e para" ;:ier reconhecido Ci-
dadão Brasileiro. . . . . . . . . . . . . . . . 10()

Escripturas de qualquer r ntracto em que se;
não declare quantia. . . . . . . . . . . . .

Traslados das mesmas : .
Publicas-fórmas. . . . . . . " . . . . . .•..
Procurações feitas judiclalmente...•...
Traslados de autos, quando J:ôrem extrahidos

como taes, e não COUlO lUstrumentos de
publica-fórma . . . . . . . . . . 160

Sentenças extrahidas do }Jrocesso.
Sentenças de formal de partilhas.
Mandados de preceito. . . , . . . .
Cartas testemunhaveis. . . . . . . . . . ...
Cartas precatarias, avocatorias, rogatorias, de

inquil'icão e arremataciío, ainda que expe
didas á favor da Fazellda Provincial. . •. I

§ 2. o PAPEIS E DOCUMrrNTO'S CIVIS.
. .

Testamentos ou codicilJos. . . . . . . . . . .
P·assaportes, gUlas de muclanca de domicilio e

titulas de residencia : .
Titulas de nomeação de Inspectores de quar-

teirão .
Provisão de Parochos Emümmendados .
TTaslados de autos em pu blÍ':a-fórma. . . . 160
Editaes, mandados de penhora, sequestro, ci-

tação, ou para outro qualquer fim.....
Certidões das citacúes, e df' q aesquer outros

actos judiclaes, 'em execuc~o de mandados
ou despachos relativos a cáusas pendentes.

Certidões quaesquer....•.......•..
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Por cada
meia fOlha.

Attestados '.' . . .. . \
Procurações partlculares. . . . . . • . . .
Os titu los e papeis comprehendidos na 1.' clas-

se do sell0 proporcional, que fôrem de .alor
menor de 100~. . . . . . . . . . . . . . . .

Recibos· e qllitacões particulares .
Quitações judiciaes de menos de 1008. . . . 160
Cartas de ordens ecclesiasticas. . . . . . . .
Compromi.::;sos das Irmandades, Confrarias e

Ordens Terceiras. . . . . . . . . . . ....
Quitações, ainda que sejão sobre objertos ju

di~iaes, apresentadas nas Repartições Pu
blicas, para se haver denas algum paga
mento de mais de 100~. .., . . . . .

Cada via de conhecimento de carga. 80

§ 3.° LIVROS.

Os dos termos de bem-viver e segurança, e f
os dos culpados. . . . . . . . . . . . . . ..

Os dos cofres dos orpbãos e ausente'. . . .
Os do Commercio (Diario, Me::itre ou Razão,

e Copiador de cartas) . . . . . . . . . . . .
Os das Ordens Terceiras, Irmandades e Con-

frarias .
Os de assentos de baptismos, casamentos e

obitos das Parochias e Curatos. . . . . ..
Os livros e protocollos dos Tabelliães e Es

crivães de g,ualquer Juizo, comprehE'ndidos
os dos Escrlvãeil do Juizo de Paz, Delega
cias e SUbdeleg·acias. . . . . . . . . . . . .

Os livros de Depositarios geraes, Distribui
dores e Contadores J udiciaes. . . . . . . ..

Por folha
de livro

IDO
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AV. N. 33 DE 31 DE JANEIRO DE 18152.

JoaQuim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda da Provincia de Minas Geraes,
em solucão á duvida proposta no seu O:ffi.cio n. 2 de 3
deste mei, que as partilhas de bens por herancas são in
distinctamente sujeitas ao imposto do seno proporcional,
quer sejão feitas judicialmente, quer extrajuclicialmente,



como di.spõe expressamente O art. 14 do Regulamp.nto
de 10 de Julho de 1850, devendo, quando feitas por
escl'iptura pubEc8, pagar- o seUo antes de ser a mesma
escriptura lavrada' no liYro' das notas do Tabellião, e
quando por- escriptos particulares, pagar o seno no prazo
marcado no art. 19 § 3.·, sob pena, tanto em um como
em outro caso, de 'não poderem ser atteudidas em Juizo
sem a revalidação. 'Adverte porém ao Sr, Inspector de
que as referi~as disposições do Regulamento se deyem
ter ,em conslderaçã.o nas occasiões em que se suscitem
dUVidas a l'espeito da quota, prazo do pagamento do
se110, e da sua 'revalidacão, IDas nenhum procedimento
activo devem ter os Empregados de Fazenda para obrigar
as partes ao pa~?;amento do dito sf11o, porque a Lei se limi
tou a punira falta da maneira acima indicada.

ORD. N.'3'4'DE 31 DE JANEIRO DE '1852.

Havendo Sua Mag'estade I) Imperador por bem, por ua
Immediata Resolucao de 17 do corrente, t{)mada sobre
Consulta da lSecçãô de Fazenda do Conselho de Esta~o,
declarar q'ue' sendo' o 'Banco 'do 'Brasil uma sociedade
commercial, arronyma, I~rovada pelos seus Estatutos e
pelo Acto do Governo que os approvou, nos termos do
att. 295 do 'Codigo' do' Commercio, está a respectiva es
criptura sujeita ao pagamento do 8ell0 proporcional na
razao do capital, na 'confúrmidade do art. 7.° § 2,0 do
Regulamento de 10 de ,Julho de 1850; devendo effectuar-se
desde já o pagamento do 8ell0 correspondente á do res
tante que fôr devido, á proporcM que novas somp;tas
fôrem entrando para a formacão' do capital projectado;
e outrosim, que dos Estatutôs que o Conselho de Di
recção do mesmo Banco apresentar ao Reg'istro no
Tribunal do Commercio deve cobrar-se o sello corres
pondente a documentos: assim o communico ao Sr, Ad
ministrador da Recebedor.a para sua intellig'encia e
exeéuç'i1o.

AV. N. ij"2 DE 3 DE lFEVEREIRO DE 18a2.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente dQ T!ibu
nal do Tlie'sour'o Nacional, responele ao Oflicio da m,··
Oam'ara Mutlicipal da Côrte, de 15 (le Abril do anno pas
sado, que Sua Magestade o Imperador, por Sua imme
diata Resoluçúo dB 31 do mez p'assado, tomada sobre
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Consulta da Secção de Fazenda do Conselho 1e Estado,
,houve por bem declarar que, na conformidade da le
gislaçilo em ;vigor, só se deve comprehender na concessilo
da Lei de 3 de Outubro de 1834, art 37 § 2.·, as 15 bracas
de ,beira mar contadas do lugar onde chegão as marés
_médias, ·não podt;mdo ter lugar a pretençilO da m.·· Ca
mara da Côrte de ser considerado marinha, para delia
usoLruir os fóros nos termos da citada Lei, todo e qual
quer terreno que accrescer ás sobreditas quinze braças;
porquanto, sendo as marés interiores do Municipio da
Côrte além do ponto onde terminao as marinhas, assim
como todos os outros que circumdll.o o Imperio, do do
minio nacional, devem neste mesmo entrar quaesquer
accumulaçoes de terras que nelles apparecerem, ou sejão
casuaes, ou artificiaes, pois que, além de assentarem
sobre o fundo do mar, o qual tem a mesma natureza
deste, distingue-se a -poder separar·se do terreno de ma
rinhas, sem causar detrimento;. ficando por conseqnencia
absolutamente prohibido, sob as penas da Lei, aos foreiros
de marinhas fazer obra ou uso exclusivo do terreno que
por qualquer fórma lhes accrescer, salva a concessão do
Puder competente.

ORD. N. 88 DE 27 DE MARÇO DE 18::;2.

Sobre o incluso Officio do Conector das Rendas Geraes
da Estrella, que a V. S. endereçou o dito Collector, per
guntando qual o seIlo q Ll e devem pagar uns livros de
Escripturaci:l.o de' bens de ausentes e vagos do dito Termo,
abertos, rúbricados e encerrados em A.gORto de 1846, sem
pagamento do SeIlo, mas ainda nilO escripturados até
agora, devo significar a V. S. que os livros de au entes,
ae que trata o Regulamento de 9 de Maio de 1842, não
estão sujeitos ao imposto do Sello, e que nessa confor
formidade cumpre pois que responda ao mencionado
Officio.

ORD. N. 104 DE 17 DE ABRIL OE 1852.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Nacional, sobre o Officio do Sr. In
s~ector da Thesouraria da Provincia de Sergipe, de 28
de Fever.eiro /Ultimo, sob n. 19, em que consulta se os
attestadtils ,passados pAlirs Cam8Jl'as Mnnicipaes, Juizes de
Direito, rChéfes Je !Delegados de Policia, aos Parochos
e quaesquer outros empregados lpara receberem seus
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vencimentos, estão sujeitos ao se110 fixo; lhe responde
que a duvida proposta jà foi resolvida pela Ordem de 20
de Junho e Aviso de 18 de Agosto do anno passado, em
que se declarou que os attestados de ft'equencia, que têm
de apresentar os Empregados Publicos, quer Geraes, quer
Provinciae:;, para cobrarem seus vencimentos, estão 'com
prehendidos na disposiçãO do art. 52 § '7.' d? Regula
mento de 10 de Julho de 1850, e portanto Isentos do
referido imposto. .

ORO. N. 111 DE 21 DE ABRIL DE 18~2.

Joaquim José Rodri~ues Torres, Presidente do Tribu
nal do Thesouro NaCIOnal, em solucão á duvida expan
dida pelo Sr. ln pector da Thesouraria de Fazenda da
Babia, em seu Oflicio n. 96 de 31 do mez passado, de
clara-lhe que nenhuma distincção ou excepção fazendo
dos Militares responsaveis pelos dinheiros publico's o De
creto de 5 de Dezembl'o de 1849, ás disposições do mesmo
deve essa Thesouraria con "iderar sujeitos os ditos Mili
tares, quando nelles se derem as qualidades de Thesourei
ros, Recebedores, Almoxarifes, e outros mencionados no
Decreto que os sujeitou á jurisdicçãO dessa Thesourarill..

AV. N. 122 DE 30 DE ABRIL DE t8~2.

Illm. e Exm. Sr.-Bem que os arts. 11 e 13 do Co
digo do Commercio apenas obrigãO os negociantes a ter
indispensavelmente rubricados e sellados o Diario, e o
Copiador de Cartas, e só seja extensiva esta disposição
ao Livro Mestre, ou RaZão, por effeitos dos Regulamentos
de 10 de Julbo de 1850, e 31 de Dezembro de 1851, to
davia, permittindo taes Regulamentos, como o Codigo,
a liherdade aos Commerciantea de dispensar o referido
livro, limitando-se a exigir o pagamento do sello na
hypothese de o quererem ter, não descubro motivo fun
daclo para qlle sejuo nessa parte revogados os ditos Re
guIamentos; antes me parece conveniente a disposição
por elle estabelecida, quando julgarem os Commerciantes
nece.. sario ter aquelle livro, dando-lhe assim mais au
thenticidade nas oGcasiões em que os houverem de apre
sentar em Juizo para a decisão de suas questoes. Com
estas consideracões respondo ao Aviso de V. Ex. de 2 do
corrente, que' acompanhou a c'ópia de um periodo do
O:fficio do Vice-Presidente do Tribunal do Commercio da
Côrte de 26 do passado.
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AV. N.128 DE 17 DE MAIO DE 1852.

Sobre o Officio do Collector de Iguassú, de 23 de Marco
ultimo, em que consulta se a renda proveniente da vin
tena dos testamentos, perdida por sentença, é Geral Oli

Provincial, e a ser Geral, o modo como escriptura-Ia,
tenho de significar a V. S., quanto á primeira parte, que
n llo estando as penas de residuo comprehendidas em
algum dos artigos de R~ceita Publica designados para
a Renda Provincial, claro é que pertencem á Renda
Geral, e devem entrar nos Cofres do Thesouroj e quanto "
á segunda, que até regular-se mais convenientemente
o processo da contabilidade e escripturaçi10 das Collec
torias, seguir-se-ha a pratica adoptada na arrecadacão
da Renda extraordinaria de se darem ás partes recibos
de taes Rendas, em vez de Conhecimentos de talão.

ORD. N. 136 DE 28 DE MAIO DE 1852.

Fique o Sr. Administrauor da Recebedoria do Muni
cipio da Côrte na intelligencia de que não são proce
dentes as duvidas' offerel'.idas pelo Escrivão do Cofre do
Deposito, sobre a validade da procuração de D. Marill.
Rita Barrozo Pereira, de que trata o seu Officio n. 34,
informando a petição do Procurador da supplicante Jorge
Firmo Loureiro: 1.0, porque o § l.0 do art. l.0 das 1n
struccOes de 30 de Marco de 1849 não se refere ás pro
curaç'oes passadas em paiz estrangeiro, como é a que
se apresenta em publica-fórma, a respeito da qual fôrão
preenchidas as formalidades legaes: 2.0

, porque dando a
procuração poderes e:1pecialmente parã o Procurador
arrecadar' e apurar a herança que tocou em partilhas
á su~ çonstituinte, passando as necessarias quitaçoes,
suffiClentes sIl.ü esses poderes para o levantamento da
quantia depositada, accrescendo haver sido o levanta
m~nto deprecado pelo Juizo competente.

AV. 133 DE 29 DE MAIO DE 1852.

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao seu Officio n. 24 de
30 do mez passado, devo dizer a V. Ex. que convenho
nas razOes que V. Ex. produz, para que se não exija o
pagamento de se110 nos processos policiaes antes do seu
julgamento, mas declaro a V. Ex. que posteriormente
ao mesmo julgamento nenhum acto deve ser mais
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admittido sem que esteja verificado o pagamento do sello,
visto como só. até ahi vai a letra e razã'O da Lei, quando
determina que taes processos sejão julgados na mesma
auçliencia, ou quando muito na seguinte.

AV. N. 155 DE 22 DE JUNHO DE 1852.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribu
nal do Thesouro Nacional, responde ao Oflioio do Sr. In
spector da Thesouraria da Provincia. de Pernambuco, de.
30 de Abril ultimo. sob n. 39, que o Conhecimentos,
que se passão aos fornecedores de generos para os Ar
senaes, para haverem seu pagamento, não só estao isentos
do-seilo proporcional expressamente pelo art. 23 § 6.° do
Regulamento de 10 de Julho de 1850, como do sello fixo,
á vista da generalidade dos termos do art. 52 § 7.° ibi,
e outros semelhantes, quando fôrem apresentados pelos
mesmos fornecedores; mas as transferencias desses titulos
pagão sello proporcional, confurme o art. 1.- do sobre
dito Regulamento, I" Classe, e fiCllo obrigados á reva
lidação, se o imposto não fôr satisfeito no devido tempo.

AV. N. 157 DK 23 DE JUNHO DE 1852.

Illm. e Exm. Sr.-Sobre o Oflicio de 8 de Maio ultimo,
transmittindo ·diversos quesitos da Secretaria do Govero!)
da Provincia a respeito do Regulamento de lO de Julho
de 1850, devo responder-lhe: quanto ao 1.0, que os con
tractos de obras e quaesquer outros que fôrem celebrados
com a Administracão Provincial, excepto os de emprei
tada e engajamento em geral, de que falla o 8rt. 9.° § 4.
do citado Regulamento, estão comprehendidos no art. 7.°
§ .1.0, visto que este artigo não faz distiocçao alguma 8
respeito delles; no cap. 5.° nenhum favor se concede a
ta-es titulas, e se o Regulamento quizesse isenta-los do
sello, expressamente o determinára, como se vê dos §s 9.·
e 7.· do 8rt. 23: quanto ao 2.·, que não devendo cobrar-se
sello elp t duplicata de uma transacçllo qualquer, á vista
do art. 15 § 3.° da Lei de 21 de Outubro de 1843, os con
tractos em que. se concedem privilegips· não estão su
jeitos ao se110 propor.cional do 8rt. 7.· § L·, e ao fixo
do art. 45; I}.O caso,..figuraqo 0 privilegip nã<!l tem o. ca
racter de gra~a ou. mercê;"e meramente uma es&bpu.,
lacão do contracto, acto pr.iacipal de que. se deiVe- cobrar r

O respectivo imposto, acarescendo nllo ser conceder titulo,



- 367 -

especial para taes privilegias, como ge conclue do art. 45
do sobredito Regulamento: quanto ao 3.·, que a Secre
taria do Governo deve observar a providencia do art. 73
em hypotheses analogas.

AV. N. 158 DE 23 DE JUNHO DE 1852.

Oumpre responder ao Oflicio do ,Collector das. Rendas
Geraes de ictberoy, de 10 de Maio ultimo, sob n.. 19·,
que os contractos de obras e quaesquer outros que fôrem.
celebrados com a A.dmini tração Provincial, excepto os
da empreitada e engajamento em geral, de qu,e trªta.o
art. 9.· § 4,· do Regulamento de 10 de Julho de 1850,
estão c mprehendidos no art. 7. o § 1.. do mesmo Regu~

lamento, vi to qUb este artigo não faz distinccao alg.uma
a respeito delles; e no Capitulo 5.· nenhumá isencão se
concede a taes titulas. .

ORO. N. 202 DE 25 DE AGOSTO DE 1852.

Joaquim José Rodrigues Torres. Presidente do Tribu
nal do Tbesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda da Provincia do Pará, em res
posta ao seu uflicio n. 56 de .19 de A.bril do corrente
anno, que bem resolvido foi pelo mesmo Sr. Inspector,
quanto á Consulta do Vigario da Freguezia do Viseo,
decidindo que estãO sujeitas ao sell0 de 160 réis, como.
incluidas na ultima parte do art. 47 do Regulamento de
10 de Julho de 1850, e Aviso de 20 de Março de 1851,
as licenças concedidas pelos Parochos a seus freguezes
Plltra casar, ou receber outro qualquer Sacramento fóra
de sua Freguezia, e como incluidas nos arts. 34 e 35 do
mesmo Regulamento as procuracOes, quer judiciaes, quer
particulares, para baptizados e casamentos.

LEI N. 663 DE 6 DE SETEM~RO DE 1852.

A.rt. 1.. Os Bancos estabelecidos na fórma da ,legislação
em vigor pagal'áCi de se1lo de seus bilhetes ou valle~ em
cada semestre a taxa correspondente ao total da eml~;>ao

au tOtí~ada pelos respectivos estatutos.
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ORD. N. 219 DE 20 DE SETEMBRO DE 1852.

Declaro a V. S., para o fazer constar ao Collector da
Villa da Estrel1a, em SOlllCão á duvida proposta no Of
ficio de 31 de Julho proximo passado, que, achando-se
em vigor o Tit. 7.° § 20 do Regimento da Chancellaria,
em virtude do di 'pOtito nC) art. 14 § 21 da Lei de 22 de
Outubro de 1836, q1le declarou dever-ae a dizima nos
casos em que pela: LE'is anteriores era devida; enten-

o dendo-se assim o art. 9.° § 2.' da de 31 de Outubro de
1835; e sendo ex pres"o no mencionado Regimento, no
Titulo e §§ citados, que «quando as sentencas que se
derem no aggravo declararem que as primeiras' sentenç~s
de que se aggrav u .:.ão nullas, então se não pagará dI
zima, vintena, nem 'quarentena; porquanto da sentença
que é havida por nenhuma se nM deve dizima», é
fóra de duvida q 11 e no caso fig'urado pelo Collector, no
qual o processo ue 1.' Instancia foi, na segunda, julgado
nuUo, não é deYÍüo semelhante imposto; nada havendo
por isso a provideuciar,

OFF. DR 23 DE SETEMBRO DE 1852.

(I?A DIRECTORlA GERAL DO CONTENCIOSO AO PROCURADOR

DA FAZENDA,)

Declara que, em~uanto não fôrem resohidas as duvidas
que lhe suscitão as uisposiçoes do Reg. de 8 de ovem
bro de 1851, as l uaes fÔl'ão levadas ao conhecimento do
Mjnisterio dos Negocias Estrangeiros, devem taes dispo
siçoes ser considemdas em harmonia e de accôrdo com
as dos Reg. de ~I ue Maio de 1842 e de 27 de Junho de
1845, quanto ser po::>sa, no que não fÔl'em directa e
manifestamente cún trarias. .

ORD. N. 236 DE 18 DE OUTUBRO DE 1852.

Convém que V. S. faça constar ao Collector da Villa
de Valença, e ao Administrador da Mesa de Rendas de
Macahé, em SOluCãO ás duvidas que propuzerão em O:ffi
cios de 24 de M·;j() e 26 de Agosto ultimo, ·que, sendo
o imposto de 30j'p 00. a que se referem, relativo unica
mente ás legitil1lncoes e adopçoes confirmadas por sen
tença da AutoridaJe judiciaria, segundo o § 38 da Tabella



.annexa á Lei de 30 de Novembro de 1841, combinado
com o titulo a que está' subordinado, é evidente que
não deve ser exigido quando por escriptura publica, ou
testamento, são reconhecidos os filhos naturaes, os quaes,
nos termos do Decreto ele 2 de Setembro de 1847, não
precisão de interferencia daque11a Autoridade para serem
havidos por legitimados, e gozarem dos direitos que lhes
competem. Quando porém ~e tratar em Juizo de alguma
outra legitimaçãO on adopção, de que se pretenda con
firmação, na fórma do citado § 38, nesse caso deve o pa
gamento do dito imposto ser feito depois do julgamento,
e antes de se dar a Carta respectiva, da qual deve
e11e constar, e ser pago tantas veze::; quantos fôrem os
'filhos legitimados, embora o sejãO em uma só sentença.

ORD. N. 241 DE 23 DE OUTUBRO DE 18õ2.

Em virtude da reclamação de Hug'o Hutton, contra os
despachos do Sr. Administrador da Recebedoria do Mu
nicipio, de 2, 3 e 13 de Setembro p. p., que versãO sobre
o se110 que deve pagar uma escriptnra de dissoluÇãO de
sociedade que o mesmo tinha com Carlos Coleman e JoGo
Gardner, resolvi declarar-lhe, para a devida intelligencia
e execução, que, cbmquanto sob a denominação de-es
criptura de dissoluÇãO de sociedade-, de que trata o
art. 7.° § 5.° do Regulamento de 10 de Julho de 1850,
se comprehendem tanto as publicas como as particulares,
da mesma fórma por que comprehendidas expressamente
se acbão no § 2.· do mesmo artig'o, e não proceda pai
isso o argumento daquelle Hutton, fundado na falta de
fórmula da escriptura publica na que fica mencionada;
t~davia, sómente são sujeitas ao se110 proporcionaL as
dItas escripturas publicas ou particulares, quando por
suas estipulacoes se podem subordinar á regra geral do
art. 12 § 1." da Lei de 21 de Ou tubro de 1843, isto é,
quando nellas se contracta a divisão de bens da socie
dade entre os sacias, ou se estipula que cada um dos
contrahentes, ou qualquer delles, terá de haver uma
quantia ou valor em dinheiro, ou bens de qualquer es
pecie. Nao se verificando pois semelhantes circumstancias
a respeito da de que se trata, na qual, posto que se
ponhã fim a uma sociedade, comtudo de nada mais se
trata, por ora, do que terminar as suas transacçoel?, e
proceder á liquidaçao, para o que se dãO regras sem de·
terminação alguma do que a qualquer dOlO sacias haja
de pertencer, nllO está por isso sujeita, como entendeu

P. P. Il 24
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o Sr. Administrador, ao se110 proporcional, não obstante
haver-se ne11a estipulado uma multa de 20:000:tllOOO, por'
isso que esta, pela sua natureza de condicional, não fir~a

pOl' emquanto a favor de alg'uem alguma transferencra
de propriedade de semelhante quantia.

AV., N. 244 DE 25 DE OUTUBRO DE 1852.

Joaquim José Rodrigues Torres, Pl'esidente do Tribu
nal do Thesouro Nacional, em resposta ao Offiüo do
Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Bahia, de 11
do corrente, no qual consulta se a Fazenda Provincial
está sujeita á dizima da Chance11aria, lhe declara que
a natureza da dita dizima, que fôra d'antes uma pena
ao que fazia má demanda, variou, passando a ser actual
mente um verdadeiro imposto de 2 0/. do valor de quaes
quer cousas demandadas em Juizo, em virtude do art. 9.·
S 2.· da Lei de 31 de Outubro de 1835, cuja expressão
- a dizima da Chance11aria fica substituida- dá bem a
entender que a intenção do Corpo Legislativo fôra mu
dar-lhe a natureza; pois Que se assim não fôra, e EÓ
tivesse em vista alterar a taxa, se teria explicado, como \
a respeito do imposto da siza se ex.plicou no art. 9." § 22
da Lei de 28 de Outubro de 1848-siza de bens de raiz,
que fica reduzida-o Sendo assim, a dizima de hancel-
laria, depois da Lei de 31 de Outubro de 1835, um
verdadeiro imposto, e como tal incluido entre os geraesj
e por outro lado sendo sem contestacão que a Fazenda
Provincial é sujeita aos impostos gêraes, de que não é
a11iviada por alguma expressa disposição de Lei, como
as do art. 43 da de 21 de Outubro de 1843', do art. 5.0
da de 18 de Setembro de 1845, e do art. 36 da dp. 28 de
Outubro de 1848-é inquestionavel que a Fazenda Pl'O
vincial está sujeita ao pagamento da referida dizima,
visto como nenhuma disposiçãO de Lei exi te que a isente
do pagamento deste imposto, em todos os casos em que
o devem pagar quaesquer outras pa,rtes não comprehendi
das entre as exceptuadas no art. 10 do Regulamento de 9
de Abril de 1842, e de 10 de Junho de 1845: sendo por
isso sem fundamento valioso os argumentos apresentados
em contrario pela Thesouraria Provincial, porquanto;
1.·, não procede a a11egada posse em que diz achar-se
de não pagar a dizima desde que se pôz em pratica o
Regulamento de 9 de Abril de 1842, não só pelo princi
pio generico de que a posse, posto que seja immemorial,
não prevalece contra os direitos da Fazenda ~acional,
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.senão por ser esta posse sem titulo attendivel, não po
dendo servir-lhe como tal a inte11igencia menos acertada,
em que se funda.. tanto da Lei ácerca da natureza do
imposto, quanto do Regulamento a respeito da isenção
que, decretada a favor da Fazenda Nacional, pretende
fazer extensiva á Fazenda Provincial, sem apoio do Acto
Legislativo: 2.°, nenhuma necessidade se dava de uma
expressa declaração no Regulamento de 9 de Abril de
1842, para que a Fazenda Provincial fôsse obrigada á
dizima, como houve no Decreto de 10 de Julho de 1850 a
respeito do se11o: por ser indubitavel que, dada uma Lei
ou Regulamento que, estabelecendo um imposto sobre
pessoas ou cousas, assig-na excepções a favor de algu
mas, na regTa se comprehendem em geral todas as pes
soas ou cousas que nella são designadat'l, e nas excepçoes
aquellas s6mente que são nominalmente especificadas.

DEC. . 1062 DE 6 DE NOVEMBRO DE '1852.

Hei por bem, tendo em vista a reciprocidade ajtlstada
por Notas reversaes entre o meu Ministro e Secretario
de Estado dos Negocios Estrangeiros, e o Consulado Ge
ral da Confederacão Suissa em 29 do mez de Uutubro
ultimo e 2 do corrente, em virtude do art. 24 do Regu
lamento anne:'to ao Decreto n.· 855 de 8 de Novembro
do anno proximo pai?sado, que sejão extensivas aos
Ag'entes Consulares e Cidadãos Suissos as disposições
que se contém nos arts. 2°,3° 4°, 5°, 6°,7°,8°, e 11° do
referido Regulamento.

AV. N. 252 DE 13 DE NOVEMBRO DE 1852.

Convém que V. S. declare ao Col1ector da Villa de
Cantagallo, em soluCào á dnvida propo ta no O:fficio n. 123
de 3 desse mez, que por Juizo competente para as jus
tificacões de que trata a Ordem de 27 tie .Tulho de 1844,
entende-se o dos Feitos da Fazenda; ficando assim re
movido o embaraço que encontra para proceder á justifica
ÇãO a que se refere no mencionado Oflic.io.

AV. N. 254 DE '15 DE NOVEMBRO OE 1852.

AO Col1~ctor de Pirahy que, segundo o seu O:fficio n. 27
de 23 de Outubro ultImo, entra em duvida se o valor
.exacto da causa, de que se deve arrecadar os 2.por °Lo,
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comprehende os juros da divida, e as custas, deve V. S.
declarar que aquelle imposto é devido do principal das
Causas, conforme o pedido pelos autores, e que s6mente
se deve de juros quando o pedido é de dinheiro, e nelle
.se comprehendem juros já vencidos ao tempo de se pro·
pôr a acção, formando um principal, nunca é devido
das custas afinal; na conformidade das Leis e Regu
lamentos por que se rege o mesmo imposto, como se
acha explicitamente declarado no Aviso deste Ministerio
de 12 de Fevereiro de 1~45, explicando o art. 3· do Re
gulamento de 9 de Abril de 1842.

AV. N.261 DE 22 DE NOVEMBRO DE 1852.

.Ao Collector de Nictheroy deye V. S. declarar em res
posta ao Officio de 16 do corrente mez, que na sua ex
posiÇão a respeito da v~nda de uma chacara e terreno
·no Rio Comprido, feita pelos netos do Visconde do Rio
Comprido ao BarãO da Estrella, nenhuma razão especial
se apresenta, que excluir deva semelhante venda da

. regl'a estabelecida na Portaria de 26 de Agosto de 1851,
para que, sendo o comprador residente nesta Cidade,
onde igualmente estão situados aquelles bens de raiz,

. deixe de ser. paga a respectiva siza na Recebedoria do
Municipio embora a Escriptura tenha de ser celebrada
em Nictheroy.

DECR. N. 1077 DE 4 DE DEZEMBRO DE 18õ2.

Approvando os estatutos do Hospício Ped'ro II.

A.rt. 2.· O mesmo Hospicio (de Pedro II,) em virtude do
Decreto de sua fundacão, e do termo da sua incorporacão
na Santa Casa. da Misericordia da Cidade do Rio de Janei'ro ,
é. igual em direitos, prerogativas e isençoes aos outros
pIOS, Estabelecimentos da mesma Santa Casa.

AV. N. 270 DE 13 DE DEZEMBRO DE 1852.

Joaquim José Rodrigues To~res, Presidente dq Tri
bunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector
da Tl::\esouraria da Provincia do Ceará, em resposta ao
s~u Officio de 12 de Novembro ultimo, sob n. 87, 'que
'posto devão reverter ao Dominio Nacional os terrenos
-das extinctas Aldêas de Indios, não se podem denominar
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legalmente proprios nacionaes para o effeito de se lan
çarem' nos livros delles, e ser-lhes applicavel a dispo
SiÇãO do art. l' § 13 do Decreto de 22 de Novembro de
1851 ; porquanto estando comprehendidos na disposiçãO
da Lei de 18 de Setembro de 1850, como declarou o Aviso
do Ministerio do Imperio de 21 de Outubro de 1850, e
devendo regular-se a appreheD8ão de terras das extinctas
Aldêas na conformidade do mesmo Aviso, só cumpre a
essa Thesouraria promover activamente a arrecadacão
dos fóros e arrendamentos, que estiverem vencidos: e
se fôrem vencendo, e a tomada de contas aos que es
tiverem na Administração das Aldêas, e seus terrenos,
dando ao Presidente da Provincia todas as informacoes
especificadas e documentadas, que são precisas para o
desempenho do que lhe incumbe o final do citado Aviso.

AV. N. õ DE õ DE JANEIRO DE 18õ3.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional ,em resposta ao Oflicio do Sr. Inspector
da Thesouraria da Provincia de Pernambuco de 9 do mez
findo, sob n. 151, declara ao mesmo Sr. Inspector que
o juramento admittido pelo art. 2° do Decreto de 10 de
Junho de 1845 para o effeito de exonerar a parte ven
cedora do pagamento do imposto de 2°/. sobre o valor
das cousas demandadas, quando por aquelle juramento
se faz certo que o vencido não tem dentro do Imperio
bens conhecidos, por onde se possa haver a importancia
da condemnacão, não é sufliciente na hypothese do art.
4° para deixar a Fazenda Nacional de haver o paga
mento do imposto, a pretexto de não chegar o producto
dos bens do executado para pagamento da parte vence
dora; sendo pois necessario que no caso de se terem
achado bens em que o vencedor promova a execução,
outras provas se exhibão, além do juramento; e resul
tantes de actos e decisões judiciaes, para concluden
temente mostrarem que o referido producto dos bens do
executado não chega para o pagamento integral do
mesmo vencedor.

ORD. N. 9 DE 14 DE JANEIRO DE 18õ3.

Illm. e Exm. e Sr. - Em resposta ao Officio que V. Ex.
dirigia-me com data de hontem, expondo algumas du
vidas que se hão suscitado sobre a intelligencia do Regu
lamento de 31 de Dezembro de 1851, posto em observancia
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no municipio da côrte, desde o dia 1· do corrente mez,
na parte relativa ao seIlo fixo, tenho a dizer que, com.
quanto POSSão elIas ser facilmente resolvidas, como
V. Ex. pondera, por quem examinar e combinar as di-,
versas disposições do mesmo Regulamento, convirá todavia
explicar para conhecimento dos interessados na sua fiel
exe,cução :

1.0 Que o citado Reg'ulamento nãc faz extensiva a taxa
do seIlo a titulo ou docum.ento algum, que já não estivesse
a eUa sujeito em virtude do de 10 de Julho de 1850; nem
mesmo obriga a escrever em papel seIlado os que até
31 de Dezembro ultimo s6 deviM paga-la quando erão
apresentados em Juizo, ou nas Repartições publicas,
como as certidões, attestados, recibos e outros, de que
faz mencão a tabella B.

É certo que o art. l° 9-eclara que devem ser escriptos
em papel seilado todos os titulas e actos eomprehendidos
na dita tabella, mas, combinada esta disposiçãO com a
do art. 10, vê-se que o Regulamento, tendo por objecto
facilitar assim o pag'amento da taxa das certidões, attes
tados, recibos, etc., quando houverem de ser necessa
riamente apresentados em Juizo, ou nas Repartições pu
blicas para que possão produzir o seu etreito, ou quando
fôr essa a intençno das partes interessadas, não obsta
todavia a que sejão escriptos em papel não sellado, se as
mesmas partes não pretenderem fazer deIles uso algum
em publico; antes permittem que a qualquer tempo em
que occorrer esta necessidade verifique-se o pagamento
da mesma taxa sem a.ccrescimo algum, annexando-se
lhes papel seIlado.

2.° Que nenhuma disposicão do dito Regulamento obsta
a que sejão impressas em 'papel seIlado as procurações,
a.s guias de mudança de domicilio, e quaesquer outros
tItulas, como o erão, ou podião ser até 31 de Dezembro
ultimo em papElJ, não seUado.

3.° Que as procuracoes e outros titulas impressos por
conta de particulares' em papel não seIlado não p6dem
actualmente ser sellados por meio de verbas, Dem de
cunhas, devendo-se applicar esta providencia, segun
do a expressa q.isposição do art. 2° do Regulamento,
s6mente aos passaportes e outros titulas de que usllo no
seu expediente as Repartições publicas.

4.° Que determinando os Regulamentos de 10 de Julho
de 1850 e de 31 de Dezembro de 1851 que o papel seUado
seja vendido por conta do Governo em certas estações
publicas, e nas casas particulares, que fõrem designadas
no Município da Côrte e provinda do Rio de Janeiro
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pelo Ministro da Fazenda, e nas outras pelos Inspectores
das Thesourarias, e tendo esta providencia por fim con
ciliar com a maior commodidade dos contribumtes o rigor
da fiscalisação, e a facilidade dà competente processo no
caso de descobrir-se, ou suspeitar-se qualq uer falsifica
ÇãO dos cunhas, lião póde ser permittida a mesma venda
em outras ca~as por conta de particulares.

Neste sentido pois deverá V. Ex. officiar á Recebedoria
do Municipio remettendo-lhe, para mais completo escla
recimento da materia, uma relacão na qual se distinguM
os titulas e actos, que devem'ser escriptos sempre em
papel seIlado, dos que o poderao ser como até agora
em papel não sellado, se as partes interessadas prefe
rirem pagar a taxa quando tiverem de apresenta-los em
Juizo, ou em qualquer Repartiçílo publica.

PORTo . 25 DE 28 DE JA. JElRO DE 1853.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribunal
do '1'hesouro .Nacional, tendo presente o Officio do Sr.
Inspector da Thesouraria de Fazenda da Provincia do
Pará de 19 de Abril de 1 52, n. 55, consultando se o
Pllrocho está autol'isado a r.elebrar Missa e ministrar
Sacramentos, em casa particular, fóra dos casos urgentes,
independente de licença por escripto e consequente pa
gamento do se11o; responde ao lllesmo Sr. Inspector que
como a taxa do se110 é imposta sobre titulas ou papeis,
e não são sujeitos a ena os actos que não se apresentão
por escripto em alguns dos titulas ou papeis que o Re
gulml'lento menciona, o qu.e compete ás autoridades
fiscaes é diligenciar ~ aber, não se devia preceder uma
licença da autoridade ecclesiastica, mas se de facto a
houve por escripto para exig'ir o respectivo selIo.

ORD. N. 40 DE 4 DE FEVEREIRO UE 1853.

Joaquim José Rodrigues Torl'es, ~residente d~ 'rribunal
do Tbesouro Nacional, tendo em vIsta o OffiCIO do Pro
curader Fiscal da Thesouraria de Fazenda da Provincia
de :3erg'ipe dirigido á Directoria Geral do Contencioso em
7 de A.bril do anno proximo pa sado, declara ao Sr. In
spector da mesma Thesouraria que não tem .lugar a res
tituição da siza paga por Leandro EzeqUld de Jes1?-s
pela troca de um seu sitio. pelo Eng'enho « Sa~to.AntonIo
da Rosa» do Vigario A.ntonio José de ql1vell'ã j I?or
quanto não tendo deixado de tornar-se perfeIto e effectIvo
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o contracto da troca, nem tendo sido o Ínesní~ jülgado
nuHo PO! sentença para ter lugar a restituição da siza
na fórma das Ordens de 8 de Novembro de 1838, e 29 de
Dezembro de 1845, não deve a siza por semelhante con
tracto paga ser restituída; antes tendo-se feito o distracto
amigavel. e importando esse novo contracto de troca,
embora dos mesmo~ objectos entre as mesmas partes,
deve ser a Fazenda Nacional paga de outra igual siza.
Advertira o mesmo Sr. Inspector ao Procurador Fiscal
ofliciante que du vidas da natureza da que em seu Oflicio
acima ~e contém devem por essa Tbesouraria ser diri
gidas ao Ministro da Fazenda, e afim de que teohão a
competente solUÇãO, visto não serem relativas a negocios,
que podem ser providenciados pelas Directonas,

ORO. N. 49 DE 11 DE FEVEREIRO DE 1853.

Illm. Exm. Sr. -Tendo crescido consideravelmente o
trabalho da competencia do Procurador da Fazenda nos
Juizos de 1.' Instancia, e estando demonstrado pela ex
periencia que ~ão é possive,l qne elle sómente o vença,
e que é por ISSO necessarlO que o reparta com o seu
Ajudante, de modo que este sirva sem interrupcão, e
não como até aqui officiando apenas em um ou •outro
processo, para que tenhão mais rapido andamento as
causas d-t Fazenda, e não soffra ella nos seus interesses,
tanto no Juizo dos Feitos, como em outros Juizos; cum
pre que V. Ex. assim o determine ao dito Procurador,
declarando-lhe que em geral convém commetter ao seu,
Ajudante negocios da mesma natureza para que haja mais
facilidade e regularidade no expediente dos processos,
sem que por isso se entenda firmada a competencia ~

Ajudante, de maneira que o Procurador não possa mais
ofliciar em taes processos, pois que lhe fica sempre salvo
esse direito pela natureza do seu emprego; devendo
tambem, por esta razão, a correspondencia da Procurado
ria com a Directoria Geral do Contencioso ser feita por
intermedio do uito Procurador, mesmo a respeito dos ne
gocios que tiverem sido commettidos ao Ajudante, que
a eHe se devera dirigir quando precisar de algum es
clarecimento, ou de providenpias, que dependao da mesma
Directoria, ou do Tribunal do Thesouro, o que V. Ex. fará
tumbem constar ao Ajudante, em resposta ao seu Officio
do l° de Outubro do anno passado, em que reproduz a
mesma pretenção já duas vezes indeferida pelos despa:
chos de 23 de Dezembro de,l844 e 26 de Outubro de 1818;
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bem comó lhe ficará pertencendo a porcentagem das
quantias que por suas diligencias fôrem arrecadadas,
provenientes de processos que lhe houverem sido com
mettidos, ainda que nelles tenha jáo:fficiado, ou posterior
mente o:fficie o Procurador da Fazenda.

E porque, além das quantias procedentes das execucões
pelo Juizo dos Feitos, e das arrecadações de bens de
defuntos e ausentes pelo Juizo respectivo, incumbe-lhes
tambem promover nos outr6s Juizos a entrada para os
cofres publicos de quaesquer quantias que se devão á
Fazenda, tenho resolvido mandar abonar ao Procurador
ou seu Ajudante a commissão de 1 0

/. de tudo que a!"sim
fizerem recolher aos mesmos cofres, e ao Solicitador a
de 1/2°/.; o que communico a V. Ex. para sua intelli
g-encia, e em solução as repI'esentacões dos sobreditos
Procuradores e Ajudantes; prevenindo mais a V. Ex. de
que será nomeado um outro Solicitador, como permitte
a Lei de 29 de Novembro de 1841, para que o servIço
seja mais regular e prompto, visto que um só não póde
bem desempenha-lo, servindo ao mesmo tempo perante
o Procurador e o Ajudante.

AV. N. '57 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1853.

Manoel Felizardo de Souza e Mello, Presidente inte
rino do Tribunal do Thesouro acional, participa ao Sr.
Inspector da Thesouraria de Fazenda da Provincia do Rio
Grande do Sul, em resposta aos seus O:fficios ns. 1145 e
1158 de 20 e 24 de Novembro do anno proximo passado,
qu.e foi julgado prescripto o direito que tinhão D. Leonor
Quirina de Saldanha Macedo, viuva do tenente Vasco
PerAira de Macedo, e D. Oonstanca Joaquina de Souza,
viuva do tenente Antonio Coelho "de Souza, para reque·
rerem o meio soldo de seus finados maridos; porquanto
havendu fallecido o tenente Vasco Pereira de Macedo
em 20 de Novembro de 1840, e o tenente Antonio Coelho
de Souza em 28 de Dezembro de 1842, só em Julho de
1851 a viuva do primeiro, e em Outubro de 1852 a viuv::t
do segundo derão principio ás respectivas habilitaçoe ,
não o podendo fazer senão até o fim de 1841, antes de
completai'em ·se os 5 annos da prescripção, como é ex
presso no Decreto n. 857 de 12 de Novembro de 1.851;
porque este nada determinou, e nem podia determinár
de novo a respeito da mesma prescripçãoestabelecida
nos Capitulos 209 e 210 do Regimento da Fazenda, sendo
somente declaratorio delles; pelo que deverá o Sr.
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inspector mandar que se faça eifectiva a reposição do que
a titulo de meio soldo houver ido pago ás supraditas
viuvas. Outrosim adverte ao mesmo Sr. Inspector, que
cumpre, que sejão executadas por essa Thesouraria as
Ordens, que determinão a immediata communicação ao
Thesouro de qualq \ler nova pensionista de meio soldo,
que se inclua em folha; e bem assim ni10 demorar por
fórma alg'uma a remessa dos processos de habilitaçoes
apenas sejão os mesmos julgados, e as pensionistas in
cluidas em folha, como succedeu com o de D. Leonor
Quirina de Saldanha Macedo, que tendo sido julgado por
essa· Thesouraria de Fazenda em 19 de Dezembro de 1851,
só fôra remettido ao 'J'hesoUl:o em 20 de Novembro do
anuo passado.

PORTo N. 79 DE 14 DE MARCO DE 1853..
O Sr. Administrador da Recebedoria do Municipio dê

cumprimento ao precataria junto, porquanto a procuraçi1o
apresentada por Antonio Leo, como procurador bastante
de Busson e Pollin , estabelecidos em Leão, não sendo
limitada em tempo, e tendo servido para a promocüo dos
termos do processo de execucão contra André Villan, sem
que conste ter sido revogada, contém todos os poderes
necessarios para que o supplicante seja admittido a re
ceber e dar quitação do producto da execução, que em
virtude della promovêra ; não sendo applicavel ao .ca o
do levantamento dos dinheiros de depo ito publico o rig'or
das regras estabelecidas no Aviso de 30 de Março de 1849
para as procuracões dos credores da Fazenda Nacional,
que dos seus cofres tiverem de haver pagamento..

AV. N. 81 DE 15 DE MARCO DE 1853..
Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 'rribunal

dó Thesouro Nacional, em resposta ao Oflicio do , r. In
spector da Thesouraria de Fazenda do Espirito Santo, de
17 de Fevereiro ultimo, sob n. 18, lhe declara que foi
curial o procedimento do Procurador Fiscal da mesma
Thesouraria, mandando proceder a embargo em uma es
crava dos religiosos do convento de Nossa Senhora do
Carmo dessa cidade, a qual foi vendida sem prévia li
cença do Governo; porquanto é elle competente para
obstar ás alienacões dos bens das Ordens religiosas e
promover a nullidade das mesmas alienaçOes, pelo in
teresse que tem a Fazenda Nacional na conservaçi1O de
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taes bens, de que as Ordens são apenas administradoras,
e que se hão de devolver ao dominio nacional, quando
ellas por qualquer fórma deixarem de existir.

AV. N. 87 OE 23 DE MARÇO DE 1853.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, em resposta ao Officio do Sr. In
spector da Thesouraria da Provincia de Minas Geraes, de
17 de Janeiro do anno passado, sob n. 6, lhe communica
que Sua Mage ·tade o Imperador por Sua immediata Re
soluÇão de 19 do corrente, tomada sob Consulta da SecçãO
de Fazenda do Conselho de Estado de 26 do mez pas
sado, houve por bem declarar que, á vista do art. S.·
do Reg'ulamento de 10 de Junho de lS45 que isenta do
imposto de 2 por ceuto sobre o valor das causas deman
dadas as « pessol:ls miseravei ), e significaudo esta ex
·pressM em Direito, nãO a classe pobre, comquanto a
comprehenda, mas sim propriamente a que se torna
dignade favor e de protecção, devem-se considerar isentas
do pagamento do referido imposto as pessoas daquella
classe, ainda que tenhão bens da fortuna.

AV. N. 93 DE 2 DE ABRIL DE 18D3.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, communica aos Srs. Inspectores
das Thesourarias de Fazenda, que Sua Mage tade o Im
perador por Sua immediata Resoluçao de 19 de Março,
tomada sob Consulta da Secção de Fazenda do Conselho
de Estado de 26 de Fevereiro ultimo, houve por bem de
clarar, que á vista do art. S· do Regulamento de 10 de
Junho de lS45, que isenta do imposto de 2 por cento
sobre o valor das causas demandadas « as pessoas mise
raveis », e significando esta expressao em Direito não
a classe pobre, comquanto a comprehenda, mas sim
propriamente a que se torna digna de favor e de pro
tecção, devom-se considerar isentos do pagamento do
referido imposto as pessoas daqueUa classe, ainda que
tenhão bens da fortuna.

AV. N. 96 DE 2 DE ABRIL DE 1853.

Joaquim José Rodrig'ues Torres, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, tendo presente a representação
da Camara Municipal da Cidade da Estaneia na Pr0v:incia
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de Sergipe, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria da
referida Provincia, que havendo sido a Dizima da Chan
celIaria su.bstituida pelo imposto de 2 por cento sobre d
valor das cousas demandadas em Juizo, em virtude do
art. 9° § 2° da Lei de 31 de Outubro de 1835, limitado
porém pelo art. 14 § 21 da Lei de 22 de Outubro de
1836 aos casos, em que pelas Leis anteriores era devida
a Dizima, não se póde entender revogado pela generica
disposição do art. 8° do Decreto de 10 de Junho de 1845 o
art. 10 do Regulamento de 9 de Abril de 1842, que de con
formidade com a Lei de 18 de Fevereiro dé 1653, Alvará
de 8 de Maio de 1745, e Assento de 2 de Dezembro de 1791
isenta os orphi:1os e as viuvai! da referida contribuiçao.

DECR. N. 1143 DE 12 DE ABRIL DE 1853.

Hei por bem, tendo em vista a reciprocidade ajus
tada por notas reversaes entre o meu Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocias Estrangeiros, e o Encar
regado de Negocias do Ducado de Parma, em 26 de
Novembro ultimo, e 6 do corrente, e em virtude elo art.
24 do Regulamento annexo ao Decreto n. 855 de 8 de
N.ovembro de 1851, que sejão extensivas, nos termos das
dltas reversaes, aos Agentes Consulares e subditos do
Ducado de Parma as disposições que. se contém nos arts.
2·,3·, 4°, 5°, 6°, 7°,8°, e no do refendo Regulamento.

ORO. N. 1'11 DE:27 DE ABRIL DE 1853.

Joaquim J oséRodrigues Torres, Presidente do Tribunal
do Thesouro NacioQal, em RoluÇão á Consulta exarada.
no O:fficio do Sr. Inspector da The~ouraria de Fazenda da
Provincia de Minas, de 21 de Março p~oximo passado,
sob n. 22, declara-lhe que é f6rs de duvlda, que o tempo
para João CamilIo de Uliveira reclamar a restituicão dá'
Siza por elIe paga pela arrematacão em praça de limá
Fazenda de D. Maria Martins Gonc'alves, s6 principiou a
correr de 20 de Agosto de 1850 em diante, liata da Sen
tença do Supremo Tribunal de Justiça, que tornou irre
vogaveis as que julgárão nulIa a dita arrematação.

AV. N. f14 DE 4 DE MARÇO DE 1853.

Joaquim J osê Rodrigués '1'orres, Presidente do Tribunal
do Thesoufo Nacional, á vista do Oflicio do Sr. Inspector
da Tbesoufari~ de F~.zenaa dd Piauhy de 10 de Matço
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ultiIp.o, 90b n. 17, lhe observa: 1°, que foi por f~lt~ ~e
circumspecção e prudencia, que por diiferentes transac
çoes e em diiferentes datas se compromettêrão' os in
teresses da Fazenda Nacional com individuos, que nllo
oiferecião as necessarias garantias; 2°, que menos acer
tadamente entendeu o Sr. Inspector que, procedendo-se
a sequestro contra devedores da Fazenda Nacional por
letra:>, podia nelie comprehender-se a escripturaçao com
mercial, como ordenou ao Procurador Fiscal (que aliás no
concernente ao seu Oflicio em materia de Direito não era
obrigado a seguir a direcçao, que lhe queria dar o Sr.
Inspector) contra a expressa disposição do art. 18 do
Codigo Commercial, e que os mesmos devedores por
letras, contra os quaes só póde ter lugar o processo exe
cutivo praticado segundo as Leis Commerciaes, estavão
comprehendidos na disposiçãO do art. 2° do Decreto de
5 de Dezembro de 1849, expressa e explicitamente rela
tiva aos Thesoureiros, Hecebedores, Collectores, Almoxa
rifes, Contractadores e Rendeiros.

E portanto ordena ao mesmo Sr. Inspector que dê mais
circumstanciadas informacoes a respeito das transacçoes,
de gue se passárão letras: e das provas que precedêrão
de idoneidade dos sacadores, aceitantes e abonadores para
se deliberar o que convier; e outrosim que cumpra fiel
mente a Ordem de 18 de Outubro do anno passado.

üRD. N. 120 DE 19 DE MAIO DE 18r;3.

O Collector das Rendas Geraes do Municipio de Nictheroy
bem entendeu o art. 7· do Regulamento de 31 ue De
zempro de 1851, combinado com o art. 66 do de 10 de
Julho de 1850, o qual não póde admittir duvida alguma;
sendo portanto prohibido em todo e qualquer Municipio
o uso d~ p~pel sl'lllado para c~da um dos titulos com
prehendldos nas Tabellas annexas ao citado Regulamento
de 1851 antes de nelle se haver annunciado a sua venda
por Editaes das Estaçoes fiscaes, que fôrem della en
carregadas.

E como até agora com esta formalidade se estabeleceu
a renda e pôz em uso o Píl'pel seIlado para os mencio
nados titulos sómente no Municipio da Côrte, é mani
festg que I ainda em nenhJum outro Municipio se póde
~onsentir e apoiar tal uso sem violacão directa, dos ci
tado,s Rttg~lameDtQs : cumprindo portanto que V. S. or-

Ae!1e aos 4'dministradores de Mellas de Rendas e Co11ec·
t9,es da Pro'}~ncia dp Rio de J a~elr9 que fação publicar
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por Editaes nos seus districtos a disposiçãO do art. 7° do
Regulamento de 1851, e lhes declare que não devem
aceitar titulo escripto em pi:lpel senado nos lugares em
que seu uso não fôr expressamente autorisado.

ORD. N. 140 DE 11 DE JUNHO DE 1853.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribunal
do Thesouro .r acional, em solução á duvida a que se
refere o Sr. Inspector da Thesouraria da Provincia de
Santa Catharina, no seu Officio de 28 de Fevereiro pro
ximo passado, declara ao mesmo Sr. Inspector, para o
fazer constar ao da Alfandega, que a propôz em Officio
de 28 de Julho de 1852, que a isenção da taxa para os
escravos empregados na vida maritima, deprehende-se
da combinação dos. arts. l° e 12°, S§ l° e 2· do Regula
mento de 11 de A.bnl de 1842, elo e 5° do de 4 de Junho
de 1845, cujas disposiçt'les comprehendem sómente os es
cravos re. itlentes nas Cidades ou Villas, em cujo caso
não se achllo certamente os de qne se trata; cumprindo
todavia que para ter lugar a mesma isenção, effectiva
mente se prove, com certidllo da respectiva Capitania do
Porto, que os ditos escravos se empregão na vida ma
ritima, fazendo parte das tripolaçt'les de embarcaçt'les de
barra fóra.

ORD. N.' 144 DE 16 DE JUNHO DE 1883.

Pelo facto de haver o testamenteiro de Lourenco Pinto
da Gama apresentado na 3' Contadoria do Thesoúro uma
nota do Procurador dos Feitos da Fazenda Nacional para,
á vista della,passar-se-lhe guia para pagamento da decima
de varias legados, se reconhece que o dito Procurador
entende, que a sua intervençao neste negocio, dá-lhe
direito e ao seu A.judante á porcentagem de que trata
a Ordem de 11 de Fevereiro ultimo, sem considerar que
havendo sido aberto o testamento daquelle Gama em
Dezembro de 1851, e concedendo-se ao testamenteiro,
para o cumprimento de suas disposiçt'les, o prazo de 3
annos, de necessidade se tem de escripturar como ll. renda
corrente ~ a decima de que se trata; cabendo conse
guintemente aos Empregados da Recebedoria a respec
tiva porcentag'em. Cumpre pois que V. S. faça sentir
ao dito Procurador, que a Ordem citada não pMe ter
um sentido tM lato como o que lhe quer dar, pois que
com a sua expediçil.o sómente se teve em vista apressar
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e activar a cobrança de dividas, cujos prazos de paga
mento já estivessem nndos, as quaes não pudessem ser
arrecadadas pela Recebedoria, caso em que se aebão os
testamentos já. encerrados, e nunca autorisar uma du
plicata de porcentagem, e por conseguinte de despeza
com arrecadaçao de uma só renda.

AV. N. 168 DE 20 DE JULHO DE 1853.

Illm. e Exm. Sr.-Tendo sido presente a Sua Magestade-
o Imperador, com o Officio de V. Ex., em data de 30 de
Março ultimo, sob n. 94, a cópia nelle inclusa do Oflicio
em que o Juiz de Direito substituto da Comarca de Mogy
mirim, pede esclarecimentos sobre a duvida em que se
acha, relativamente aos livros que devem ter os Com
mercümtes não matriculados, e fórma dos mesmos livros:
Manda o Mesmo Augusto Senhor, em conformidade com
o parecer do Tribunal do Commercio da Capital do Im
perio, que foi consultado sobre a materia , declarar a V.
Ex., que todos os Commerciantes, quer matriculados quer
não, são obrigados. a tel' indispensavelmente um livro
diario, e Q copiador de cartas, encadernados, numerados,
seIlados e rubricados, nos termos dos arts. 10, 11 e 13
do Codigo do Commercio, e de todo o Capitulo 2° Tit. lO.
Parte l- do meSmO Codigo, que por sua epigraphe e
por sua generalidade obriga. a todos os Commerciantes
sob pena de não fazerem prova os ditos livros, como é
expresso no art. 23 do mesmo Codigo, e art. 141 § 3° do
Regulamento n. 737. Quanto aos esclarecimentos que
solicita o referido J"uiz para saber que livros lhe -per
tence rubricar, cumpre advertir que sómente nas Pro
vincias centraes compete hoje aos Juizes de Dueito ru
bricar os livros dos Commerciantes matriculadoiS das
respectivas Provincias, e bem a sim os dos Corretores,
Agentes de leilões, A.dministradores de armazens de de
posito, que não preferirem manda-los rubricar no Tri
bunal do Commercio da sua matricula, nos termos do
art. 13 do Codigo Commercial, e do art. 95 do Regula
mento n. 738, pois que nas Provincias maritimas, como
é a de S. Paulo, em todas as quaes creou Juntas do
Commercio o Decreto n. 864 de 17 de Jovembro de 1851,
essa rubrica é da attriblliçao das mesmas Juntas, em
virtude do Decreto n. 930 de 10 de Marco de 1852, e da
Tabella que baixou com a Portaria de 4 'do mesmo mez
e anno S 8', taxando os emolumentos das Juntas do Com
mercio do MaranhM, Rio Grande do Sul, e S. Paulo, em
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que já o artigo 90 do citado Regulamento n. 738, creára
Juntas do Commercio. O que tudo côinmunico a V. Ex.
para seu conhecimento, e para o fazer constar ao sobre
dito Juiz de Direito substituto.

AV. N. 1.72 DE 30 DE JULHO DE l853.

Illm. e Exm. Sr.-Accuso a recepção do Aviso de V. Ex.
de· 9 de Abril ultimo, transmittindo o Officio de 15 do
mez antecedente, em que o Consul Geral do Brasil na
Confederação Argentina participa que fôra vendido ao
Governo;de Buenos-Ayres o BrigueBrasileiro Enigma,
sem pagar-se a respectiva siza; e devo em resposta de
clarar a V. Ex., que sendo incontestavel, á vista dos
arts. 85 do Regulamento de 30 de Maio de 1836 e 141
do Regulamento de 11 de Junho de 1847, a competencia
dos Consules para exercer inspecçlto sobre as vendas de
embarcaçoes nacionaes nos districtos de sua jurisdicçs.o,
bem procedeu o mencionado Consul, quando acautelou
os interesses da Fazenda Nacional, e fez depositar a im
portancia da meia siza da referida venda, visto que o
proprietario do Brigue é sempre responsavel pelo im
posto, quaesquer que sajão as clausulas do contracto,
ficando-lhe salvo o direito de reclamar a sua indemni
zaçS.o do Go~erno de Buenos-Ayres.

Quanto á mtervencllo de um Agente por parte do
mesmo Governo para- asslgnar a escriptura do referido
contracto, faz-se ena indispensavel, pois que sem a as
signatura de um dos contrahentes, nll.o póde a escriptura
fazer prova contra ene. Rogo portanto a V. Ex. se digne
expedir as necessarias ordens para gue o referido Con
sul envie ao Thesouro Nacional a lmportancia deposi
tada, e recolha todos os documentos, que próvem a na·
cionalidade da embarcaçllo, na conformidade do art. 143
do Regulamento de 11 de J unho de 1847, ficando na
intelligencia de que este art. não, impoe, nem podia
impôr a obrigação de celebrar-se o contracto de compra
e venda s6mente perante os Consule', podendo estes tam
bem lavra-los .em virtude da fé publica de que gozãO.

ORO. N. 181 DE 8 DE AGOSTO DE 1~53.

Sua Magestade o Imperador, Conformando-se com o
parecer da Seccão de Fazenda do 'Conselho de Esta,do
de 30 de Julhô, sobre o. recurso do Escrivão do Juizo
dos Feitos da Fazenda da Côrte' e provincia do Rio de
~ ~ • • J .. r . .; f'
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Janeiro, contra o disposto na Portaria de 7 de Fevereiro
ultimo, que o obrig'a a ministrar [J papel sellado, que
fôr necessario para se formarem e expedirem os proces
sos da Fazenda Nacional: houve por bem por sua. im
mediatll. Resolução de 3 do corrente, determinar que se
considere em vigor o disposto no § 2° do art. 15 da Lei
de 21 de Outubro de 1843 e art. 52 § lodo Regulamento
de 10 de Julho de 1850, e que se praticava no Juizo Pri
vativo, para o fim de se considerarem isentos do sell0
fixo os pro~essos em que fôrem partes a Justiça e a Fa
zenda PublIca; sendo porém o réo a final condemnado •

. sujeito ao pagamento do se11o, se não fôr pobre. O que
participo a \Tm. para sua inte11igencia e execução.

ORD. N. 200 DE 29 DE AGOSTO DE 1853.

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, em solução aos diversos quesitos
propostos pelo Procurador dos Feitos da Fazenda da
Provincia de Pernambuco em OfliClO de 17 de Marco do
corrente anno, dirigido ao Director Geral do Cootenéioso,
declara ao Sr. Inspector da Tbesouraria de Fazenda da
mesma Provincia, para que lh'o faca constar: la, quea
duvida relativa á porcentagem do: Collectores .e Admi
nistradores, já foi resolvida pela Ordem n. 100 dirigida
a essa Thesouraria em 17 do corrente mez: 2·, que é
bem clara a Ordem de 8 de Novembro de 1838 n.O 118,
e que, conforme a sua letra, dando-se qualq uer dos
casos ne11a fig'mados, os quaes não podem existir ao
mesmo tempo, visto que se excluem mutuamente, tem
lugar a restituição da siza .paga ou das letras passadas
para seu pagamento, em vIrtude de contractos ou arre
matacões de que é devida: 30

, que os herdeiros e ces
sionarios de quaesquer credores da Fazentla Nacional",
comprehendido:, os empregados publicos, não carecem
proceder por libe110 para se habilitarem a fim de rece
berem as quantias, que nas Repartições de Fazenda se
reconhecerem devidas, qualquer que seja a sua impor
tancia, porque nã~ vão demandar a mesma Fazenda por
taes divida, mas sámente mostrar a existencia denas, e
a legitimidaLle e -identidade de suas pessoas, sendo para
isto suflicientes e legaes as justificações perante o Juizo
dos Feitos conforme a Lei de 29 de Novembro de 1841,
e Regulamento de 12 de Janeiro de 1842, com appe110
ex-oflicio para a Relac10 do Districto, nã.o podendo outra
cousa entender-se da 'Urdem de 23 de _Jovembro de 1840,

P. F. II 25
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e das Instrucções de 10 de Abril de 1851: 4', que nM
póde o herdeiro ou cesiiionario de um credor da Fazenda
renunciar uma parte da divida nos autos de justificação
em que se trata de mostrar a existencia ele toda elIa, e
ainda que faça tal declaração inadmissivel, não lhe apro
veita, porque sempre a sentença ha de versar sobre a
totalidade da divida, e excedendo esta a 100~000 ha de
ser appeliada ex-officio e fôr julgada procedente a j u 
tificaçãO, sendo de notar que o credor até 100~OOO não
precisa de justificar judicialmente para se habilitar pc
rantE;l as Thesourarias, conforme a Ordem de 23 de No
vembro de 1840: 5: finalmente, qual o correctivo para
o caso em que a parte vencedora de combinacão com
a vencida, para evitar o pagamento dos 2 %, deixe de
tirar a 'entença e de dá-la á execução, está no qne dis
põe o Decreto n.O 413 de 10 de Junho de 1845, qlle de
clara nuHa qualquer quitação extrajudicial em fraude do
expo to, impondo uma multa ás partes, e ordenando
que os Escri vães remettão trimestralmente relacões de
todas as sentencas, que tiverem passado em julgado de
que se tenha averbado o imposto, a fim de se proceder
á fiscalisaçãO, e arrecadação do que estiver vencido;
e por isso, ainda que o vencedor não promova a execucão
da sentença, pMe a Fazenda Nacional proceder á êo
brança do dito imposto, não havendo, em vista de se
melhante providencia, necessidade de recorrer a dispo
siçoes anteriores já alteradas, ou modificadas.

AV. N.~02· DE 5 DE SETEMBRO DE 18<>3.

Por Consulta da Seccão de Fazenda do Cons lho de
Estado de 13 de Agosto ultimo, se decidio qlle as di'
posições do art. 7° da Lei de 24 de Ag'osto de 1841 n.· 191
estabelecem um direito novo, e que só compete o meio
soldo ás viuvas de Cirurgiões do exercito reformados,
que fallecêrão depois da data da pub,licação daquella Lei.

LEI N. 712 DE 16 DE SETEMBRO DE 1853.

Art. 1.0 Continuão em vigor, por mais cinco aonof', as
disposições do Decreto n.O 537 de 15 de Maio de 1850,
na parte em que concedeu diversas isenções e favores
á Sociedade de Colonisacão estabelecida na Cidade de
Hamburg'o, para fundacãó de uma Colonia Ag'l'icola em
teI'l'a pertencentes ao dõte da Princeza a Senhora D. Fran~
cisca, na Provincia de Santfl, Catharina.
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Ar't. 3. o As disposições do art. 1'7 da Lei n.· 601 de 18
de Setembro de 1850 fiCão extensivas aos estrangeiros
que fizerem parte de qualquer colonia fundada no Im
perio.

AV. N. 2'12 DE 22 UE SETEMBRO DE 1853.

o Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesou- \
raria de Fazenda da Provincia de Santa Catharina, para
a devida intelligencia, que o mesmo Tribunal, em se 
são de 19 do corrente mez, indeferia o recurso de José
Bonifacio Caldeira lele Andrade pelos seguintes funda
mentos,

Segundo o Regulamento de 15 de Junho de 1844 o lan
.çamento do imposto sobre lojas deve ser só um, quer
tenha por base o aluguel da casa para o pag'amento da
quota de 20 por 0/., quer o fundo capital do estabele
cimento para o da patente, e compr'ehenda aliás diversos
generos de neg'ocio, ou occupe mais de um pavimento,
porque, no 1.. caso dever-se-ha attender ao maior aluguel
em relação ás partes do edificio occupadas pelo ?egocio,
e no 2.· dever-se·-ha regular. a patente pelo capItal, qu~
se presumir empregado nos differentes misteres; sendo
todavia condição es encial, que tudo se possa compre
hender em uma só casa de commercio ou loja, tanto
o sobrado, como o pavimento terreo, tendo ambos as
mesmas entradas e sahidas, visto como o imposto recahe
sobre cada loja e não sobre cada genero de negocio. Se
porém no mesmo pavimento terreo e do mesmo edificio
mais de lima loja existe, ainda que pertencente ao
mesmo dono e de igual genero, mas que estejão de facto
separadas por portas di:fferentes ou divisãO do edificio,
como acontece ao recorrente, é fóra de duvida que, em
t~l caso, o lançamento deve ser distincto, e regulado
pelo aluguel de cada uma das lojas, ou pelo fundo que
se arbitral' a cada um dos estabelecimentos, segundo a
fórma do imposto que lhe competir, Comquanto pois
todo o riego~io 0.0 recorrente occupe o pavimento terreo
da casa, como se vê dos papeis juntos ao recurso, com
tudo, tendo elle effectivamente duas lojas distinctas (fa
zendas e ferragens) nas extremas do edificio, separadas
por paredes e portas, segue-se q ue o lançamento, de que
recol'l'eu, foi feito em regra, e nos termos do Regulamento
citado.
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LEI . 719 DE 28 DE SETEMBRO DE 1853.

Art. 20. Os proprios da Cl:lmara Municipal dR Côrte e
os do Collegio -Ped.ro 11 -ficão isentoH da decima ur
bana, e exonerados a mesma Camara e Collegio de qual
quer divida a que por semelhante titulo estejão obrigados
para com a Fazenda Nacional.

Art. 21. Ficão ü;entas dos impostos de siza e se110 as
compras que fizerem as Provincias, Camaras Municipaes,
ou quae quer Autoridades, de terrenos on predios para
aberLura, alargamento ou prolongamento de estradas,
ruas,. praças, e canaeE', ou para construcção de edificios
publIcos, pontes, fonte3, aqueductos, portos, cáes, pas
tag'ens, e quaesquer obras e e tabelecimentos destinados
á commodidade, decoracão e salubridade publica, com
prehendida a compra dós predios n. 50, 52 e 54 da rua
dos Pescal1ores, feita pela Camara Municipal da Côrte.

Art. 24. A3 dispoc:içoes dos §§ 1 a 7 do art. 11, e as
dos arts. 12. 14, 16, 18, 19, 20, 21 e 23 da presente Lei
terão vig'or desde a sua publicação.

LEI N. 720 DE 28 DE SETEMBRO DE 1853.

Art. 1.0 Os Ofliciaes, O.fficiaes inferiores e mais Pl'aças
do Corpo Municipal Permanente da Capital do Imperio,
terão direito a reforma nOI:; mesmos casos e com os soldos,
q ue, pela legislação existente, pertencem aos ofliciaes e
mais Praças do Exercito j e a' viuvas e filhos dos dito
Officiaes gozaráo das mesmas vantagens, que competem
ás viuvas e filhos dos do Exercito.

AV. N. 233 DE 26 DE OUTUBRO DE '1853.

o Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do The··
souro acional, em resposta ao Oflicio do Sr. I1JSpector
da Thesouraria da Pl'ovincia de Pernambuco de 30 de
Julho deste anno, sob n: 100, lhe declara que verifi
cando-se nas adjudicacões dos bens de raiz que em
partilhas São lancados á'Fazenda Provincial para paga
mento da taxa de heranca e legados a dacão in solu
tum da qual se deve o· imposto da siza, .e estando a
mesma Fazenda obrig'ada a todos os impostos gel'~es de
que não é isenta expressamente por acto legislativo.
e não havendo o artigo 21 da Lei n: '119 de 28 <ie Se
tembro ultimo comprel1endido as referidas adjudicações,
é claro que estilo sujeitas ao mencionado imposto.
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AV. N. 245 DE 10 DE NOVEMBRO DE 1853.

Illm. e Exm. 81'.- Recebi o Officio de 5 de Outubro
ultimo, sob n.· 48, em que V. Ex. dá conta de haver
ordenado ao Procurador Fiscal, que procede3se na fórma
da Lei para evitar o extravio dos bens do patrimonio
do Convento do Carmo da Cidade de Olinda, por lhe
constar que o respectivo Prior estava venJendo alguns
dos ditos bens, que não podem ReI' alienados sem a com
petente lieenca; e em resposta tenho de declarar a V, Ex.
que é mister' proseguir-se nos termos e mais diligencias
necessarias para segurança da Fazenda Publica; e veri
ficado o abandono ou extinccão de facto da Communi
dade e administração do Convento, proceder.se na con
formidade da Legislação em vig'or sobre bens vagos, para
serem incorporado ao dominio do Estado.

E porque possa succeder que appareça legitimo admi
nistrador, ou que o supposto abandono ou extincção se
não tenha verificado, ou se veritique, sendo certo que ha
dissipacão de bens com o fim de frustrar o direito even
tual da' Fazenda Publica, cumpre que se inventariem e
arrolem todos os bens, direitos e acções, para prevenir
se o descaminho delles; e reconhecendo-oe que sobre
alguns bens se derão contractos aleatarios, cumpre igual
mente que se providencie de modo que se observem as
disposicões da Lei de 9 de Dezembro de 1830, tanto nos re
feridos' contractos como nos onerosos, e nM só a respeito
dos immoveis como a respeito dos moveis e semoventes.

E por esta occasião julg'o conveniente declarar outro
sim a V. Ex., para remover futuras questões, que os
bens dos Conventos 'e Communidades Relig'iosas que se
extinguem não pertencem á Fazenda Provincial, nem as

.Assembléas Provinciaes são competentes para legislar
sobre taes bens. Pelo Acto Addicional á Constituicão do
lmpel'io só compete áquelJas Assembléas legislar' sobre
as corporações, e não dar destino aos seus bens, como
já foi declarado pela Resolução de 14 de Outubro de 1836 :
nem favorece a intelligencia contraria o argumento que
se pretenda deduzir da Lei que attribuio ás Provincias·
a renda do «evento», porquanto supposto na expressão
generica de «bens vacantes», ou na disposiçãO igual
mente generica da Grd. L. 2. 0 Tit. 26 § 17 « bens a que
não é achado senhor certo», estejão coruprehendidos os
denominados do evento, todavia differencãtl-Se estes das
mai especies de bens vagos, como o revêlao tambem as
proprias palavras de que se usa «beus do evento».
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Na verdade os bens das Oorporações Religiosas extinctas
estao nos IDesmos termos dos das pessoas que monem
sem descendencia, e sobre que nHO houve disposiçãO tes
tamentaria; por outro latlo, alguns ha que podem mesmo
ter a natureza de Capellas vagas sendo o resultado de
doações sob condições inherentes ~ Oapell.as, as quaes
pelo correr do tempo, e pda força e mfluenCIa das Ordens
monasticas passárão desapercebidas, convertendo-se no
patrimonio das Ordens, sem que se tivesse attenção al
guma ao seu fim e onus: outros sã.o o efreito de doaçoes
régias, de infracçoes e dispensas das Leis da amortiza
cã.o, muitos do esbulho e usurpaçoes: ou de leg'ados e
11e.ranças indevidas, e grande parte finalmente de bens
dos fieis para a sustentaçã.o do Oulto Divino; lião se
podendo portanto capitular sob a denominaçi1o de bens
do « evento ».

E ainda que se c0nsiderem os bens em questão como
bens « pro derelicto», nem por isso se confundirão com
os do evento: - estes S~LO aquelles de que trata a Ord.
do L. 3.· tit. 94, que sem dono andão vagando de uma
para outra parte, ou mudando como o mesmo vento
muda, d'onde lhe vem a denomilração; distingnindo-se
assim dos bens propriamente perdidos e que e achão,
que tem por consequencia senhor; e pois ainda que se
nhor certo não lhe seja achado, ainda que se considerem
tambem « inventos» não se podem todavia reputar do
« evento» ou do (q vento » conforme a phrase antiga e
da Ordenação; sendo vag'os, que nã.o pertencem á Faz:;enda
Provincial segundo a Leg'islaçao em vig'or.

AV. . 248 DE 17 DE NOVEMBRO DE 185:J.

Illm. e Exm. Sr.-Foi presente á Sua Mag'estade o Im
perador o Oflicio ele V. Ex. de 15 do mez proximo pas
sado, sob o qual remetteu, com intormação favoravel,
o requerimento de ~Ianoel Fig'ueirãa de Faria, pedindo
licença para permutar a casa terrea n.· 12 de sua pro
priedade, sita na rua das 1'rinchtüras des;:a Oidade, com
.a de n. o 42 da rua das Oruzes pertencente á Ordem Ter
ceira de S. Francisco, por estarem cumpridas as dispo
sicoes do Decreto n.'· 655 de 28 de Novembro de 1849:
o ":Mesmo Augusto '-- enhor houve por bem, ou vido o pa
recer do Conselheiro Pl'ocurador da Oorõa, Fazenda e
Sobel'ania Nal:Íonal, mandar declarar a V. Ex. que a
Lei de 9 de Dezembro de 1830, e Decreto de 2 de No
vembro de 1 49, só tem applicaçao ás Ol'dens Regulares,
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e não comprehendem as ardeu' Terceiras, Confrarias e
Irmandades, as quaes em o seu contractos se regem
pelos Compromissos respectivos, e disposições do Direito
Civil; sendo que pela Lei de 22 de Setembro de 1828,
art. 2. o, a subrogação dos bens inalienaveis compete aos
J 11 illes de La instancia.

ORD. I .251 DE 19 DE NOVEMBRO DE 1853.

o Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souroNacional, em resposta ao Oflicio do Sr. Inspector da
Thesouraria da Fazenda da Provincia do Para de 27 de Se
tembro de 1851, sob n,' 105, lhe declara que o art, 5." das
Instrucções do l.' de Setembro de 1836 é tão claro e expli
cito que nenhuma duvida póde suscitar sobre o direito de
exigir·se o imposto da siza das alienações do domimo
util e do usufruto; sendo a Ordem n.· 70 de 26 de Agosto
de 1844 exclusivamente applicavel ao se110 proporcional;
e portanto, caso se prove que das compras e vendas dos
terrenos foreiros á Camara Municipal dessa Cidade não
se tenha pag'o a respectiva siza, se deverá não só pro
ceder contra os Tabe11iães que intervierão nas Escripturas,
e quaesquer outros Empregados, por esse facto l'espon
sav:eis, como promaver a cobrança do imposto que ..e
estIver devendo, para o que devolve ao m.esmo Inspector
o original do resultado do exame que se mandou fazer
no livro das sizas.

Outrosim declara ao dito Sr. Inspector que a fraude
de pagar-se o referido imposto por precos menores do
que os das compras e vendas, em quanto nova Legislacllo
outra cousa nãO decretar a tal respeito, deverá ser punida
na fórma do Alvará de 3 de Junho de 1 09 § 9 in fine.

ORD. N. 252 DE 19 DE NOVEMBRO DE 1853.

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do The-
ouro Nacional faz ciente ao Sr. Inspector da Thesou

raria de Fazenda da Provincia do Pará de que, á vista
lias disposições do art. 35 do Regulamento de 10 de Julho
de 185C, identicas as do art. 20 do de 26 de A.bril de
1844, no qual a Portaria de 3 de Janeiro de 1850 de
clarou comprebendidas as cartas de liberdade para pag'ar
o seilo fixo de 160 réis, bem resolveu o mesmo 'r. Ins
pector a Consulta do Collector da Freguezia de S. 'aetano
em Offieio de 3 d Abril do armo pa sado, decidindo que
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taes cartas devião pagar o sobredito seno; e fica assim
respondido o seu Officio de 2 de Agosto ultiIL.o, sob n." 93.

AV. N. 257 DE 23 DE NOVEMBRO DE 185:1.

Illm. e Exm. Sr.-Respondendo ao Officie de V. Ex.
n° 13 de 22 de Agosto ultimo, tenho a, declarar, que pelo
art. 10 do Regulamento de 27 de Junho de 1845, que
estabeleceu e regul0l.l as excepções do art. 2° do Regu
lamento ele 9 de MalO de 18-1-2, ou marcou os casos, em
que' a arrecadação dos bens de defuntos e ausentes não
póde ter lugar, revogou o art. 11 deste ultimo Regulamento
na parte que exceptuava o easo, em que houvessem colla
teraes notoriamente conhecidos: cumprindo scientificar
a V. Ex. que o Aviso de 12 de Janeiro de 1846, que
corrobora a doutrina dos citados artigos, não é apocripho,
posto que não se ache na collecção.

DEe. N. 1285 DE 30 DE NOVEMBRO DE f853.

Art. 3.° Podem ser tratados durante as férias, e n1:l.o
se suspendem pela superveniencia de1las:

§ l.. Os actos de jurisdicção vaIuntaria, como testa
mentos, contractos, posses, e todos aquelles que fôrem
necessarios para conservação de direitos, ou que ficarião
prejudicados não sendo feitos durante as férías.

§ 2.° Os processos de Habeas·-Corpus, fiancas, forma-
cã.o, de culpas, e recursos crimes.. .
. § 3.° A dação e remoção dos Tutores e Curadores sus
peitos.

§ 4.° Os arrestos, sequestros, penhoras, depositos, pri
soes civeis, embargos de obra nova, e suspeições.

§ 5. ° As causas de liberdade, alimentos provisionaes,
soldadas, e interdictos possessorios. .

Ad. 7: Fica elevada a alçada das Relações á quantia
de dous contos de réis; a dos Juizes de dirE'ito em cor
reicã.o; do Civel, dos Feitos da Fazenda, Orpbãos, Ausen
tes; e MunicipaeR, a duzentos mil réis; e dos Juiz.es de
Paz a cincoenta mil réis.

DEC. N. 1298 DE 17 DE DEZEMBRO DE 1853.

Hei por bem declarar que a jurisdicçãO privatiya, que
pelo art. 4.° da Lei n" 242 de 29 de Novembro de 1841
compete ao Juiz de Direito da Capital da Provincia do
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Rio de Janeiro para conhecer dos Feitos da Fazenda,
subsiste e continuará a ser e.xercida a respeito dos Feitos
da Fazenda Provincial, entendendo-se a extincCãO deter
minada pelo art, 78 do Decreto n: 736 de 20 de Novembro
de 1850 limitada s6mente á parte relativa ao conheci
mento dos Feitos da Fazenda Geral, que São os que
devem correr perante o Juizo dos Feitos da Côrte.

CIRCULAR DE 31 DE DEZEMBRO· DE 1853.

o Visconde de Paraná, Preside.nte do Thesouro NacionalJ

declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda,
que devem considerar como provisorias as Lotaçoes dos
Ufficios de Justiça 2 Beneficias ecclesiasticos, que têm
sido remettidas ao Thesouro Nacional, sem os competentes
processo!', os quaes cumpre que sejão enviados ao mesmo
Thesouro, afim de serem examinade- e approvados, quando
se achem regularmente feitos.

ORD. N.9 DE 11 DE JANEIRO DE 1884.

Illm. e Exm. Sr.-Respondendo ao Officio de V. Ex. de
17 de Dezembro ultimo, sob n.O 73, tenho de declarar
lh.e, que fica approvada a soluçao por V. Ex. dada á
Consulta do Juiz de Paz da Freguezia dos Guarulhos,
« se os processos e requerimentos, que correm no Juizo
de Paz são sujeitos á taxa do sello ll, visto ser a mesma
solUÇão conforme ao art. 52 do Reg. de 10 de Julho de
1850, que isentou os ditos processos e requerimentus da
referida taxa, e á Ordem do Thesonro Nacional n: 203
de 25 de Agosto de 1852, que assim o declarou.

ORO. N. 14 DE 14 DE JANElRú DE. 1854.

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, para H-guIar a execnçao do § 16 do art. 11
da Lei n.O 628 de 17 de Setembro de 1851, que manda
reduzir a dinheiro os objectos de ouro, prata e joias, que
se achem em deposito nos Cofres Publicas, e não tenhao
sido levantados dentro do prazo de 5 annos: ordena se
observe o seguinte:

Art. 1. o Findo o prazo de 5 annos de estada em depo
sito, marcar-se-ha, por annuncios repetidos, o de 30 dias
continuas para que as parte interressadas, seus pI'oeu
radores, tu tores e curadores reclamem o que lhes fôr a
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bem: cumprindo que em taes annuncios se mencione a
data da primitiva entrada dos objectos em deposito, sua
origem, valor, e todas as circumstancias inherentes ao
deposito, e que constarem da respectiva escripturação

Art. 2: No caso de não haver reclamação, separar-se
ha toda a prata e ouro, que puder ser convertida em
100eda, dando"se immediatamente conta ao Tribunal do
Thesouro de sua quantidade, qualidade e valor; e, a
que não fôr susceptivel de tal conversão, se venderá em
leilão cl1lte o Juizo dos Feito' da Fazenda, recolhendo-se
o producto no cofre re:pectivo, com todas as declaraçõe
precisas para conhecimento de sua origem, e da pessoa
a quem pertence, não devendo deduzir-se desse prodllcto
quantia alguma sob c;ualquer pretexto que seja.

Art. 3: No leilão, de que trata o art. antecedente,
jámais deverá o ramo ser entregue por menor valor do
que o constante da avaliacão feita ao tempo da entrada
do objecto em deposito. .

Art. 4.0 O prazo da estada em deposito será contado
do dia em que púa esse fim houver sido qualquer objecto
en tregue ao Collector, ou a outro qualquer Agente da
Fazenda Publica, na fórma dos respectivos Regulamentos
e Ordens em vigor.

Art. 5.· As disposicões dos artigos antecedentes serão
desde já executadas ã respeit0 das obras e peças de ouro,
ou joias existentes em deposito desde antes do Iode Ja
neiro de 1847.

Art. 6. 0 A execucão deste Regulamento fica na Côrte
incumbida á Recebedoria do Municipio, sob immediata
inspeccão e direccão da Directoria Geral do Contencioso,
e nas' Provincias' a cargo das respectivas Thesourarias
de Fazenda.

AV. DE 16 DE JANEIRO DE 1854.

Remetta V. S. por cópia ao Procurador dos Feitos ~a
Fazenda da Côrte, a inclusa relação das Capellas eXIS
tentes no Cartorio da Provedoria da meema Côrte, que
acompanhou o Oificio do respectivo Juiz datado de 5 do
corrente, afim de que o dito Procurador promovendo as
diligencias necessarias verifique: 1.0 Se taes Capellati
fôrão instituidas com a licença competente na fórma do
Alvará de 9 de etembro de 1769 §§ 17 e 18: 2. 0 Se se
podem con iderar como Capel1as, em face da Ord. L. o 1. o

tit.. 52 53, e lval'á de 14 de Janeiro de 1807, e no
caso de serem consistentes em bens immoveis, ou nos



- 39õ -

que conforme o Direito se 1'hes equiparão, não incorrêrão
na penas das Leis d'Amortização, e Provi ão do Desem
bargo do Paço de 26 de Junho de 1769, que manda se
questrar os possuidos sem di'pensa da Lei d'Amortização,
ainda mesmo os que adquiridos fôssem. a titulo de Ca
pella ou encargo simples de missa; tendo em vista a
dispusiçãO do Alvará de 16 de Setembro de 1817, não

Ó os adquiridos até aquella data, como quanto ao pa
gamento do.> competentes direitos; devenr\o o mesmo
Procurudor conforme o resultado deste exame, proceder,
de que dará cumpr"idll conta, na fórma das respectivas
Leis ou na conformidade do citado Alvará de 1 07, se
gundo as diversas hypotheses, informando quaes as pro
videncias que requerer a bem dos interesses da Fazenda
Nacional.

AV. .19 DE 25 DE JA: "EIRa DE 'l854.

o Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do The
SOO1'O racional, reconhecendo por informação da Direc
toria Geral do Contencioso, qne por fallecimento da l.'
mulher de Luiz Antonio da Silva se proce~lêra a inven
tario, no qual fôrào uma casa e vario$ escravos do casal
separados para pagamento das dividas ju 'tificadas, sendo
esses bens adjudicado:; ao viuvo inventariante por haver
este pago as mencionadas dividas, o que effectuado e
entendeu ser devida a siza e meia siza, não ~ó pelo
acto da separação de bens na partilha para esse pag'a
menta, como pelo da adjudicação dos mesmos ao dito in
ventariante, declara ao r. In~pector da Thesoural'ia de
Fazenda da Provincia do Rio Grande do Sul, que não
póde semelhante divida estar inscripta como haver do
Estado, nem proceder-se judicialmente por sua uulla
existencia, e menos pelo que toca á meia siza, visto que
pertencia á Fazenda Provincial, caso devesse ser exigida.

AV. . 2'1 DE 25 DE JANEIRO DE 1854·.

o Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro r acio!1al, em resposta ao Oflicio do Sr. Inspector
da Thesouraria de Fazenda da Provincia do Ceará de 23
de Dezembro proximo passado, sob n. o 96, a respeito de
um f::itio no :< Riacho Fundo» e de meia legua de terra
na ribeira do « Pirangi », no lugar denominado « Boa
Esperança» adjudicados á Fazenda "acional na execu
çao promovida contra José de Queiroz Lima; declara ao
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mesmo Sr. Inspector que, na conformidade da Ord. liv.
2.· tit. 53 § 7:, e Regimento dos Contos Cap. 82, cumpre
mandar notificar o executado para a remissão, e sendo
lancado desta, devem os ditos bens ir de novo á praça
pplô valor da adjudicação, para o que a!?-daràõ em pre
crão tanto tempo quanto tenhão andado e sido apregoados
~nteriorrnente; ficando a mesma Thesolll'aria autorisada,
caso não apparecão lancarlol"es, a pô-los novamente em
praça até haver "licitante, precedendo sempre nova ava
liaç!to.

AV. N. 34 DE 9 DE FEVERE1RO DE 1854.

Illm. e Exm. Sr.-Accusando o recebimento do Aviso
que V. Ex. me escreveu com data de 12 do mez pl'O
ximo findo, acompanhando cópia do Omcio de 16 de Se
tembro ultimo a V. Ex. dirigido pelo Presidente da Pro
vincia do Ceará, solvendo duvidas sobre o pagamento
da Dizima de Ohancellaria, no caso de composiçãO ami
gavel das partes, valor pelo qual se deve fazer esse
pagamento, e se á parte vencedora ou vencida pertence
satisfaze-la, tenho em resposta de declarar a V. Ex.: L·,
que o imposto de 2 por .,. que substituio a Dizima da
Chancellaria no caso exposto, é devido pela importancia
do pedido e vencido, e não por e:ffeito da composiçãO
realizada na execução, visto que taes composições terião
o mesmo e:ffeito que o art. 3.· do Decreto de 10 de Junho

. de 1845 quiz evitar, quando trata da quitação extra
judicial: 2.°, que em regra não procedeu o Juiz nojul
gamento da composição á vista do citado Decreto de 10
de Junho de 1845 art. 3.· e o de 9 de Abril de 1842 art. 2.°
!:i 4:, porquanto de sua sentença resultando o termo final
aa causa, e importando ellaquasi uma quitação judicial,
quer na hypothese do Decreto de 1842, quel' na do art.
3.· do de 1845, cumpria a elIe Juiz fazer effectivo o pa
gamento do mesmo imposto para prevenir qualquer
fraude: 3.°, finalmente, que em todo o caso a parte ven
cida se acha obrigada ao imposto, sendo que contra ella
se deve proceder t:om a celeridade precisa.

AV. .38 DE 10 DE FEVERE1RO DE 1854.

Illm. e Exm. Sr.- Em additamento ao meu A.viso de
12 de Janeiro ultimo, em que participei a V. Ex. haver
transmittido ao Sr. Ministro da Fazenda cópia do seu
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Oflicio de 16 de Setembro do anno passado, relativo ás
duvidas ahi suscitadas sobre o pagamento da dizima de
Chancel1aria no caso de composição amigavel das partes,
valor pelo qual se deve fazer esse pagamento, e se á
parte vencedora, ou vencida. pertence satisfazê-lo; tenho
de significar a V. Ex., ]Jara sua intelligencia, que em so
luçr.o áquelIas duvidas, me commuuicou o Sr. Ministro
da Fazenda, por Avi 'o datado de hontem, o seguinte:
I", que o imposto de 2 por °io, que substituio a Dizima
de Ohancellaria, no caso expusto, é devido pela impor
tancia do pedido e vencido. e não por etreito de compo
siç~o realizada na ex.ecuçilo; vi to que taes composiçoes
tenão o mesmo eifelto que o art. 3" do Decretu de 10
de Junho de 1845 quiz evitar, quando trata de quitacão
extra-judicial; 2°, que em regra não procedeu o Jíliz
no julgamento da composiçãO, á vista do citado Decreto
de 10 de Junho de 1<!35 art. 3°, e o de 9 de Abril de
1842 art. 2° § 4°; porqllanto de sua sentença resultando
o termo final da causa, e importando elIa quasi uma
quitacão judicial, quer na hypothese do Decreto de lb42,
quer 'na do art. 3.° de 1845, cumpria a elle Juiz fazer
eifectivo o pagamento do mesmo imposto para prevenir
qualquer fraude; 3°, finalmente, '!ue em todo o caso, a
parte vencida se acha obrigada ao imposto, e contra elIa
se deve proceder com a celeridade possivel.

AV. N. 56 DE 2~ DE FEVEREIRO DE 1854.

Em resposta á consulta qne faz o • r. Administrlldor da
Recebedoria do Municipio da ôrte, em seu Oflicio n. 622
de 15 do corrente, sobre o modo de proceder na cobrança
da meia siza da venda de escravos, feita por Agentes de
leilões, competentemente matriculados; entrando em du
vida, em vista do que dispõe o Decreto n. lGl e art. 18
do Regulamento de 11 de A.bril de 1842, se deve cobrar-se
a mela siza de qualquer preco por que se vendão os e 
cravos nas referidas Agencia's, ainda mesmo que pareça
diminuto: declaro, para sua intelligencia e execução
que pelo art. 70 do Oodigo Oommercial, os Agentes de
leilões têm fé publica na venda de fazenda", e outros
etreitos que pelo mesmo Oodigo ~e mande fazer j udicial
mente, ou em hasta publica.

E bem que o caso da venda de escravos nM se ache
dentro da letra do mencionado artigo; todavia, por pari
dade de razão, não se demonstrando má. fé, devem-o e
attender ás contas de venda de que trata o art. 72 do
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mesmo Codigo para a cobranca da meia iza; não sendo
applicavel ao ca. o a dispo;;içitÔ do art. 1 do Regulamento
citado pelo Sr. Admini tractor visto que e ta disposicãO
se basêa na hypothese de fraude, e occultacilo do ver
dadeiro preço da venda; o que no facto em" questão se
não póde suppôr ou se não deve suspeitar: sendo por
tanto a base da taxa o preco da venda feita em leilão,
e não o valor que se arbitra.

AV. N. 63 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1854·.

o Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazendada Provincia de S. Paulo, em soluoão ao seu Ofliciu
n. 2 de 24 do mez proximo passado: 1ô, que restituiçao
da iza, que reclama José Moreira Maciel, lhe deve ser
feita integralmente, menos a porcentagem deduzida pelo
Collector da Villa de Arêas da parte da eiza por el!e ar
recadada, na fórma do disposto na Ordem de 22 de Julho
de 1839, n. 157; 2·, que esta restituição podia ser feita
paC' simples requerimento da Parte á Autoridade com
petente, que á vista cijt. s~ntençl;t annul1atoria da venda
ou arrematação, a poderia ll1contmente mandar effectuar,
visto 'er esta materia propl'ia do contencioso adminis
tC'ativo; e que assim tem lugar o pagamento elas custas
requerida e e pecialmente as do Juiz e Ofliciaes doJuizo
do::; Feitos, na fórma do art. 50 da Lei de 28 ele Outubro
de 1848, e Ordem de 14 de Outubro ele 1843, e 29 de
Dezembro de 1845; 3·, que a porcentagem cobrada pelos
Empregados do referido Juizo dus Feitos deve ser resti
tuidae reposta, proçedendo-se para isto na fórma da Lei;
e 4°, finalmente, que antes de e:ffectuar-se a restituiçãO,
deve-se verificar se com effeito foi cobrada a ultima letra
de 50~ de que trata o sobredito Oflicio.

DECR. . '1343 DE 8 DE MARCO DE 1854.
o

Suscitando-se duvida na arrecadacão do seno de heran
ças e le~'ados, á vista da Lei de 11 de Ag'osto de 1831, se
os ascenuentes e descendentes, a que a mesmfl lei se refel'e,
e achão ou nM comprehendidos na isenção estabelecida.no

§ 8· do Alv. de 17 de .Junho de 1809; e tendo OUVIdo
a competente Secçã do Conselho de Estado :-Hei por
bem. em conformidade da Minha Imperial Resolucão de
11 Je Fevereiro d') corrente anno, declarar quê uni
ca:nente tem direito ao gozo da Íflenção e favores
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concedidos pelo citado Alv. de 17 de Junho de 1809
§§ 8° e 9°, os ascenclente~ e de cendentes que sao os
herdeiros necessarios ou forçados.

AV. N. 78 DE 16 DE MARÇO DE 1R54.

Illm. e Exm. Sr.-Sendo a regularidade do registro das
Capellas e competentes Tombos na fórma da Ordeno livro
1", tit. 50 §§ 2° e 3°, e Regulamento de 2 de Outubro
de 1851 S 7" art. 44, um dos meios mais efficazes não só
para deyidanlente fiscalizar-se a administração das ditas
Capellas, como reconhecer-s~ a devolução dellas para o
Estado, qnando esta se venfique' mas constando que
na Provedoria das Capellas do Municipio desta Côrte não
existe o livro daquelle registro; tenho por convenieItte
requi'itar de V. Ex. a expedicão das ordens precisas para
que, na fórma do citado artig'o do Regulamento de 2 de
Uutubro de 1851, sejão nas Provedorias creados os men
cionados livl'oS de registro das Capellas e seus Tombos.

AV. N. 84 DE 27 DE MARCO DE 1854..
O Visconde de Paraná, Pre idente do Trihunal do The

souro Nacional, constando do Officio do Procurador Fiscal
da Thesouraria da Provincia da Bahia de 23 de Fevereiro
ultimo, que na mesma The ouraria se tem mandado abonar
a quarta parte da rêlza dos Processos, e Autos, em que
a Fazenda Publica decahe de acção, ou dos instrumentos
de sentenças, que as partes ext~ahem para poderem obter
execução dos julgados profendos em seu favor, e não
das Preeatorias e instrumentos de sentenca, pas:ados a
favor da Fêlzenda Publica, quando esta têm necessidade
de dar celeridade ao andamento dos seus Feitos, declara
aos 81'S. Inspectores das Thesourarias de Fazenda que
tal intelligencia dada ao art. 8° das Instrucções de 28
de Abril de 1851 não é fundada em sua litteral dispovi
Ção ; e que na conformidade do art. 50 da Lei de 28 de
Outubro de 1848 não estão sujeitos o Cofres Publicas ao
pag'amento de custas provenientes de salarios do Juiz,
Escrivão, e Officiaes do Juizo dos Feitos, ainda mesmo
a quarta parte da raza dos Instrume~tos de Sentença, e
outros quaesquer passados a beneficlO das partes ven
cedoraR, que contendêrão com a mesma Fazenda, e que
a quarta part~, que as citadas Instrucções mandão abo
nar aos ESCl'lvãeS, s6mente tem lugar quando taes
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Instrumentos, e Precatorias são extrahidos, promovidos
e passados pOi llarte da Fazenda PuOlica.

AV. N. 85 DE 28 DE MARÇO DE 1854.

Illm. e Exm. Sr.-Foi presente a Sua Magestade o Im
perador o Officio do Juiz de Direito da Comarca do Pe
nedo nessa Provincia, na qual participando haver rece
bido o Decreto n. 834 de 2 de Outubro de 1851 em temno
que lhe não deu lugar para fazer correição em todos 'os
termos de sua Comarca, reJP.ette em cumprimento do
art. 49 § 2° do citado Decreto, as ralaçoes de Capellas,
Confrarias, Ordens Terceiras, e respectivos documentos,
para que se delibere, quaes as que estão no C11S0 de ser
incorpol'adas á Corôa segllndo o Alv. de 14 de Janeiro
de 1807; e se os bens que estão possuidos 5em licença
devem ser tomado.> para a Fazenda Nacional: e o mesmo
Augusto Senhor manda declarar a V. Ex. a fim de que
o faça consta.r ao referido Juiz, o seguinte.

Pelas menC'.JOnadas relações s~ reconhece que toma elle
a palavra Capella em um st:ntldo lato, e não no da Ord.
L. l° T. 62 § 53, a que por certo se refere a mesma Ord.
T. 62 § 50, cuja duutrina foi compilada no Regimento
das correições, annexo ao citado Decreto de 2 de Outu
bro de 1851 art. 49 § 2.0

Da doutrina ahi estabelecida se deduz que é propria
mente Capella o vinculo que tendo certo premio para o
A.dministrador, todo o mais rendimento é para o encargo
pio; não se julgando porém de Capella os bens, que se
achão sujeitos a algum encarg'o pio.

Quanto aos lo' cumpre que por meio de exame nos
respectivos titulos se verifique em correição: 1", se fôrào
instituidos com a competente licença do Governo, na
fórma da Lei de 9 de Setembro de 1769 §§ 17 e 18, ou se
estão possuidos sem titulo para proceder-se na fórma do
Decreto de 17 de Julho de 1679; 2°, se bxiste legitimo
Administrador na fórma da instituiçãO, ou se são ille
g-itimos, para proceder-se á sua incorporação aos Proprios
Nacionaes, na fórma do Alvará de 14 de Janeiro de 1807 ;
3", se seu rendimento é insignificante para serem abolidas
de conformidade com o que determina o AI vará de 9 de
Setembro de 1769 § 21 e seguintes, e Decreto de lO de
Noyembro de 1798; 4", se os encargos são cumprido>:
para proceder-se segundo os Alva.rás de 15 de Mal'ço de
]614, 22 de Outubro de 1642, 13 ele Janeiro de 1615, 5
de Setembro de 1786,9 de Março de 1787 e 26 de Janeiro
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de 1188, e Lei de 6 de Novembro de 1821. E no caso de
. e acharem vagos, ou por falta de legitimo administrador,
ou extincção de successão, ou por commisso, proceder
se-ha á sua incorporação aos Proprios Nacionaes na fórma
da Lei de 28 ele Setembro ele 1629, Decreto de 17 de Julho
de 1679, Alvará de 23 de 1\Iaio ele 1775, 2 de Dezembro
de .1791, e 14 de Janeiro de 1807; e como declarado foi
pelo Regimento n. 834 de 2 de Outubro de 185l.

E pelo que respeita aos segundos (bens com algum en
carg'o pio) além do que toca á satisfação do encargo,
etc., deve- e examinar em relaçilo aos interesses da Fa
zenda Nacional, se conl'istem em bens de raiz, ou em
outros quaesque.r a estes equivalentes na fórma de Di
reito; e se têm as corporações de mão-morta licenca
expressa para os possuir, ou gozão do indulto concedid.o
pelo Alvará de 16 de Setembro de 1817, ou se aehão com
prehendid.os no prazo da Ord. L. 2· T. 18 § 1·, e na hy
pothese do Alvará de 16 de etembl'o de 1817; se os
direitos respectivos fôrão pag'os; e do contrario proce-·
der-se na fórma de Direito, ou das Leis da Amortizaçã.o.
E por que estas differentes bypotheses só podem ser ve
rificada' por meio de um exame profundo sobre di,ersos
pontos, e em presença de documentos, é semelhante a
attribuicão especial dos Juizes a cargo de quem estãO os
negocias da Provedoria, ou dos Juizes de Direito em
correi CãO.

ÁcÚca dos bens de raiz não encapellados, possuídos
sem licença ou dispensa das Leis da Amortização, achan
do-se em vigor o estabelecido pela Ord. L. 2" T. 18 com
a excepção do Alvará de 16 de Setembru de 1817, nenhuma
duvida póde haver sobre a exacta applicaçã.o das penas
impostas pelas Leis respectivas.

E pelo que toca á venda dos terrenos, a que alI ude o
Juiz de Direito em seu Officio, sem prévia Licença do,
Governo, na fórma da Lei de 9 ele Dezembro de 1830 e
Decreto de 28 de Novembro de 1849, convém declarar
que é nuUa; porquanto qualquer Lei da Assembléa Pro
vincial que a autorisasse, por incompetente não a póde
fundamentar; sendo mister que se dirija a ordem ~o G,o
verno Imperial conforme o mencionado no Decreto de
1849 para a regular: cumprindo que no entretanto se pro,
ceda judicialmente nos termos de sua reinvindicação. "

Para que, pois, na conformidade do que fica expostQ
proceda o Juiz de Direito· da Comarca do Penedo, env.iQ
a V. Ex., para os devolver a este, as relações e. doeu"
mentos que acompanhárão o Beu respectivo OffiClO. I

P. F. 11 26
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AV. N. 88 DO 1° DE ABRIL DE 1854.

Illm. e Exm. Sr.-Tendo noticia, por communicações
officia.es do Procurador Fiscal da Thesouraria de Fazenda
dessa Provincia, que, em execucão da Lei da respt::ctiva
Assembléa Legislativa de 9 de Agosto e Regulamento de
12 de Setembro de 1850, que obriga a Fazenda Nac anal
ao pagamento das despezas com o calçamento das ruas
em frente de seus predios; e do art. 2° do Regulamento
de 20 de Fevereiro deste anno, e Lei de 30 de Maio de
1853, contendo igual disposiçãO, se fizera sequestro em
um predio naciona.l e seus respectivos alugueifl, por
parte da Thesouraria dessa Provincia, para indemnização.
das despezas com o calçamento da rua em frente de um
predio nacional; e sendo semelhante legi::ilação e pratica
contrarias á doutrina das decisões por diversas vezes dadas
sobre a materia, pois que a Fazenda Geral não póde ser
obrigada aos impostos Provinciaes ou Municipaes nem
a quaesquer outras despezas decretadas por Leis Pro
vinciaes; sendo que no caso de julg'ar-se a Fazenda Pro
vincial credora da Geral, ou esta daquella, deve recla
mar-se a divida da Autoridade competente, afim de
proceder-se na fórma da Lei ao reconhecimento da mesma
divida, e requisitar-se o credito necessario para reali
zação do seu pagamento.

AV. N. 99 DE 9 DE MAIO DE 1854.

o Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, solvendo a duvida proposta pelo Procu
rador Fiscal da Thesouraria da Fazenda da Provincia do
Piauhy, em seu Officio de 9 de Março ultimo, se em vi~ta

do final da Ordem de 13 de Julho de 1844, as quantIas
que se lançarem sobre o valor dos objectos adjudicados
à Fazenda Nacional, e que com abatimento da quarta
parte tiverem andado em praça,. devem reverter a favor
dos execntados, ou em benefiCIo da Fazenda: declal.'a
ao Sr. Inspector da mesma Thesouraria, para fazer cons
tar ao referido Procurador Fiscal, que, depois da adjudi·
cação, sendo intimado o executado para remir os bens, e
não o fazendo este no termo da Lei, ha lugar a praça pelo
valor da adjudicação; e então todo e qualquer augmento
ou excesso de preco da. adjudicacãO, que se obtiver em pra
ca, pertence á Fazenda Nacional, attentoR os eifeitos da
mesma adjudicaçao; sendo que no caso de não obter·se
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preço igual, ou superior ao valor da adjudicação, deve-se
prevenir o Tribu naI do The ouro para providenciar o que
julgar conveniente, ou resolver a incorporacão aos Pro
prios Nacionaes. E outro sim, declara ao Sr. Inspector que
fica autorisaclo par>l realizar as despezas precisas para o
andamento dos processos, de que trata o mencionado
offieio, e de todos os semelhantes.

AV. N. 102 DE 16 DE MAIO DE 1854.

Illm. e Exm. Sr.-Tenho presente o Aviso de 6 de Maio
ultimo, em que V. Ex. transmittio-·me cópia authentica
dos Provimentos dados em correição pelo Juiz de Direi·
to da Comarca do Principe Imperial, na Provincia do
Piauby, afim de que resolvesse o que fôsse conveniente
a respeito de alg"umas providencias que entende com a
Legislacão de Fazenda.

Dos referidos Provimentos sómente os de 3 e 7 de Julho
de 1852 são concernentes á materia fiscal.

Á cêrca do 1.. relativo ao se110 das herancas imposto
hoje Provincial, a excepcão do Municipio da Côrte, nada
se me offerece dizer. Peló qne toca ao outro, versandoc 1.0,
&obre siza cu meia siza dos bens adjudicados nos inventa
rios e partilhas para pag'amento das dividas do casal; 2. ,
sobre a habilitacão dos herdeiros co11ateraes notoriamente
conhecidos, na "arrecadação das heranças jacentes; e 3.",
sobre a importancia de impostos de siza, meia siza, e
da taxa de escravos, e sobre o 8ell0 proporcional dos
quinhões hereditarios: cabe-me observar a V. Ex. que no
1.. caso a exigencia da siza e meia siza offende eviden
temente as Ordens de 18 rle Setembro de 1851 n. 228,
e 23 de Ag'osto de 1850; no 2.· caso a deci~ão do referido
JuiL: contraría manifestamente a disposiçãO do art. 1.0 do
Regulamento de 27 de Junho de 1845, conforme o decla
rou o ATiso de 12 de Janeiro de 1846, e Avison. 257 de
23 de Novembro de 1853; e no 9'· caso a explicaçãO dada
foi curial, menos na parte relativa ao pagamentu do seno
dos quinhões hereditarios, como fazendo parte das cus
tas, comquanto pareça summamente fiscal.

Assim, pois, embora em alg'uns casos o Juiz da Correi.
cão exorbitasse, proferindo decisões contrarias ás Leis de
J.'azencla, attendendo ao zelo pela fiscalisacão das rendas
publicas, que prova o seu procedimento, me parece que
bastará ser sómente advertido sobre os pontos em que
se afastou do texto da Lei, declarando-se por essa occa
SiãO que nã0 lhe é licito estatuir regra em materia de
arr€Cadação de impostos; cumprindo-lhe sómente velar-
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sobre a execução dos Regulamentos fiscaes dentro das
attribuições que elles lhe .conferirem; podendo represen
tar o que lhe parecer' utll a l)eID da arrecadação e fis
calisação dos impostos, cuja liquidaçã.o ou inspecção com
pe~ir ás A.utoridades Judiciaes.

AV. N. -l07 DE 26 DE MAIO DE 1804.

Resolvendo a duvida proposta a V. S. pelo Collector
das Rendas Geraes do Piauhy, sobre se estã.o sujeitos
ao imposto do sello os livros que os Vigarios devem ter
para registro das declarações da" terras possuidas, de
claro a V. S., para o fazer constar ao mesmo Collector,
que taes livros não são obr!gados á referid.a taxa, por
que não estão comprehendldos no respectIvo Regula
mento.

AV. N. 116 DE 10 DE JUNHO D111854.

Em oluÇão ao que representou o Collector das Ren
das Geraes do Município da Estrella, em Officio dirigido
a V. S., fIe 24 de Maio ultimo, cumpre responder-lhe,
que a isenção do imposto de 2 por •/0' de que trata o
3ort. 10 do Regulamento de 9 de Abril de 1842, em vigor
conforme declara o Aviso de 2 elo mesmo mez de 1853,
não comprehende as viuvas que durante a demanda . e
casão, e os orphãos que sahem da tutela por qualquer
dos modos admittidos em direito.

AV. N. '120 DE 19 DE JUNHO DE 1854.

A.o que perg'unta o Collector das Rendas Geraes da
Parahyba do Sul, em Oflicio que a V. S. dirigio em 5
de Maio pas 'ado, deve responder-se que o imposto de
2 % sobre o valor das cousas demandadas cobra-se nos
termos do § 4.° do art.2.o do Regulamento de 9 de Abril
de 1842, e Aviso de 5 de Agosto de 1843 das ctesistencías
9.ue são levadas a efi'eito judicialmente e com as forma
lIdades legaes, e se assim foi a de que trata, deve exigir
o correspondente imposto, na fórma da Lei: quanto á
transferencia do direito e accão contra o devedor, nã.o
extingue ella a causa, porquanto passa o credito ao cre
dor subrogado em todos os direitos, accões e privilegias
a elle annexos, não se devendo portanto' exigir a decima,
mas sim esperar que termine o processo, para que em
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tempo competente seja satisfeita, na fórma da Lei, cum
prindo, todavia, investig'ar-se se a transferencía importa
a solnção do debito e a descarga do devedor, para, con
forme a1l circumstancias, proceder ulteriormente nos ter
mos do art. 3.° do Decreto de 10 de Junho de 1845.

OFF. N. 123 DE 26 DE JUNHO DE 1854.

Illm. e Exm. Sr.-Verificando-se no Thesouro Nacional
que nos autos entre partes o Coronel José Joaquim dos
S\tntos e sua mulher, e Francisco Antonio da Costa Bar
radas e sua mulher, juntou-se ou escreveu-se em papel
ellado na Villa da Pal'ahyba do uI, da Provincia do Hio

de Janeiro, quando aliá' esse uso está actualmente limi
tado ao Municipio da Côrte: tenho por conveniente re
qui itar de V. Ex. a adopção das providencias precisas
para que cesse alli um tal abu o, e se .previna o appare
cimento delle em outros lugares.

AV. N. 125 DO 1° DE JULHO DE 1854.

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao Officio de V. Ex. de 19
do mez pl'oximo passado, transmittindo cópia de um Of
ficio do Juiz de Orphãos da Cidade de Paraty com o ba
lanço e exame a que se procedeu no cofl'e dos- orphãos,
aberto por fallecimento do respectivo Thesoureiro, tenho
de declarar a V. Ex., para o fazer constar ao referido
Juiz, que os bens encontrados no cofre dos orphãos sem
se saber do senhor ou dono a quem pertencem, entrão
na classe dos vagos, e são portanto da Nação; e que as-
im é mister que se preenchão as formalidades legaes

para se verificar se não apparece legitimo dono, afim
de nesse caso serem considerados taes, e julgar-se a sua
consequente devoluçãO ao dominio do Estado.

DECR. N. 1405 DE 3 DE JULHO DE 1854.

Art.1.° Opremio que ao testamenteiro compete, quan~
do não é herdeiro ou leg'atario, será em attencão ao cos
tume do lugar, quantia da herança, e trabalho da liqui
dação, arbitrado pelo Juizo dos Residuos e Capellas, com
os recursos leg'aes.

Art. 2.° O referido premio não poderá exceder de 5 ·/0'
e será deduzido sómente da terc'a, quando houver
ascendentes, ou descendentes, e de toda a fazenda liquida,
em outros casos.
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AV. N.134DE 15 DE JULHO DE 1854.

Havendo Albino José dos Rei:; recorrido para o Con
selbo de Estado da decisão contra elle proferida pelo
Tbesour0, na questão da arrecadação que f~z o Dr. Juiz
dos Orphãos e Aus~ntes da Côrte, dos bens da intestada
D. Rita Rosa dos Reis, irmã g'ermana do Supplicante, foi
a maioria da Secc~"tO de Fazenda do mesmo Conselho de
parecer que devia" sustentar-se a resolllçãO do 1'hesouro,
porqlle julgava claramente revogado o Regulamento de
9 de Maio de 1842, na parte relativa á arrecadação dos au
sentes pelos collateraes ditos - notoriamente conbecidos
- entend 'nd.) que o Aviso de 28 ue Julho dPo 1845 é sómen
te explicativo do citado Regulamento de 1842, em virtude
do qual se bavia feito a arrecadaçã.o de qlle nelle se trata,
naturalmente porque ao tempo dessa arrecadaçã.o ainda
vigorava aql1elle Regulamento, nada tendo tal explicaçã.O
com a doutrina estabelecida pelo Regulamento de 1845.
E conformando-se Sua Magestade o Imperador por sua
immediata Resolucão de Consulta de 22 de Abl'il ultimo
com este parecer," as im o cOlllTllunico a Vm. para seu
conbecimento.

L. N. 776 DE 6 DE SETEMBRO DE 1854..

Art. Unico. A Fazenda Pl'ovincial fica isenta do paga
mento dos seguintes imIJostos: siza dos bem: de raiz,
comprados ou vendidos p Ir conta dos Cofl'es Provinciaes ;
dizima de Chancellaria; e oito por cento sobre as loterias
concedidas pelas Assembléas Pruvinciaes para qualquer
fim de utiliúade da Provincia.

DEC. N. '144:5 DE 2 DE OUTUBRO DE 1854.

Condicão 8." Os Vapol'es da Companhia (de Navegllção
e Comme"rcio do Amazonas) sel'ão nacionalis·,do:> Bra:;ileí
ros, seja qnal fôl' o lug'ar da sua construcção; e ficará
isenta a acquí5ição delles de quaesquel' díl'eitos de trans
ferencia de propriedade ou matricula......

ORD. N. '179 DE '14 DE OUTUBRO DE 1854.

O Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal uo The
somo ~aclOnal, solvendo a duvida proposta subre se deve
a Fazenda Nacional correr com as despezas dos processos
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para as lotações dos O:fficios de Justiça e Beneficias eccle
siasticos; declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias de
Fazenda elo Imperio, qUE;' taes lotaçoes, na fór~a dos De
cretos d'3 26 de Janeiro de 1832 e 10 de AbrIl de 1834,
quando a Thel!ouraria assim o exigir por interesse da
Fazenda, serão promovidas pelo Procurador Fiscal, o
qual, bem como os arbitras nomeados, no desempenho do
seu cargo, requererão ao J nizo dos Feitos, competente
para fixar as lotaçoes, de que fe trata, segundo a· Lei de
29 de Novembro de 1841, como já o declarou a Ordem cir
cular de 14 de Outubro de 1844, que proceda ás dilig'eneias
e averiguações, e requisite de quaesquer Autoridades to
dos os esclarecimentos que fôrem a bem de taes avalii:l ções,
devendo as deprecadas que o mesmo Juiz e'Xpedir, nos ter
mos da Ordem de 18 de Maio de 1844, ser promovida.s pelos
Collf'ctores e mais agentes da Fazenda Nacional nos
municipios em que se achflrem os Juizes a quem fàrem
dirIgidas, aos qnaes os mesmos Collectores ou agentes
fl arbitras nomea.dos podem fazer os requerimentos para
que eIles procedã.o ás dilig'encias e averiguações, e re
quisitem de quaesquer Autoridades os esclarecimentos
acima indicados. E outro-sim declara que, sendo as sobre
ditas lotacoes proces~osmeramente ex-officio, movidos por
interesse da Fazenda Nacional para boa arrecadação dos
direitos, que assentão sobre Bemelhantes o:fficios e bene
ficios, claro é que lhes sã-o applicaveis, quanto ás res
pectivas custas, as regTas estabelecidas p::na taes proces
sos nas Instrucções de 28 de Abril de 1851.

AV. N. 183 DE 18 DE OUTUBRO D~'1854.

Illm. e Exm. Sr.-Tendo sido presente a Sua Magestade
o Imperador a seguinte duvida- se o Juiz das Execuções
é competente para converter em prisão com trabalho,
conforme o art. 32 do Codigo Criminal a satisfação do
dam'no proveniente de delicto, quando o delinquant.e não
tem meios para este fim, fundada a dita duvida na dis
posiCão dú art. 68 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, que,
revogando o art. 31 do Codigo Criminal, e o § 5.° do art.
269 do Codig'o do PI'ocesso, determina que a indemniza
cão em todos os casos seja pedida por acção cIvil: Houve
por bem o Mesmo Augusto Senhor, ouvindo o Comelhei
1'0 Pt'ocurador da Corôa, Fazenda e Soberania Nacional,
e conformando-se c:)m uparecer da Secçã.o de Jus~iça
do Conselho Je Estado, por Sua Imperial e immedIata
ResoluçãO de 11 do corrente, decidir que é competente
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a juris<.licÇão civil para a execução da sua sentença so
bre a indemnizacão, se °réo tem bens para serem exe
cutados; que no· caso, porém, de verificar-se, ou que não
ha bens, ou que são insuilicientes pl1ra a execução, é
incontestavel a competencia do Juiz das Execuções Cri
minaes para reduzir a satisfação do damno á prisão,
devendo para ÍEso o Juiz do Civel remetter-lhe o Pro
cesso, O que communico a, V. Ex. para sua intelligen
cia e devidos effeitos.

AV. N. 193 DE 31 DE OUTUBRO DE 1854.

o Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara ao er. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Provincia de Pernambuco, para seu co
nhecimento e devida execução, que, ha,'endo Sua 1t'lag'es
tade o Imperador mandado consultar a Secção dos Ne
goeios de Fazenda do Conselho de Estado, sobre se D.
Maria Leocadia Pires Campello, filha do finado Briga
deiro g'l'aduado José Pires CampeUo, deixou prescrever
o dil'eito que tinha á metade do meio soldo deste, por
não requere-lo dentro de cinco annos depois do Decreto
{lo Lu de Jlllho de 1847', e tendo a dita Seccão sido de
parecer: 1:, que as filhas dos OIficiaes fallecidos antes
da Lei de 6 de Novembro de 1827 que, embora soltei
ras ao tempo da morte deUes, já se achavão casadas
quando foi promulgada a dita Lei, não têm direito ao
m~io soldo de seus pRis; 2.°, que o direito da Suppli
cante nãO prescreveu, porque nunca ella o teve, quer á
quarta parte, quer á metade do soldo de seu flnado pai;
porquanto já se achwa casada quando foi publicada a
referida Lei: Conformou-se o me'smo A.ugusto Senhor,
por Sua Imperial e immediata ResoluçãO de 11 do cor
rente, com esta Consulta; sendo que conseguintemente
cumpre ao Sr. Inspector exigir da Snpplícante restituicão
aos co:ffl'es publicos de quanto tem ella indevidamente
recebido por semelhante titulo.

ORD. N. 215 DE 21 DE NOVEMBRO DE 18fJ4.

O Vi conde de Paraná, Presidente do Tribun1:l1 do The
souro Kacional, tendo em vi ta remov"€r as duvidas que
têm occorrido ácerca de averbação, em certos casos, da
dizima de Chancellaria, declara:

1.0 Que as Estações Fiscaes dos lug'ares, em que func
cionarem a~ Relações de distl'ictos, devem averbar a
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dizima de Chancellaria sempre que os feitos pendentes
em 2. a instancia fôrem para esse fim remettidos, por
acc6rdão das ditas Relações, aos Juizes de 1.- instancia
desses lugares.

2: Que na averbação se deve mencionar o processo a
que pertence o imposto, o Juizo de 1.- instancia em que
o feito correu, e a Autoridade por quem foi requisitada
a averbacã.o.

3.° Que o Uhefe da E. tacão Fiscal que fizer a averba
ção a deve communicar aó Chefe da Estação a que o fei
~o pertencer, para qlle esta faça tambem a av~rbação do
Imposto pela mesma f6rma, e accu 'e o recebImento da
communicação, que para esse fim receber.

Lj.o Que a cobrança do imposto deve ser realizada op
portunamente no lugae em que o feito houver corrido
em 1.' instancia, e escripturacta no exercicio em que fôr
eifectuada.

OFF. N. 226 DE 29 DE NOVEMBRO DE 1854.

o Visconde de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Provincia do Pará, em resposta ao
seu Oflicio n. 112 de 26 de Junho ultimo, que approva a
SOlUÇãO pelo mesmo Sr. Inspector dada á uuvida que lhe
propôz o Collector da cidade de Santarem, sobre o seno
das folhas dos livro- de e cripturação commercial, os
quaes, de conformidade com o art. 21 da Lei n. 628 de
11 de Setembro, só estão mjeitos á t.axa de 40 réis por
folha.

AV. N. 227 DE 29 DE NOVEMBRO DE 18:54.

Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador hom-e
por bem mandar consultar a Seccão dos Negocias da Fa
zenda do Conselho de Estado, sôbre o requerimento di
rig'ido pelo Advogado .José Nascentes Pinto ao Collector
das Rendas Geraes de Nictheroy, contendo 03 seguintes
quesitos: ., . .

1.0 Se, tendo os réos nã.o prlVilegIados por outros motl
vos, confessado verdatleiras as dividas pedidas, já depois
de lançados, tanto de ajuntarem procurações aos autos,
e de contestarem, como' de arrazoarem a final a caus!",
mas antes de subirem os autos á conclusão, p6de o J Ul.Z
legalmente receber os 2 °/0 do valor da cau a, que ubstl
tuirão a dizima da Chancellaria ~



- HO-

2. o Se, tendo o antor de uma causa ordinaria commer cÍal,
ou de qualquer outra, desistido della. por ter sido proposta
com nl111idades insanaveis, e protestado propôr nova ac
cã.o, é o mesmo H I)tor obrigado ao pagamento dos ditos
2 % de Chancellaria, antes de subirem os autos á conclu
são para se j.ulgar a desistencia por se.ntença, ou se deve
pagar clepoIs quando a nova acção tIver de ser senten
ciada '?

3. o Se, tendo pago na desistencia aq ne11es direitos, de
ve·os pagar seg'l1nda ve~, e da mesma quantia, quando a
nova a(;c~o proposta subIr á conclusão para ser senten
ciada a final '?

E tendo sido a mesma Secção de parecer:
Quanto ao 1.0, que se deve considerar em inteiro vigor o

Assento de 2 de Dezembro de 1791, C0m o remedia em
fórma de recurso, do Alvará de 24 ele Marco de 1792, em
quanto o Corpo Leg-i~lativo não determina outra cousa,
l'evog'ado aqueIle Assento, qne o não foi ainda.

Quanto ao 2. 0 que o § 4. ° do art. 2. 0 do Decreto de 9
de Abril de 1842, não comprehende a desistencia feita,
por ter sido a causa proposta com insanaveis nullidades.

E quanto ao 3:, que, se a dizima fôr paga. evidente é que
não póde seI' novamente cobrada, sendo o novo proces
so intentado identico, quanto ao direito, ou cousa deman
dada, e a pessoa, devendo entender-se como tal o her
deiro, ou antro qualquer legitimo representante. Con
formou-se o mesmo Augusto Senhor com esta Consulta
por Sua Imperial ResoluçãO de 25 do corrente, o que parti
cipo a Vm. para seu conhecimento e para fazer constar ao
referido CoI1ec.tllr em resposta ao Officio qne acompanhou
o requerimento do mencionado Advogado.

AV. N. 230 DO 1° DE DEZEMBRO DE 1854.

Illm. e Exm. Sr. -Como é expresso nas Leis, Regulamen
tos, e Ordens em vigo 1', estando a cargo do Parocho os li
vros ele assentos dos nascimentos, casamentos e obitas da
sua Freguezia, e pertencendo-lhp, os emolumentos das
certidoes que ddles passa, a elle incumbe, antes de prin
cipiar a escrever nos ditos livros, pagar a taxa do se11o,
ou a da revalidacão das folhas qn'" tiver escripto sem a
ter pago; sendo ·destituido.~ de fundamento os motivos
a11eg'ados pelo Parocho da Capital da Pruvincia do Ceará,
para deixar de a pllgar; pois nem a falta de rendimento
da fabrica da MatriZ o isenta, nem menos, o Aviso de 31
de Outubro de 1845, o qual nada mais fez do que
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declarar que a competencia da fiscalisacão dos referidos
livros cabia ás Autoridades Ecclesiasticas· e não aos Juizes
de Direito. .

Solvendo assim a questão suscitada entre o Reverendo
Visitador da Provincia do Ceará e o Vigario da Capital
ua mesma Provincia, respondo ao A.viso de V. Ex. de 26
de Janeiro deste anno, devolvendo as c6pias dos Officios
que o acompanhão.

AV. N. 247 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1854.

Tendo a Secção dos Neg-ocios da Fazenda do Conselho
de Estado, a quem Sua Magestade o Imperador mandou
consultar sobre a inteUigencia do Alvara de 16 de Setem
bro de 1817, de que trata o Officio a Vm. dirigido pelo
Procurador Fiscal da Thesouraria do Ceará n. 35 de 25 de
Setembro ultimo, sido de parecer que, á vista da redac
Ção clara do citado AIvará, com razão opinou o referido
Procurador Fiscal que eUe só comprehende as Ordlms
Relig'iosas, e não as Ig-rejas, Capellas, Ermidas, Confra
rias, etc., que não são dispensadas das Leis da amorti
zação, e por isso necessitão de licença Régia para pos
suirem bens de raiz: Conformou-se o Mesmo Augusto
Senhor com este parecer por Sua immediata Resolução
de 16 do corrente. Oque a Vm. communico, para seu co
nhecimento, e para o fazer constar ao mencionado Pro
curador Fiscal.

E outro-sim,cumpre que em virtude damesmaRes01uçãO
Vm. revoglle a Circular, que por essa Directoria foi expe
dida em 12 de Janeiro do corrente anno, contra o que
expressamente determinárãO a do Thesouru de 13 de Abril
de 1832, e a Ordem tarnbem deste de 19 dE: Dezembro
de 1833, cuja doutrina, declarando que Dão siJo compre
hendidas no favor do Decreto ae 16 de Setembro de 1817
outras corporações mais, além das Ordt'Ds Religiosas, fi
cando todas as outras, a que cabe o nome de Corporaçoes
de mão-morta, sujeitas ás disposicoes g'eraes das Leis
da amortização, deve continuar em seu inteiro vigor.

AV. N. 6 DE 9 DE JANEIRO DE 1855.

Illm. e Exm. Sr. -Em solução á duvida proposta em o
seu Officio de 9 de Agosto do anno findo, sob n. 27, se
os bens do fallecido intestado sem ascendentes e des
cendentes, e q11e tem s6mente por herdeiros alguns
collateraes notoriamente conhecidos, e todos presentes.•
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estão sujeitos á arrecadaçi10 pelo Juizo de ausentes, cabe-
I me declarar a V. Ex. que o art. 1.. do Reg'ulamento

de 27 de Junho de 1845, estabelecendo as excepções do
art. 2. o do de 9 de Maio de 1842, ou determinando os
casos em que não deve ter lug'ar a arrecadação dos bens
de defuntos e ausentes pelo Juizo respectivo, revogou
o art. 11 do citado Regulamento de 1842 na parte em
que exceptuava o caso em que existião collateraes no
toriamente conhecidos, como já foi declarado pelos Avi
sos de 12 de Janeiro e 14 de A.bril de 1846, 23 de No
vembro de 1853, e ultimamente pela ResoluçãO de Con
sulta de 22 de Abril de 185L1, não devendo fazer duvida
o Aviso de 28 de Junho de 1845, por isso q1;Je foi expe
dido com o fim de explicar o Regulamento de 9 de Maio
d~ 184~, ao qnal expressamente se refere, e que ainda
vIg'orava. .

AV. N. 13 DE 12 DE JANEIRO DE 1855.

I1lm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador houve
por bem mandar consultar a Seccão dos Negocios da Fa
zenda do Conselho de Estado soore o Officio, que a este
Ministerio dirigia o Juiz dos Feitos da Fazenda dessa
Provincia em data de 24 de 01ltubro ultimo, a respeito
da providencia requerida de avocar-Se para o respectivo
Juizo o sequestro dos bens pertencentes á Capella de
Santa Barbara, na mesma Capital, que aliás se acha
pendente no Juizo da Provedoria, em virtude do proce
dimento do Juiz de Direito da 1.0 Vara Crime, em acto
de correicão.

E tendo a referida Secção sido de parecer que, em vis
ta daR disposições do Alvará de 14 de Janeiro de 1807,
e da Provisão de 28 de ~gosto de 1813, aos Provedores
de Capellas, e nã.o aos Juizes dos Feitos, cabe o conhe
cimento das questões relativas á vacancia dos vinculos
e Capellas por commisso, ou por falta de successrLO re
gnlar e legitima: Conformou-se o mesmo Aug'usto Se
nhor com este parecer, por sua immediata Resolução de
30 do mez findo. O que a V. Ex. eommunico para seu
conhecimento, e para que o faça constar ao menciona
do Juiz dos Feitos em resposta ao seu citado Officio.

OFF. N:. 19 DE 16 DE JANEIRO DE 1855.

Em soluÇãO á duvida proposta pelo A.dministrador da
Mesa de Rendas de Maricá, em Officio dirigido a essa
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Directoria em 29 de Novembro de 1853, se o favor con
cedido pelo art. 4.· do Regulamento das Correições se
faz extensivo a quaesquer documentos, que as partes
intere. sadas têm de ajuntar aos respeétivos autos, ou se
se limita aos ac.tos promovidos pelos ProvedoreG, em ra
zão de seu officio, devendo os mesmos documentos ser
sellados antes de juntos; e quando não sejão, se
ficão os Escrivães sujeitos ás penas do Regulamento do
se11o; deverá V. S. declarar-lhe que o art. 4.' do Regu
lamento de 2 de Outubro de 1851, que manda averbar
o seno dos autos da Provedoria, se deve entender com
referencia ao A.viso expedido por este Ministerio ao da
Justiça em 12 de Fevereiro de 1849, que declarou que
se observasse a respeito de taes autos a disposição do
art. 15 § 12 da Lei de 21 de Outubro de 1843; compre
hendendo portanto a isenç~LO do citado art. 40 sómente
os actos praticados e os documento. oiferecidos pelos
empreg'ados do Juizo, e não pelo testamenteiro, que a
final é obrigado a pagar o imposto dos ditos actos e
documentos, como o é, na fórma elo art. 52 § L" do
Regulamento de 10 de Julho de 1850, e A.viso de 8 de
Agosto de 1853, o particular que figura no::; processos,
em que é parte a .:rustiça ou a Fazenda _ acional.

E quanto á ultima parte do citado Of:fi.eio, deverá V. S.
igualmente responder ao referido Administrador: que
curial foi a decisão que deu à duvida do Juiz Municipal
do respectivo termo, declarando isentos do sello os co
nhecimento.;; de quitações de siza, quando e tem de
ajuntar a autos ou petições, por estar semelhante intel
ligencia de accôrdo com o Regulamento do sello, e Aviso
de 28 de Julho de 184-.

ORD. N. 20 DE 16 DE JANEIRO DE 18t55.

Em resposta ao Officio n. 10 do Collector das Rendas
Geraes da Villa de Marica de 24 de Outubro de 1853,

..em que pede esclarecimentos sobre se estão sujeitos ou
não a revalidação os autos policiaes, em que se passára
certidão de intimação da sentença não estando pago o
seno; bem como se se devem tambem revalidar os que
fórão, antes de serem sellados, remettidos ao Contador ou
ao Juiz de Direito em correição; e, finalmente, se incor·
rem .na multa respectiva os Escrivães que passarão taes
certidões; e ·se deve ser ena imposta pela Oonectoria
ou pelo dito Juiz de Direito em correiCão , cumpre que
V. S. lhe declare que, tendo o Tribunal do Thesouro
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resolvido (Aviso D. 138 de 29 de 1\Jaio de.l~52) q\l~ nos
autos policiaes nenhum acto se devIa admIttlr depoIs da
sentenca sem estar pag'o o sello, fica fóra de duvIda que
nas hYÍlOtheses fig'urauas no seu officio, isto é, depois de
escripta a certidão de intimação da sentença, e da remessa
dos autos para o Contador ou Juiz de Direito ~m correi
cãO, assim como em outras quaesquer hypotheses não
figuradas, ficão sujeitas. á revalidação todas as folhas dos

.mesmos autos, Que não tl'verem pago antes o competente
sello; e o Escrivão que taes actos tiver praticado :fica
ipso fa,cto incurso na multa do art. '67 § 6.° do Regula
mento de 10 de Julho de 1850, devendo a dita multa ser
jmposta ou julgada pelo Collector respectivo, ou Chefe
da Repartiçao arrecadadora, na fórma dos arts. 91 e 92
uo citado Regulamento.

ORD. N. 35 DE 23 DE JANEIRO DE 1855.

Communico ao Sr. Administrador da Mesa do Consu
lado da Côrte, para seu conhecimento e execução, e em
resposta ao seu Officio de 19 de Julho do anno passado,
com o qual informou o requerimento de Lourenço Jus
tiniano Jardim, arrematante do casco da Fragata Ingleza
C?'escent que, de conformidade com a Imperial Resolu
cão de 20 do corrente, tomada sobre Consulta da Seccão
dos Negocias da Fazenda do Conselho de Estado, déve
considerar-se em seu inteiro vigor a Ordem do '1'hesou
1'0 n. 98 de 30 de Novembro de 1843, no que toca ás
embarcações estrangeiras, em quanto o Corpo Legislati
vo não der interpretacão authentica ao art. 51 ~ 11 da
Lei de 15 de Novembro de 1831, sendo que por~ conse
g'lIinte está o referido arrematante sujeito ao pag'amento
do respectivo impo to de 15 %.

AV. N. 56 DE3DEFEVEREIRODE1855.

O Marquez de Parana, Presidente do Tribunal do '1'he
souro Nacional, em resposta ao Officio n. 36 do Sr. In
spector da Thesouraria da Provincia de S. Paulo de 29
de A.bril do anno passado·, em que consulta se deve
dar- e cumprimento á Carta Precataria expedida pelo
Juizo de Orphàos da Capital a favor de Joaquim Rodri
gue qoulart, na qualidade de 2.° testamenteiro de D.
Umbelma Candida Leite Penteado, requisitando a entre
ga. de varias objectos de ouro, e da quantia de 2:095:tP834,
eXIstentes na Thesouraria, e que fôrão envolvidos na
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arrecadação do espolio do fin~do Padre ~1anoel Joaquim
Leite Penteado, 1.0 testamenteIro da mencIOnada D. Umbe
lina, declara ao mesmo Sr. Inspector que deve cumprir
a referida Carta Precataria, visto com o o Juiz de 01'
phãos tem jurisdicção para decidir administrativamente
no acto da arrecadação das heranças jacentes quaes os
objectos e bens que a elias pertencem, e fazer separar,
e entregar a seus donos, os q ue evidentemente se conhe··
ceI' não pertencerem ás mesmas heranças, não devendo
obrigar as partes a vir com embargos de terceiro senão
nos duvidosos, ou qLlando houver con testacão do Curador
e outros interessados. •

ORD. N. 60 DE 10 FEVEREIRO DE 1855.

o Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal Jo The
souro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Tbesouraria
da Provincia do Rio Grande do Sul, em resposta au seu
Oflicio n. 567 de 24: de Novembro ultimo, que acertada
é a intelligencia que dá ao final do art. 29 do Reg'ula
menta de 9 de 1I:aio de 1842, quando entende que as moe
das estrangeiras encontraJas nos espolias dos defuntos ou
ausentes devem ser recolhidas aos cofres de depositas
estabelecidos nas Thesl)urarias com os mais objectos de
ouro e prata, e não arrematadas como bens moveis no
Juizo de Ausentes, para então recolher-se o seu producto
aos ditos cofrE:s; devendo portanto reformar-se neste sen
tido a deliberação tomada anterIOrmente em junta: depois
de recolhidas aos cofres de depositas, cnmpreque se obser
ve a respeito das ditas moedas o disposto na Circular n.
3 de 7 do corrente mez, que manda vende-las immedia
tamente, e não aguardar os cinco annos de que trata o §
16 do art. 11 da Lei n. 628 de 17 de Setembro.

AV. N. 81 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1855.

Em solução á duvida exposta pelo Administrador da
Recebedoria do Municipio em Oflicio de 10 do corrente
mez, ácerca do sello a que são sujeitas as acções dos
Bancos e outras Companhias, se du valor nominal que
representão as ditas acções, ou se do real effectuado,
lhe deverá V. S. declarar que as Associacões, á que se
refere, tem procedido irreg'ularmente, cubrando o sell0 fixo
da transferencia de suas acções, e que portanto cumpre
lhe que exija das mesmas As~ociações que percebão a
taxa devida do seIlo proporcional calculado sobre o
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valor nominal das acções transferidas; e bem as im qüe,
em reparação do prejuizo que causárão á Fazenda Pu
blica com semelhante erro, entrem para os cofres da Re
cebedoria com as quantias correspondentes á differenca
do sello proporcional, que deixarão de fazer pagar des
de as datas das Portarias do Thesouro, que as autorisárão
a arrecadar o dito imposto de suas transacções; devendo
as mencionadas As~ociaçõesenviarem á Recebedoria, para
nscalisação desta reposição, uma relação authenticada
das tra~sferenciasde suas respectivas acções, que desde
entuo tlverão lugar.

AV. N. 127 DE 9 DE MAIO DE 1855.

Fique o Sr. Administrador da Recebedoria do Munici·
pio 'da Côrte na intelligencia de que a responsabilidade
pelo imposto em divida, só póde t~r lugar quando se
verifique qualquer das hypotheses estabelecidas 110 art.
18 da Regulamento de 12 de Junho de 1845; e, portanto,
que o novo inquilino do predio n. 23 A da rua do Pe
dregulho, ele que é proprietario Antonio da Costa No
gueira, sobre cujo requerimento informou em seu Offi
cio n. 72 de 30 elo mez findo, deve ser relevado do
pagamento do imposto, de que ficou em debito o seu
antecessor.

ORO. N. 150 DE 16 DE JUNHO DE 1855.

o Marquez de Paraná, Presidente do Tribnnal do The
souro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Pernambuco, em resposta ao seu Officio n. 121 de 30 deOu
tubro do anno findo, que menos acertada foi a delibe
ração que tomou, e de que no mesmo Officio dá conta,
obre a duvida de estar ou nrLa sujeito á revalidacão um

livro ele tombo ele diversas Irmandades, que o Juiz de
Direito da 2.' Vara Crime da capital da dita Província
mandára se11ar na Recebedoria, achando-se já por elle
rubricado: porquanto o art. 37 do Regulamento de 10
de Julho de 1850 determina que os línos, de que se trata,
paguem o 5e110 antes de rubricados pela autoridade com
petente, e de se começar a sua escripturação; e estando
comprehendido nesta disposição o livro a respeito de que
versou a duvida, claro é que ficou sujeito á revalida;
Ção na fórma do art. 54 do mesmo Reg'ulamento, por
ter tido lugar a rubrica antes do pagamento do im
posto.
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Declara, outrosim, que a interpretaçã.o que quiz dar o
Juiz de Direito ao supracitado artigo e que servia de
fundamento á decisão do Sr. Inspector, isto é, que as
duas condições da rubrica e escripturação devem ser to
madas conjunctamente, não baRtando a existencia de uma
só deIlas para motivar a revalidação, não é admissivel,
porque de semelhante intelligencia resultaria que os lI
vros para os quaes a rubrica não é obrigatoria, como
sejão os de Razão do commercio, poderião ser escriptu
rados impunemente sem seIlo, apezar de serem passiveis
desse imposto por dispo.sição expressa do Reg'ulamento;
bem como não procede Igualmente o arg'umento dedu
zido da Ordem n. 199 de 8 de Novembro de 1850, por
não ter applicação á especie vertente, pois que nella só
se teve por fim indicar o como deviãO ser sellados,
tanto os lIvros não contemplados no Regulamento de 26
de Abril de 1844, como outros, que, posto devessem pa
gar sello antes deste ultimo Regulamento, não estavão
a isto sujeitos antes da rubrica, não havendo na Legis
lação anterior disposiçãO alg'uma que tal ordenasse.

E declara, finalmente, que menos regularmente pro
cedeu o Sr. Inspector, quando tomou oonhecimento da
quastão, que lhe fôra levada por Officio do Juiz, de
vendo sê-lo por meio de requerimento da parte, e guar
dados os preceitos dos 3rts. 91 e 92 do Reg'ulamento de
10 de Julho de 1850.

CIRCo N. 151 DE 16 DE JUNHO DE 1855.

O Mal'quez de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, tendo conhecimento de que em algumas
'l'hesourarias do Imperio não se tem dado ao art. 5.· do
Decreto n. 681 de 10 de Julho de 1850 a sua verdadei
ra interpretação, suppondooose que a rev~lidação .e multa
pelos pertences passados nas letras e credItos depOIs de seu
vencimento, são ipso lacto devidas conjúnctamente com
o sello, embora em tempo apresentado a este o documento
respectivo: declara aos 81's. Inspectores das referidas
Thesourarias, para sua intelligencia e execução, que, á
vista do citado artigo, taes pertences só ficão sujeitos á
revalidação, quando apresentados ao seno dep~is do prazo
marcado para o pagamento do competente Imposto; e
dão lugar á imposicãO da multa quando se verifica alg'u
ma das hypotheses ao Capitulo 6.· do Tit. unico da Parte
2.. do supramencionado Regulamento.

E, outrosim, ordena aos mesmos 81'S. Inspectores que
F.F. II 27
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marquem o prazo de 30 dias para dentro delle serem
admittidos a pagar o se110 simples os pertences que fôri10
apresentados em tempo, mas de que, p0r effeito da erra
da inte11igencia do artigo em questão, se exigia revali
dação e multh.

AV. N. i53 DE 16 DE JUNHO DE 1855.

o Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Provincia do Para, em resposta ao seu Of
ficio n. 95 de 25 de Abril ultimo, que approva a delibe
racão tomada em junta pelo mesmo Sr. Inspector, de
conformidade com o art. 21 da Lei de 28 de Setembro de
1853, de mandar isentar do pagamento do se110 os proces
sos de desapropriação por compra e acquisição de bens de
raiz para estabelecimentos publicas.

LEI N. 808 A DE 23 DE JUNHO DE 1855.

Art. 1.0 Os Estrangeiros actualmente estabelecidos como
colonos nos diversos lugares do Imperio, ainda não re·
conhec.idos Brasileiros, serão havidos como taes, assig
nando perante a respectiva Camara, ou Juiz de Paz,
termo ele declaração ele ser essa sua vontade, e de fixar
seu domicilio no Imperio.

Declararáõ tambem qLlal sua antiga patl'ia, religiãO,
estado e numero de filhos.

Art. 2.° A autoridade que receber as sobreditas de
clarações, lavrado? termo, dará d~11e cópia ~uthentica

á parte; e os PresIdentes das ProvlDcias, á VIsta della,
concederáõ gratuitamente os respectivos titulas de na
turalisaçllo, recebido primeiro o juramento de fidelidade
á Constituição e mais Leis do Imperio.

Art. 3.· Em relação aos colonos que vierem para o
Imperio, da data desta ResoluçãO em diante, observar
se-ha a disposição do art. 17 da L. n.° 601 de 18 de
Setembro de 1850, e art. 3.· do Decr. n.O 712 de 16 de
S~tembro de 1853. Todavia, o Governo é autorisado a
dar o titulo de naturalisaçúo, antes mesmo do prazo da
dita Lei, aos colonos que julgar dignos dessa concessão.

Art. 4.° Os pais, Tutores ou Curadores de colonos me·
nores, nascidos fóra do Imperio antes da naturalisação de
seus pais, poderão fazer por elles a declaração de que
trata o art. 1.0, e obter o respectivo titulo, salvo aos meno
res o direito de mudar de nacionalidade quando maiores.
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Art. 5.° A disposicãO desta Lei, applicavel s6mente aos
colonos, não derog'â a mais disposições da L. de 23 de
Ontubro de 1832.

AV. N. 178 DE 11 DE JULHO DE 18t")5.

o Tribunal do Thesouro Nacional resolveu dar provi
mento ao recurso interposto da decisão do Sr. Adminis
trador da Recebedoria do Municipio da Côrte, por D. Rita
de Moraes Quadros, declarando que não está a recorrente
obrigada ao pagamento da re,alidação do se110 da carta
de 14 de Maio de 1 J8. em que Francisco José de Bit
tancourt prometteu dar a e"crava Albina á recorrente e
suas duas irmãs, visto que tal documento, não só por
suas proprias expl'essões, como pelo mais que consta dos
respectivos papeIs, não podia ser considerado como titulo
de transferencia de dominio.

O que communico ao mesmo Sr. Administrador para
seu conhecimento e execução, observando-se, outrosim,
que não devia cobrar os 4 %, nem exigir a revalidacão
da pretendida doação; porquanto, ainda mesmo que taes
direitos devidos fôssem, era mister que tivesse havido a
insinuação, na fórma da Lei; e por conseg'uinte que a
referida escrava não se póde matricular, senão quando
se exhibir nessa Repartição o titulo legitimo de sua trans
ferencia para quem de direito fôr, fazendo-se então effe
ctivas as penas regulamentares que no caso couberem.

AV. N. 183 DE 14 DE JULHO DE 18t");:>.

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, resolvendo a duvida suscitada na The
souraria de Fazenda da Provincia de Pernambuco, sobre
se o dinheiro, papeis de credito, ou objectos preciosos,
penhorados a qualquer casa fallida, devem ser recolhidos
ao deposito publico, ou continuar nas mãos do Curador
Fiscal, Depositaria, ou .A.dministradores: declara aos 81'S.
Inspectores das Thesourarias de Fazenda, para sua intel
ligencia e governo, que as disposições das Instrucções
do l.0 de Dezembro de 1845 não são extensivas ás caixas
de que tratão os arts. 836 e 866 do Codigo do Commer
cio, e bem assim ás administrações das massas fallidas,
que são exercidas provisoriamente pelo Curador Fiscal
e Depositarios, e depois pelos Administradores, se o se
questro, ou penhora se tiver effectuado em dinheiro::;,
ou quaesquer outros effeitos ou bens existentes em seu
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poder, e se não houver. receio de delapidação, ou ex
travio dos mesmos effeltos e bens: ficando salvo aos
l?rocuradores, e mais AgentE's da Fazenda Publica, caso
haja, requerer pelos meios competentes a remoção do
deposito, e quaesquer outras providencias, que fôrem
necessarias, para segurança da Fazenda Nacional.

AV. N. 197 DE 20 DE JULHO DE '1855.

Illm. e Exm. Sr. -o Inspector da Thesouraria do Ceará,
em Officio n.· 72 de 5 de .Junho ultimo, da conta cir
cumstanciada da duvida suscitada entre o Procurador
Fiscal e o Parocho da Capital, por occasiào d.e publicar
este, na estação da missa conventual, estar de posse de
uma bolsa com dinheiro; achada nas ruas da l!Iesma
Capital, declarando então o Procurador Fiscal que nos
termos da Ordenação L. 2,0 Tit. 26, . 17, devia con
siderar-se esse dinheiro como comprehendido na classe
dos bens Vllg'OS, e sustentando o Parocho que, a vista do
direito antigamente adquirido pela Ig'reja, de dispôr de
taes bens em beneficio dos pobres, ou do Culto, eUe
assim havia de praticar, logo que o Prelado, a quem
devia, sob pena de excommunhão, communical' a achada,
na fórma da ConstituiçãO do Bispado, L. 1.. Tit. 44 n. 177
e 179, determinasse a s~a distri.buiçã.o.

Em soluCão a esta dUVida, acabo de declarar nesta data
ao dito Inspector que, devendo a cousa alheia perdida,
quando achada, ,er entregue ao dono ou senhorio, que
nella tem propriedade, como é explicito no art. 260
do Codigo Criminal, clara está a obrigação, que tem a
pessoa, em cujo poder ella para, de manifesta-la a Auto
l'idade Policial competente, para que, feitas as diligencias
recommendadas nos artig'os 194 e 195 do Codigo do Pro
cesso, e não comparecendo quem a reclame, seja então
remettida ao Juizo, a quem compete a arrecadação dos
bens vagos.

Communico, pois, a V, Ex. esta deliberacão, por pare
cer-me conveniente dar-se conhecimento della ao Pre
lado respectivo, afim de evitar-se algnma decisão en
contrada.

AV. 1 . 249 DE 31 DE AGOSTO DE 1855.

o Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do The
SOUl'O Nacional, informado de que o Curador nomeado
para receber o legado de 7:000~ em letras que deixara
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Francisco José da Silva, fallecido na Villa da Capella
da Provincia de Sergipe, a varias sobrinhos alli eXÜ:iten
tes, e a tres irmãs residentes em Portugal, havendo etre
ctivamente tomado posse do dito legado, e realizado a
cobranca de duas das referidas letras. conserva em seu
poder â quantia de 1:300~, importancia dellas, sem que
a tenha recolhido aos cofres publicas, apezar de reque
rido para isso e para prestar a fiança da Lei: ordena
ao Sr. Inspector da Tbesouraria da mesma Provincia que
extranhe sériamente ao Collector do lugar'a falta de cum
primento do art. 18 do Regulamento de 9 de Maio de
1842, e exija do Procurador Fiscal a expeeJicão das
instru.cções .ne.cessarias ao dito Collflctor, afim" de que
req uena a mtlmação do Curador em questão para, sob
as penas legaes, entregar aos cofres publit:os, nos ter
mos da Ordem de 23 de Janeiro de 1851, o capital e
juros qne indevidamente retem em seu poder; requerendo,
'outrosim, se as circumstancias o exigirem, a remoção
desse Cl1rador, e a consequente entrega dos bens a quem
de direito fOr. E por esta occasião observa ao Sr. In
spector que, embora seja da competencia dos Juizes de
01' ph~os recorrer a prisão dos Curadore.', na fórma da
Ord. L. 4° tit. 102 § 9°, e aos Procuradores e mais
Agentes Fiscues corra a obrigaçãO de requerê-la áquelles
nos casos em que se déva verificar; essa attribuicão,
todavia, não prejudica o direito que cabe aos Inspectôres
elas 'fhesourarias de applicarem aos mesmos Curadores,
quando o entenderem necessario, e na falta ele pro
videncias dos mencionados Juizes, as disposições do De
creto de 5 de Dezembro de 1849.

LEI N. 840 DE 1~ DE SETEMBRO DE 185ã.
Art. 11. Ao compra e venda de bens de raiz, Ctljo valor

exceder de duzentos mil réis, será feita por escriptura
publica, sob pena de nullidade.

Art. 14. As apolices dos emprestimos até o presente
decretados pela Assembléa Leg'islativa Proviucial do Ma
ranhão gozaráõ dos mesmos privileg-ios de q lJe gozão
as das Provincias do Rio de Janeiro e Minas-Gl"raes, pelas
Leis n. 317 de 21 de Outubro de 1843 e 514 de 28 de
Outubro de 1848.

ORD. N. 3'11 DE 15 DE OUTUBRO DE 185ã.
Tendo em consideração o que reqnereu a escrava Fe

licidade, e de accôrdo com o espirito das Ordens de 13
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de Novembro de 1833, e 10 de Setembro de 1847, resolví
relevar a mesma escrava do pagamento da decima do
legado que lhe deixou Manoel Ferreira Bernardes para
a sua liberdade. O que participo ao Sr. Administrador
da Recebedoria do Municipio, para seu conhecimento e
execução.

ORD. N. 337 DE 2 DE NOVEMBRO DE 18tltl.

O Marquez de Paraná, Presidente do Tt'ibunal do The
souro Nacional, respondendo á consulta que lhe faz o
Sr. Inspector da Thesouraria de Goyaz, em Oflicio n. 68
de 5 de Setembro ultimo, tem a declarar-lhe que, com
quanto, na fórma do art. l° das Instrucções de 5 de Ou
tubro de 1852, ás pessoas que interinamente servem os
emprego.\> de Procuradores Fiscaes só compita metade
dos vencimentos dos effectivos, nos casos em que estes
continuão a perceber os seus vencimentos, como acon
tece com o actual Procurador Fiscal interino da mesma
Thesouraria, Antonio José de Castro, que, tendo tomado
assento na Assembléa Provincial, optou o ordenado do
dito emprego, deverá, não obstante, o Amanueme Ignacio
Antonio da Silva, nomeado para substituir o referido
Procurador Fiscal interino, durante o seu impedimento,
continuar a perceber o ordenado do seu proprio emprego,
visto como, se se lhe applicasse a regTa acima, teria
de soffrer um desconto, quando está prestando um ser
vico aliás mais importante.

Ê por esta occaÊnão fique outrosim, o Sr. Inspector na
intelligencia de que, em casos identicos, conviriL repre
sentar .á Exma. Presidencia, para que nas nomeações de
substitutos do Pl'ocurador Fiscal prefira, sempre que fôr
passiveI, os Advogados ou pessoas de fóra das reparti
Ções, que tenhão a necessaria prática elo fôro,

AV. DE 21 DE NOVEMBRO DE '18tlã.

Cumprindo estabelecer-se o modo prático de se faze
rem eifectivas as multa. que ao Inspector Geral da In
strucção primaria e secundaria do Municipio da Côrte
compete impõr, em virtude dos arts. 120 e 121, e outros
do Reg', de 17 de Fevereiro de 1854, aos Directores e
Professores que abrirem escolas e estabelecimentos par
ticulares, ou leccionarem sem a precisa autorisaçllo do
mesmo Inspector Geral; ou commetterem outras fal
tas; e tendo o Governo Imperial resolvido como mais

. ~
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conveniente que, considerando-se as Portarias daquella
Inspecção Geral, pelas quaes forem impostas semelhantes
multas, como equivalentes aos maudados dos Juizes de
Direito, e nos termos do art. 211 n. 9 do Reg'. o. 120
de 31 de Janeiro de 1842, sejão executadas pelo Juiz
da~ Execuções Criminaes, seguindo-se o processo estabe
lecldo neste mesmo Regulamento, com a differenca,porém,
de servir o Procurador dos Feitos da Fazenda "em lugar
do da Camara Municipal, visto que a applicacão das refe
ridas multas é em favor do Thesouro Nacional, segundo
os Regs. de 17 de Setembro de 1851, art. l° n. 9, e de
17 de Fevereiro de 1854 art. 133: assim o communico
a V. S., etc.

AV. N. 379 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1855.

Illm. e Exm. Sr. - Em solUÇãO á duvida por V. Ex.
proposta em o Aviso que dirigia-me em data de 27 de
Abril ultimo, sobre a competencia da Illm, Camara Mu
nicipal da Côrte, para fazer o aforamento para que foi
autorisada por este Ministerio, de um terreno sito na
Praia Formosa, que pedia, allegando bel' de marinh:).,
Duarte José de Pug'a Garcia, e que o Engenheiro da
mesma Camara affirma não poder ser considerado de
marinha, declaro a V. Ex. que, estabelecendo o art. 4·
das Instrucções de 14 de ;Novembro de 1 32 a ~~~)ra de
que são terrenos de marmha todos os que, b adas
pelas ag'uas do mar, vão até a distancia de quinze braça,;;
para a parte de t€I'ra, contadas desde o ponto a que
chega o preamar médio, e informando o Engenheiro da
Camara Municipal que o terreno requerido pelo dito Garcia
se acha áquem do ponto d'onde devem ser computadas
as sobreditas quinze bracas, CGmo se vê do parecer por
cópia, que V. Ex. remetteu-me, de um dos Vereadores,
approv:ldo em sessão da dita Camara; e, como esta de
clara em seu Officio tambem junto, é obvio que não se
p6de considerar de marinha o terreno de que se trata,
tanto mais que, pertencendo á· referida Camara , pelo
art. 37 § 2· da Lei de 8 de Outubro de 1834, ~ómente

os f6ros da marinha comprehendida em seu Municipio,
a qual, nos termos das citadas Instrucções, nãO se póde
definir, qualificar, e comprehender de outra maneira e
sentido differente daquelle que as mesmc's Instl'uCçCies
prescrevem; a proceder o aforamento pretendido, se ex
tenderia o~usufructo da Camara aos mares interiores tIo
Municipio áquem do ponto d'onde se computãO as
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marinhas, e a eUa pertenceria tambem, com manifesta
usurpação das attribuições do poder competente, o afo
ramento de quaesquer accumulações de terras que ca
sual ou artificialmente se formarem, e que, assentando
sobre o fundo do mar, devem ter a mesma natureza deste,
e pertencer, portanto, ao dominio da Nação, como já foi
declarado á mesma Camara, em virtude de Consulta do
Conselho de Estado, pela Decisão do Thesouro, n. 42 de
3 de Fevereiro de 1852.-Devolvo os papeis que acom
panharão o seu mencionado A.viso.

ORO. N. 399 DE 27 DE DEZEMBRO DE 18tJ5.

o Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria
do Rio Grande do Sul, em resposta ao seu Officio n. 246
de 26 de Julho ultimo, que o mesmo TribuD<,I, tomando
conhecimento do recurso de José Mendes e outros her
deiros do finado Domingos Borges Freire, interposto da
decisão da mesma Thesouraria, que negou cumpl'lmento
a um precatorio do Juiz de Orphãos e Ausentes, man
dando entregar-lhes a herança do dito Freire, sob o
fundamento de que estava pl'escri"pto o seu direito, em
face das disposiçõ~s do art. 32 ua Lei de ]7 de Setem
bro de 1851, combmado com o Decreto de 12 de Novem
bro do mesmo anno, deliberou dar pro"imento au referido
recurso, vi~to que a habilitação e petição de herança
foi intentada dentro do prazo de que trata a cilada Lei,
com a declara Cão, porém, de que não se deve verificar
a entrega, sem que os herdeiros apresentem a deprecada
legal de que trata o art. 35 do Regulamento de 9 de
Maio de 1842, não ba.-tando o simples Officio do Juiz,
porquanto nenhuma Lei ha que, dispensando aqllp.Jlas
deprecadas, permitta o levantamento por semelhante
fórma.

E porque sejão os rpcorrpntes herdeiros ('o11atpraes,
devem pagar, antes que lhes seja entrpgue a quantia
que reclamão, alfm dos 2 0/. de h"bili1acf,0 e do se110 pro
porcional dHs qu amias hel'editarias, a décima da heranca,
visto ter fallecido Doming'os Borges Freire antes de 1830,
e pertencer por cOJ1:5eguinte este impo&to á rpnda ge
ral, Cl,mo declarou a Ordem n. 26 de 16 de Fevereiro
de 1848.
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AV. N. 19 DE 11 DE JANEIRO DE 18~6.

Illm. e Exm. Sr.-Respondendo ao Omcio do anteces
sor de V. Ex. n. 27 de 31 de Agosto do anno passado,
em que consulta se póde conced.er a licença que reque
reu Faustino Ferreira de Oliveira Guimarães, possuidor
de um terreno de marinha foreiro á Fazenda acional,
para transferir a po"se e dominio de parte desse terre-·
no a dous individuas, sendo o fôro que actualm~ntepaga
dividido entre todos, tenho de declarar a V. Ex. que
póde deferir ao Supplicante, devendo' este pagar, depois
da transferencia da parte do terreno de marinha que
pretende vender, um ,fôro pl'oporcion<ll á parte com que
ficar, visto que o favor concedido pela Ordenação do Li
vro 4.°, Titulo 36, § 1.0 e TItulo 96 § 23, e Alvará de 6
lVlarc() de 1669 aos senborio~ directos, é renunciavel, e
tem 'com effeito sido renunciado, segundo attesta a pra
tica do Thpsouro, cobrando-se dos foreiros parciaes, de
pois de dividido o prazo, o fôro correspondente ao terreno
possuido por cada um delles: e outrosim que nenhuma
applicação tem á bypotbese em questão a Circular do
Tbesouro de :-W de Janeiro de 1836, que trata das pre
ferencias, citada no Officio a que respondo, salvo se o
Supplicante nenhum titulo tem do terreno, o que e não
conclue do mesmo Of:ficio; cumprindo, em tal caso, se
guir as regras estabelecidas para a concessão, e decidir
a questão das preferencias, quando se mover, conforme
as disposições do::; Regulamentos, Instrucçoes e Ordens do
Thesouro.

OFF. N. 33 DE 17 DE JANEIRO DE 1856.

Tornando em consideração o qne V. S. representa em
seu Officio de 15 do corrente, autoriso a V. S. para fazer
extensivo á Provincia do Rio de .laneiro o uso do papel
sellado, com as taxa" do sello proporcional para os ti
tulas da que trata a Tabella A do R egulamento de 31
de Dezembro de 1851, com excepção das notas pro
missarias.

AV. N. 44 DE 21 DE JANEIRO DE 1856.

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, em vista do Officio n. 40 de 31 de Maio
de 1854, no qual o Sr. Inspector da 'l'hesouraria da
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Provincia de Goyaz, para poder levar a eiftlito o assenta
mento dos Proprios Nacionaes, consulta: 1.0, qual deva
ser o procedimento da Thesouraria, quando esgotadas
todas as diligencias em busca dos titulos de posse das
propriedades, reconhecidas nacionaes, se verificar a não
existencia de taes titulas; 2:, se o acto da compra ou
acquisiçãO de uma propriedade pela Fazenda Nacional é
o mesmo que constitue a sua incorporação aos Proprios
Nacionaes, ou se depende eUa de novo despacho, como
se deprehende das Instruc.oes de 26 de Abril de 1832;
3. 0 ,se as propriedade pertencentes às extinctas Aldêas
de Indios sitas nos terrenos dos mesmos, de -em ser con
sideradas Proprios Nacionaes, e como taes lançadas no
Livro delles, ou se s6mente como .bens vagos devolutos
áFazenda Nacional; 4.·, se as ])ropriedades, deixadas em
testamento pelo fallecido Dr. JOãO Gomes Machado Co
rumbá á Nacão Brasileira devem ser consideradas Pro
prios :Nacionães para o effeito de serem lançadas no Livro
competente: -lhe declara, quanto á primeira duvida, que,
na falta dos titulos a que se refere o Sr. Inspector, deve
proceder a uma 'imples descripção judicial dos bens, para
evitar contestac.ões no futuro, recorrendo á medicão e
demarcação, pl~ecedid.a a autorisação do Thesouro,' caso
se movão questões com os confrontantes, ou se torne ne
cessaria por outra circumstancia attendivel : quanto á 2.',
que, quando não tenha lugar a incorporação verbal por
A.cto do Poder Legislativo, deve o Sr. Inspector ordenar
a incorporação real dos bens adquiridos por titulas de
compra, adjudicacão, ou qualquer outro, extrahindo-se
a sentenca do pl~ocesso, e remettendo-se á RepartiçãO
competen"te do assentamento dos Proprios Nacionaes para
fazer-se a incorporação nos livros delles: quanto á 3.·,
que as propriedades pertencentes ás extinctas Aldêas de
Indios não devem ser consideradas Proprios Nacionaes,
mas sim bens vagos, observandú-se, qnanto aos terrenos
que não são como taes c,onsiderados, nem como Proprios
Nacionaes, mas pertencentes ao dominio nacional e de
volutos, o disposto no Aviso do Ministerio do Imperio
de 21 de Outubro de 1850, afim de que tenhão o desti
no que lhe dá a Lei de 18 de Setembro do mesmo anno,
tudo mediante o necessario processo em juizo competen
te: quanto á 4.', finalmente, que as propriedades elo fi
nado DI'. Corúmbá, embora adquiridas pelo Estado por
disposiçãO testamentaria, não devem, todavia, ser incor
poradas aos Proprios Nacionaes, e inscriptas nos livros
respectivos para lhes ser applicavel o dispostn no art.
1.0 § 13 do Decreto de 22 de Novembro de 1851, pois
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que ao Ministerio do Imperio compete resolver qual o
destino que devão ter estas propriedades, o que oppor
tunamente sera communicado ao mesmo Sr. Inspector.

CIRC. N. 49 DE 22 DE JANEIRO DE 18;56.

Circular n. 2.- O 1VIarquez de Paraná, Presidente do
Tl'ibunal do Thesouro Nacional, recommenda aos Srs. In-
pectores das Thesoural'ias de Fazenda que dêem a maior

publicidade possivel á disposição do artigo 11 da Lei n.
840 de 15 de Setembro elo anno passado, que manda que
a compra e venda dos bens de raiz, cujo valor exceder
de 200/$, seja celebrada por escriptllra publica, sob pena
de nullidade, ordenando, outrosim, aos Chefes das Esta
ções arrecadadoras da Renda, nos diversos termos 1'6ra
das Capitaes da.:; Provincias, que o me 'mo fação nos seus
respectivos districtos, por meio de edi.taes publicados nos
periodicos, onde os houver, e affixados nos lugares mais'
publicos.

AV. N. 68 DE 6 DE FEVEREIRO DE 1856.

Circular n. 4.-0 Marquez de Paraná, Presidente do
Tribunal do Thesouro Nacional, para obviar qualquer
duvida que possa oecorrer na execução do Decreto n.
1343 de 8 de Marco de 1854, declal'a aos Srs. Inspecto
1'6.3 das Thesour'arias das Provincias que as palavras
herdeiros necessa?'ios ou (orçados, do final do dito De
creto, não devem sal' precedidas do artigo os, como por
erro typographico se lê na Collecção das Leis da Typo
graphia Na:cional; devendo, portanto, entender-se que
unicamente têm direito ao gózÇl da isenção e favores con
cedidos pelo Alvará de 17 de Junho de 1809 §§ 8° e 9°,
a que se refere o citado Decreto, os ascendentes e des··
cendentes, que são herdeiros necessarios ou forçados.

AV. N. 83 DE 14 DE FEVEREIRO DE 1856.

Em virtude de Resolução Imperial de 23 de Janeiro
ultimo, sobre Consulta da Secção de Fazenda do Con
selho de E::,tac1o, relativamente ao recurso interposto
por Maria Joaquina Rodrigues, da deciSão do rrhesouro
sobre o pagamento da decima e quatro por cento da"
dividas da heranca de seu irmã.o José Francisco dos
Santos, sobre que versão o requerimento e mais papeis
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inclusos, cumpre que V. S. expeça ordem, para que seja
vendida em hasta publica a parte da dita herança, que
consiste em dividas reputadas incobraveis, com assisten
cia do Procurador da Fazenda, annunciando-se prévia
mente esta arrematação, e declarando-se nos annuncios
a importancia de cada uma das mesmas dividas, data
do respectivo titulo e o nome do credor.

AV. N. 86 DE 18 DE FEVEREIRO DE 1856.

Circular n. 6. - O Marquez de Paraná, Presidente do
Tribunal do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspe
ctores das Thesoural'ias das Provincias, para a devida
intelligencia e execução, que as disposições do Decreto
de 8 de Novembro de 1851, relativas á arrecadação e
administração das heranças dps subditos e:,trang-eiros,
dado o caso de reciprocidade, são unicamente applica
veis ás arrecadações dos subditos estrangeiros fallecidos
ou qne fallecerem uepois da publicacão dos Decretos do
Governo Imperial, de que trata o artigo 24 do citado
Decreto.

AV. I . 87 DE 19 DE FEVEREIRO DE 18:56.

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara ao fI'. Inl'pector da Thesouraria
da Prov.iocia do Piauhy, em soluÇãO á duvida proposta
no OffiClO n. 99 de 22 de Outubr:> do anno passado, que,
em vista da Tabella que se segue ao Regulamento de 10
de Julbo da 1850, devem pagar 18000 de sell0 propor
cional os valores excedentes de um até dous contos, por
serem as fracções mtermediarias partes integrantes de
conto de réis, pela mesma raZã,o que pelo valor de mais
de quatrocentos até um conto de ré is se deve pagar i:lOO
réis do dito sell0.

AV. N. 90 DE 23 DE FEVEREIRO DE 18:56.

Em solução á duvida proposta pelo Collf'ctor da Cida
de de Campos, em seu Officio de 25 de uutubro ultimo,
se deve ?'('cebe?' a siza da venda de bens de raiz adju
dicados á Fazenda P?'ovincial em ?Jma execução que
mOVe1t a Berna7'dino Jusé Maciel. antes de esta?' paga
a da adjudicação, convém que V. S. lhe declare que,
attentos os effeitos desta e a época em que teve lugar,
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anterior á da publicacão da Lei de 6 de Setembro de
1854, n. 776, é devida' a Fazenda Geral, nos termos do
Decreto de 24 de Dezembro de 1849, a siza por inteiro
da adjudicacão dos mencionados bens; mas que das ven
das e compras que fizer a Fazenda Provincial de bens
de raiz nãO se lhe cobrará siza, nem ao comprador ou
vendedor que com ella contratar.

AV. N. 91 DE 23 DE FRVEREIHO DE 1856.

Em resposta ao Officio que na data de 8 de Janeiro
ultimo lhe dirigia o Procurador Fiscal da Thesouraria do
Ceará, no qual dá conta de que os Escrivães da Provincia,
especialmente os da Capital e da Villa Viçosa, negão-se,
a menos que não sejãO pagos da taxa do Regimento de
Custas, ou do que pedem, a dar buscas e a passar cer
tidões das escripturas de bens de raiz das Corporações
de mão-morta, dos inventarias e dos testamentos, com
as quaes se podem provar dividas de heranças e lega
dos, cumpre que V. S. lhe declare que, opinando acer
tadamente, quando entende que as disposições das In
strucções de 28 de Abril de 1851 sãO especiaes ás causas
da Fazenda Publica, deve promover as diligencias pre
cisas, para que se facáo eft'ectivas as penas da Legi la
Ção em vig'or, nrLO só" contra os ditos Escrivães que as
sim têm procedido, senão tambem contra os que, em
l)ora não se neguem a passar taes certidões,. exig'irem
todavia custas indevidas.

AV. N. 9;) DE 26 DE FEVEREIRO DE 18ü6.

o Marquez de Paraná., Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara que, na conformidade da dispo
siÇãO do art. 52 § 7." do Regulamento de 10 de Julho
de 1850, estão isentos dos sellos os precatarias de levan
tamento de dinheiros de ausentes expedidos a favor da
Fazenda. para pag'amento dos direitos devidos das heran
ças e legados.

AV. N. 110 DE 13 DE M.ARÇO DE 1856.

Illm. e Exm. Sr.-Nio tendo o Regulamento de 31 de
Dezembro de 1851, sobre o uso, preparo e venda do pa
pel sellado, como se vê do art. 10, alterado a disposição
do art. 35 do Regulamento de 10 de Julho de 1850, que



- 430-

manda pagar o se110 das certidões das citações, e outros
actos judiciaes antes de junta:da a autos e Vetiçõ es, ~u
da apresentação para produzuem em publico o eífelto
para que fàrão passados, não se póde ordenar aos Ofti
ciaes de Justiça dos diíferentes Juizos que lavrem as
ditas certidões em papel seilado: e quanto aos do Juizo
de Paz, segundo a terminante disposição do art. 18 da
Lei de 18 de Setembro de 1845, que está em vig'or, não
se paga em tal Juizo o imposto de que se trata.

O que communico a V. Ex. para o devido conheci
mento, e em soluÇão á duvida proposta pelo Juiz de Paz
do -2. o Districto da Freguezia de Sant'Anna, desta Oidade,
no Oflicio que V. Ex. remetteu-me com o seu Aviso do
1.. do corrente.

AV. N. 118 DE 17 DE MARÇO DE 1856.

Hlm. e Exm. Sr.-Sendo conveniente demarcar quanto
antes as terras das Aldêas de Jndios dessa Provincia,
quer existão ainda os aldeamentos, quer se achem ex
tinctos, determina Sua Magestade o Imperador que pelo
Inspector Geral de medições faça V. Ex. aviventar os
rumos, fixar os marcos necessarios, e levantar a planta
da medição e demarcação que deve ser acompanhada da
respectiva memoria descriptiva, E porque possa aconte
cer que se suscitem questões com os heréos confron
tantes sobr.e os limites das terras dos Jndios, e que a
demarcação não se possa fazer sem recurso á Autorida
de Judicial, providenciará V. Ex. de maneira que os Jui
zes Municipaes dos Termos em que taes terrenos existi
rem se apresentem e procedão nessa qualidade como lhes
cumpre nos termos da Lei, dando-se depois todos os re
cursos que a Legislação vig'ente permitte. Nesta occa
sião solicito de S. Ex. o Sr. Ministro da Fazenda as con
venientes ordens, afim de ser posta a disposiçãO de V.
Ex., para occorrer ás despezas com o começo do serviço
que ora lhe recommendo, a somma de um conto de réis,
devendo V, Ex., logo que lhe fôr possivel, remetter o
orçamento da quantia necessaria para sua conclusão.
O que communico a V. Ex. para seu conhecimento e
execução.

AV. N. 119'DE '18 DE MARCO DE '1856.
o

Fique o r. Administrador da Recebedoria na intelli
gencia de que os novos inquilinos dos predios ns. 83 e
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8~ A, na Praia do Sacco do Alferes, de que é proprieta
1'10 Luiz Baptista Antunes, sobre cujo requerimento in
formou em Officio n. 921 de 12 do corrente, não ão res
ponsaveis pelo pag'amento do imposto que ficárão a de~

ver á Fazenda os seus antecessores, visto que, pelo facto
de se acharem fechados os ditos predios desde os mezes
de Novembro e Dezembro do anno passado, é de presu
mir que não haja entre estes e aquelles nenhuma das
transacções que menciona o art. 18 do Regulamento de
12 de Junho de 1845.

ORD. N. '128 DE 28 DE MARÇO D~ 1856.

o Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, em vista da Imperial Resolucão de 20
de Fevereiro ultimo, tomada sobre Consulta da Seccão
de Fazenda do Conselho de Estado de 13 do dito mez', e
e~ ~oluÇãO á questão su citada pela Thesouraria da Pro
vmCla de S. Paulo, em Officio n. 107 de 10 de Dezembro
do anno passado, se as A.utoridades Judiciaes depreca
das pelas A.dministrativlis para e:!fectual'em a prisão, de
g,ue trata o Decreto de 5 de Dezembro de 1849, devem
lImitar-se a cumprir a Precataria, ou se podem, depois
de cumprida esta, relaxar a prisão, por haver o devedor
apresentado conhecimento em fórma da entrada da im
portancia do alcance nos cofres publicas: declara ao Sr.
Inspector da mesma Thesouraria, para a devida intelli
gencia e execução, que as Autoridades Judiciarias depre
cadas pelas Aministrativas para e:!fectuarem a prisão,
de que trata o citado Decreto, devem limitar-se a cum
prir as Precatarias que por estas llies fôrem dirigidas;
porquanto, tendo o Decreto de 5 de Dezemoro de 1849,
cujas disposições se achão consagradas nos Capitulas 33
e 159 do Reg'imento de Fazenda, no Capitulo 74 do Regi
mento dos Contos, na Lei de 22 de Dezembro de 1761, e
no Alvará de 28 de Junho de 1808, bem como oS 4.° do
art. 2: do Decreto de 20 de Novembro de 1850, e art. 36 da
Lei de 17 de Setembro de 1851, dado ao Thesouro a facul
dade de ordenar a prisão, não só dos Thesoureiros, Rece
bedores, Collectores, Contratadores e Rendeiros, remi~
sos e omissos em fazer as entradas dos dinheiros publicos
a seu cargo, como de todos os mais responsaveis por di
nheiros e valores do Estado, que não apresentarem no devi
do tempo os livros, contas e documentos ele sua gerencia, é
claro que ás Autoridades Judiciarias não compete tomar
conhecimento ou intervir no exercicio dessa attribuição
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que a Lei conferia ás Administrativas, as quaes são sem
duvida as unicas competentes para deliberarem se a pri
são (que não cessa pelo pag'amento da divida, provado
perante a Aut'.lridade Judiciaria que a tiver feito em vir
tude de deprecada da Autoridade Administrativa) póde
ou não ser relaxada.

AV. N. 138 DE 7 DE ABRIL DE 1856.

a:Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, tendo em vista as disposições do Regu
lamento de 3 de Março de 1855, que au.gmentárão os emo
lumentos dos aflicios e Empregos de Justiça, ordena aos
Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda que expe
cão sem demora as providencia' necessarias para em Jui
zo competente se proceder á lotação dos aflicios e Em
pregos de Justiça dos diversos districtos de cada Provin
cia, sujeitos fi. direitos; devendo-se observar o que dis
põe a Circular de 31 de Dezembro de 1853, depois de
feitas as referidas lotações, mas cobrando desde logo pelo
respectivo arbitramento os referidos direitos.

AV. N. 143 DE 14 DE ABRIL DE 18~G.

a Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, respondendo ao Oflicio do Sr. Inspector
da Thesouraria de Minas n. 72 de 29 de Setembro do
auno passado, no qual pergunta se está Joaquim Ren·
rique da Silva obrigado ao pag'amento de sizas, que
delle exigia o Col1ector da 'Villa do :Mar de Hespanha,
correspondentes ás fazendas de cultura que lhe sahirão
por sorte em uma rifa annexa á loteria geral que cor
l'eu na Côrte em 24 de Abril do dito anno, apezar de ter
al1egado o mesmo Henrique não estarem taes fazendas
sujeitas áquel1e imposto, por não poder el1e, que havia
promovido semelhante rifa, passar e 'criptura de venda
a si mesmo; declara ao sobredito Sr. Inspector que lhe
cumpre revogar a Ordem que expedia em 20 de Junho
ultimo ao Col1ector do Mar de Hespanha, na parte em
que manda cobrar a siza das referidas fazendas, e
proceder executivamente, se não fôr el1a paga amigavel
mente, porque não póde constituir elemento legitimo de
renda um acto illegal, como é a rifa de que se trata, á
vista do Art. 52 da Lei de 18 de Setembro de 1845. Não
estão, porém, da mesma sorte isentas do pagamento de
siza as escripturas que se tiverem lavrado de compra e
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venda das fazendas que sahirão a outros individuos na
referida rifa; e deve portanto proceder-se contra quem
de direito fãr, se não a tiver pago, nos termos do § 9.°
do Alvará de 3 de Junho de 1809, lJorque o facto de pro
virem ellas de uma rifa illeg'al não póde eximir de tal
pagamento, ,i~to como não compete ás Autoridades fis
caes apreciar nesta. circumstaucias a sua validade.

AV. 1 . 1.47 OE 17 DE ABRIL OE 18156.

Havendo-se Dignado Sua 1Iàg'estade o Iinperadol' ou
vir a Seccão de Fazenda do Conselho de Estado sobre a
nacionalidade da finada D. Rita Con::;taIlça, Portugueza
de nascimento, vi"uva do Capiti10 do Exercito Joaquim
.José Bonina a respeito da qual uscitou-se duvida no
'l'hesouro Nacional por occasirLO ele pedir ao Consul Por
tuguez licença para. alienar um terreno nacional da La
gõa de Rodrigo de Freitas, pel'tençente ao e..polio que
arrecadárD. da mesma D. Rita, foi a dita Secção de ps..
recer que U[LO competia a arrdcadacão désse espolio ao
mencionado Consul, porquanto a vÍuva de um Cidadao
Bra&'ileiro nao póde ser considerada estrang'cira, sendo
incontestuvel que, pelas disposicões do nosso direib pa
trio, a mulher segue a sorte do rl1uriclo, adquirindo a que
é estl'angeira a nacionalidade deste, pelo facto do casa
mento; e accrescendo que debalde se invocaria contra
tae~ disposições o principio de reciprocidade offerec~do

pelo Regulamento de 8 de :Novembr de 1851, e aceIto
pelo Governo de Sua Magesta'le Fidelissima, ,isto que alli

,vigora, quanto a rnateria sujeita, a mesma Legislação
que prevale<;e entre nós; e tnndo o Mesmo .Augusto. e
nhor se conformado com este parecer na Imperial Reso
lucão de 29 do mez findo assim o communico a V. S. para
sua intelligencia, afim de que expeça as providen~ias pre
cisas, para que e proceda á arrecadaçr~0 do espolIo da re
ferida D. Rita Constanca, no.' termo. da Legislação em
vig'or, a respeito dac:; heranças que não estilo Eujeitas
ao reg'imen especial do citado Regulamento.

AV. N, 148 DE 18 DE _\.BRIL DE '18;)6.

o l\larquez de Parana, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria
da Provincia do Pará, em resposta ao seu Oflicio n. 13 de
28 de Janeiro proximo passado, que é tiLo clara a doutri
na do Avi. o deste jlfinisterio n. 88 do 1. o de Abril de 1854,

P. F. II 28
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que insustentavel se torna a intelligencia que lhe deu o
Exm. Presidente da Provincia no Oflicio dirigido ao Sr. ln·
pector, na data de 12 de Novembro do anno passado;

porquanto o principio nene estabelecido é que a Fazenda
Geral não p6de ser sujeita aos impostos Provinciaes ou
Municipaes, e a sua parte final, na qual baseou S. Ex.
a sua. interpretação, não destr6e ou modifica a sua dou
trina, visto como refere-se a despezas, e não a impostos.

Portanto, sobr'esteja o Sr. Inspector na execução do
mencionado Officio, que mandou satisfazer o dizimo e
imposto de 4 rezes da Fazenda Nacional de Arary, certo
de que nesta data recommenda-se a S. Ex. a sua re
vogação.

ORD. N. 165 DE 8 DE MAIO DE 1856.

Declaro a V. S., para fazer constar ao Procurador Fis
cal da Thasouraria de Pernambuco, em resposta ao Offi'
cio que lhe dirigia em 9 do mez findo, que, de conformi
dade com as Ordens de 14 de Novembro de 1833, de 10

e Setembro e 9 de Novembro de 1836, têm os Procura
ores Fisc~es das Thesourarias direito a percepção de
ma quantIa. razoavel, quando se empregarem nas medi-

cões e demarcações dos terrenos de marinhas a que de
vem assistir, nos termos das Ordens de 30 de Ag'osto, 3
e 10 de Setembro de 1836, quantia que lhes deverá ser
satisfeita pelos concessionarias, segundo o disposto nos
arts. 7.° e 8.° das Instrucções de 14 de Novembro de 1832,
cumprindo porém que a despeza com os empregados
da medição seja a menor passiveI, como se acha deter
minado na Ordem de 6 de Junho de 1840.

ORD. N. 171 DE 10 DE MAIO DE 1856.

Declaro a V. S., em solução á duvida proposta pelo
Collector de S. João do Principe, relativamente ao seno
das c6pias dos autos que seguem appellação para a Re
lação, que, em face do disposto no art. 26 do Decreto de
20 de Dezembro de 1830, e no art. 51 do Regu.lamento
das Relações de 3 de Janeiro de 1833, tanto os autos
como os tralados denes serão préviamente senados, sem
o que não deve o Escrivão fazer a remessa dos mesmos,
quel' vão por appellação, quer por via de recurso de revis
ta; Cl~mprindo que o Collector, quando souber que ha nos
cartonas autos ou traslados sem terem pago o sello de
vido, requeira ás A.utoridades competentes os necessarios
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exames, para se proceder na f6rma da Lei, como
já foi declarado no Aviso de 6 de Outubro de 1851,
n. 240.

AV. N. 180 DE 15 DE MAIO DE 1856.

Communico a V. S., em SolUÇãO á duvida que suscitou
em parecer exarado no Omcio do Procurador Fiscal da
Thesouraria da Bahia de 21 de Junho do anno passado,
que Sua Magestade o Irnpe~ador, ouvida a Secção de Fa
zenda do Conselho de Estado, acaba de declarar, em Re
soluÇãO de Consulta de 10 do corrente, que não existe
antinomia ou contradicçãO, como suppõe V. S., entre a
Ordem do Thesouro de 6 de Junho de 1854 e a Circular
do _finisterio da Justica de IR de Outubro do mesmo
anno; porquanto, referindo-se a l.' aos réos que têm
privilegio do fôro da Fazenda, a estes unicamente com
prehende; devendo a .2." ser eXecutada pelo que con
cerne a quaesquer outros réos sujeitos ao fôro commum.

AV. N. 188 DE 20 DE MAIO DE '1856.

Illm. e Exm. Sl'.-Foi presente aSila Mag'estade o Im
perador o Oificio de V. Ex. datado de 10 de Dezembro do
anno proximo passado, propondo a seguinte questão: se
um escravO residente em paiz estrangeiro p6de entrar
no Imperio, e ser, não só conservado em escravidão, mas
até mandado entregar a seu senhor pelas Ju. tiças do
paiz:

O Mesmo Aug'usto Senhor, ouvindo o Conselheiro Rrocu
rador da Corôa, e visto o parecer da Secção de Justiça do
Conselho de Estado, com o qual e Conformou por Sua
Imperial ResoluçãO de 10 do corrente mez, houve por
bem decidir pela negativa a questãO proposta: porquanto
a Lei de 7 de Novembro de 1831, art. 1.0, declara livres os
escravos que entrarem no Brazil vindos de fóra, com a
excepção sómente dos matriculados em embarcações per
tencentes a paiz onde a escravidão é permittida, e dos
fugidos do territorio estrangeiro, os quaes devem ser
entregues, ou reexportados: sendo que, por consequen
cia, na citada Lei está tambem comprehendido o escravo
que por ordem, ou em companhia de seu senhor, ou por
qualquer razão, que não a fuga, sahe do Imperio, 6 ao
depois volta a ene. O que communico a V. Ex. em so
lUÇão ao seu referido Oflicio, e para sua intellig'encia.
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AV. N. 198 DE 29 DE MAIO DE 1856.

o Murquez de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, em observancia da Imperial ResolugãO de
28 do corrente, tomada sobre consulta da Secção de Fazen
da do Conselho d~ Estado, declara ao Sr. lnspector da
Thesouraria da Bahia, em resposta ao seu Oflicio n. 14
de 9 de Janeiro ultimo, que acompanhou o processo de
habilitacão de D. Jacintha Florida de Moraes, que se acha
prescripio o seu direito ao meio soldo que percebia sua
fallecida mãi, por não resultar do dito processo interrup
'ÇãO á prescripção de cinco annos; interrupção que os
pleitos judiciaes só produzem nos casos em que o Poder
Judiciaria é competente para declarar o direito dos cre
dores do Estado, e não quando pertence tal declaração
ao Ministro da Fazenda.

AV. X 210 DE 5 DE JUNHO DE 1856.

Havendo 'ua Mage tade o Imperador por bem mandar
consultaI: a Secção de Fa;~ellda do Con 'elho de Estado,
se, em VI 'ta do art. 7.° § 2.° do Decreto de 12 de Novem
bro de 1851, devem-se con. iderar prescriptas as dividas
reclamadas por Gomes e Irmão, José Rebello de Figuei
redo e José Joaquim Guimarães, sobre que deu pare
cer essa Directoria em data de 30 de Outubro proximo
passado, foi a meellla Secção de parecer: q~anto á divida
<.le Gometi e Irmão, que não póde ser conSIderada como
prescripta. porquanto, embora fôsse proveniente de um
imposto illeg'almente arrecadado pela Recebedoria da Ci
dade da Bahia, e como tal sujeita ao Contencioso admi
nistrativo da Thesouraria, a quem competia resolvel' so
bre o seu pagamento, todavia, como não tivessem os re
clamantes recorrido ao fôro civil por sua vontade, e sim
obrigados por de pacho da mesma Thesouraria, devia o
processo havido por facto da Fazenda interromper o curso
da prescripção, apezar da incompetencia do mesmo pro
cesso: quanto á divida de José Rebello de Figueiredo,
que não deve ser tambem considerada como prescripta,
porque, não podendo o reclamante requerer o pagamento
da somma que pagára como fiador do contracto fisccal
enão depois que por sentença do Poder Judiciaria com

petente fôssp. decidida a aue tão civil de exoneracão da
fiança, que ene prestára p·or etreito da novacão do mesmo
contracto, não podia a prescripçao fiscal correr contra
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quem não podia ainda requerer, cabendo-lhe sómente
fazê-lo depois da decisão judiciaria. Quanto, porém, á di
vida de José Joaquim Guimarães, deve ser considerada
como prescripta, menos na parte que haja de pertencer
ao coherdeiro desasisado; por isso que, sendo provenien
te de jubilação, ou pensllo com assentamento em folha e
pagavel em épocas certas, e devendo a prescripção COf
reI' dessas épocas em diante, não podia ser interrompida
por um processo çle habilitação de herdeiros, que apezar
de institllido nesta Côrte e Provincia, onde existem todas
as instancias judiciarias, durou mais de cinco annos, como
para attestar negligencia do reclamante. Tendo-se con
formado o Mesmo Augusto Senhor com o dito parecer
por Imperial ResoluçãO de 10 de Maio ultimo, assim o
communico a V. S., pl1ra sua intellig'encia e devida
execução.

PORTo N. 226 DE 21 DE JUNHO DE _1856.

Decla,ro ao Sr. Administrador da Recebedoria, em solu
cão ás duvidas propostas em seu O:fficio de 19 do corrente,
n. 962, .relativamente ao imposto sobre as bancas de pei
xe, que a isenção de que trata a Ordem de 29 de Dezem
bro de 1845 é só applicavel ás bancas de peixe propria-·
mente ditas existentes na Praca do Mercado, e não aos
armazens existentes em outros' lugares ; e bem assim que
estes ultimos estão sujeitos ao pagamento de 20 % do va
lor locativo, quando situados dentr~ da Cidade.

AV. N. 237 DE 3 DE JUNHO DE 1856.

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara ao Sr. Inspector da .Thesouraria
do Maranhão que a divida de exercicio findo, na impor
tancia de 233<'POOO, de que pede pagamento D. Izabel
Pereira de Àraujo e Silva, está prescripta, visto como o
requerimento feito em 1847, lledil1do certidão da liqui
dacão da mesma divida, não póde ser considerado meio
legal de interromper a prescripçao.

AV. N. 246 DE 11 DE JUNHO DE 1856.

Illm. e Exm. Sr.-Não convindo que existão dentro das
linhas das fortificações, que se estão construindo na Ci
dade de Obidos dessa Provincia, edificio algum particular
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que obste á defesa eflicaz das mesmas fortificações,
e achando-se neste caso o em que está estabelecido o
Collegio de So Luiz Gonzaga; °recommendo á V. Ex., de
conformidade com o Aviso do Ministerio da Guerra de 3
do corrente mez, que pelo Juizo dos Feitos, na fórma da
Lei de 9 de Setembro de 1826, combinada com o art. 35
da de 12 de Julho de 1845, faça proceder á desapropria
ção do dito edificio. mandando pagaro sel1 valor, depois
da competente avaliação, a lJ.uem a elle tiver direito.

AV. N. 253 DE 19 DE JULHO DE 1856.

o M:urquez de Paraná, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, respondendo ao Oflicio do Sr. Inspector
da Thesouraria de S. Paulo n. 52 de 3 do corrente, em
que transmite a consulta feita pelo respectivo Procura
dor Fiscal a respeito da pretenção do Juiz dos Feitos ao
pagclmento dos salarios e assignaturas dos actos e dili
gencias praticadas nos processos da Fazenda Nacional,

I lhe declara que a especie de que se trata deve reger
se pelas disposições. do art. 4. 0 e seguintes das Instruc
ções de 28 de Abnl de .1851, nos quaes expressamente
se comprehendem os JUlzes que não vencem ordenado
pelo encarg'o que tiverem de Juizes dos Feitos.

AV. N. 267 DE 8 DE AGOSTO DE 1856.

Declaro á V. S., afim de o fazer constar ao Collector
de S. Fidelis, em resposta ao seu Oflicio de 11 de Junho
ultimo n. 4, que, na falt9. de papel sellado, em vez de
pôr o visto nos titulos a que elle se refere, e que São com
prehendidos na Tabella A do Regulamento n. 895 de 31
de Dezembro de 1851, devia o seu antecessor tê-los sel
lado por verbas; como porém assim não procedeu, deve
o dito Co11ector, na fórrna do disposto no art. 8: elo ci
tado Reg'ulamento, fazer jUlltar papel sellado a taes ti
tulas, caso do visto do seu antecessor se conheca que
fôrão em tempo apresentados ao se110 ; porque, d'o con
trario, devem ser revalidados, para poderem produzir os
eifeitos legaes.

OHD. N. 274 DE 13 DE AGOSTO DE 1856.

Respondendo á consulta de V. S., constante da sua
representação de 25 do mez proximo passado, sobre o
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que se deve fazer para indemnizar o Thesouro dos
195~120 provenientes de impostos geraes, e que na ·to
mada da conta do ex-Collector de Campos, Manoel Ro
drig'ues dos Santos, se verificou ter elle indevidamente
entregue á Thesouraria Provincial do Rio de Janeiro,
facto este que se tem dado com outros Collectores, e que
cumpre regularisar; tenho a declarar-lhe que os Collec
tores e seus fiadores não podem deixar de responder ao
Thesouro por aquellas quantias que indevidamente tive
rem levado aos Cofres Provinciaes, e seus respectivos ju
ros; devendo-se para tal fim intentar a competente accão
de indem nizacão. Só no caso de fallencia dos bens desses
Exactores e seus fiadores, poderia a Provincia ser consi
derada obrig'ada subsidiariamente, e neste caso a recla
mação deveria ser intentada administrativamente, afim
de que no Orçamento Provincial se consignassem os preci
sos fundos para indemnização do Thesouro.

AV. N. 292 DE 2 DE SETEMBRO DE 18õ6.

JOão Mauricio Wanderley, Presidente interino do Tri
bunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da
Thesouraria do Espirita Santo, em resposta ao seu Officio
n. 90 de 22 de Julho ultimo, que nem o Regulamento de
10 de Julho de 1850, nem qualquer outra disposiçãO em

. vigor, prescreve a obrig'ação ou dá faculdade aos Procu
radore~ da Fazenda Geral para intervirem nos inventa
rias, afim de fiscalisar-se a exactidão da descripção e ava
liação dos bens no interesse do pag'amento do se110 dos
quinhões hereditarios, de que trata a Lei de 21 de Ou
tubro de 1843, art. 12 § lo.

AV. N.323 DE 3 DE OUTUBRO DE 18õ6.

João Mauricia Wanderley, Presidente interino do Tri
bunal do Thesoul'o Nacional, respondendo ao Officio n.
134 de 9 de Ag'osto ultimo, em que o Sr, Inspector da
Thesouraria do Pará da conta do modo por que se houve
a respeito do precataria do Juizo de Orphãos da Capital,
solicitando a entrega ela quantia de 185~750 a A.gostinho
Pinto Villar, como credor da herança jacente de Bento
José Frazão; lhe declara que, á vista do art. 7.° do De
creto de 30 de Novembro de 1853, resolveu acertadamen
te, declarando qae nãO obstava ao cumprimento do pre
cataria, como entendeu o Procurador Fiscal, a falta de
appellação para a Relação, com a differença de que para
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a cobl'anca dlj dividas semelhantes deve admittir-..:e o
meio da Justificação até a alQada do Juizo, por ser esta
a applicáCáo pratica do art. 9.° do Decreto n- 422 de 27
de- Junho· de 1845 em diífel'entes julgados do Imperio,
depoi~ dg publicação do citado Decreto.

AV. - 336 DE 15 DE OUTUBRO DE 1856.

Illm. e E~m. Sr.~Respondendo ao Offi.cio de V. Ex. n.
36. do 1." do mez findo, no qual, transmittindo cópia do
que lhe dirig'io o Juiz de Direito d1;1 Comarca da Capital,
coqsulta quae~ seji;LQ as vantagens e emolumentos que
a este competeIll na qualidade de Juiz dos Fei.tos da Fa
zenda, cabe-me declarar á v_ li -. que, nãO ~endo a ju
risdü:cãO deste Juizo exercida neSl;ia Provincia púl' um
Juiz especial, e -filu1 pelo de Direito da Capital t que por
este encargo não tem mais algum vencimento, nos ter
lUaS dos art$, 4;.0 ~ 7,0 da Lei -de 29 de Novembro dp, 1841,
é evidente que o mesmo Juü: se acha comprehenc1ido no
art. 4,° daslnstruccões de 28 de Abril de 1851; pelo que
será pago, pela Fazendi1 Kacional" dos salariQ~ e emolu
men~os que lhe competirem, na fórma do Reglltamento.,
sem que tenha direito á porcentagem das arreeadacões,
em vÍl'tllde do que es.pre3sa.mente determina Q art. 5."
das citadas Instrucções.

AV N.3 9 DE '17 DE OUTUBRO DE 18:56.

Declaro ao Sr. Administrador da Mesa do Consulauo
da Côrte, em soluÇãO ás duvidas Pt'opostas em seus Offi.·
cios ns. 3 , de 29 de :Maio ultimo, e 74, de 6 do cor
rente, ácerca da, intel1igencia dos arts. 84 e 86 do Regu
lamento de 30 de Maio de 1836: 19, que as vendas de
embarcações nacionaes, quer estas passem a dominio
naciOllal quer a domínio estrangeirQ, dentro ou fôra do
pai.z, e as de embarcaçoes estrangeiras, que passãO a
outro dominio tambem estrang'eiro, ::lEio sujeitas ao paga
mentl!> da meia siza, óu 5 por eento, nos termos dos 1'8
felidQs artigos e lia Alvarà de ~O de Outubro de 1812,
al't. 4", exoet)to se a!'i embaroações 8strang'eiras' fôrem.
declaracl~' innaveg&VE\lS, ou vendidas oom destine> a
serem desmanchada, porque, neste caso o imp.osto é de
15 por c€lnto, como ciecIMi1e> as Ordens de S-o de Novembre>
de 1843 e de 23 de Janeiro de 1855; 2q

, que Ds direite>s
de 15 por cento SãO devidos pela OOmpl'a das embarca-
ções e 'tra!lgeíras que passuo a nae-ionaes, aincl:a que
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essa compra 'se eifectue fóra do Imperio; 3°, que a todas
as embarcacões sabida:; dos estaleiros nacionaes, e que
ainda nUo tÍverem feito viagem, quer sejão construida
por conta de subditos do Imperio, quer de estrangeiros,
é appli:cavel o disposto no art. 9° da Lei n. ,586 de 6 de
Setembro de 1850.

CIRe. N. 349 DE 21 DE OUTUBRO DE 18t>6.

JOão Mauricio ·Wanderley, Presidente do Tl'lbunal do
Thesouro Nacional, tendo observado irregularidades na
execução dos arts. 9° e 10 do Regulamento de 31 de De
umbro de 1851, pelo que respeita á maneira de inutili
sar-se o papel sellado unnf.XO ao' autos, titulas e docu
mentos, ordena' aos 81'S. Inspectores das Thesourarias de
Fazenda que 6' dec1aracões da nota de que tL'atão as
di~posições citadas fação. 'accrescentar a da natureza dos
papeis, titulas ou documento, a que se annexa o papel
se11ado, afim de prevenir o extravio e empreg'o deste
em outros papei> titulos e documentos da mesma natu
reza.

AV. N. 350 DE 22 DE OUTUBRO DE 'i856.

Joi:to Mauricio Wanderlev, Pre..idente do Tribunal dn
l'hesomo Nacional, em resp~sta ao Oflicio do Sr. Inspector
da Thesour-aria de Santa Catharina de 21 do maz passado
que acompanhou a representação do Procurador Fiscal
da mesma Thes0ururia, co.ntra o indeferimento que lhe
dera o Juiz de Orphãos da Capital, no requerimento em
que preü'nc1ia haver emolumentos de cami1!lho e estada
por ter a c:istido. á 'arl'ecadacão e inventario de uma he
rança jacBnte f6ra do lug' 1: de ,sua re idencia, declara
que, em vista da terminante disposici:to do art. 26 do Re
gulamento de 9 de Maio de 1842, que não concede ao
Procurador da F8~endaCllutros emolumentos além da por
centagem que abi Iue foi mar~ada, foi bem fudeferida a
pJ;etenção do supplicaute, indubitavelmente irregular o
abono da emolumentos que, a tItulo de caminho e estada,
se fez ao Solicitado.r da Fazenda, CO:IDO allega, e com que
arg'l,l1Xlenta o menclOuad:o Procurador FisCÇll em sua re
present.açM; cumprindo porto,nto que o Sr. Inspector
p.r0UlQva a restituiç!tO' do Qll..6 recebeu o sobredito Soli
cltador.
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ORO. DE 28 DE OUTUBRO DE 1856.

o Sr. A.dministrador interiuo da Recebedoria admitta
!lernardo Ribeiro de Carvalho, sobre cujo requerimento
mformou em O:fficio n. 1063 de 23 do corrente, a pagar
de uma só vez, na fórma da Ordem n. 151 de 7 de De
zembro de 1846, o imposto da decima e selIo proporcio
nal do legado de 6:000:t/J000, deixados em prestações a
D. Maria Rosa de Carvalho por Bernardino Brandão e
Castro; satisfazendo igualmente desde ja a decima e seno
proporcional do mesmo legado, que tem de passar para
a filha e netas da usufructuaria, quando esta se finar.

ORD. N. 367 DE 6 DE NOVEMBRO DE 1856.

Declaro a V. S. para que o faça constar á Collectoria
das Rendas Gel'aes da Cidade de Nictheroby, que, em exe
cUÇão da Imperial ResoluçãO de 5 elo corrente mez, to
mada em Consulta da SeccllO de Fazenda do Conselho
de Estado sobre o requerimento em que <'lo Companhia
de Refinacão de assucar e distillacão, existente na mesma
Cidade, pede que se a admitta ã pagar siza pelo valor
de 20:000:t/J sómente, em que foi estimado o arrendamento
que comprara a Pedro Pereira de Andrade de uma casa
e alg'nns telheiras a elIa annexos, e não pelo valor de
70:000:t/J, que representa o importe total dessa compra e
da dos instrumentos, machinas, utensis, moveis e sobre
salentes, que p~rtenciií.o á fabrica de refinaçllO e distil
lação, estabelecIda na mesma casa, como pretende o men
cionado Collector; deve elIa considerar como sujeitos ao
seno proporcional e isentos da siza, não só os moveis
propriamente ditos e sobresalentes, mas tambem todos
os objectos que possão ser tirados ou removidos do solo
e dos edificios da fabrica, 3êlL ruina ou deterioração, quer
dos proprios objectos, quer dos mesmos edificios.

AV. N. 369 DE iODE NOVEMBRO DE 1856.

João Mauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do
Tbesouro Nacional, em resposta ao O:fficio do Sr. Inspector
da Thesouraria do Rio Grande do Sul de 15 de A.bril
deste anno, em que, transmittindo a demonstração da
despeza feita com a medição do primeiro territorio ven
dido a sociedade org'anizada pelo Conde II1ontravel,
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pergunta se semelhante venda está tambem sujeita á siza,
ou sómente aos 5:tP de direitos de Chancellaria por cada
quadrado de 500 braças, marcados no art. 10 da Lei de
18 de Setembro de 1850, lhe declara, de conformidade
com o parecer da Secçã.o de Fa.zenda do Conselho de
Estado, que ao referido imposto de 5~ só estã.o sujeitos
os posseiros que recebem das Repartições Provinciaes os
titulos de propriedade dos terrenos que lhe ficarem per
tencendo, em virtude da citada Lei, e não os compradores
dos lotes e sobras das terrras publicas que fôrem rpe-

.didas e demarcadas; e quanto á siza, que os compra
dores de taes terras devolutas estão comprehendidos na
generalidade das disposicões do Alvará de 3 de Junho
de 1809, para o pagamento deste impo~to, por isso que
a Lei de 18 de Setembro de 1850 os não isentou delle,
mas que só deveráõ satisfazer a metade de sua im
portancia, nos termos :da Ordem n. 233 de 23 de Se
tembro de t851, por serem as terras de propriedade
nacional.

AV. N. 374 DE 12 DE NOVEMBRO DE 1856.

João Mauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do
The ouro Nacional, accusando a recepção do Oflicio do
Sr. Inspector da Thesouraria da Bahia, n. 324 de 22 de
Setembro ultimo, em que dá conta do modo por que re
solveu em Junta a questão su.scitada a respeito da siza,
que deve pagar o arrematante do Palhabote « Mary E.
Smith», apprehendido como portador de Africanos; lhe
declara que o imposto da siza devido no caso vertente
é o de 15 por cento estabelecido no art. 51 § 11 da Lei
de 15 de Outubro de 1831 sobre as embarcacões estran
geiras, que passão a nacionaes, por isso que: como bem
ponderou o Procurador Fiscal dessa Thesouraria, nem o
facto da apprehensão alterou a origem da embarcação
de que se trata, nem a Lei de 4 de Setembro de 1850
fez excepcão alguma a tal respeito em favor dos appre
hensores;" convindo porém observar ao dito Sr. Inspector
que, versando a questão, de que tomou conhecimento
em gdlO de recurso, sobre existencia do impo1>to, que é
de natureza contenciosa, cumpria que a decidis e logo,
como entendesse de direito, embora depois submett~sse

o caso ao Thesouro nos termos do art. 1· § 15 do Decreto
de 22 de Novembro de 1851.
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AV. N. 376 DE 12 DE NOVEMBRO DE 1856.

João Mauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do
Thesouro Tacional, em soluÇãO á duvida proposta pelo
Sr. Inspector da The 'ouraria do Paraná, em Officio di
rigido ao Exm. Presidente da P rovincia, em 20 de Maio
do corrente anno, sobre o procedimento que curr.pre ter
para com alguns individuas da Cidade de Paranagua,
que lhe consta haverem edificado em tenenos de mari
nba, dos quaes não obtiverão ainda concessão, lhe declara:
1", que, vi 'to terem sido baldadas as intimacões dos
Exactores fiscaes, deve o SI', Inspector recorrer aós meio
jadiciaes, e exig-ir dos pos'eiros a exhibiçãO dos titulo
em que fundão a legitimidade de suas pos es, proce
dendo ulteriormente, quando sejão apresentados, na
fórma da Lei, e como aconselharem as circumstancias ;
2°, que se, em lugar elos titulos, apresentarem despa
chos de concessão, deverá cumprir o que determina o
§ 2° da Ordem de 12 de Junbo de 1851; 3°, finalmente,
que se não apresental:em nem titulos nem despachos,
deve o Sr. Inspector manda-los notificar para requererem
a conce::;são, sob pena de serem despejados: com a de
claração ,de ~ue, em todo o caso, a perda das edificações
e bemfeltorlas é consequencia necessaria do facto de
terem sido feitas em terreno publico sem titulo legal.

AV. N. 390 D~ 2'1 DE NOVEMBRO DE 1856.

Declaro ao Sr. Administrador da Recebedoria, em so
luÇão ao recurso que interpôz ex-officio sobre a reva
lidação da conta do leiloeiro João de A.I varenga Gaudio,
que não estando sujeitas ao se110 proporcional semelhan
tes contas, não póde ter lugar a re\'alidaçãü de que se
trata, embora o committente passa se nella um pertence,
porque esta circumstancia não lhe póde imprimir o ca
racter de credito, que não tinha primitivamente.

AV. N. 392 DE 22 DE NOVEMBRO DE 1856.

Tendo expirado o primeiro prazo marcado na Côrte
e Provincia do Rio de Janeiro para o registro das terras
possuidas, haja o Sr. Administrador interino da Recebe
doria de dar ordem para que sejão recebidas na dita
Repartiçfio como renda do Estado, conforme requisita o
Ministerio do Imperio, em Aviso de 18 do corrente, as
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multas impostas pelos Vigal'ios em virtude do art. 95 do
Regulamento de 30 Janeiro de 1854.

AV. N. 409 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1856.

SoM Mauricio Wanderley, Presidente do Tribunal elo
'rhesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesou
Taria de Fazenda do Rio Grande do Norte, em solucão
á duvida proposta pelo Procurador Fiscal da mesma
Thesouraria, constante da representação que acompa
nhou o seu Officio n. 18 de 9 de Julho ultimo, que bem
entende o Procurador Fiseal as disposiÇões em vigor,
concernentes ao imposto da siza, opinando que a Ordem
de 30 de Outubro de 1844, e outras sobre a denuncia
civel de que trata o .§ 9° do Alvará de 3 de Junho de
1809, quando as partes celebrarem as compras e -vendas
de bens de raiz por escripto particular, regem os con
tractos que tiverão lugar antes do l° de Julho do cor
rente anno, em que começou a executar-se o art. 11
da Lei de 15 de Setembro de 1855, e ainda os que
tiverem lugar posteriormente a essa data, no caso em
que o valor dos bens de raiz não exceder de 200:filOOO, e
que, declarando a Lei ser essencial para a compra e
venda de bens de raiz, cujo valor exceder de 200~OOO, a
escriptura publica, é fóra de duvida que, não existindo
esta, não ha contracto de que se deva a siza, nem, por
conseguinte, fundamento para a denuncia civel, nos
termos do Alvará citado.

AV. N. 423 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1856.

João Mauricio W anderley, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, de conformidade com a Imperial Re
solucão de 29 de Novembro ultimo, tomada sobre Consulta.
junta por cópia, da Seccão de Fazenda do Conselho de Es
tado, relativamente á dtívida que occorrêra ácerca da arre
matação dos escravos, animaes e utencilios de um
estabelecimento agricola pertencente a uma hera~ça

jacente, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarras
de Fazenda, para sua intelligencia, e para o fazerem
constar a quem convier, que á disposicão do art. 29 do
Regulamento de 9 de Maio de 1842 nio estão sujeitos
os moveis, e semoventes destinados e applicados á la
boraçg,o dos estabelecimentos agricolas ou fabrís, e
conseguintemente que pelo Juizo de Orphãos e usentes
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não devem os mesmos estabelecimento: ser art'ematados
senão em toda a sua integridade, e nunca por partes.

AV. N. 430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1856.

João Mauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, em solUÇãO ás duvidas propostas
pela Thesouraria da Provincia de Serg'ipe em Officio
n. 66 de 27 de Novembro ultimo, sobre o vencimento
que compete ao 20 Escriptllrario João Monteiro de Car
valho durante o tempo que servia de Procurador Fiscal,
declara ao Sr. Inspector da mesma Thesouraria que a
regra estabelecida pela Ordem de 28 de Maio do corre::lte
anno é que, sendo os Substitutos dos Procuradores Fis
caes Empregados de Fazenda, têm direito, em qualquer
das hypotheses das Instrucções de 5 de Outubro de 1852,
de optal" ou o vencimento de seu proprio emprego, ou
o que lhes competir pela substituiçãO; convindo toda
via, como já o declarou a Orde::n de 2 de Novembro de
1855, que nas nomeações de Substitutos de Procurado-
res Fiscaes sejão, sempre que fôr possivel, preferidos
Advogados ou pessoas de fóra da Repar~ição, que tenhãO
a precisa pratica do fÔro.

AV. N. 431 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1856.

JOão Mauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, approva a SolUÇãO da Thesouraria
da Provincia de 8ergipe á consulta que lhe fez o Ad
ministrador do Correio, encarregado da arrecadação do
seno, conforme communica em seu Oíficio n. 62 de 9 de
Outubro ultimo o Sr. Inspector da mesma Thesouraria,
declarando que, á vista do art. 84 do Reg'ulamento de
10 de Julho de 18~0, combinado com o art. 54domes
mo Regulamento, estão sujeitos á revalidacão, nos ter
mos do § Lodo art. 14 da Lei de 21 de Outúbro de 1843,
os autos conclusos para a sentença final sem prévio
pagamento do se110, e que por isso sã.o devolvidos pelo
Juizo, para o fim de cumprir-se esse preceito.

AV. . 23 DE 22 DE JA EIRO DE 1857.

Em SOlUÇãO ás duvidas que pelo Administrador da
Mesa de Rendas de S. João da Barra fôrão-Ihe apre
sentada' em Oíficio de 16 de Junho ultimo, declaro a
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V. S. afim de fazer constar ao mesmo Administrador:
l°, que póde admittir o pagamento amigavel da im
portancia constante dos precatorios da Fazenda, que lhe
fôrem remettidos antes de apresenta-los ao cumpra-se
do Juizo competente, comtanto que as diligencias para
esse effeito não prejudiquem o andamento regular que
c1..evem ter os mesmos precatorios; 2°, que o sello, por
verbas, nos ditos precatarios, :;ó deve adrnittir-se na falta
de papel sellado ; 3", que, depois de paga a importancia
da divida constante dos precatorios, devem estes ser de
volvidos ao Juizo deprecante, por intermedio da Dire
ctoria Geral do Contencioso, na fórma das Ordens em
vig'or; e 4.° finalmente, que tem direito á commissão
de 1 2/3 d/o, e o Escrivã.o de 1/3 0/., deduzida do prin
cipal, com exclUSão de multas e custas, na conformi
dade da Circular do Thesouro de 31 de 1\'laio de 1851.

AV. N. 24 DE 22 DE JANEIRO DE 1857.

João Mamicio Wanderley, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesou
raria de S. Pedro, em soluÇãO á duvida proposta em seu
Oflicio n. 328 de 19 de Junho ultimo, se as multas do
art. 177 do Codigo Criminal, no caso do contrabando
apprehendido em fiag'rante, pertencem ás Municipalida
des ou á Fazenda Publica, que bem resolveu, decidindo
que taes multas, nas circumstancias indicadas, fazem
parte das rendas do Estado; porquanto outra não póde
ser a intelligencia do art. 17 L· da Lei de 3 de
Dezembro de 1841 e das Instruccões de 3 de Outubro
de 1844, e assim se tem invariavelmente praticado nas
differentes Estações fiscaes do Imperio.

üRD. N. 31 DE 28 DE JA EIBü DE 1857~

João Mauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do
Thesouro ~ acional, declara ao Sr. Inspector da Thesou
raria de S. Pedro, em resposta ao seu Oflicio n. 226 de
12 de Maio ultimo, que, em geral e sem applicação á
especie occorrente, em que, pela natureza dos actos,
póde variar a solução da questão, bem resolveu pela
negativa a que lhe foi proposta pelo Collector de Pelo
tas, se os bens de raiz divididos em partes iguaes, ou não,
entre os membros de uma sociedade dissolvida, fieM
sujeitos ao imposto da siza; porquanto, sendo os bens
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propriedade da sociedade que os. adguirio ~~1 seu pro
prio nome, não se dá tr~nSfel'enCla de d?mllllO quando,
dissolvida a mesma ilOcledade, são parttlbados os res
pectivos fundos, recebendo cada SOCIO a importancia de
seu capital em bens que possuia em commum.

DEC.. N. 1873 DE 3'1 DE JANEIRO DE 1857.

Art. l.0 O Primeiro Porteiro dos Auditorias do Muni
cípio da Côrte servirá perante os !uizes dos Feitos. ~a
Fazenda, e de Orpbãos, e da pl'lmeira Vara Mumcl-
paI. .

Art. 2.° O Segundo Porteiro servirá perante o Juiz
especial do Commercio, e os da segunda e terc':lira Varas
Municipaes.

Art. 3.° No caso de impedimento se substituiráõ re
ciprocamente.

RESOL. DE 31 DE JANEIRO DE 1857
(SOB~E CONSULTA no CONSELIlO DE ESTADO.)

As Seccões de Guerra e :Marinba, e de J ustica do
Conselho de Estado, não se conformando com o· arbi
trio proposto pelo Auditor Geral da Marinba, são de
parecer que, pelo que respeita ao l'éo Mestre de numero
de Náo Joaquim José Torquato, logo que cUe tenha
concluido o tempo de prisão, a que fôra condemllado,
se mande proceder a desconto pela quinta parte dos
vencimentos que perceber, até prefazer metade da quan
'tia em que fôr avaliado o roubo: quanto porém ao
réo ex-Fiel do vapor Amazonas Manoel Francisco de
Oliveira, que nenhum vencimento percebe pelos cofres
nacionaes, dever-se-ha mandar extrahir dos anta. tras
lado autbentíco da sentenca e remettê-Io êLO Juiz com
petente, para proceder executivamente á cobrança da
outra metade do valor do roubo. Se porém acontecer que
este ultimo réo nada possua, ou não possua tena que che
guem para o pagamento da quantia qUê lhe fôr relativa,
nestes termos deverá continuar o desconto mandado fazer
nos vencimentos uo primeiro réo, até integral indemni
zaçã.O da Fazenda Nacional. Vossa Magestade Imperial
porém Se Dignará Resolver o que fór mais justo. Paço,
em oito de Janeiro de mil oitocentos e cincoente e sete.
Joã.o Paulo dos Santos Barreto. - Mig'uel de Souza Mello
e Alvim. - Visconde de Albuquerque. - Visconde de
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Maranguape.-Visconde do Uruguay.-Euzebio de Queiroz
Coitinho Mattoso Camara. - ResoluçãO. -Como parece.
Paço, em 31 de Janeiro de 1857. Com a Rubrica de Sua
Magestade o Imperador.-José ~laria da Silva Paranhos.
Conforme - Francisco Xavier Bomtempo.

CIRCo N.71 DE 21 DE FEVEREIRú DE 1857.

JOãO Mauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, para remover duvidas que occorrem
sobre deverem os pertences passados antes do Regulamento
de 10 de Julho de 1850,nas letras de cambio depois de ven
cidas, nos creditos sem praz (I estipulado, escriptos á.
ordem etc. , pagar ou não o se110 proporcional ou a
revalidação; faz saber aos S1's. Inspectores das Thesou
rarias de Fazenda, para sua inte11igencia, e para assim o
communicarem ás EstaçõBs Fiscaes competentes, que por
pratica constante do Thesouro, confirmada por differentes
deliberacões do Ministerio da Fazenda, tem-se entendido
que a Ôrdem n. 4 de 5 de Janeiro de 1848 é sómente
applicavel aos referidos pertences sendo e11es passados
depois de sua publicação, porquanto foi a mesma Ordem
a primeira disposiçãO que, explicando o art. 6.· do Regu
lamento de 26 de A.brIl de 1844, declarou que os titulos
nella m~ncionados est&.vão sujeitos ao sello proporcional.

ORD. N. 76 DE 25 DE FEV~HElRO DE 'l8ci7.

João Mauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, respondendo á consulta que lhe fez
o Sr. Inspector da Thesouraria de anta Catharina em
Officio n. 242 de 7 de Outubro do anno passado, se deve
mandar cumprir, independente da habilitação de que
trata o art. 35 do Regulamento n. 160 de 9 de Maio de
1842, o deprecado que lhe dirigira o Juizo de Orphãos da
Villa de S. Mig'uel, para ser entreg'ue a urna herdeira
necessaria a sua legitima materna, cuja importancia fôra
por engano remettida á Thesouraria como herança jacen
te, declara que, tanto neste como em casos semelhantes,
ainda que as arrecadaçõ.es não tenhão sido feitas com as
formalidades do supracItado Reg'ulamento e do de 27 de
Junho de 1845, deve ser cumprido o deprecado expedido
pelo J'uizo que tiver requisitadl) o deposito, ficando o Sr.
Inspector na intelligencia de que em regra g'eral dispen
sa-se a habilitacão para a entrega das legitimas aos her
deiros que fôrem reconhecidos taes em inventarias feitos

P. F. II 29
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em Juizo competente, e se apresentarem com os seu~ for
maes, ainda depois de arrecadadas, por suo. ausenCIa no
acto da. partilhas, al:J respectivas quotas heredit~ria. ;
porquanto tem cessado a causa da arrecadação e a mter
ferencia do curador, como se infere do art. 1.0 §§ 2." e 3."
do Regulamento de 27 de Junho de 1845, e já em 28 de
Julho de 1853 foi pelo ,!'hesouro decidido em caso iden
tico sobre representaCãO de Domingos Francisco de Arau-
jo Ro '0. .

ORD. N. 77 DE 28 DE FEVEREIRO DE '18~7.

JOão Mauricio \Vanderley, Pre"idente do Tribunal do
Thesouro Nacional, respondendo ao Officio do Sr. In
spector da Tbesouraria do Paraná n. 286 de'26 de Dezem
bro ultimo em que participa ter approvado o procedimento
da AlCanueg'a de Paranagua, exig'indo o pagamento de
se110 proporcional ao fretamento da barca hespanhola
NOVl~ OSi1'is, que ahi foi carreg-ar berva-mate, embora
o respectivo contracto fôs,e celebrado em pniz estrangei
ro, lhe declara, que, devendo os titulos, actos e papei'
lavrados e processados fóra do Imperio, ma'> que nelle
tiverem de produzir os seu. efi'eitos ou de ser executa
dos, pag'ar nas Estacões Fiscaes competentes o se1lo de
vido conforme a nãtureza dos mesmos titulos, actos e
papeis, bem re.solveu a duvida proposta, porquanto da
informação constante de seu Officio resulta que o refe
rido contracto de fretamento teve execncão e surtio effei-
to no Imperio_ .

OFF. N. 82 DE -4 DE MARÇO DE 1857.
111m. e Exm. 'r.-Havendo o :Juiz Municipal dO,termo

da Campanha, na Provincia de ::YIinas, prohibido aos Col
lectores da. rendas g-erae' requererem em Juizo a bem
da Fazenda Publica. conforme representou o Procurador
Fiscal da Thesouraria da. me ma Província, em O:ffi.cio de
21 do corrente: e porque os Conectores e mais Chefes
das E tações Fiscaes no" municípios fóra da Capital,
onde residem os Procmadol'es Fi:cae<' sejã.o sem duvida,
pela natureza de seus carg-o " os fiscaese agentes natos da
Fazenda Publica, nã.o só para requererem e promoverem
perante as autoridades competentes tudo o que fôr a bem
dos intere se da me 'ma Fazenda, como para serem ou
vidos todas as vezes que ..e tratar de questão que en
tenda com aqueDes interes es, o que está declarado ex
pres am nte nas disposições em vigor. fOgO a V. Ex- se
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sirva ele expedir as necessarias providencias) pam remo
ver-se mai", esse obstaculo, inteiramente destituido de
fundamento, que se lp.vanta ao andamento das execuções
fiscaes.

AV. N. 86 DE 10 DE MARÇO DE 1857.

João Mauricio Wandedey, Pre idente <lo Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. ln 'pector da Thesou
raria ie Fazenda da Provincia do Pará, em resposta ao
seu Oflicio n. 70 de 2 de Maio do anno pa~sado, que bem
re. olveu a duvida que lhe foi proposta pelo l'ollector da
Collectoria da '','illa da França « se o . documentos e pa
peis que são apre ·entauo.' pelos po:;suidores de terras
pal'a serem registrados pelos Parocho.', na conformidade
do Regulamento annexo ao Decreto n. 1318 de 30 de Ja
neiro de 1854 e tão sujeitos ao se110 fixo ), decidindo
que não tendo o Cap. Ç) do citado Regulamento estabele
cido que as declarações e titulos que o particulares apre
sentarem parâ serem registrados sejão sellado', não se
deve exigir sello, visto como taes papeis não são junto·
a requeTimentos como documentos.

ORD. N. ~8 DE -lO DI~ MAHCO DE 1857..,

Haja V. S. de declarar ao Adlninistrador da Me a de
Rendas de Cabo l"rio, em SOlUÇãO á duvida que propô%
em seu Officio de 12 de Fevereiro ultimo, que a Ordem n.
58 de 30 de Julho ua 1844 contém t.odos o: fundamento'
por que. [o expressamente declara<las exceptuada' da 1'8
gTa g'eral do imposto dos 2 % substitutivo:- da dizima da
chancellaria as habilitaçõe:; e jllstificaçõel:i d':l qualquer
especie para haver heranças, ou para cobranç,as de di
vida' das beranç.3' jacentes (' ele hens ele defuntos e
ausente~ .

AV. N. '119 DE 31 DE ~JAH.ÇU DE '18 7.

João Mauricio \-anderley, Pre~idente <lo Tribullal do
Thesouro Nacional, commuuica ao~ Srs. Inspectores da
l'hesourarias de Fazenda, para suo, intelligencia e exe
cnção, que pela Imperial Re olnção de 2 de :\faio de 1856,
tomada sobre consulta da. eccão de Fazenda elo Con elho
de Estado, foi declarado qu'e. sendo ela competencia
do Ifinisterio da Fazenda no exercicio na .iurisdic~ão
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contenciosa que lhe confere o Decreto de 27 de Junho de
1840, decidir as reclamações do meio soldo, concedido
pela Lei de 6 de Novembro de 1827, nilo podem inter
romper a prescripçilo do quinquennio, estabelecida na le
gislacilo em vigor, as j Ilstificações que devem promover
as vi"uvas e mais pessoas a quem compete a referida
pensão; cumprindo, portanto, que se considere prescripto
o direito das habilitandas, todas a~ vezes que as petições
fôrem apresentadas ás Thesoural'las de Fazenda depois
do referido quinquennio.

AV. N. '120 DE 31 DE MARCO DE 1857.•

João Mauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do
ThesOllI'O racional, participa ao Sr. Inspector da The
somaria de Fazenda do Mal'anhão, em resposta ao seu
Officio de 19 de Janeiro ultimo sob n. 3, que, tomando
conhecimento da reclamacilo de D. Emilia Rosa Rodri
gues de Miranda para haver o meio soldo Gle seu finado
marido o Alferes de L' linha do Exercito José da Cunha
Pavolide de Menezes, resolveu indeferir a pretenção, não
pelo motivo em que se fundou a Thesouraria, de ter sido
o casamento daquelle Official in articulo mortis, porquan
to a Imperial ResoluçãO da Consulta do Conselho de Es
tado de 5 de Fevereiro dc 1853 decidio que o beneficio
da Lei de 6 de Novembro de 1827 é extensivo ás viuvas
dos Officiaes militare que com e.3tes se tivf\rem casado
em tae' circumstancias; mas por ter prescripto o direito
da habilitanda, visto que a reclamação foi feita á The
souraria em 2l de Novembro de 1856, depois do quin-.
quennio contado de 6 de Março de 1850, data do falle
cimento do mesmo Alferes, sem que ~e possa considerar
interrompida a prescripção pelo facto de ter sido a jus
tificação proposta em Juizo dentro do referido quinquen
nio em 22 de Fevereiro de 1855, como em caso identico
o declarou a Imperial Res~luçãO da Consulta do Conse- '
lho de Estado de 28 de MaIO de 1856.

AV. 121 DE 31 DE MARÇO DE. 1857.

JOãO Mauricio W anderley, Presidente do Tribunal do
Thesomo Nacional, faz saber aos 81'S. Inspectores das
Thesourarias de Fazenda, para sua intelligencia e execu
Ção, que, sendo da competencia contenciosa do Ministerio
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da Fazenda, nos termos do art. 1.0 do Decreto de 27
de Junho d.e 1840, decidir definitivamente do direito
das habilitanrlas á pensão do meio soldo concedido pela
Lei de 6 de Novembro de 182'1, devem as Thesourarias
de Fazenda remetter, em todo o caso, ao l'hesouro os pro
cessos de habilitacõe', quer reconheção, quer neguem
provisoriamente o C!.ireito das habilitandas, afim de que,
proferidas pelo mesmo Ministerio as decisões definitivas,
possã,O as partes interpôr o recurso estabelecido no art.
46 do Regulamento de 5 de Fevereiro de 1842.

AV. . 14·2 DE 14 DE ABRIL DE 1857.

;EI? solUÇãO ao Oflicio que lhe foi dirigido pelo Ad
mllllstrador da iesa de Rendas de S. João da Barra, em
11 do mez proximo passado, no qual pede elle autori
zação para cobrar as dividas atrazadas que na dita Mesa
querem alguns devedores pag'ar, declaro a V. o, afim
de o fazer constar ao mesmo Administrador, que, á vista
das Instrucções de 10 de Dezembro de 1851, não póde
semelhante autorização ter lugar, quer para realizar-se
a cobrança amigaval, visto como, depois de recolhidos
os respectivos livros ao Thesouro e extrahidas as cer
tidões que vão para o Juizo, por onde são exig'idas dos
devedores, não só a importancia de seus debitas, como
a das custas, seria necessario que as Collectorias, para
faze-la effectiva, consultassem préviamente o Thesouro
se as certidões tinhão ou não sido extrahidas e enviadas,
se havia ou nilo mais despezas a pagar, etc.; quer
para promove-la executivamente, por quanto isso de
pende das certidões mencionadas; de modo que os
Co1lectores só podem promover o cumprimento das pre
catarias, não estando de resto autorisados por Lei, para
requererem f.6ra desses casos o sequestro a bem da Fa
zenda, sendo que durante o exercicio, no caso de pre
sumpção de fallimento do collectado, ou outro qualquer
em que seja preciso acautelar os interesses da mesma
Fazenda, cumpre-lhes proceder na fórma do art. lo das
citadas Instruccões e Ordens de 5 de Janeiro de 1852
e '1 de Julho dê 1855. Declaro outrosim a V. S. que é
conveniente a continuacão da pratica de informarem
os Co1lectores, por occ'asião das contas do exercicio,
quaes os collectados que se mudárão, e para onde, porque
isto facilita depois as diligencias judiciaes no Juizo
dai Feitos.
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AV. N. J69 DE 2 DE MAIO DE 1857.

Em solUÇãO á duvida que lhe foi propDsta pelo C?lle
ctúl' de Rezende, em Oflicio n. 62 de 28 de :Março ultImo,
relativamente ao imposto sobre os escriptorios de advo
gados, declaro a V. S., para que o faca con tal' ao meemo
ColIector, que deve considerar sujeitos ao dib imposto os
bachareis a que se refere no mencionado Officio, visto
que, apezar de residirem fóra da Cidade, e não terem
nella .escriptorios publicos, tratão de cansas no f6ro
daquelle auditorio; porquanto, pelo Regulamento ue
15 de Junho de 1844, ar-t. 2.· § 10, e pelas Ordens de 12
de Novembro de 1846, 17 de Maio de 1848,22 de Julho
e de 11 de Setembro de 1851, o imposto de que se trata
comprehende touos os advogados, ou sejão bachareis for
mados ou provisionaclos, quer assignem, quer não, os
papeis (to fõro, quer exerção a advocacia publica, quer
particula1'mente, e portanto, ou sejão nacionaes ou es
trang'eiros, e quer sejão ou não empregados publicas,
como, por exemplo, Promotores.

ORO. N. 182 DE 19 DE MAIO DE 1857.

Declaro a V. S., para o fazer constar ao Administra
dor da Mesa de Rendas da Cidade de S. João da Barra,
em solucão á duvida que propôz em seu Oflicio de 7 do
corrente; que us desasisados, quando decabidos das acções,
não devem pagar a dizima de chancellaria, por se acha
rem comprehendidos na generalidade do § 4.· art. 10 do
Regulamento que baixou com o Decreto n. 150 de 9 de
Abril de 1842 na epigraphe « pessoas miseraveis » con
forme já o declarou a Ordem do Thesouro de 25 de Janeiro
üe 1853.

L. . 889 DE 27 DE MAIO DE 1857.

Ârt. Unico. A ultima parte da disposicãO do art. L'
da Lei de 28 de Setembro de 1853 compreliende asviuvas
e filhos dos Officiaes e mais praças do Corpo Municipal
Permanente da Côrte, falleciuos antes da data da sua
promnlgação, achando-se nas circumstancias por ella
declara~as j derogadas, para esse fim, as disposições em
contrarIo.
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AV. N. 190 DE 28 DE M.AIO DE '1857.

BerDardo de Souza Franco Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Tbesou
l'aria da Provincia de Pernambuco que foi pelo mesmo
Trib~nal indefer'ido o recurso que acompanhou o seu
OfliClO n. 68 de 7 de Julho ultimo, iDterposto por Ignacio
"Nlanoel Viegas da decisão da Thesomaria, que declarou
sujeita ao pagamento da siza a adjudicação de uma
casa que a elle Ee fez, em acto de partilhas do casal de
sua fallecida mãi, como cl'edor della.

AV.N.213 DE 22 DE JUNHO DE 1857.

Ao Oflicio <10 Oollector de Valenca de 29 de Maio ul
timo, consultando se o § 40 da. pm:te 3.' da Tabella dos
novos e velhos direitos e os de chancellaria a que se
referem os arts. 24 e 37 da Lei de 30 de -ovem bro de
1841, comprehencle as orphãs e os orphãos, ou sómente
aquellas, -- póde V. S. responder que a pena de que
trata a Ordenaçã.o, Livro 1." Titulo 88:) 19, é tanto para
os orphi1os como para as orphtk; e por dIa se deve,
portanto, entender a Lei de 30 de Novembro de 1841,
Tabella annexa § 40, além de que tem sido esta a pra-o
tica constante das Estações Fiscaes.

ÜRD. DE 2 DE JULHO DE 1857.

.Á. B.ecebedoria, declarando que bem procedeu sujei
tando ao se110 proporcional, e conseg'uintemente á reva
lidação, os papeis annexos ao requerimento de D. Feli
cidade Maria da Conceiçã.o, em os quaes Abreu Guimarães
declarou ficar em seu poder a quantia de 1:30~,

pertencente aos herdeiros de Francisco Gonçalves Pinto,
remettida pela mesma D. Felicidade; visto que, a não
serem os ditos lJapeis titulas de deposito extra-judicial,
'ão obrigações, vales ou ficas commerciaes, que todos
'ao sujeitos ao sobredito se110.

AV. N. 227 DE 6 JULHO DE '1857.

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, em resposta ao Offieio n. 1'72 de 17
u.e Março ultimo, dó Sr. Inspectol' da Thesouraria da
Provincia do Rio Grande de S. Pedro do Sul, em que
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participa haver dado provimento ao recurso interposto
da deci 'ào da Alfandega do Rio Grande, que havia con
siderado a polaca hespanhola Miria Lloberas hypothe
cada, na fórma do art. 161 do Regulamento de 22 de
Junho de 1836, á multa a que se refere a decisão do
Tribunal do Thesouro em 24 de Dezembro do anno
findo, e embaraçada, portanto, a sua sahida, sendo o
fundamento da sua deliberacão entender o mesmo Sr.
Inspector que a multa era Criminal, e a sua .liquida
ção da competencia das Autoridades Criminaes, conforme
as Instruccões de 3 de Outubro de 1844: declara que
bem proferida foi essa deliberaçãO. em vista da legis
lação em vigor, cumprindo ao Inspector da dita Alfandega
observar as Instrucções citadas e as demais disposiçoes
vigentes applicaveis ao caso.

AV. N. 231 DE 10 DE JULHO DE 1857.
Em saIucão á materia do Oflieio da Illm.' eamara

Municipal desta Cidade, acompanhado do requerimento em
que o Coronel João Coelho Bastos repre 'enta contra a
medicilo elas marinhas, na praia de S,' ChrL tavão, por
elIe requeridas, por comprehender nellas os seus predios
edificados em terrenos arrematados em hasta publica pelos
seus antecessores como ben, sequestrados aos Jesuitas,
declarando estar prompto a ac~itar por aforamento o
terreno alagado que fica em frente aos elitos preelios, e
que se contiver na extensão de quinze bracas; declaro
á mesma Camara que não estão isentos do· pag'amento
do fôro, na fórma do disposto na Ordem de 13 de Maio
de 1836, os terrenos de marinhas, ainda que incluidos
em semelhantes arrematações, se dellas não tiver o poder
competente feito expressa doação aos Jesuitas; não po
dendo ter lugar o afor~mento do terreno alagado, con
forme propõe o dito Bastos, por não dever sujeitar-se a
fõro na fórma do disposto no Aviso de 7 ele Março de
1839, o terreno banhado por agua do mar, que desecca
nas vasantes, por não se achar semelhante terreno
comprehendido na disposicão do art. 51 § 14 da Lei
de 14 de Novembro de 1831, da maneira por que foi
entendida, e se mandou executar pelas Instrucções de
14 de Novembro de 1832.

AV.N. 242 DE 17 DE JULHO DE 18157.
Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do

Thesouro Nac.ional,declara ao Sr. Inspector da Thesouraria
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do Espirito Santo, em resposta ao seu Oflici/) n. 73
de 12 do mez findo, no qual expõe as razões por que
não tie tem podido proceder até o pre ente á lotação
dos Oflicios e empreg'os de Justiça da mesma Provincia :
l.o, que nesta dataRe requisitãoao Ministerio da Justica
providencias para que deixe o Escrivão dos Feitos da
Fazenda de accumular as funccões 'de differentes carto
rios; 2.°, que deve empreg'ar novos esforço' no intuito de
conseguir que os arbitros nomeados para procederem a
tallotacão a isso se prestem gratuitamente, e que, só no
caso de serem infructiferos esses esforcos. deve man
dar-lhes abonar o emolumento do art. 77 oú rio art. 180
do novo Regimento das Custas; e 3.°, finalmente, quanto
á reforma das lotações dos beD.eficios ecclesiastico., que,
se por falta de lotações judiciaes, para as quaes deve
preceder ordem do Thesouro, tem o Sr. Inspector dei
xado de cobrar novos direitos desses beneficias, tem ido
irregular semelhante procedimento, uma vez que a Lei
o autorisa para ,a lotação administrativa provisoria, qlle
deve subsistir emquanto se não proceder á judicial, com
as alterações que as circumstancias aconselharem.

AV. N. 257 DE 31 DE JULHO DE 1857.

Haja V. S. de declarar ao Administrador da Recebedoria
do Municipio da Côrte, em soluCM á duvida proposta em
seu O:fficio n. 46 de 20 de Mar"ço ultimo, que a Ordem
expedida á Thesouraria da Provincia do Paraná, em 28
de Fevereiro do corrente anno, não comprehende as
letras, escriptos á ordem e notas promissorias, de que
trata o art. 15 da Lei de 18 de Setembro de 1845.

ORDEM DE 7 DE AGOSTO DE 1857.

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Jacional, communica ao r. Inspector da The
souraria da Prcvinci'1 de S. Pedro do Sul, para sua in
telligencia e execução, que o Tribunal do Thesouro
Nacional, por deliberação de 23 de Julho ultimo, toman
do conhecimento do recurso do TabeIlião do publico
judicial e notas da Cidade de Porto Alegre, Peliro Nolasco
Pereira da Cunha, interposto da decisão da mesma The
souraria sobre as multas que lhe fôrão impostas por
falta de observancia do Regulamento de 10 de Julho de
1850, resolveu confirmar a decisão recorrida. na parte
relativa á imposiçãO de multas: 1:, pela falta do seIlo



roporcional da. e 'cripturas de vendas de embal'cacões,
porque a isenção do art. 23 § 2. o do citado Regulam"ento
é especial ás escriptul'as que pagão siza; 2.', pela falta
de se110 fixo da certidões negativas que se achão tran
scriptas em escripturas nã.o sujeitas ao imposto ela siza
attenta a disposição citada e as das Ordens de 28 de
.Julho de 1845 e 16 de Janeiro de 1855; com a declara
ção de que o dito TabellüLo nr~o é obrigado a pagar a
revalidaçã.o, e exhibir o conhecimento respectivo, visto
que essa obrigação recahe sobre a parte interessada em
fazer valer o acto 011 tit lo, nos termos da. Ordeno de
14 de Ago to de 1851,8 de Julho de 1853 e 15 de Julho
de 1854; e r outrosim, que se devem impôr a multas
competentes aos Tabelliães interinos Marques de Sam
paio e Teixeira Junior, pelas infracções por elles com
mettidas nos acto:; que' praticárão, de que é relevado o
recorrente, constantes dos provimentos juntos ao re
curi:O; ficando, portanto, o mesmo reccorrente alli,'iado
das demais multas impostas, cuja importancia se lhe
deve restituir.

OFF. DE 8 DE AGOSTO DE 18:57.

Illm. e Exm. Sr. -Commurrico a V. Ex., para o devi
uo conhecimento, que nesta data remetto á Secção de
Fazenda do Conselho de Estado o Oificio que V. Ex. me
dirigio em 2 de Junho ultimo, pedindo uma decisão so
bre a intelligencia do Decreto de 18 de Novembro de
1848, afim de ser tomado em consideraçã.o, quando a
mesma Secção consultar sobre o projecto de Regulamento
para a arrecadação de bens de defuntos e ausentes que
se acha em seu poder, devendo o referido Decreto con
tinuar, entretanto, a ser entendido de conformidade com
o A.viso de 24 de Outubro de 1846, em quanto o Governo
Imperial por Decreto não fixar outra intellig-encia.

Deos Guardtol a V. Ex. -B. I. Franco.-Sr. Juiz de 01'
phaos da Côrte.

AV. N. 287 DE 27 DE AGOSTO DE '18:57.

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da PrOVÍncia das .Alagôas que, attentas
as circumstancias e os factos de que dá conta em seu
Oflicio n. 57 A., de :n de Julho p. p., devia, na fórma
do artigo 2." do Decl.'e(;o de 5 de Dezembro de 1849,



requisitar ogo a prisão do E crivão que, ervindo de
Administrador interino da :àiesa de Rendas da Cidade do
Penedo, na mesma Provincia, deixou de entrar na época
legoal com a renda a seu cargo, o que cumpre que faça,
marcando-lhe novo prazo de 30 dias, caso no que lhe
foi marcado nüo tenha ene recolhido I) dinheiros deti
dos, devendo o Sr. Inspector trausmittir á. Autoridade
competente os documentos relativo' aos mencionados fa
ctos, p'll'a se proceder criminalmente contra o sobredito
Escrivão, ainda que ene realize a entrada dos referidos
dinheiros. E quanto ao Administrador, ordena-lhe que,
"j to ter o me 'mo Sr. Inspector contra elle promovido
o procedimento criminal pelo abandono do lugar, mande
liq uidar quanto antes a conta de sua g'erencia, e, verifi
canelo-se algum alcance, requisite a sua prisão, na fórma
do citado Decreto de 1849, marcando-lhe o urazo de 30
dias para eifectuar o pagamento do alcance, e -remettendo
os documentos que o comprovarem á. Autoridade compe
tente, para proceder criminalmente contra o dito res
pon avel, ainda que no referido prazo recolha a quantia
em que fôr alcançado; ficando o Sr. Inspector na intel
ligencia de que, nos termos e condições legaes, deverá
o Procurador Fiscàl, em tempo opportuno, e em Juizo
competente, requisitar a applicação do art. 32 do Codigo
Criminal a ambos os responsaveis, se fôrem condemna
dos, tendo em vista a Ordem do Thesouro de 6 de Junho
de 1854 e Aviso de 15 de Maio do anno passado.

CIRCo N. 292 DE 29 DE AGOSTO DE '1857.

Bernardo de , ouza FI'anco, Presidente do Tribunal do
ThesolJro Nacional, tendo observado que alguns mani
festos dos navios de cabotagem SãO passados em papel
seUado; e não sendo taes documentos sujeitos ao im
posto do sello, conforme foi declarado pela Ordem do
'fhesouro n. 173 de 30 Setémbro de 1850, recommenda
aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda que
facãO e.!fectiva a execucão dfl. citada Ordem, não só fi.

respeito dos manifestos daquelles navio', senão tambem
dos de longo curso.

CIRC, N. 298 DE 3 DE SETEMBRO DE '1857.

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do
rrhesouro Nacional, respondendo ao Offi.cio do Sr. Inspe
ctor da Thesouraria da Bahia n. 20,2 de 13 do mez findo,



- ~60-

no qual consulta se obrou acertadamente ordenando á
Mesa do Consulado que não exigisse sell0 dos manifestos
das embarcações, apezar de ser elle exig'ido no Consulado
da Côrte, lhe declara que, á vista do § 7.° do art. 52 do
Regulamento de 10 de Julho de 1850 e da Ordem de 3 de
Setembro do mesmo anDo, n. 131, não póde entrar em
duvida que os referidos manifestos são isentos de se110.

AV. N. 309 DE 12 DE SETEMBRO DE 1857.

. Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do
The::ouro Nacional, participa ao Sr. Inspector da The
souraria de Pernambuco que o mesmo Tribunal do The
souro deliberou, em data de 3 do corrente, não tomar
conhecimento do recurso interposto por Marcolino Gon
çalve da Silva contra o indeferimento de seu requeri
mento, em que pedia á referida Thesouraria houvesse
de revogar a decisão que deu ao Administrador da Re
cebedoria, que lhe consultou se uma letra da terra pas
sada em 18 de Fevereiro de 1842, vencivel a seis mezes,
sellada em 21 de Abril de 1843 com a taxa a que então
era sujeita, e ajuizada em 23 de Julho de 1853 sem ter
pago o novo se110, como determina o art. 6.° do Regula
mento de 10 de Julho de 1850, está hoje sujeita á reva
lidação nafórma do art.14§ 1.°da Lei de 21 de Outubro
de 1843, ou, se em virtude do art. 24 do mesmo Regu
lamento, está isenta do novo sello e conseg'uintemente
da revalidação; 1.0, porque o recurso não ~oi interposto
com as formalidades reclJmmendadas na CIrcular de 27
de Junho de 1856 ; 2.°, porque, mesmo quando o fôsse,
não era admissivel, por via contenciosa de uma decisão
que, não entendendo com o direito da parte, não fôra
proferida pejo Sr. Inspector no exercicio da j urisdicçãO
contenciosa que a Lei lhe confere; e 3.°, finalmente; por
que, a tomar-se conhecimento, omittido ficaria, na hy
pothese snjeita, um dos gráos da jurisdicção aàminis
trativa, que o art. 92 do Regulamento de 10 de Julho de
1850 prescreve para as reclamações sobre o imposto do
se110. E porque dos papeis que acompanhárão o referido
recurso se vê que, tanto o Tribu~al do Commer?io no
seu Accórdão mandando que se verIficasse a revalIdação
acima dita· nos autos em q'Je era parte o recorrente,
como a Thesouraria na sua resposta á Recebedoria, não
<lerão aos artigos 6 e 24 do Regulamento de 10 de Julho
de 1850 a sua verda.deira intelligencia; declara, outrosim,
ao mesmo Sr. Inspeotor, para sua inte11igencia e paraQ
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fazer constar a quem convier, que o art. 6° se refere aletr&s
que nunca fôrão selIadas, e que o art. 24 estabelece
que os titulas da L' e 2.' classe, que já estavão lavrados
ao tempo da execução do Reg'ulamento de 26 de Abril
de 1844 e assignados por particulares ou nas notas dos
TabelIiães, livros das Companhias, e autos judiciaes, ou
oflicialmente fóra delIes, tendo pago o se110 antigo, não
estão sujeitos ao actual, nem á sua maioria ou revali
dação, para que possão produzir qualquer e:ffeito : d'onde
se segue que nos casos em que se tiver exigido incom
petentemente esse se110 ou a sua revalidação, têm as
partes direito á restituicão do que houverem pago, se o
requererem, pelos meios estabelecidos nos Regulamentos
da Fazenda.

üRD. N. 324 DE 22 DE SETEMBRO DE 1857.

Communico ao Sr. Administrador da Recebedoria que o
Tribunal do Thesouro deu provimento ao recurso inter
postú pelo Advog'ado Antonio Pereira Rebouças do des
pacho proferido no requerimento de D. Joanna Luiza de
Almeida, sujeitando-a ao pagamento da taxa de escravos
da parda Carolina, que foi liberta com a obrigação de
acompanhar e servir por espaco de dez annos ao dito
Advogado, sua mulher e um filllo, visto nã.o ser appIica
vel a este caso a Ordem n. 8 de 17 de Jaueiro de 1846,
porque a liberdade concedida áque11a escrava é perfeita,
havendo apenas o encargo de prestar serviços a terceiros.

L. 939 DE 26 DE SETEMBRO DE 1857.

Art. 13. As multas de revalid'ação do se110 fixo e pro
porcional impostas nos arts. 13 e 14 da L. de 21 de Ou
tubro de 1843, ficão reduzidas de 10 a 20 por cento do
valor dos titulas.

Art. 21. As corporações de mão-morta, que já gozão
do direito de converter o producto de seus bens em apo
lices da divida publica, poderão tambem fazer essa con
versão em acções das Companhias das estradas de ferro
garantidas pelo Governo.

OFF. N. 379 DE 2,2 DE OUTUBRO DE 1857.

Illm. e Exm. Sr.-Tendo a Fazenda Nacional direito
de cobrar das partes vencidas, não só as custas por elIa
adiantadas nos termos das Instrucções de 28 de Abril de
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1851, e mais disposições em vig'or; como a importaucia
dos actos praticados pelos Procuradores e • olieitadol'e
rios Feitos da Fazenda, conforme se acha marcado no
Regimento das Custas ele 3 de Março de 1855 para os
Advog'ados e Solicitadores, quer as demandas sejã.o exe
cutivas quer de natureza diversa, e nã.o sendo pratica
comprehenderem-se nas precataria.' executiva senão as
custas que a Fazenda adianta aos Empregados do Juizo,
exigindo os Agentes Fiscaes nos Juizos deprecado. a im
portancia do procuratoria no acto da. cobrança da divi
da demandada, paga pelo elevedor amlg'avelmente ou por
força da sentença condemnatoria; mas podendo resultar
de semelhante pratica deixar-se muitas vezes de cobrar
em parte ou integralme,nte a importancia do precataria,
mandado exig'ir por Aviso Circular desse Ministerio de
24 de Marco de 1851, rogo a V. Ex. a expediçfLO de suas
ordens, para que nos Juizos dos Feitos deprecantes 'e in-

.cluM nas contas das precatarias, com a. precisa descri
minaçã.o das custa: que a Fazenda Nacional adianta, das
dos Empregados dos Juizos da Curte, Bahia e Pernam
bnco e do:; sellos averbados tanto nellas COIllO nos auto
originarias, a importancia úo procuratoi'io do. Procura
dores dos 1!'eitos e <:lolicitadores da Fazenda, a quem a
mesma Fazen\la paga ol'denael-os, dech1rando pOI' essa occa
sião que não se devem exigir das partes as custas do
processo, quando por circumstancias imprevistas se re
quer a cobrança de uma divida já pag'a, ou indevida
mente lançada á conta de uma pessoa, que por ella não
. responsavel.

CIRCo DE 23 DE OUTUBRO DE 1857.

Bernardo de Souza Franco, tenuo em vista o que lhe
representou a Thesouraria da Provincia de Pernambuco
em O:fficio de 19 de etembro proximo passado n. 159,
declara ao 81'S. Inspectores das Thesourarias de Fazenda,
que O' Secretarias das Relaçõe' estão autol'isado. para,
na fórma das ln 'truccões de 28 de Abril de 18 1. urdem
de 18 de Novembro do mesmo anno e outras que as têm
explicado, fazerem as demais despezas, a bem do anda
mento da Cau 'a. da Fazenda, que, além das assignatu
ras e prepal'os, se tornarem neeessaria' nos mesmos Tri
bunaes, dando-se couta dellas na mesma folha a que se
refere o Aviso n. 272 de 17 de DezemlJro de 1859 .



CIRCo

463

39 DE 31 DE OUTUBRO DE '1857.

Bernardo de Sonza Franco, Presidente do 'l'ribunal do
Thesouro Nacional, attendendo ás diversa,' reclamacões
que se têm feito, e usando da autorisação da Lei n. ·242
de 29 de Novembro de 1841, art. 16 § 3°, declara aos Srs.
Inspectores das Thesourarias de Fazenda que fica eleva
da a dez por cento a commissão de seis por cento que,
pela cobrança jndicial da divida activa;percebião osEm
preg'ados do Juizo dos Feitos da Fazenda pela Ordem Cir
cular n. 86 de 31 de Outubro de 1843 e Instruccõe. n.
143 de 28 de A.bril de 1851, art. 12. .

CIRCo DE 9 DE NOVEMBRO DE 1857.
Sendo' necessario estabelecer alguma' regras que sejão

observadas na concessão de córtes de madeiras de con
strucç~"tO, quer e~l matas do Estado, ql;lerna de particu
lares, afim de eVItar-se a ,enda das lIcenca' obtidas do
GOV61'110 Imperial por pe,'soas que nem dispõem de ma
tas nem de meios para córtes reg'ulares e uteis de ma
deiras, tenho por conveniente prevenir a V. Ex. de que
de ora em diante nenhum requerimento para taes licen
ca d:eve ser remettido ao Governo Imperial sem que o
requerente prove com documento~ de fé o 'eguinte: 1.0,
que precisa das madeiras pedidas para qualquer con
struccã.o, declarando a quantidade e oualidade da' refe
rida,'·madeiras; 2.°, que tem em seu-uominio e posse as
matas em que pretende estabelecer o ól'te; 3.°, que dis
põe de recursos para estabelecer e e córte por. ua con
ta, e não solicita a licença para vend -la aos que de 01'-
clinario fie empregão em semelhante negocio .

AV. DE 4 DE DEZH.MBRO DE 1857.
Declaro ao '1'. A.dministrador da Mesa do Consulado.....

que as embarcaçõe,' que passão de estrangeiras a nacio
naes em virtude de naturalisação de seus respectivos
proprietarios, estão sujeitas aos direitos de li) % da L.
de 1.) de No,embro de 1831, art. :-1 : 11.

OHD. C. 464· DE 16 DE DEZEMBHO DE 1857.
.Bernardo de Souza Franco. PresiJente do Tribunal

do The. ouro Nacional, re. póndendo ao Oflieio do ,-'r.
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Inspector da Thesouraria do Rio Grande do Sul n. 489 de
23 de Outubro ultimo, no qual consulta se as certidões
ou intimações passadas no' autos pelos Escrivães estão
sujeitas á revalidacão e multa, quando não fôrem log-o
seiladas, ou se podem ser selladas conjunctamente com
as demais folhas dos autos, quando se preparilo para
subirem á conclusão ou despacho do Juiz, lhe declara
que, á vista da observação final do art. 35 do Regula
mento de 10 de Julho de 1850, as ditas certidões ou in
timações só estão sujeitas á revalidação e multas, se de
pois dellas se praticarem quaesquer actos, por onde pro
d!lzão os devidos effeitos.

ORD. N. 471 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1857.

Illm. e Exm. Sr. -Respondendo ao O:fficio de V. Ex.
que dirig-io·me em data de 28 de Outubro ultimo, sob
n. 6, pelo qual consulta, para poder solver a questão
que lhe foi proposta pelo Juiz de Orphãos da Capital
dessa Provincia, se as petições que têm de ser juntas a
autos devem necessariamente pagar o sell0 respectivo
antes da juntada, ou se podem ser juntas sem se110, sen
do este pag'o antes dl:l. conclusão para sentença final,
visto como o Co11ector das Rendas Geraes da mesma Ca
pital entende que os despachos proferidos em petições
avulsas fóra dos autos dãO a estas a natureza de docu
mentos, e que por i. so devem pag'ar o se110 de 160 réis,
lia conformidade do art. 3~ do Regulamento de 10 de
Julho de 1850, onde diz « qualquer outro documento ou
papel»: declaro a V. Ex., para os fins convenientes, que
é manifestamente improcedente a intellig-encia dada pela
Co11ectoria ao citado art. 35 do Reg'ulamento do sello,
quando, para se j untarem aos pro~essos a? petições, exi
ge que pag'uem o sello de 160 réIs, provmdo o erro da
que11e exactor de considerar documento as sobreditas
petições, e suppôr que a palavra « papel» do referido
artig'o comprehende taes petições, quando aliás nem e. 
tas por serem despachadas tomão o caracter de docu
mento, nem a designaçãO de « papel » lhes póde ser
applicavel, por se referir o Reg-ulamento nessa parte
áquelle papeis que, sem serem documentos, no rigor
do termo, se juntão aos autos ou, a petições. ou se apre
sentão para produzirem em publIco o effeIto para que
fôrão passados.
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AV. N. 14 DE 15 DE JANEIRO DE 1858,
. Illm. e Exm. Sr.-Sua Mllg'estade o Imperador, a quem
foi present~ o AviE10 que V. Ex. me dirigia em data de
18 de :Qezembro proximo findo, acompanhado do Offieio
em que o Procurador Fiscal da Thesouraria da Provin
cia do Maranhão suscita duvida sobre os salarios que
competem aos Avaliadores dos Feitos da FazeIj.da por
catla·terreno que avaliarem, estando misticos uns aos
outros: Houve por bem declarar, depois de ouvir o Con
llelheiro Procurador da Corôa e Soberania Nacional, que
tome como base, para fixarem-se os referidos salarios, a
quantia que perceb?m os Avaliadores nas causas parti
culares. O que tenho a honra de communicar a V.
Ex., para seu conhecimento, e em resposta ao citado
A.viso.

AV. N. 31 DO 1.0 DE FEVEREIRO DE 1898.

Bernardo de Souza Franco, Presiden'te do rribunal do
Thesouro Nacional, participa ao Sr. Inspector da The
souraria da Provincia do Espirito Santo, para sua intel
ligencia e execucão, e em resposta ao Officio n. 108 de
29 de Setembro do anno find'o, que o Tribunal do The·
80uro Nacional, tomando conhecimento do recurso inter
posto p:lr José Freire de Andrade da decisão que o obri
gou, na fórma da 1.' parte do· § Lodo art. 14 da Lei de
21 de Outubro de 1843, a pagar a revalidação de 20 por "/.
da quitação do quinhao hereditario que havia sido seIlada
comp documento antes de se pagar o seIlo nos autos de
Inventario, resolveu confirmar a sobredita decis!J.o, redu
zindo porém a multa da revalidacao a 10 por 0/., na con
formidade dO.art. 13 da Lei de 27 de Setembro do anno
pas,sado, mandando que sejão ouvidos o Inspector da AL
fandega sobre o facto de ter deixado de exigir a reV8
lidaça.o quando lhe foi presente a quitalião, e o Escrivllo
do processo sobre o de ter passado o referido titulo, para
á vista do que expenderem proceder-se ulteriormente
comp no caso oouber, tendo-se em vista os arts. 86 e 87
§ 6.° do Regulamento de 10 de Julho de 1850.

AV. N. 36 DE 5 DE FEVEREIRO DE 1858.

Beclaro ao Sr. A.dministrador da Recebedoria do Mu
Dicipio da Côrte, para sua intelligencia e execução, que
os §§ 3.· e 12.0 do Alvará de 27 de Junho de 1808 não

P. 't, II ~g
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estão revogados, e antes fôráo recommendados pelo art.
11 do Regulamento de 16 de Abril de ]842; devendo-se,
portanto, incluir no competente lancamento os aforamen
tos de predios para a cobrança do· imposto da decima,
a que se achãO suj eitos os respectivos senhores directos
pelas citadas disposiçoes.

AV. DE õ DE FEVEREIRO DE t8õ8.

Sendo de necessidade deixar aos constructores de na
vios de commercio mais facilidade na acquisiçãO de ma
deiras, expedio-se nesta data Circular aos Presidentes
das Provincias, declarando que só não poderão ser cur
tadas sem licença, em mattas particulares, as madeiras
constantes da lista inclusa;- Peroba, Sicopira, Pequy,
ou Pequlá do Pará, Jaqueira, Cedro batata, ou Ange
lim do Pará, Peroba branca, Potumujú, Itaúba do'
Pará.

AV. N. 39 DE 6 DE FEVEREIRO DE 18õ8.

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda de Minas, em resposta ao seu Officio
n. 3 de 9 de Janeiro ultimo, que pelo Regulamento de
15 de Junho de 1844, art. 2. o § 10 e Decisoes de 12 de
Novembro de 1846, 17 de Maio de 1848, 22 de Julho e
11 de Setembro de 1851, são sujeitos ao imposto sobre
escriptorios de advogados todos aquelles que, apezar de
residirem fóra das Cidades e Villas e não terem nellas
escriptorios de advocacia, tratão de causas forenses, ou
sejão Bachareis Formados ou Provisionados, quer assig
nem, quer não, os papeis do fôro, quer exerçl10 a advo
cacia publica, quer particularmente, segundo se de
clarou ultimamente em Aviso de 2 de Maio do anno
passado.

AV.•. õ3 DE 1õ DE FEVEREIRO DE 1858.

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda de Pernambuco que, não tendo lugar
11 resp~ito do levantamento dos bens de defuntos e au
sentes a disposicão das Instruccoes de 30 de Marco de
IS49, art. 3.·, 'que exige certiélllo de vida e limIta o



- 4.67 -

vigor da procuração ao exercicio em que são apresenta
das, salvas as exc~pções do mesmo artig'o, foi deferido
o requerimento que acompanhou o Oflicio da Presiden
cia da mesma Provincia de 29 de Dezembro ultimo, sob
n. 141, de Gustavo Henrique Praeger, procurador dos
herdeiros do finado Hermann Mehresten, para o fim de
se entregar' o productú da herança do sobredito finado,
arrecadado e recolhido á dita Thesouraria, independen
te de exhibição de certidão de vida dos herdeiros;' caso
porém a procuracão apresentada, de Agosto de 1856,
seja passada pelos mesmos herdeiros habilitados, e con
tenha poderes para recebimento dos Cofres publicas, e
se nenhuma duvida occorrer por outra circumstancia.

AV. N. 65 DE 25 DE FEVEREIRO DE 1858.

111m. e Exm. Sr.-Tendo sido presente a Sua Magestade
o Imperador a duvida suscitada no Thesouro a respeito
do direito de D. Catharina Thomazia de Oliveira e Silva
e D. Ludovina 'Ihomazia de Oliveira e Silva ao meio
soldo de seu falIecido pai, o Major reformado Thomaz
Gonçalves da Silva, visto que á viuva daquelIe Oflicial,
D. Anna Joaquina de Oliveira e Silva, foi o mesmo meio
soldo negado por se achar elIa. exercendo o lugar de
Professora de primeiras letras com vencimento pago pelos
cofres do Estado: Houve o mesmo Augusto Senhor por
bem Declarar, por Imperial Resolução de 6 do corre?te,
sobre Consulta do Conselho de Estado, que ás referIdas
D. Catharina Thomazia de Oliveira e Silva e D, Ludo
vina Thomazia de Oliveira e Silva compete o meio Baldo
de que se trata, porque está no espirita da Lei de 6
de Novembro de 1827 e Ordem de> Thesouro de 30 de
Outubro de 1844, que as filhas não exceptuadas substi
tuM a mãi viuva, nos casos em que fica inbibida de re
ceber o meio soldo do marido defunto, por ter emprego
vitalicio do Estado, O que communico a V. Ex., para seu
conhecimento e execução.

AV. N. 79 DE 5 DE MARCO DE 1858..
Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do

Thesouro Nacional, declara, de conformidade com o Aviso
do Ministerio de Estrangeiros de 3 do mez findo, ao Sr.
Inspector da Thesouraria do Espirita Santo, para seu co
nhecimento, e para o fazer constar ao respectivo Procu
rador Fiscal, que em Oflicio de 28 de Novembro ultimo
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particip0U á Directoria Geral do Contencioso ter-se 0p
posto ao cumprimento de uma precatoria expedida ál
mesma Thesouraria pelo Juiz de Orphãos e Ausentes da
Capital da Província, afim de ser entregue ao Agente,
Consular Portugue..z a meaci:to do casal de Antollio Faria
de Oliveir~" subdito.porrtuguez, ql:le faIlecêra ait>intestaclo,.
deixando conj1!lge na terra, a qual fôra arrecadada e re
colhida á ditlj. Thesouraria: que o procedimento da re
ferido Procurador Fiscal está de aceôrdo com as· dispo
sições dr6l R,egulawerrto de 8 de N0iVembjl10 de 1851, e que;,
no caso de qLlJle se trata, estando presente, como estava,
s meeira do casal, que, além dessa qualidade, tinha a: de
ser Brasileira, devia ter sido indeferida a requisiçãO feita
pelo Consul Portuguez ao sobredito Juiz de Orphãos e
Ause1lJtes, para lhe- se-rem entregues 0S bens dos herdeiros
ausentes, porque a unica ingerencia que competia a esse
Agente Consular era de assistir a todos os actos do in
ventario, e figurar nelIes como mero representante dos
herdeiros portuguezes autentes.

AV. DE 6 DR MARÇO DE 1858•.

Dizendo o Juiz Municipal e de o.rphãos supplente dessar
Cidade, em seu O:ffi.cio d~ 3 de Outubro do anno passado,
que acomp~hou o de V. Ex. de 14 de Janeiro ultimo,.
ter procedido a sequestro em uma herança existente ~o

poder do testamenteiro que se ausentára. sem COnclUll'
o inventario, mandado publicar os editaes de que trata.
o art. 15 do Regulamento de 9 de- Maio de 1842, e ir
llrocedeT nos termos do art. 29 do mesmo Reg'ulamento,
declaro a V. Ex., para o fazer cOlflstar ao referido Juiz,
que, attentas as circumstancias do caso, devia observar
se, não o Regulamento citado, mas sim os arts. 6- e 7·
do Hegulamento de 8 de Novembro de 18M, visto nS.o
haver no lugar Agente Consular da nacão de que o flll..
lecido era suQdito. •

OFF. N. 82 DE 10 DE MARCO DE 1858 ..
Para que faça constar ao CoIlector do Municipio de

Pirahy, em re posta ao O:ffi.cio que dirigio a V. S. em
18 de Agosto ultimo, consultando se as doaçoes no valor
de 99:938~41 feitas por D. VictoriaMaria Lui~a das Neves>
a seus filhos e netos, além da leg-itima que lhes coube
pelo in.v.entiario intervivos, que fez de seus bens, esta
vão ou não sujeitas aos direitos de quatro por cento, visto



cúmo, tendo sido aql!lellJas doações ~nsinuadas nos ter
mos do Assento de 27 de Julho de 17,97, fôrao julgadas
sem o pagamento dos mesmos direitos: dec'laro a V. S.
que, em faoe da generioa e terminante disposicao da 2
parte do § 43 da Tabella annexa.á Lei'de 30 de N'ovembro
de 1841, nao silo sujeitas a0S d~lfei.tos de quatro Ip(i)r oento
sobre a insinuaçao ·das doações. .as que forem feitas por
ascendentes a descendentes, e vlce-'Versa, sejIa qual fôr o

I valor das mesmas doações.

DEC. N.2127 DE 13 DE MARCO DE '1858..
Convindo ,qae os 'Consul.es Estrangei1'0s, para -melhor

zelarem os interesses de seus compatriotas nos lugares
onde nao possa chegar a sua acçao, tenhao a faculdade
de del'egar algumas das attribuições consulares em pes
soas de sua confiauça: Hei por bem permittir que pos
s9:o nomear Agentes Consulares, mostrando-se pal'a isso
.especialmente autorisados pelos seus Govern(i)s, os Con
sules daque1las Nações que concederem. a mesma facul
dade aos do Brasil, ohservando-se o seguinte ':

Art. 1." Estas nomeações serão submettidas ao Imperial
Exequatur.

tA.rt. 2.° Os ditos AgeRtes re}õ>-resentaráõ os respectivos
C.onsules, sob a responsabilidade aestes, n~ arrecai1acao
das heranças jacentes d~ seus cOl'lcidada:os e na ~os
tlbjectos salvados dos naVIOS que naufragarem no dIS
'tricto da Agencia, conformalldo-se, no desempenho destas
a1ltribuições, com o que dispõe o Regulament~ n. 855
'de lB de N<1vembro de 185l.

Art. 3.° Poderão passar certificados de vida, de resi
dencia, e outros de semelhante natureza, os quses, para
terem validade, deveráõ ser visados pelo Consul Chefe
do di'stricto.

Art. 4.° Fõra destes casos não se lhes permittirá que
e'Xercão 0utras attnbuicões.

Ari. 5.° Não poderão' pretender as prerogativ:as, isen
çCiesj , e immunidades c0nsuJares.

AV. N. 1@9 DE 31 DE MARCO DE 1858..
Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do

Thesour(i) Nacional, attendendo aos lrlC0n venienles que
r'esul'tão ás 'Partes litigantes, de não se poller pagar a
d.jq;ima de Chancella:ria senao DO 1ugar onde o feito correu
em 1" Instancia, nos termos do ~ 4' da Circular de 21
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de Novembro de 1854, declara que ficão revogados os §S 3·
~ 4° da Oircular citada, podendo effectuar-se o pagamento
da. dizima na fórma dos arts. 1· e 2· do Decreto n. 413
de 4 de Junho de 1845 na Estação Fiscal do lugar, onde
c0nvier ás partes litigantes; devendo o Ohtlftl da Estacão
Fiscal do lugar, em que se houver effectuado o pagamento,
assim communica-lo ao Thesouro, se o averbamento
tiver sido feito nas Estacões Fiscaes da Oôrte e Provincia
do Rio de Janeiro, e ás Thesourarias, se o tiver sido nas
demais Provincias, afim de se pôrem as notas necessarias,
para não se exigir do vencido o referido imposto.

AV. N. 116 DE 7 DE ABRIL DE 1858.

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, respondendo ao Officio do Sr. In
spector da Thesouraria de S. Paulo n. 18 de 3 do mez
findo, no qual dá conta de haver negado cumprimento
á precataria para entrega de bens de ausentes, expedida
pelo Ju~o de Orpbãos da Oidade de Oampinas, a favor
ele Joaquim Bonifacio do Amaral, sua mulher D. Anna
Guilhermina Pompêo do Amaral e D. Thereza Miquelina
do Amaral Pompêo, em razão de não ter havido habi
litação regular nos termos do art. 35 do Regulamento
do Iode Maio de 1842, e de não terem sido pagos os
direitos do § 42 da tabe11a annexa á Lei de 30 de N0
vembro de 1841 e se110 do art. 13 do Regulamento de
10 de Julho de 1850; declara ao mesmo Sr. Inspector
que procedeu regularmente, dando aos arts. 35 e 36 do
citado Regulamento a verdadeira inte11igencia, confir
mada pela prati~a invariavel dos Tribunaes de Justiça
e das Estações Flscaes.

AV. N.117 DE 8 DE ABRIL DE 1858.

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, l'espondendo ao Officio do Sr. In
spector da Thesouraria de Fazenda de S. Paulo n. 17 do
lodo mez findo, acompanhado de cópia da Resol~ção

que tomou em Sessão da Junta, ácerca dos segUintes
quesitos que lhe fÔl'ão propostos pelo Juiz de Orphãoti
da Capital sobre a intelligencia da Ordem n. 125 dirigida
á mesma Thesouraria em 19 de Dezembro ultimo: l°, se
entre os processos do Juizo de Orphãos a que não é con
cedido o beneficio do art. 52 § l° do Regulamento do
se110 se comprehendem os de arrecadação de heranças



- 471 -

jacentes; 2°, se sendo relativa ao futuro a determinacão
ao Cullector da mesma Capital de não continuar a pra
tica até então seguida de fazer extensivo aos processos
que correm pelo dito Juizo o referido beneficio, que só
pertence áquelles em que figurão como parte a Fazenda
Publica e a Justiça, deve entender-se que os actos pra
ticados, antes dessa determinacão, em processos ainda
não findos estão isentos das cónsequencias da falta de
pagamento do imposto: declara ao mesmo Sr. Inspector,
quanto ao l° quesito, que procedeu regularmente, en
tendendo que os processos de arrecadação de herancas
jacentes não podem gozar do favor concedido pelo árt.
52 § 1· do Regulamento de 10 de Julho rie 1850, visto
que nelles não figura a Fazenda Nacional, como parte.
mas unicamente os seus Fiscaes como assistentes, nos
termos do Regulamento de 9 de Maio de 1842, art. 17,
exceptuando-se todavia os mandados passados ex-o:fficio,
para seu conveniente andamento, attenta a generalidade
com que' se exprime o § 4° do citado art. 52; e deter
mina, quanto ao 2° quesito, que se cobre o sello sim
pIei', quando os processos a que se refere o Juiz de 01'
phãOS tiverem andamento a requerimento daquelles que
estavão obrigados ao respectivo pagamento.

DEG. N. 2145 DE 10 DE ABRIL DE 1858.

Art. l.0 O imposto fixo estabelecido pelo art. 30 § 1:
da Lei n. 58 de 8 de Outubro de 1833, e art. 17 da LeI
n. 317 de 21 de Outubro de 1843, a que estão sujeitos
os agentes de leilões, além do imposto de que trata o
art. l° § 1· do Reg. n. 361 de 15 de Junho de 1844, será
de 800~ na Cidade do Rio de Janeiro, de 400~ nas da
Bahia e Pernambuco, e de 200~ na do Maranhão.

OEG. N. 2146 DE 10 DE ABRIL DE 1858.

Art. 1.0 O imposto fixo estabelecido pelo art. 21 da Lei
ll. 3i7 de 21 de Outubro de 1843, art. 9· § 33 da Lei
ll. 514 de 28 de Outubro de 1848, e art. 13 do Decreto
ll. 648 de 10 de Novembro de 1849, a que, além do im
posto de que trata o art. 2° § 9° do Reg. n. 361 de ~5
de Junho de 1844, estão sujeitos os que exercem o O:ffiCIO
de Corretor, se regulará pela tabella annexa ao presente
Decreto.

Art. 2: O Corretor que nas cidades do RIO de Janeiro
e Bahia accumu1ar o serviço' de todos os ramos de



- q.72 -

corretagem pagará o maximo do imposto estabelecido no
art. 21 da Lei n. 317 de 21 de Outubro de 1843 para as
referidas cidades; e o que se ocrupar de dous, o que
para cada um delles esta marcad0 na referida tabella.

Tabella.

QUOTA DO IMPOSTO

CORRETORES

Rio deJaneiro Dahia Pernamhnco Maranhão

Fuudos publicos . 500~ 2508

} 4001Mercadorias . 300~ 150~ 200~

Navios .... 200:jjl 100:jjl

AV. N. 137 DE 23 DE ABRIL DE 18a8.

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, respondendo ao Oflicio do Sr. Inspector
da Thesourari-a de Fazenda do Maranhão de 4 de Marco
ultimo sob n. 18, no qual pede Eer esclarecido - se ás
lojas, armazens ou sobrados de que trata o § lo do art.
2" do Regulamento de 15 de Junho de 1844, além do im
posto de vinte por cento do aluguel da casa onde S"l"
achar o estabelecimento, estão tambem suj eitos ao im
posto especial do art. 11 §§ 2° e 30 do mesmo Regula
mento pelo facto de venderem moveis, roupa ou calçado
fabricado em paiz estrangeiro, bem como objectos de per
fumarias; deélara que nunca entrou em duvida que se
devem cobrar das lojas que vendem moveis, roapas, etc.,
nS,o só o imposto do art. '2° § la, como o especial do
8rt. 11 § 2' do citado Regulamento, quer se exerça nellas,
quer não se exerça outro ganafo de negocio.

AV. N'. 147 DE 2:8 DE' Ai3RIÍ... :DE 18~8.

Haja V. S. de declarar ao Administrador da Recebed'Ol'ia
do Municipio da ôrte, em resposta ao seu Oflicio n. 28
de 11 de Fevereiro ultimo, que n'O pr'oximo exe"Gcíi:cio e
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seguintes deverão as casas de leilllo continuar a pagar
o :imposto proporcional de vinte por tento sobre o valor
locativ'O de que trata o art. 10 § 1", além do imposto es
pecial do art. 10 do Regulamento de 15 de Junho de
1'844; e que nlJ:o é extensiva aos agentes de leiloes a
·regra do art. 13 do meemo Regulamento, visto ser inhe
.:rente ao officio o imposto especial.

DEMARCAÇÃO PARA A DEC,IMA URBANA
DE 30 DE ABRIL DE 1858.

Limites da Cidade.

Desde o ponto em 'que termina a rua de S. Clemente,
na Lagôa de Rodrigo de Freitas, seguindo pela sum
roida-de das montanhas proximas, para o ladQ da Praia

'Vermelha., at'é o ponto em que se acha a Portaleza;
d'ahi pelo littoÍ'al, entrando pelo canal de Bemfiea, praça
,e travessa deste nome, estrada d0 Engenho Novo, desde
o canto da mesma travessa, a encontrar a rua de S. Fran
cisco Xavier, até a do Engenho Velho, comprehendell
do-se tambem a ilha dos Ferreiros, e as outras que de
morão d'a Ponta do Cajú para a cidade.

Limites de uma leg'tta além da dem·arcação.

Começa no primeiro marco com as letras Lm t. Lg.
-proximo á p'edra do TiMo, no porto de Inhaúma, e segue
a linha pela estrada do Bomsuccesso até o tampo ,deste
nome, onde se racha o s'egundo marco; voltando para
-a 'cidar'le pela estrada dia Penha -atIé encontrar o Ca'mmho
da freguezia 'de Tnhaúma, pel'o qual se dirige 'á estrada
-v'elha da Pavuna, onde se COllocara o terceiro marco de
fronte dra Ígrej a matriz; e seguindo pelo caminbo pro
ximo "que 'da mesma Igreja vai aos Pilares, na 'estrada
de Santa Cruz, a.hi ficará o quarto marco. Des~e ponto
volta para o lado da cidade até passar'o rio do .Faria,
entrando na primeira estrada que vai dar a0 Engenho
de Dentro, devendo assentar-se o quinto marco na curva
onde começa o caminho -da Boca do Matto ; le descenrlo
por este caminho até encontrar á direita a trav1essa do
Engenho de Dentro, pela qual segue ao lugar da "Vendá
ao Matheus, onde ficará o sexto marco. D'ahi se ·dirige
pela estrada do Matheus pura' oCaboçú, e pelo caminho
deste nome até a estrada do Macaco, e por esta á do
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Andarahy-Grande, comprehendendo o caminho até a Caixa
d'Agua, e seguindo pelaR ruas do Uruguay e Andarahy,
Pequeno até o Alto da Boa-Vista, na Tijuca, onde se
acb a o setimo marco. Da Boa-Vista continúa atraves
sando a serra da Lagôinha das Paineiras, d'onde segue
ao oitavo marco, na garganta do caminho que desce para
a Gavia, comprehendendo-se a fazenda nacional da La
gôa de Rodrigo de Freitas até o mar, sempre peja linha
divisoria da dita fazenda, e abrangendo a praIa da Co
pacabana.

REG. N. 2160 DO 1° DE MAIO DE 18~8.

Art. 1.0 Todos os escravos sujeitos á taxa. annual de
4~, na conformidade do art. 9° § 5° da Lei de 31 de Ou
tubro de 1835, art. 11 da L. de 21 de Outubro de 1843,
art. 11 § 2° da L. do Iode Outubro de 1856, estejão ou
não matriculados actualmente, serão dados de novo á
matricula, a que se tem de proceder, dentro do prazo
de 30 dias, contados do edital publicado pela EstaçãO
Fiscal arrecadadora do imposto, pelas pessoas designadas,
e na fórma estabelecida nos arts. 4°, 5·, 6° e 8· do Reg.
n. 151 de 11 de Abril de 1842.

§ Unico. Esta matricula comprehenderá na Cidade do
Rio de Janeiro os escravos residentes dentro dos limites
da decima urbana e da legua além da demarcação nos
termos do art. 11 da L. de 21 de Outubro de 1843, e
nas outras Cidades e Villas os residentes dentro dos li
mites que fôrem demarcados na fórma do art. l° do De
creto n. 411 de 4 de Junho de 1845.

Art. 6.· No mez de Junho de cada anno os donos e
administrad.ores deveráõ fazer nas Estacões Fiscaes de
claràções assignadas e justificadas .das·alterações pro
venientes de acquisiçãO, transferencia de domínio, alfor
ria, morte ou outro motivo que possa influir no lançamento
da taxa do anno futuro, nos termos dos arts. 9° elO·
do Reg. n. 151 de 11 de Abril de 1842.

Art. 7.· O lancamento da taxa de cada exercicio se
fará á vista da matricula respectiva, e os donos a pa
garM, não só dos escravos mencionados no art. 13 do
Heg. de 11 de Abril de 1842, como dos que não tiverem
sido eliminados da matricula, devendo sê-lo a requeri
mento de seus donos ou administradores.

Art. 8.° A disposicãO do art. 21 do Reg. n. 151 de 11
de Abril de 1842 n~o obsta á perc~pção da meia siza
que se pretenda pagar, e á matl'lcula dos escravos,
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devendo proceder-se ulteriorm ente na f6rma do mesmo
Regulamento contra quem de direito fôr.

A.rt. 9. 0 A multa de que trata o art. 23 do Reg. n. 151
de 11 de Abril de 1842 é s6mente applicavel aos donos
ou administradores dos escravos, que nos prazos legaes
os não matricularem, ou deixarem de fazer as declara
Ç08S sobre os que houverem adquirido ou lhes tiverem
sido remettidos de fóra das Cidades e Villas.

Art. 10. A imposiçãO das penas do artigo anteçedente
e do art. 25 do Reg. de 11 de Abril de 1842 é da com
petencia dos Chefes das Estações Fiscaes arrecadadoras
do imposto, seguindo-se a f6rma do processo estabele
cida no Cap. 17 do Reg-. de 22 de Junho de 1836, Instr.
de 3 de Outubro de 1844, e mais disposiçoes em vig'or,
no que fôrem applicaveis, excepto quanto á alçada.

REG. N. 2169 DO 1- DE MAIO DE 1858.

Art. 5.· . . . ... . .
A liquidação do que ficar em divida (ela taxa addicional

de 40 réis para a Municipalidade) será feita no Thesouro,
e a cobrança executiva promovida no .Juizo dos Feitos,
juntamente com a do imposto pertencente á renda
gEral.

Art. 13. O lançamento annual do imposto de 20 0/....
comprehenderá: r, os engenhos, fabricas, alambiques,
lojas, armazens, tavernas, e outros estabelecimentos,
qualquer que seja a sua denominacão, em que se vender
aguardente de producção do paiz; simples ou composta,
em e-rosso ou por miudo, em qualquer porção abaixo
de pIpa de ISO medidas.

Art. 54. No caso de venda, ou transferencia, por qual
quer titulo, dos estabelecimentos de que trata l;lste Re
gulamento, para nelles exercer o mesmo genero de in
dustria, o successor s6mente ficará dispensado rio imposto
e multa que o seu antecessor tiver deixado de pagar,
se manifestar a transaccão na Recebedoria dentro de 8
dias de sua data, fazendo-se nos li vros competentes as
averbaCê'ies necessarias.

Art. ·55. As Autoridades Judiciarias não julgaráCi findos
os inventarias, execucões, e outros processos relativos a
estabelecimentos de vender aguardente, nem darão por
ju tas as contas dos Administradores e Depositarias, quaes
quer que elles sejão, sem provar-se, á vista do conhe
cimento do talão da Recebedoria, que se acha pago o
imposto devido, abonando-se ao:; mesmos Administradores



- 476 -

e depositarias as sommas despendidas, independente de
despacho com o referido pagamento.

Art. 56. Nenhuma acção judicial poderá propôr ou
defender o dono da casa, taverna, ou outro estabeleci
mento de venda de aguardente, por qualquer motivo
que seja, sem que igualmente se prove estar pago o
devido imposto pelo. mesmo estabelecimento.

AV. N. 181 DE 2 DE JUNHO DE 1R58.

Levei ao conhecimento de Sua Magestade o Imperador
o O:fficio do Presidente desse Tribunal do Commercio, da
·tado de 11 de Março do c~rrente anno l no qual expõe
que, havendo o mesmo Trlbunal'proferldo Accórdão em
uma causa entre partes Marcellino Joaquim Monteiro e
Francisco Ferreira de Castro, para que fôsse ouvido o
Procurador da Corôa da Relação dessa Provincia, visto
ser a Fazenda Nacional interessada nessa causa, aquelle
Magistrado a isso se recllsára, com o fundamento de não
ser obrigado por artigo algum de Lei a intervir em causa
pendente no Tribunal do Commprcio: em consequencia
do que o referido Presidente pedia que o Governo Im
perial désse uma solUÇãO a semelhante negocio, ponde
rando ao mesmo tempo que, posto nenhuma Lei cst"l
beJE.'ça expressamente a audiencia do Procurador da Corôa
nos litigios que correm perante o Tribunal do Commer
cio, comtudo dar-se-hia notavel incoherencia, e até nul·
lidade, se uma questão em qne a Fazenda Publica fôsse
interessada, e em 'que ella tivesse 11m representante na
inferior instancia, tivesse de ser julgada no referido Tri
bunal a despeito da interferenci-a do fl!lnccidnari0 en
carreg:ado da defesa de seus Íli] ter-esses j e para corroborar
esta opinião. citou as disposições do art. 763 do Regll
lamento n. n7 de 25 de Novembro de 1850, do segundo
periodo do 8'l't. 54 do Regulamento n° 1597 do l° de Mllio
de 1855, na expressão « Fiscaes » e tam bem do art. 74
deste ultimo Regulamento j e conchlio com o facto de ter
oTribunal do Commenio da Capital do Imperi0, em sessão
de 12 de Novembro do anno proximo findo, mandado
com vista ao 'Conselheiro Procurador da Corôa os autos
entre partes Manoel José Gomes Pereir·a de Macedo, cn
radar á herança jacente de José Antonio Pereira da Con
ceiçãO, e de se nãO haver .aquelle Magistrado Tecusado
a o:fficiar nelles.

Sendo ouvido o Conselheiro Presidente do Tribunal do
Commercio da Capital do Imperio ácerca do objecto,
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declarou que, embora não existisse na novissima reforma
da Administração da Justiça Commercial disposiçao ex
pressa ordenando a intervencão dos Procuradores da Corôa
nas causas pendentes nos T"ribunaes do Commercio, em
que a Fazenda Publica fôsse interessada, uma tal di 'po
siÇão se subentendia implicitamente em vigor nos tf'rmos
do Direito, e do Proce so Civil, em vista do art. 913 do
Codigo Cammercial, art. 743 do Regulamento n. 737 de
25 de Novembro de 1850, e art. 71 do Regulamento n.
1597 do l- de Maio de 1855. Além de que era expresso
no Alnrá de 28 de Marco de 1617, de accôrdo com as
Grd. do Liv. l° Tit. 10,· 13 e outros que nas materias'
que tocll.o á Fazenda do Estado, se dê vista ao Procu
rador delIa, nos termos em que couber, e antes de se
dar final despacho nellas, para que responda por parte
-da Minha Fazenda, como lhe parecer de justiça e mais
convier ao Meu sel'vjco-: sendo que nos casos em que
se lhe clá vi 'ti:l por desembargú dos 'rribunaes, nos termos
da Grd. do Liv. l° Tit. 12 § 2" ~it. 13 § 4°, cleve elle
responder (Assentamento de 10 de Dezembro de 1665):
nilo entrando pprtanto em duvida que a esta leg'islaçilo
se reporta o art. 54 do Regulamento dos Tribunaes do
Commercio de 2" Instancia, quando dispõe sobre o modo
da entrega dos feitos aos Fi caes da Fazenda Publica,
que perante os Tribunaes do Commercio sÓ podem ~er

os Procuradores da Corôa, ainda que não sejl10 membros
delles, porque d'ahi SÓ se conclue que nãO São obrigados
a assistir aos seus despachos, e a assignar os respecti
vos Accórdilos, como acontece em os demais Juizos e Tri
bunaes, ante os quaes comtudo falIilo, eem que sejll.o
tambem membros delles.

Ouvido a final o Conselheiro Procurador da Corôa, foi
este de parecer que pelos antigos Regimentos das Re
lações do Porto, da Bahia, Rio de Janeiro, e das mais
q nE! se seguirao, foi determinado em artigo expreesb
que, por nilo revogados no novíssimo Reg'ulamento das
H.elações do Imperio, está em pleno vigôr e pratica
q ue os Procuradores da Corôa e Fazenda, creados nas
Relações, seguissem em tuna que fôsse applicavel aos
casos occorrentes, as disposições do Regimento do Pro
curadDr dos Feitos da Corôa e Fazenda da Casa da Sup
plicaçll.o, o que sempre foi observado; e que, se este
Magistradb por força do seu Regi;nento e disposições
que se annexárll.o, devia se~ ouvido, sob pena de 11ul
lidade, indistinctarcente em todas as causas em que a
Fazenda· ou li Corôa pudesse tel' interesse directo ou in
directo, sendo autorisado para com esse fund.amento
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intervir em quaesquer pleitos entre terceiros, tratados
na casa ou fóra da casa, requerendo para este fim vista
dos respectivos processos, ou oppendo embargos, e
outros competentes recursos, ainda mesmo por virtude
do beneficio da restituição in integrum, funcções estas
que lhe fôrão amplamente confiadas, e que, não s6 não têm
sido derogadas mas antes vigoradas, e talvez augrnen
tadas pela novissima Lei de 29 de Novembro de 1841,
e por muitos artig'os da moderna legislação, .era evi·
dente que nas causas que em segunda ln::itanCla se tra
tarem nos 'fribunaes do Commercio não só se não devem
negar os Procuradores da Corôa, Fazenda e Soberania
Nacional das Relacões respectivas a responderem pOi'
bem dos direitos da mesma Corôa, Fazenda e Soberania
Nacional, dando-se-lhes para isso vista por AccórdãO,
mas ainda lhes compete o dever de requerê-la em quaes
quer causas de que tenhão noticia e em que entendão
poderem seI' prejudicados os mesmos direitos.

E, Conformando-se o Mesmo Augusto Senhor com os
pareceres dos sobreditos Conselheiros Presidente do Tri
bunal do Commercio da Capital do Imperio e Procurador
da Corôa, assim o Manda Communical' á V. S" para sna
intelligencia, e para o fazer constar a esse Tribunal do
Commercio.

OFF. N. 183 DE 5 DE JUNHO DE 1858.

Illm. e EXDJ. Sr.-Solicitou V. Ex. em seu Aviso de 24
de Março ultimo, os necessarios escl arecimentos, afim
de poder dar solUÇão á seguinte duvida do Consul resi
dente na Provincia de Angola.

Que havendo o Governador Geral daquella Provincia
ordenado a Junta da Fazenda que, logo que fôsse con
cluido pela Secção dos Allsent~s, o inventario de qualquer
subdito Brasileiro, se entregassem ao referido Consul os
bens com uma cópia do iuventario pago pelo producto
do espolio, assim como o erão as custas, o mesmo Consul
annuira a esta medida para não paralysar o andamento
de taes inventarios, como declarou ao Governador Geral,
e passou a consultar sobre este ponto ao Governo Im
perial, visto que, em conformidade do art. 2,0 do Regu
lamento a que se refere o Decreto n. o 855 de 8 de N0
vembro de 1851, tendo esses actos de ser feitos ex-oificio,
parecia-lhe que o Juiz, ao entregar-lhe os bens do
fallecido, devia tambem acompanha-los de inventario
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original ex-oflicio, ou, em lugar deste, de uma cópia,
igualmente ex-oflicio.

Ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, foi elIe de
parecer, com o qual Conformou-se Sua Magestade o Im
perador, que não procedia a duvida do nosso Consul,
antes reputava fundamentada em Direito a clausula de
Que foi acompanhada a ordem do Governador Geral da
Provincia de Angola á respectiva Junta de Fazenda;
porquanto, no art. 2.· do citado Regulamento não se
declarou que fôssem gratuitas e dispensadas de todo o
onus de custas e despezas as arrecadaçoes, inventarias
e mais diligencias ahi determinada~, dizendo-se apenas
que pelo respectivo Juizo se procedesse a. esses act08
ex-oflicio, isto é, por proprio dever, independentemente
de requerimentos de partes, clausula esta que nunca se
entendeu, nem podia entender-se, que envolvia a con
dição de serem gratuitos todos esses actos, perdando
os Juizes, os Escrivães, e mais Ofliciaes do Juizo 05
emolumentos devidos ao seu trabalho: que entre nós o
mesmo se praticava entrando as despezas com as cópias
dos processos sempre na lista das custas, e como taes
erão contadas e pagas a quem de direito pertencia.

O que tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex.
em resposta ao seu citado A.viso.

OFF. DE 16 DE JUNHO DE 1858.

Ao Juiz de Orphãos da Côrte, participando ter-se man
dado cumprir o precatario a favor de Valentim Carneiro
da Silva Pardelhas, na qualidade de credor da herança
jacente da finada D. Francisca Rosa dos Santos, n3.o pela.
quantia de 1:021~388 declarada no mesmo precatorio,
mas pela de 1:007~2'!4, porque, não tendo a herança sido
Gondemnada a satisfazer os juros, a importancia de 14~144,

dizima de 707~200, a que montão esses juros até a data
da propositura da acçao, deve ser paga pelo dito Par
delhas, que quanto a elles foi vencido.

DECR. N. 2201 DE 26 DE JUNHO DE 1858.

Attendendo ao que representou o Juizo Municipal da
3.a Vara da Côrte a respeito do pagamento do seIlo dos
processos sobre liberdade; e usando da autorisaç3.O con
cedida pelo art. 15 ~ 2.· da L. n.O 840 de 15 de Setembro
de 1855 : - Hei por bem que sej3.o isentos do imposto
do. sell0 os actos promovidos, e quaesquer titulas e
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documentos apresentados em Juizo a favor dos que li
tigarem na qualidade de autores ou de réos por sua
liberdade.

ORD. N. 235 DE 30 DE JULHO DE 1858.

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, responde ao O:ffi.cio do Sr. Ins
pector da Th,esouraria de Fazenda d'o Pará, n.O 91 de
~4 de Maio ultimo, que bem resolveu, declarando ao
Collector da Cidade de Cametá, por occasião de o ter
elle consultado - se devia, ou não cobrar a siza da
compra e venda de bens de rai'l de maior valor que d~
zentos mil réis, em vista de escriptura particular, nilo
obstante o art. 11 da Lei n. O 840 de 15 de Setembro de
1855; que deve cobrar a dita siza de Gompra e venda
de bens de raiz excedentes de duzentos mil réis,
embora feita por escriptura particular, visto que, como
dispõe a Ordem do Thesouro n: 106 de 30 de Outubro
de 1844, para serem devidas as sizas dos bens de raiz, não
é preciso que as eompras, vendas e trocas delles se façlto
por escripturas publicas; não competindo, na conformi
dade da Ordem n: 138 do 1.0 de Outubro de 1847, aos
hmpregados Fiscaes discutir a validade do titulo de trans
ferencia de propriedade, quando as partes ~ ellel] se di
rigoem para o pagamento da si~(t.

AV. N. 272 DE 15 DE SETEMBRO DE 1858.

Illm. e Exm. Sr.-Respondendo ao Officio de V. El:.
de 25 do mez findo, em que consulta ácerca das se
guintes duvidas propostas pelo Juiz Municipal do Termo
Paracatú : I', se o.;; titulas comprehendidos na L" classe
do art. 1.0 do Regulamento de 10 de Julho de 1859,
que l?e achão sujeitos ao seno proporcional, devem pagar
o fixo, quando juntados como documentos; 2.", se a
isençao do pagamento de dous senas em uma mesma
transacção, de que trata o § 3.° do art. 15 da L~i de
21 qe Olltubrg d_e 1843, deve entender:-se a respeito da
repetição de ambos os senas proporcional e fixo, ou
de qualquer delles : oabe-me declarar a V. Ex., quanto á
L" dUVIda, que a Ordem n: 157 de 23 Junho de 1852
e o proprio Regulamento 'do seno, art. 52 S 3.· confir
mando a regra de direito da que uma mesma causa nM
deve pagar mais de um imposto da mesma natureza,
ise~tfl.9 do sello fixo os papeiS que já pagá:rll.o sello
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proporcíonal ; e quanto á 2." que não se deve sujeitar a
.segundo se110 da mesma especie os papeis que já ulpa
vez pagárão seIlo fixo ou proporcional.

L. N. 1006 DE 22 DE SETEMBRO DE 1858.

Art. 1.0 O beneficio do meio soldo, sçg'undo a di~po
::iicão do art. 3.° da Carta de Lei de i) de Novembro de
1ti27, fica extensivo ás viuvas, filhos menores de ]8
.annos, fillías solteiras, é mais· dos O:ffi.ciáea' da Guarda
Nacional, que morrerem em combate.

'ÚRD. N. 284 DE 29 DE SETE~tBRO DoE 1838.

Bernardo de Souza Franco,' Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. In'spector da Thesou
raria da Provincia do Bspirito-Santo, em resposta a seu
D:ffi.cio n.O 133 de 23 de Julho ultimo, que bem resolveu
a duvida que lhe foi proposta jilelo Jnspector da respec
tiva Alfandega, ácerca dos casos em- que devia impôr a
multa de 10 a 20 % pela revalidãÇãO do sello fixo e
proporcional, conforme o art. 13 da Lei n.O 939 de 26
de Setembro de 1857, entendendo que este artigo é
.sómente applicavel ao se110 proporcioual e não póde es
tender-se ao fixo, a respeito do qual se deve continuar
.a observar o aTt. 14 da Lei de 21 de Outubro de 1843,
na parte que lhe é' relativa.

AV. N. 290 DE 4 DE OUTUBRO DE 1858.

Illm. e Exm. Sr. - Havend'o-sé I'ignado Sua Magestade
<> Imperador Declarm-, por Sua Immediata ResoluçãO de
2 do corrente, tomada- sobre con.sulta da Secção de Fa
zenda do ConselhO de Estad'o, com a qual Se conformou,
que as custas, a cujo pagamento a Fazenda Nacional está
sujE)..ita, nos terl!los do art. 50 da Lei n.O 514 de 28 de
Outub'to de 1848, são as de todas as demandas em que
a Ibesmá Fazenda decahir, qualquer que seja o Juizo
em que e11as ten'hão corrido: assim o communico a V. E1:..,
para seu conhecimento.

CIRCo N. 2'94 DE 7 DE OUTUBRO DE 1858.

Declaro a V. S. em solucão á representacão da3." Con
'tadoria de 27 do mez passado, que, á vista, DãO só da.

P. F. II 31
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disposiçãoifinal do periodo 1. o do § 2. o art. 12 da Lei n, 0317'
de 21 de Outubro de 1843, como das palavras p01' cada
meia folha que se lêem no art. 35 do Decreto n.O 681
de 10 de Julho de 1850, não "e póde cobrar mais de
160 réis de sello fixo por cada meia folha de papel que
contenha mais de uma certidão; ficando, portanto, re
vogadas as Ordens de 29 de Dezembro de 1854 e 15 de
Setembro de 1856.

AV. N. 304 DE 18 DE OUTUBRO DE 18t58.

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do
lhesouro Nacional, respondendo ao O:fficio do Sr. fn
spector da Thesouraria do Espirito-Santo, n. o 80 de 15,
de Maio ultimo, no qual 'participa que, tendo fallecido
na Capital da Provincia o subdito portuguez Antonio
Ferreira da Rocha, deixando herdeiros ausentes, man
dára o Juiz entreg'ar os respectivos quinhões, á v ista de
habilitações feitas em Portug'al, as quaes nã.o sujeitou ao
pag'alllento dos direitos devidos; e, olltrosim, que, julgan
do ter havido com tal procedimento prejuizo a Fazenda
Nacional, remettêra os papeis relativos a questão ao Juiz
de Direito da Comarca, para fazer o que fôsse a bem do
serviço publico: lhe declara que, embora em alguns
Juizos se tenha entendido que para se mostrar qual o
gTao de parentesco entre o fallecido e seus herdeiros em
cumprimento da parte final' do art. 3. 0 do Decreto de 8
de Novembro de 1851, basta a apresentação de docu
mentos sufficientes e devidamente legalisados, isto é,
origiuaes, authenticos e revestidos das formalidades exi
gidas pelas Leis do respectivo paiz, legalisados pelos
Consules Brasileiros, com 3. audiencia imprescindivel dos
Ag'entes Fiscaes competentes, intelligencia esta que não.
é apoiada pela pratica invariavel dos Juizos e Tribunae'
da Côrte e de outros lugares do Imperio em que regu
larmente se procede á habilitacão nos termos do Re-4
guIamento de 9 de Maio de 1842, e mais disposições
em vigor, é todavia fóra de duvida que os herdeiros
assim reconhecidos pela apresentaçã.o de taes documentos
devem pagar os direitos do § 42 da tabella annexa á
Lei de 30 de Novembro de 1841, e o sello dos qIlinhões
hereditarios do Reg'ulamento de 10 de Julho de 1850,
art. 14, cumprindo portanto que se promova contra quem
de direito fór a indemnizacão da Fazenda pelos direitos
devidos das habilitações dê que se trata.
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AV. N. 316 DE 3 DE NOVEMBRO DE 1858.

"Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, respondendo ás consultas feitas pelo
Sr. Inspector da Thesouraria da Fazenda de Pernambuco,
em seu Oflicio D.· 115 de 3 de Setembro ultimo, lhe
declara: L·, que o art. 13 da Lei n.· 939 de 26 de Se
tembro de 1857 é exclnsivamente applicavel ao sello
proporcional, devendo continnar-se a observar ácerca do
sello fixo o art. 14 da Lei de 21 de Ontubro de 1843,
na parte que lhe é relativa; 2.·, que aos Chefes das Re
partições fiscaes arrecadadoras compete impôr a multa
de 10 a 20 '0/., de que trata a referida Lei n.· 939, como
lhes parecer justo; attentas as circumstancias do facto,
e em qualquer razão comprehendida entre os extremos
-10 e 20 ./.-, sendo porém mais regular que em taes
casos se siga a doutrina do art. 63 do Codigo Criminal,
3.°, finalmente, que na escripturação das mesmas multas
se deve continuar a observar a pratica estabelecida, em
virtude da qual são ellas classificadas na verba « Receita
de Sello. »

AV. DE 5 DE NOVEMBRO DE 1858.

Á Directoria Geral das Rendas Publicas, para que
faca declarar ao Administrador da Mesa de Rendas de
Mángaratiba , que contra os foreircs que houverf:'m
abandonado os terrenos de marinha, ou traspassado os
mesmos terrenos sem impetrar a necessaria licença, assim
como contra os que fallecêrão ou existem ha longo
tempo em lug'ares incertos e não sabidos, deve promo
ver a applicação da pena de commisso, na fórma da
Ords. de 12 de Junho de 1841, 8 de Abril l1e 1842, e 22
de Abril de 1844, fazendo depoi~ constar por editaes que
os terrenos que por esta fórma se tornarem devolutos
se afórão a quem os pretender, e procedendo a todas as
diligencias fiscaes para cobrança dos fóros de que os fo
reiros julgados em commisso fôrem devedores á Fazenda
Nacional.

AV. N. 320 DE 8 DE NOVEMBRO DE 181)8.

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do
The ouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da ·Thesoll
faria de Minas. em resposta ao seu Omcio n: 65 de 27
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de Agosto ultimo, que bem resolveu a duvida proposta
pela l.- SecMo da respectiva Contadoria, decidindo, de
harmonia co-m o parecer do Procurador fiscal, que a
disposição do Deoreto n. o 776 de 6 de getembro de 1854,
apenas isent~ a Fazenda Provincial de pag~mento de siza
nas compras e vendas, e não nas adjudieaçoes dos b~ns
de r~i?J que lhe fôrem feitas em e~ecuçoes per ella pro
mOVIdas contl'a seus deved01'es: sendo que o Decreto
n. 663 de 24 de Dezembro de 1849 expressamente de
ter-mina que de taes aqjudieaçoes se deve siza.

AV. N. 325 DE 10 DE NOVEMBRO DE 1858.

Estando isentos, na ~órma do art, 28 do Regulamento
de 15 de Jl1nho d.e 1844, do imposto de .quatro mil e
oitocentQs J.:éis, estabelecido peLo § 3° do ~lvará de 20
de Outubro <le 1812, ps barcos pflrtençentes ao servico
e costeio dos estabelefÍlnentos de industria fabril e rur. ),
haj a V. S. de declarar ao C.ol~ector do, Municipio de Ita
borahy, em deferimento ao requerimento de José Fran
cisco Belens de Lima, que o barco que o SuppHcante
possue para serviço de sua fazenda, sita no mesmo Mu
nicipio, fDi inJ.evidamente lançado nos exercicios de 1855
-56 e· 1856-57 para pagamento daquelle Imposto, do
qual deve ser o Supplicante relevado, assim como .das
respectivas multas; visto que o simples facto de tomar
algumas vezes volumes a fretes o barco de que se trata
não póde inv'alidar o favor e proteccão oancedidos pela
Lei aos referidos estabelecimentos, co·mo entendeu aquel
le Colleetor, procedendo irregularmente ao mencionada
lançamento.

ORO. N. 326 DE 10 DE :NOVEMBRO DE 1858.

IllIr).. e Exm. Sr. - Ileclaro a V. Ex., em resposta a
seu Offi.cio n. 31 de 9 de A.gosto ulti)llo, que, estando
passadà em devida fórma a del?recada expedida para
levautamento e entrega da quantIa de 4:545~691, impor
tancia da taxa de heranças e legados pertencent.e á Fa
zenda Provincial, proveniente da heranca de Domingos
José .<la Costa, que fOra recoJhi,4a I)o.os cofres g,eraes .como
jaeeE..te, nag póde a TbesoUJl'allia de Fazenda negar-se a
cumpri-l~, por,guanto da Fazenda ?rovincial não se exi
gem em-seme'1llantes deprecadas os req,uisitos dos arts. 3&
e 36 do Regulamento n,. 160 d.e 9 de Maio de 1842, não
precisll'udo habilitar-se para tal eifeito ii mesma Fazend.a
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Provincial, que não esta sujeita aos direitos de 4: 0/. ou
ao seno proporcional sobre a importancia da referida taxa,
que lhe c0mpete aITecadar para seus cofres domo artigo
de receita creado em Lei.

ORD. DE 24' DE NOVEMB'RO DE 18õ8.

Communico ao Sr. Administrador da Recebedoria do
Municipio que o Tribunal do Thesouro approvou a sua
decisão, de que recorreu, eXIgindo a revalidação da es
criptura, de disso.lucão da sociedade entre o Visconde da
Estrella e Luiz Tavâres Giierra, impondo o tFesdobro do
sello correspondente á samma estipulada na mesma es
criptura, por ter-se pago uma taxa ,menor que a devida,
embora se aDegue que estavão selladas as letras passa-
das pI ,antia que ficou restando um dos contrahentes,
porqd" a L. de 21 de Outubro de 1843 art. 15 § 3·,
e o art. 13 § 4· do Reg. de 10 de Julho de 1850 isentão
do imposto as referida::; letras, e ns'o o contrato qu-e lhes
deu origem.

AV. N. 338 DE 26 DE NOVEMBRO DE 18õ8:
Illm. e Exm. Sr.- Respondendo ao Oifici0 de V. Ex.

n. 19 de 11 de Ag'osto ultim0 t que acompanhou o que
foi a V. Ex, dirig'ido pelo Juizl Municipal da Cidade de
Santos, participando que, tendo expedido uma precatoria
a Alfandega da mesma Cidade, afim de serem embarga
das alg'umas mercadorias pertencentes ao negociante
Joaquim José FÍl1za, para pagamento do que deve 11,
Louzada e Bastos, recusou o respectivo Inspector dar
cumprimento a essa precatorig, por não ser a divida da
natureza daquellas de ql!1e trata o art'. 527 do' Codigo
Oommercial; cabe-me declarar a: V. Ex. que procedeu
regu.larment'e o referido Inl:ipector, porquanto f6ra doS'
casos do citado art. 527, a que se refere o art. 520 do
Regulament(}\ n. 737 de 25 de Novembro de 1850, e que
constituem as unicas excepções ât disposiçãO do a'rt. 87
do Regulamento cl.e 22 de Junho de 1836, não se póde
emb'argaI" ou penhora'!' as mercadorias existentes Das Al
fandegas, salvo para pag'ameBto de dividas à Fazenda
Nacional.

DECR. N. 2'314 DE 4· DE DEZEMBRO Bt 1858.
Art. 1.0 Os' escriptos á ordem poderilo .~eT sellados em

qualquer tempo, no lugar em que tiverem de ser pagos,
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comtanto que o sejão antes do aceite, transferencia, 011
pagamento; ficando assim alteradas as disposições do
§ 3- art. 19, e art. 29 do Reg. de 10 de Julho de 1850,
na parte em que se referem aos mesmos escriptos, e su
jeita a infracçãO ás penas do .§ 4° do art. 13 da L. de
;21 de Outubro de 1843, combmado com o art. 13 da L.
de 26 de Setembro de 185'7.

PORTARIA DE 11 DE DEZEMBRO DE 1858.

O Sr. Administrador da Recebedoria mande restituir
a Manoel Joaquim de Aguiar a quantia de 144$000 que
pagou. pela siza de um terreno sito no lugar denominado
Cascadura, districto de Inhaúma, cuja compra cont actára
com José Cardozo dos Santos, visto não se ter 5l:ffec
tuado a compra, por se haver rescindido o r~-<JJ acto.

~

AV. DE 23 DE DEZEMBRO DE 1858.

Havendo-se nesta data ordenado aos Administradores
(Jas Mesas de Rendas e Collectores que não aceitem objec
tos de ouro e prata pertencentes a heranças jacentes, sem
que se tenha procedido á necessaria avaliação deIles, na
fórma do art. 28 do Reg. de 9 de Maio de 1842, e que os
ditos objectos, convenientemente avaliados, sejao entre
~rues, não no Thesouro, mas na Recebedoria do Muni
cipio, assim o communico.

AV. DE 4 DE JANEIRO DE 1859.
Em resposta á consula feita pelo Administrador da Mesa

de Rendas de S. João da Barra, em Offieio de 19 de N0
vembro ultimo, sobre se devem ser recolhidas ao The
souro ou postas em praça duas Apolices da Divida Publica

.e uma caderneta da Caixa Economica, deixadas por Ca
tharina Victoria da Piedade, que faIleceu sem testamento,
haja v.. S. de declarar-lhe que o Curador da herança,
competentemente autorisado pelo Juiz dos OrphãOs, póde
levantar da Caixa Eeonomica o dinheiro pertencente ao
espolio, delle deduzir as despezas da arrecadacao, e reco
lher ao Thesouro, com as Apolices, o saldo que houver.

AV. DR 5 DE JANEIRO DE 1859.
Francisco de SaIles Torres Homem, respondendo ao

Oflicio do Sr. Inspector da Thesouraria do Rio Grande
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-do Sul, no qual consulta se para pagar-se ao testamen
teiro de um casalo que a este lhe ficon a dever, é ne
ce3saria a habilitacilO d0s respectivos herdeiros, quando
a divida excede de'250~000, lhe declara que, para o'caso
de que se trata, não é necessaria a habilitacão, por isso
que os herdeiros nllo SãO OS que requerem á entrega da
herança, mas sim o testamenteiro, que, como consta do
referido Officio, já provou com documentos achar-s.e ha·
bilitado para fazer a cobrança da divida em questãO.

AV. DE 18 DE JANEIRO DE 1859. I

Declara em resposta ao Officio, que acompanhou o do
Juiz de Orpbãos em exercicio do termo de Mangaratiba,
no qual cOD3ulta se a quantia de 2:650~064 que o Gover
no houve por emprestimo do cofre dos Orpbãos do dito
termo, e que competia a uma Orphã, hoje fallecida, e
-cujos herdeiros ainda se não babilitárão, deve ser consi
derada como pertencente á heranca jacente, ou se deve
cOEltinuar com o mesmo Governo; e se no 1. o caso é de
-vida aos empregados a competente porcentag'em :-que,
logo que o referido Juiz officiar ao Thesouro communi
cando o fallecimento da Orphã, de que se trata, se fará
na escripturação o competente extorno, pa~sando-se do
-cofre de Orphãos para o de Ausentes a mencIOnada quan
tia; nM podendo ter lugar o pagament'1 da porcentagem,
:porque no caso sujeito não se dá uma verdadeira arre
~adação.

AV. DE 28 DE JANEIRO DE 18n9.
Francisco de Salles Torres Homem, tendo em atten

'Cão a questão suscitada entre o Agente Fiscal da Cidade
de Paranaguá e a respectiva Camara Municipal, ácerca
·dos terrenos de marinha que bordãb as ilhas da Cotinga,
a qual foi submettida á consideração do Thesouro', de
'Clara ao Sr. Inspector que, em vista do Cap. 60 do pro
"Vimento dado em correi cão pelo Ouvidor Raphael Pires
:Pardinho, em 16 de Junho de 1721, do auto de medição
a que se procedeu, do de posse judicial daquellas ilhas,
e da sentenca que o julgou em 19 de Agosto do dito anno,
em vista da·Provis. Reg. do l.°de Setembro de 1730, con
firmatoria do referido provimento, é incontestavel o di
reito que tem a mencionada Camara Municipal aos terre
nos de marinha de que se trata, em cuja legitima e pa
.cifica posse se tem conservado desde tempos remotos, por
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forç,a das mesmas razoes, porque o Av. n. '256 de 15 de
Novembro de 1852 mandou respeit~rdoação ig'ual, fAita
á Camara Municipal de Olinda, pelo Foral de 1537 a
Provo de 14 de Julho de 1678.

DEe. N. 2343 DE 29 DE JANEIRO DE 18159.

Art. 1." O Ministro e Secretario de Estado dos NegocioS"
da Fazenda é o Chefe Superior da Administração da Fa
zenda em todo o Imperio; e, além das attribuicoes con
feridas pelM Leis, Regulamentos e Instrucções., edas de
finidas no art. 5.· do Decreto n. 736 de 20 de Novem
bro de 1850, compete-lhe tambem exclusivamente as
seguintes: '

§ 1.· Conhecer, quer em L' Instancia, quer em gráo>
de recurso, das reclamações sobre' o contencioso admi
nistrativo da Fazenda Nacional, salvo nos casos em que·
o Tribunal do 1'hesouro tem voto deliberativo.

§ 2: Conhece.r das questões que versarem sobre o cum
primento, interpretação, validade, rescisão, e effeitos das.
finanGas e dos contractos celebrados com a Administracão
da Fázenda que tenhão por objecto qllaesq ue}' rend'as,
o~ras ou serviços publicos a cargo da mesma Admi
mstraGão.

§ 3.õ Applicar as Leis e disposiçoes concernentes á.
prescripcão quinquennal ou annual, ás reclamacões con
tra o Estado por dividas passivas, seja qual fôi- a natu
reza do titulo em que se fundarem, e tp.mbem a pre
scripcão dos 40 annos, quantoás dividas activas do Estado.

Ari. 2.· Nos casos em que a deliberacão pertence ao>
Mini.. tro da Fazenda, é tambem elle competente para
decidir os recursos que pelas Lei5 e Regulamentos el11
vigor podem ser interpostos das deçispes das Thesoura
rias de Fazenda e dos Chefes das Repartioões' Fiscaes
dílo Côrte e Provincia do Rio de Janeiro. .

Art. 3.· O 'l'ribpnal do 1'he8011ro con"tinuará a ter voto
deliberativo:

§ L o Nos seg.uintes oa$OS do §. 2. o do art. 2.' do Dec. n.
736 de 20 de Novembro de 1850: L·, qLl~nd.o os rE:cursos
interpostos das dfJcisões das Repart,içoes Fisca~s em ma
teria contenciosa versarem sobre o lançamento, applica
Ção, i~enção, arrecadayão, ~ restituiçn.o dos impostos e
quaesquer rendas pubhcas, ou sobre quaesquer questões
entre a Administração e 0$ contlribuinte~a r~speito das di
tas imposições; 2.·, quando os recursos interpostos das de
cisões das mesma ~-\enariições Fiscal:ls e das Autorid~des
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Admini-trativas versarem sobre apprehensoes, multas,
ou penas corporaes, nos casos de fraude, descaminho
e cO,J;ltrabando, ou po:ç infracção das Leis e Regulamentos
Fiscaes.
, ~ 2.° Nos casos dos §§ 3:, 4.°, 5.·, 6.°, 71.·, e 9,0, do
ar~. 2: do referido Decreto, e na segunda parte do §" 8. o

do mesmo artig'o relativa á aceitação ou rejeição dag
fiancas que fôrem ojferecidas. Bm todos os mais caso'
do dito art. 2.° terá s6mente o voto consultivo.

Art. 4. ° COl1lpete tambem ao mesmo Tribunal:
§ 1.0 Julg'ar as contas que para esse fim lhe fôrem re

mettidas extraordinariamente.
§ 2.· Fixar e julgar, á revelia ,dos responsaveis, o de

bito daquelles que deixarem de apresentar as contas ou
os livros e documentos de sua gestão, por quaesquer ou
tras contas e documentos que lhes fizerem carga, nos
termos da Legislação em vigor.

§ 3.· Impôr as multas do art. 36 da Lei n. 628 de 17
de Setembro de ~851 aOS r-esponsaveis que não apresen
tarem as contas ou os livros e documentos de sua ges
tão no prazos que lhes houverem sido marcados, quan
do não o tiverem feito nos pre~criptos nas Leis, Regu
lamentos, Instrucçoes e ordens em vigor.

Art. 5.· Além dos casos mencionados no art. 3.· do ]!)ec..
n. 736 de 20 de Novembro de 1850, o Tl'j·bunaL do The
souro será necessariamente ouvido tambem com o seu
parecer:

§ 1.. Sobre as questões de competencia e conflicto de
jllris.dicÇãO, quese moverem entre os Empreg'ados das Re
partlcçoes d~ Fazend&.
,§ 2: Sobre a liquidação e prescripção da:s dividas pas

SIvas do Estado, e das que de,vem ser inscl'lptas no Gran
de Livro da divida publica.

§ 3.' Sobre a imposiçãO das multas ou penas .C(.;rJlOraes,
nos casos em. que as Leis conferem esta attnbUlção ao
Ministro da Fazenda.

§ 4.° Sobre as reclamacoes intentadas perante o Minis
tro da Fazenda, em matéria contenciosa,. c,aja deliberação
não pertencer ao Tribunal dQ Thesouro·.

§ 5.· 80bl'e os recursos interpostos das decisoes das
Autoridades Administnativas e Chefes das Repartiçoes Fis
caes, qlJe não competirem ao mesmo Tribunal.

§ 6. 0 Sobre o estabelecimento de regras para o arbi
tramento das fiancas.
0.· Sobre todos os ca os, além dos mencionados

lIaS §§ antecedentes e no art. 3.· do Decreto de 20 de
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Novembro de 1850, em que o Ministro exigir o seu
parecer. .

Art. 20. E da competencia dos Presidentes de Provin
da decidir provisoriamente as questõe3 mencionadas no
art. 1.0 § 1.0 do Dec. de 22 de Novembro de 1851, que
se moverem entre os Chefes das Reparticões Fiscaes,
ouvindo as Thesourarias de Fazenda, e rêmettendo os
papeis respectivos, com a sua decisllo, ao Thesouro
Nacional.

Art. 25. As decisões dos Chefes das Repartições de Fa
zenda do Tribunal do Thesouro e do Ministro da Fa
zenda, nas materias de sua competéncia, de natureza
contenciosa; terão autoridade e a forc'a de sentenca dos
Tribunaes de Justiça. . •

ORD. DE 12 DE FEVEREIRO DE 1859.

o Sr. A.dministrador da Recebedoria fique na intelli
gencia de que, para a avaliação dos predios, de que se
tiver de pagar decima de herancas e legados, devem ser
preferidos os lançadores da mes'ma Repartição aos ava
liadores particulares, para evitar o prejuizo que póde
.-:;oifrer a Fazent.la Nacional, sendo esse ac.to commettido

.a particulares, a quem não corre obrigação de zelar os
interesses da mesma, nem a responsabilidade a que es
tão aquelles Empregados sujeitos.

ORO. DE f 6 DE FEVEREIRO DE 1859.

o Sr. Administrador da Recebedoria mande restituir ao
Agente de Leilões Bernardo Teixeira Borges a quantia de
400:tPOOO, que pagou de mais no exercicio de 1856-1857;
porquanto, tendo sido nomeado em Março de 1857 para
aquelle lug-ar, deveria ter pago o respt'lctivo imposto tão
sómente relativo a um semestre daquelle exercicio, e
não ao exercicio todo como o fez ('1').

AV. DE 2,6 DE MARCO DE 1859..
A.' Directoria Geral das Rendas declara que fica res

tn.belecida a porcentagem que tinhão os Collectores da
Provincia do Rio de Janeiro antes da Ord. de 3 de Março

(', Nota no are to, porquanto Lhe é (tppLicavel a dispo6ição da Ordem
de ~8 de Janeiro de 1853 a respeito dos (orrelore,',
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do anno proximo passado pela arrecadaçlto dos bens de
defuntos e ausentes.

ORD. DE '12 DE ABRIL DE 18n9.

Declara qu e nas Provincias onde não ha Juizo priV8
tivo dos Feitos da Fazenda devem servir para as respec
tivas diligencias os Ofliciaes do Juizo de Direito, sem
que seja necessario nomearem-se privativos, ficando as
sim dispensada a despeza qlIe acarretaria a nomeacão
dos mesmos, sendo que aos J llizes Municipaes compÃte,
na fórma do art. 51 rio Reg. de 31 de Janeiro de 1842,
nomear os Ofliciaes de Justiça do termo, que servem
tambem perante o Juiz de Direito, ao" qllaes tacão, por
qualq uer diligencia no Juizo dos Feitos da Fazenda, os
sRlarios e braçagens marcados na Ord. n. 143 de 28 de
Abril de 1851, cumprindo que a The ouraria informe
~e o Escrivão que oflicia no Juizo dos Feitos foi desig
nado para esse fim pelo Governo, na fórma do art. 5. o

da Lei n. 242 de 29 de Novembro de 1841, se foi nomea
do por Decreto Imperial, se está actualmente em exer
cicio, e no caso negativo, quem o substitue e por que
titulo.

ORO. DE 13 DE ABRIL DE 18n9.

A Thesouraria de Serpipe, autorisa, vi"to não terem
apparecido licitantes aos bens sequestrados a Antonio
Manoel do Faro Leitlto, para admittir lanços a prazos
sobre os ditos bens, afim de evitar-se o prejuizo que de
sua ruina resultaria á Fazenda Nacional; devendo tomar
as cautelas necessarias e proceder em tal caso na con
formidadtl do Dec. n. 510 de 13 de Março de 1847; eXl
g'indo, outrosim, dos licitantes letras passadas nos termos
da Lei de 13 de Novembro de 1827, e Ord. de 20 de No
vembro de 1845: e igualmente para fazer arrematar em
hasta publica a casa de palha de que trata o seu Oflicio,
se ella se achar em estado de ruina,

INSTR. DE 30 DE ABRIL DE 1859.

Frnncisco de Sanes Torres Homem, Presidente do Tri
buual do Tbesouro Nacional, attendendo.á necessidade
urgente de regular o servico do expediente a cargo do
Procurador da F<1Zenda dâ Côrte e do seu Ajudante,
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dividindo convenientemente entre os referidos Empregados
o trabalho que lhes incumbe, tanto no Juizo dos Feitos
da Côrte, como nos demais Juizos, ordena que proviso
riamente se observem as 1nstrucçoes seguintes:

Art. L° O Procurador da Fazenda da Côrte e Provin
cia do Rio de Janeiro e o seu Ajudante o:ffi.ciaráõ cumu
lativamente no Juizo dos Feitos da Fazenda e nos demais
Juizos, pela maneira determinada nas presentes 1n
strucCCies.

Art: 2.° A.s contas correntes, certidoes e quaesquer outro
titulas de divida activa do Estado, serão distribuidos na
Directoria Geral do Contencioso do Thesouro Nacional
entre o Procurador e seu Ajudante, de modo que o nu
mero e a importancia dos 'l'itulos remettidos ao Procu
rador em cada semestre seja igual, quanto possivel, ao
dqs que o fôrem ao de seu Ajudante.

Art. 3.' As causas civeis, quer ordinarias quer sum
marias, em que a Fazenda Nacional fôr por qualquer
modo interessada, e em que houverem seus Procurado
res de iutervir como autores, réos, assistentes ou oppoen
tes na fórma da Legislação vigente; as de que trata o
art. 2°, §§ 2°,3', 4° e 5° das Instrucçoes de 12 de Janeiro
de 1842; e quaesquer outros processos contenciosos ou
ex-o:ffi.cio que se promoverem no Juizo dos FeItos, nllo
sendo de natureza executiva em consequencia dos titu
las mencionados no art. 2°, serão distribuidos entre o
Procurador da Fazenda e o seu Ajudante pelo Juiz dos
Feitos.

§ Unico. Nas causas a que se refere o art. l' § 1· das
citadas In.-;truccOes o:ffi.ciará exclusivamen~e o Procurador
da Fazenda, sálvo o caso de legitimo impedimento.

Art. 4.° O Escrivão do Juizo dos Feitos no principio
de cada mez remetterá á Direct0ria Geral do Contencioso,
por intermedio do Juiz dos Feitos, u.ma relação dos pro
cessos de natureza não executiva, que tiverem sido dis
tribuidos ao Procurador da Fazenda, e outra dos que
houverem sido ao seu Ajudante, DO mez anteced.elilte,
contendo o nome dos autores e réos, natureza do proces
so, seu objecto, data da distribui cM, e quaesquer outras
declarações que entender convenientes.

Art. 5.' Não obstante a disposicãO d0s ar tigos antece
dentes, poderá o Ministerio da Fazenda commetter ex
traordinariamente a ll.ualquer dos referidos Empregados
os processos que se tIverem de instaurar no Juizo dos
Feitos, assim participando-se ao Juiz dos Feitos, para
este fazeL' a averbaçoes nec-essarias no seu protocollo
de distribuiçãO.
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Art. 6.' O Procurador da Fatenda e seu Ajudante o@n
tinuaráõ a intervir e officiar nos demais Juizos, quando
lhes competir, na conformidade das LE'is e Regulamentos
em vigor, devendo o Procurador da Fazenda intervir e
officiar nos Jmizos da la vara, Provedorias de Capellas e
Residuos, de Defuntos e Ausentes, e do Commercio, e o
seu Ajudante nos da 2- e 3' varas e de Orpha.os. .

Art. 7." A oorrespondencia da Directoria Geral do Con
tencioso com o Procurador da Fazenda e seu Ajudante
se fará directamente com cada um delles, e da mesma
fórma os ditos Empregados requisitaráO á Directoria Geral
as providencias e l'lsclarecimentos necessarios para o des
empenho de suas obrigaeões, e lhe representarão as du
vidas que occorrerem, e de'penderem de ulterior resolução.

Art. 8." O Ajudante do Procurador da. Fazenda remet
terá a Directoria Geral do Contencioso, no principio de
cada semestre, os .mappas dos processo:! a seu cargo
pendentes no Juizo dos Feitos no semestre :mterior, com
as declarações exigidas nos modelos expedidos pela mes
ma Directoria Geral.

Art. 9.0 Nos casos de legitimo impeaimento, nem o
Procurador da Fazenda, nem o seu Ajudante terllo por .
e!!se motivo direito a augmento de vencimento; mas
aquelle dos ditos Empregados que substituir o impedido
perceberá as porcentagens das quantias que por suas di
ligencias fôrem arrecadadas, provenientes dos processos
em que officiar em consequencia dQ impedimento, ainda
que este cesse antes da entrada e1fectiva dos dinheiros
para os cofre" publicos, ou posteriollmente officie nos
ditos processos o Empregado que tiver estado impt:ldido.

Art. 10. o A Directoria Geral do Con tencioso -e .() Juizo
dos Feitos procederáO á distribuiçãO das causas actual
mente pendentes no Juizo dos Feitos pelo modo que
mais conveniente fôr, observando-se a distincção dos
<:Irts. 20

, e 30 quanto á natureza dos processos.
Art. n. o Um elos Solicitadores do Juizo dos Feitos ser

virá peran,te o. Procurador da Fazenda, e o outro perante
o seu Aj,udante, conforme a designação que fizer a Di
rectoria Geral dg Contencioso, e os respectivos pl'otocollos
serão abertos, rubl'icado~ e encerrados por um dos Em
pregados da Directoria ~eral do Contencioso, para.esse
fim commissionado pelo respectivo Director.

Art. 12." Não ob,stante as di,sposiçoes.das presentes In
I'truccoe&, fica reoommendadUt ao Procu-rador da Fazenda
e ao seu Ajudante a partiCipaça.o recip"oeade quaesq,uer
esclarecimentos· ou dbcumentos'que possllo concorrer para
o regu~ar andamento' dos processos- a cargo de·c1ida um
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delles, ou para a promoção, defesa e fiscalisação dos in
tereSEes da Fazenda Nacional, tanto no Juizo dos Feitos~

como nos outros Juizos.

AV. DE 24 DE MAIO 'DE 1859.

Francisco de Sanes Torres Homem, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, tendo. presente as duvidas
suscitadas pelo Aviso do Ministerio da Fazenda n. 180·
de 13 de Julho de 1849, que exig'e a habilitação no Juizo
de Ausentes, para que os filhos simplesmente naturaes,
reconhecidos por escl'iptura publica, entrem na posse do:;
bens das heranças de seus pais, fallecidos ab-intestado
e considerando que taes filhos SilO chamados immedia
tamente á successao pelas Leis do Imperio; que, nos ter-o
mos da Resolução da Assembléa Geral Legislativa n. 463.
de 2 de Setembro de 1847, a escriptura publica e o te;;
tamento são a prova legal da filiação natural; que já por
Aviso do mesmo Ministerio de 31 de Agosto de 1847 se
impedia a arrecadacao dos bens do Cirurgião-Mór Sotero
Joaquim do Bom Jes·us, em favor dos seus filhos naturaes~
reconhecidos á pia baptismal, que tinhão vivido em com
panhia delle e se achavão presentes no termo, por lhes.
caber o indisputavel direito de posse, que couferia o
Alvará de 9 de Novembro de 1754; e finalmente que os
filhos simplesmente naturaes são isentos do imposto sobre
a transmissão das herancas por titulo successivo ou tes
tamentaria, na fórma do "Alvará de 17 de Junho de 1809,
Decreto n. 1343 de 8 de Marco de 1854 e Circular n. 68
de 6 de Fevereiro de 1856;· declara que os Juizes de
Orphãos, como o de Ausentes, de.vem ordenar, e os Agen
tes da Fazenda Publica promover a arrecadação das.
herancas, se houver legitimo fundamento para contes
tar-se ·0 reconhecimento dos filhos naturaes, cessando a
mesma arrecadação, sem deducção de porcentagens, se
elles justificarem o seu direito certo e indisputavel á.
heranca, mas proseguindo-se nos termos ulteriores della
para serem os bens entregues a quem de direito for,
á vista da habilitacão, se nãu fôr concludente a justi
ficaçao, de que nã-ô ha recurso, entendido assim o pri
meirü dos citados AvisbS.

AV. DE 28 DE MAIO DE 1859.

Francisco de Sanes Torres Homem ... em resposta ao
O:fficio n. 59 do Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda
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da Provincia das Alagôas, de 4 de Abril p. P'l no qual
consulta: 10, se foi ou não regular o procedimento da
dita Thesouraria, negando cumprimento á deprecada do
Juizo de Orphaos e Ausentes do termo da cidade elo
Penedo para o levantamento da quantia de 2l9~755 a
favor do Rev. Luiz Laurinda Paes e Lima habili.tado,
como unico parente mais proximo, á curadoria e succes
são 'provisoria dessa importancia de herança, que tocou
ao Irmão do mesmo Reverendo, João Evangelista das
Chagas, ausente ha mais de 10 annos, sem ascendentes
nem descendentes, na qualidade de neto de Manoel Luiz
das Chagas, e fôra recolhida aos cofres publicas pelo
sobredito Juizo como herançajacente; 2", se, mandando
o Regulamento de 9 de Maio de 1842, com diversas de
cisoes do Thesouro, fazer immediata arrecadacão dos
bens de ausentes, destes arrematar logo os moveis oe semo
ventes, e recolher sem demora o producto aos cofres da.
Fazenda, póde-se ou deve-se, como no caso sujeito, per
mittir e admittir uma habilitacão á curadoria e succes
silo provi.soria de herançá' parao.o eífeito do levantamento
de qualquer somma dessa orIgem: declara ao mesmo
Sr. Inspector:
. Quanto ao 10 ponto da sua Consulta, que bem procedeu
em negar cumprimento á deprecada, de que trata, já por
n110 ter assistido o Agente Fiscal ao processo da habili
taç110, na fórma do art. 32 do Reg-. de 9 de Maio de 1842,
já porque não appellou o Juiz ex-oflicio da sentença,
por ser o valor da herança superior á alçada que hoje
tem, pelo art. 70 do Decr. de ::lO de Novembro de 1853,
accrescendo, além disto, que o herdeiro não pagou os 4 '/0
de direitos de habilitacão, aos quaes esta sujeito, não só
porque é nessa qualidáde que lhe é deferida a curadoria
e immissão provisoria na posse da herança, passados 10
annos sem se saber noticias do ausente, como porque é
do expediente dos Juizos e Tribunaes que se cabrão estes
e outros direitos;

Quanto ao 2' ponto, declara ao Sr. Inspector que deve
se entreg-ar o producto daheranca de ausente, recolhido
a03 cofres do Thesouro e Thesoúrarias, a herdeiros que
se tenhão habilitado, passados 10 annos do des~p.parec.i
menta do ausente sem haver delle a menor notIcIa, PI)]S
a Ord. L. lo tit. 62 § 38 o permitte, uma vez que elles
satisfação as condiçoes legaes.
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DECR. N. 2433 DE 15 DE JUNHO DE 18D9.

Manda executar o novo Regulamento para a arreca
dapão dos bens de defuntos e ausentes, vagos e do
evento.

Usando da autorisacilo do art. 46 da Lei n. 514 de 28
de uutubTo de 1848: Hei por bem, que na arrecadaçao
dos ·bens de defuntos e ausentes, vag'os e do evento,. se
observe o Hegulamento que oom este baixa, assignado
por Francisco de Salles Torres Ho~em, do Meu Conselho,
Ministro e Secretal'io de Estado dos Negocias da Fazenda
e Presidente do Tribunal do The~ouro Nacional, que
assim o tenha entendido e faca execútar. Palaeio do Rio
de Janeiro, em quinze de Junho de mil oitocentos e cin
coenta e move, trigesimo oitavo da Independencia e do
Imperio.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

FRANCISCO DE SA.LLES TORRES HOMÉM.

Regulamento :para a arrecadação dos bens dos de
funtos e ausentes, a que se refere oDecreto n. 2433
desta data.

CAPITULO r.

DOII b'eu.s de defuntos e anseates e dos bens TagQs.

Art. 1.0 São bens de defuntos e ausentes:
1.. Os de fallecidos testados ou intestados de quem saoe

se ou presume-se haver herdeiros auséntes.
2.' Os de pessoas ausentes, sem se saber se s[o mortas,

se vivas. .
Art. 2.° Uns e outros se devem arrecadar, inventariar

e administrar até serem entregnes a seus donos, Se ap
pal'ecerem, ou a seusl herdeiros successores, legitima
mente habÜíitados, ou até se haverem por vago:! e de
volutos ao K tado.

Art. 3.° A disposiçao do artigo antecedente não terá
lugar:

l.' A. rdspeito dos bens do defunto testado ou intes
tado, que deixar na terra conj uge uu herdeiros presentes,
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dtlscendentes ou ascendentes, ou collat('raes d~ntro do
2· gráo por direito canonico, llotoriampnte conhecidos.

2." A. respeito dos bens de defunto te~tado, que deixar
na terra, presente, herdeiro, instituido nomeadamente
no testamento.

Se estiver ausente observar~se-ha o disposto no para
grapho seguinte:

3." A respeito dos bens dn defunto com testamento,
que tiver deixado testamenteiro, que esteja presente na
terra e aceite a tel:itamE'ntarfa.

Se ao tempo do fallecimento estiver auspnte o testa
menteiro, far-se·ha a arrfcadacão judicial; mas, se acon
tecer apresenta r-se o testamen'teiJ'o antes de feita a en
trega aos herdeiros, ou recolhido o producto dos beni!
ao The::iouro e 1'hesonrarias, lhe será tudo entregue p9.ra
cumprimento do testamento,

4.° A. re~peito dos qllinhoes pertencentes aos herdeiros
ausentes dos defuntos testados ou intestados, quando
estiverem no lugar procuradores legalmente autorisados
para receber o que lhes pertencer.

Art. 4.° Se os collateraes dentro do 2" gráo nllo fôrem
notoriamente conhecidos, far-se-ha a arrecadacão judicial,
que todavia. cessará, sem deducçãiJ de porcêntagens, se
ju. ti ficarem em prazo razoavel, atisignado pelo Juiz, a
sua qualidade hereditaria.

Art. !)" Se os herdeiros a que ~e refere o § 1· do art. 3°
fôrem filhos illegitimos e houver fundamento para con
testar-se a qualidade hereditaria, tambem tt'rit lugar a
arrecadação judicial, que cessará, sem deducção de por
centagem, se elles justificarem o seu direito certo e in
duhitavel aherança, proseguindo-se nos ulteriores t~r~os

dell}), para serem os bens entregues a quem de direito
pertencerem, se não fôr conrludente a justificação.

Art. 6." A disposicao do arlig'o antecerlente é extensiva
ao CaSO em que se' duvidar da legitimidade do casa
mento pelo que respeita ao conjuge e filhos legitimos.

Art. 7.· Das i ustificacOes de que tratão os artigos pre·
cedentes não haverá recurso, ficando salvo O direito de
habilitaçao, na fórma do presen e Regulamento.

Art. 8." O conjuge herdeiro ab-int.e tado nos termos de
direito não poderá entrar na posse dos ber.s herdados,
sem prévia habiliti\ção..

Art. 9." Em qualquer caso, Re houver herdeiros ausen
tes, o Jniz de Orphãos nomeará !"empre curador que
aS3ista ao proceRso do inventario e partilhas, arrecade
e administre os bens, se, findo o tempu da conta ou

P. F. 11 32



julgada a partilha, não tiverem os herdeiros entrado a
rposse:da. herança por qualquer' mbilivo. í' ~ ,,"
. Art. no.? A .respeito dos' quel fallecerem nas Clrcum
stancias dos ants. 309 e -310. 'd(1} Codigo do Commercio, e
qa,anto aoSJ bens' dos fallidos, obser;var-S'e-ha o 'Ique se
acha disposto no mesmo Codigo e seus Regulamentos.
_ Art. H,o São bens vagos, q,ue na conformidade das 'Leis
vigentes se devolvem á Fazenda Nacional: "'.

L o I Os mov;eis e de raiz· 31 que nã.o' é achado s~nhorio
certo .... l 1 1 I I- I

2.° Os bens dos intestados que não deixarem parentes
ou conjuge herdeiro», nos termos de direito, ou d6sfal
lecidos com testamento 00 sem ene, cnjos herdeiros, mes
mo ab-intestado, ..repudiarem a herança. J "1. I I j

3.- Os denominados do evento no Municipio da Côrte.
4.° O producto) de' todos os predios e quaesquer bens

vagos ou beranças jacentes, aínda litigiosas, que, por
falta de senhores ou herdeiros certos, se de10ivem ao
Estado. I J J -.1 II

.., 5.' 'rodas as embarcações ou navios que se perderem
ou derem á costa nas praias do ImperioO e seus carrega
mentos, sen'do de inimigos ou' c'o1'sarios, salvo accôrdo
ou conven-cão eru contirario. J!'

Art. ,12. o· Todos estes bens se devem arrecadar, inventa
riar) ayaliar e arrematar, recolhendo-se ó producto aos
cofres publicas, na conformidade desté Regulamento.
, Todavia, se alg'um ou alguns dctstes bens fôrem pro

pi'i'os para o serviço do. Estado, o Governei, pelo Minis
teria da Fazenda, poderá ordenar oue nilo sejilo arrema.:
tados, para destina-los ao referido'serviço.

CAPITULO II.

Da contabilidade e cscJ'ipturaç:io.

Art. 13.° A contabilidade dos bens de defuntos e au
sentes e bens vag-of'l se fará em um jogo eLe quatro livros
distinctos, que s~ denominaráo livra de registro dós in
véntarios, livro de' termos de leililo, livro de razilo e
livro de receita e despeza.
, Estes livro~ seTilo fornecidos pelos Escrivães, e abertos,

rubricãdos e encerrados gratuitamente peh Direc'toria
Geral de contabilidade na Côrte e Provincia do Rio de

• J.aneiro, e pelos Inspectores das Thesourarias, nas! de
mais proy!ncias. os quaes poderão delegar esta incum
ben cia· a empregados d'cll;l respectivas R~partiçõe .
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Art. 14.· O registro dos invenhrios constar8.
L" Do nome', profissão, naturalidade, estado e domi

cilio do defunto testado ou intestado, ou do ausente;
data do fallecimento, ou época da ausencia, com decla
racilo se sllD conhecidos ou desconhecidos os ausentes a
quem pel'tençllD ou devão pertencér os ben.> arrecadados,
seus nomes c domicilio e do que mais convier ou constar
no Juizo. - ..

2.· Da descripçilo dos l)ens, suas especies e avaliaçoes,
e decla~aç~o dos avaliadores, e do lugar onde se fizerllo
as avahacões.

3.· Da designação das especies metallicas e classifica
cllo dos valores fiduciarios .
. 4.· Dos livros de Commercio, que ~er9.o numerados,
se não esti.verem, e em todo o caso rubricados pelo Juiz,
e do estado delles e quaesquer outros titulos e docu
mentos de importancia.

5.·. Da natureza e especie das obrigaçoes activas e
passivas. I

Art. 15. O livro dos termos de leilão servirá para se
lançarem nelle todas as arrematações que se fizerem;
as entregas dos bens de raiz, moveis e semoventes, li
seus donos ou aos herdeiros e interessados, assignando
cada um o competente recibo.

Art. 16. O livro de razão terá conta aberta a cada in
ventario, e no titulo della irão declaradas as circum
stancias do § lo do art. 14.

No debito das contas se carregarM ao curador os va
lores especificados dos bens al'recadados e postos em
administração por classes que constarem do registro do
inventario: no credito se lancarão os mesmos objectos e
seus valores entregues aos herdeiros e interessados ha
bilitados, com referencia ás ordens do Juizo; as entregas
feitas pelo curador dos dinheiros existentes e do producto
dos bens que se fôrem liquidando, e a importancia das
despezas com o custeio e custas do proce3so de cada he
rança e com o aluguel d,e armazens de deposito para boa
guarda e arrecadacão dos bens, de modo que cada conta
deste livro, quando saldada e fechada, demonstr~, em
resumo, o estado activo e passivo de cada herança illi
quida.

Art. 17. No livro de receita. e despeza esr.ripturar-se
ha, na receita, todo o dinheiro recebido pelo curador,
proveniente dos bens escriptUl'lldos no livro. de r~zl1o, e
na despeza, todas as entregas e pag'amentos que se fize
rem por ordens legaes do Juizo aos herdeiros e interes
sados habilitados, a importallcia da gratificação fixada
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aos funccionarios d'3 qne I;r ... ta o art. 82 e a importan
cia do sald liquido dos bens arrecadado' e administrados
qne se houv~r de remet.cr ao~ r.ofr.;: publicos no ]ll'iu
cipio de cada mez, de modo que cada conta de L'eceita
e despeza represente a totaliuade ou valores de cada
hel'ança I iq /lida ...

Art. 18. O Thesou 1'0 e Thesourarias fieM autorisados
para alterdI' o systema de escripturação d.os bens d.e de
illntos e ausente:;, estabelecendo o que mais COnVf'nlente
fôr: as Tbe'ourarias submetteráõ a approvação lIa The
souro as alterações que julgarem conveniente fazer.

Art. 19. No principio das férias do r atal, em cada
anno, os ESC1'i \ ães do Juizo remetteráõ, sob as penaa da
Lei, os livros dI'.: contabilidade e fscripturaçrLo de que
trata este capitulo, acompanbado:> dos reslJ ctivos autos,
no Município lia Côrte, ao The. ouro Nacional. e nos das
c3pitaes da,; proviu jas, á exce2ção da do Rio de J a
neiro, ás The.soul'arias respectivas, onde, com preferencia
a qualq !ler úutr'o trabalh , se tom<..l'á immediatamente,
na fórma das Leü;,.a conta da ge::;tãO dos cUI'adores, afim
de que ~em demora revel'tão os livros ao ille::;ffiO Juizo,
éxpedindo-se-lhes dep i a quitaçõec •

Nos mai" Municipios, bem como no da Capital <la Pro
vinr.ia do Rio de Janeir.), serJo aS contas tl,madas pelos
l·e. pectivos agent~'s da Fazenda, os qua". darão c nt~

ao 'l'hesouro e Thesourarias do resl11tado, enviando tudo
com cópia dos livros.

CAPITULO III,

Da arrecadação e :ulministl'ai;ão d'ls bens de defulltos e
ausentes e ,'agos.

SECÇÃO r.

Da arrecadação, admini.<·tração. apuração e entrega
dos bens dos processos de haúiz.itação, e pa.ra paga
1Itento das dividas pass'ivas.

AI't, 20. Q Juiz de Orphão~ e Ausentes, logo qne tiver
conhecimento de ter fallecido no . eu di trlcto alguma
p('.'~oa c'ljo bens estejão na,; cit'cumstanciHs do Ca]1i
tulo l°, nomeará cllrador afiancado. procederá a arreca
daçM e inrel1tario ue todos os bens, e provera a res
ne~to da admioi tl'açãO e apnração delle., na fórma das
LeiS e Hegülamemoa.
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É mesmo da sua obrigaçãO e da dos Officiaes empre
gadol'l do Juizo procur~l'eUI por todos oe; meios a eu
alcance saber das pessoas que fallecerem em taes cir
cumstaucias.

Sendo os bens arrecadados de pequena importancia,
e na havendo quem de sua gna!'da e administração se
queira encarregar com pre'tação de fiança, o Juiz de
Orphãos confiará a curadoria e administ,raci o, sem esse
onus, á pe"sua que tenha sufficiente abonáção para por
ella responder.

Art. <'1. Da mesma fórma procederá o Juiz de Orphãos
a respeito dos bens das pessoas ausentes, nos termos da
Ord. Lv. 10 'rito 9° in princ.

Art. 22. O Juiz de Ol'phãOS tqmbem procederá na fórma
declarada no art. 20, a re"peito dos bens do ausente, nas
termos da Ord. L. lo Tit. 62 § 38 verso absente.

Al't. 23. Os Delegados e RIJ bdelegados de Policia são
obrigados a participar immedia amente ao Juiz de 01'
phãus o obito de todos os que fallecerem no seu districto,
com testamento ou sem elle, com herdeiros, conjuge, ou
sem elles, presentes ou ausentes, conhecidos 011 desco
nhecidos, e bem a!:'sim a noticiar as pessoas que se tive
rem ausentado sem se saber de seu destino, deixando
bens desamparados' para esse fim, servir-se-hão tambem
dos ln. pectares de QuarteirãO, a quem darão as neces
sarias instruccões.

Art. 24. A 'obrigação imposta no artigo antecedente é
extensiva aos Paroehos llas suas respectivas Parochias,
quanto aos fallecimentos cuja noticia puder interessar ao
Juiz de Orphàos.

Art. 25. A. A.utoridades competentes, logo que abrirem
qualquer te;:;tamento, ordenarãO que os Escriv' e~ respe
ctivos remettão uma cópia authentiea ao Juiz ue vl'phãos,
afim de que este possa eXilminar se tem ou não lug'ar
a arrecadaçãO pelo seu juizo, e proceder ulteriormente
como no caso couber.

Art. 26. A pessoa em cuja casa alguem fallecet' Ol! della
se ausentar, nas circumstancias de que trata o art. 23,
devera participa-lo immeui'ltamente ao Juiz de Orphãos
ou ao Delegado ou SubdeJeg'ado de Policia, para que
este p()s~a provideuciar na fórma do presente Regula
mento.

Ar. 27. O .Juiz de Orphãos, comparecenrlo na ca. a da
residencia do defnnto ou ausente, prol'ederá á art'ella
uação e arrolamento dos 1.\ens, de que SI' lav'J'ará o res
pectivo auto; se porém a arrecada cão e arrolamento nl'Lo
puder ter lug'ar em um só dia, procederá á apposiçao
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de seIlos, que ,~e de~erá eifectuar em todos e ,qu~l?sqU"er

e:1feitos e bens, livros, tituios de creClito e papeis que
fôrem susceptiveis de recébe-Ios.

Estes se110s se irllo depois abrindo e rompendo, á pro
porçllO que se proceder ao arrolamento dos bens, fa
zendo..:-se no autb menção especial da abertura e rom
pimento dos mesmos seUos e do estado em que fôrem
encontrados.

Art. 28. No mesmo acto o Juiz deferirá ás pessoas que
morarem na casa em que residia o defunto ou ausente,
e a outras quaesquElr que lhe parecer poderem ter no
ticia do~ [jens, j ramento para debaixo de11e declararem
se alguns OUtl'OS bens existem que devllo ser arrecadados
ou descriptos" e o que lhes constar Mo respeitÇl da natu
ralidade, idade, estado e filiaçao do fallecido ou au-
sente. '

A t. 29. '.A árreoadaçlto wertence ao Juiz de Orphllos
do Uorriidilio do defunto ou ausente. No caso de ter elle
mais de ,um' domicilio, ou nl10 ter algurrl, a competencia
se regulárá pelá prev~nção da 'arrecadaçllo.

Art. 30. O' Juiz dê Orphãos providenciará para que 8,e
ari'ecád'em, na conformidade deste Regulamento, os 1;lens
existentes fórá; do districto de sua jurisdicç110, expedind'o
logo a0S Juizes'competentes ás precisas prébatorias, que
serllo devolvidas ao Juizá deprecante, depois de satis
feitas as diligencias deprecadas.

Art. 31. Se o Juiz, pela distancia em que se ac)lar do
lugã:r onde, ex'istírem os bens do fa11ecido ou auseI)te,
ou por 'outrá dCCliTrencia attendivel,' nllo puder acudir
immediatamente pa'ra arrecada-los, os Delegadds'e Subde
legados de Policia, estando strictamente obi-igadoi a
acautelar que s'e nllo extraviem os bens, e devendo' dar
pa:r9I eSse fim as providenefas n'ecessari'as, prQcederáo im
mediiâ:ía.mente, com assistencia de dons vizinhos, á ap'po
siçl10 dos -se11os, que n11'o poderlto ser abertos sob pre
texto' al'gUm, senllo pelo mesmo Juizo, salva a disposiçl1o
do art. 41.

Pela falta de cumpriinentb dessa obrigaCl1O so:1frerá'o
as Autoridades Policiaes a pena de demissiÍo e de multa
de 5Ul') á lOO~, além de ficarem responsaveis por todos
os prejuizos a que por sua negligencia derem causa.

Art, 32. Feita a arrecadaç11o, e pOiltos os bens em Admi
nistraçllo, o Juiz de Ol'phl1os, havendo todas as possiveis
informaçoes sobre a naturalidade do finado, quando já
nllo lhe constar, mandará affixar editaes no termo e pu
blica-los tres vezes nos periodicos do lugar.e ga CÔrte
ou da Capital dá Provincia, dirigindú deprecatlas para,
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OS termos da naturalidade dos finados, se iôrem. nacifl
naes, afim d~ la tambem se a:ffixarem editaes por tempa
r1}zoapel, chamando os herdeiros, successores dos meRmós
finadqs, e todos os que direito tenhao na sua hel'anca a
virem habilitar-se. ' . I·

Art, 33'. Se, feitas as averigllacões necessarias, vier o
J1J.iz ,d~ Orphãos no conhecimento de que o finaCilo é es!..
tr;:mgeiro,- participa-lo-ha immediatamente ao respectivo
Consul, qruando já ,antes o não tenha feito, e, no caso
de I;lão haven, ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros,
p::tra Gommuruca-Io ás Autoridades competentes do paiz
do fallecido.' II ,

Art, 34. Todas as avaliações de bens moveis, semO'
vente:; e d~ raiz das heranças. q.e defuntos e Jausentes "
e bens ~ag;os, sel1ão feitas por dous louvados, nomeados
e approvados pelo Curador e Procurador da Fazen a ou
seu AJudante Ipa Côrte, e ,Procuradore~IFiscaes,' seus Aju
dantes, collectores e maIS Agentes FIscaes nas Provin-
cias. 'r I • . II ~ ,

E$tes louvados deveráõl ser pessoas ,entendidas nos
objectos que fôrem avaliar', prestaráõ ju~ameÍlto d~ des
empenhar se:u encargo, na fórma das leIS, vencendo os
emolumentos estabelecidos para os mais avaliad0t:es.

A1;t. 35, O lProourador daffF:azenda na Côrte' e-os Pro
curadores Fiscaes nas Cidades da-Bahia e Pernambuco,
quando se tiverem de avaliar bens de raiz, poderão es
co,lherl par~ louvados os lançadores das Recebedorias .de
rendas internas, que em tal caso desempenharáõ seu
encal'go,i-indepenàente de noyo -juramenta. .

.'\,r.t. 36. Escolhidos os.louvados, proceder-se-ha á 'ava
liaçao nos termos da Legislação em vigor, nomeando-se
um terceiro, na fórma da Ord. liv. 3·, tit. 1'7, § 2°, se
aquelles discordarem.

AI\t. 37;. ,Pnestado o. ,jul'amento, os louvados, se nlio
comparecerem no lugar e dia designados, ou nlto pro
ferirem Q laudo., ou concorrertm, sem motivo justo, papa
que a avaliação se transfira, sofi'reráõ uma multa de 50~

a 1OO~, que lhes será imposta pelo Juiz, além de pagarem
a despeza a que derem causa.

Art. 38., Feito ,e oonCluido o inventario no mail': curto
espaco de tempo possivel, serao vendidos em pasta pu
blica: pr.ecedendo editaes, todos os bens moveis e semo
ventes,. assim_como .as acções de comp9nhias, não havendo
dinheil'o ]!l8ra continuar a fazer as entlladas, ou amea
çando depreciarem-se, e o seu producto será recolhido
aos}'Elofres pub1icos respectivos, vinte e <;uatr~o horas de
pois da arrematação, não sendo entregues os bens aos
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arrematantes sem que fiquem no jui.zo os conl;1ecimentos
em ·fórma. pórque conste o pagamento dos impústos dos
bens e sua transferencia, e a t'ntrada do producto.

Da mesma fórma será. recolhido aos Cofres Publicos
todo o dinheiro, ouro, prata, ped ras preciosas. titulos da
divida publica, e depois de competentemente seIlados e
lacrados, quaesquer papeis que contenhãO segredos de
familia, para serem entr~~ues aos. her~eiros habilita.dos.

TodavIa, não ficilo sUjeitos á dlSIJOSICHO deste artigo:
§ 1.0 Os moveis e semoventes deEtinâdos e applicados

á laboracão dos estabelecimentos agricolas ou fabris, e
conseguiIÍtemente nilo deveráõ ser os mesmos estabele
cimentos arrematados senão em toda a sua integ-ridade,
e jamais POl partes.

·S 2.° Os moveis que sejilo de valor de aifeicào, v. g.,
retratos de familia, collecçoes de medalhas, manuscrip
tos, e•.

Art. 39. Ficão supprimidos em todas as arrematacof's
que se fizerem no Juizo de Ausentes os preg-õel:l, e· re
duzldas as p'raças a uma unica; o· Juiz, todavia, poderá
adia-la duas vezes, se por falta de lançadores, ou por não
serem vantajosos os lanços oiferecidos, assim o julgar
conveniente, annunciando-se por eoitaes e pela imprensa
o dia novament.e designado.

Os editaes serilo aifixados na casa das audiencias, e
iII!pref'sos nos periodicos no dia da affixaçilo e no da arre
mataçilo, e mediando rntre este e aquelle o espaço de tres
dias, se os beus fôrem moveis ou semoventes, e nove,
se fôrem de raiz.

Art. 40. O Juiz de Orpbilos. seudo 03 bens de facil dete
rioração, ou não ~e podendo guardaI' sem pel'Ígo ou
grande tlespeza. mandaI á arremata-los logo depois de
arrecadados, reduzindo a seu arbitrio o prazo e o nume
ro dos annullcios de que trata o artigo antecedente.

Art. 41. Os bens de pouca importancia, q ue por com
mum e geral estimação nilo excederem da 200~, serão
da mesma fórma arrematados a quem mais der, inde
pendentemente de avaliaçilo, devendo, todavia, annullciar
se a arl:emataçao, com a precisa antecedencia, por edital
e pela Imprensa. .

tie os bens acima mencionados existirem fóra do lugar
da residencia do Juizo, poderá este deprecar por simples
oificio a diligencia da arre~ataçãoá autoridade policial
que '.oS tiver arrecadado, a qual, feita a diligencia, 1'e
metterá o producto au mesmo Juizo com as devidas se··
g·uranças.

Al't. 4'2. O Juiz de Orphãos poderá adiar a arrematação
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dos bens por tempo indeterminado, sempre que, pen
dendo habilitação, os herdeiros assim o re'queirão, e nM
houver ioconveniente.

Art. 43. Os bens de raiz serão administrados e apro
veitados na conformidade deste Regulamento: antes de
decorl'ido um anno depois de encerrado o inventario. só
podtrão ser vendidos quan'do da demora se seguir ruina,
a juizo de peritJs, ou fôr in.lispensavelo seu preço para
pagamclnto de credores legalmente habilitados: mas em
todo o caso a venda se eifectuará em hasta publica, na
conformidade dos artigos antecedentes.

Ârt. 44. Os Juize" respectivos farão recolher aos cofres
publicas, no principio de cada mez, o producto liquido
arrecadado no mez anterior, não só do rendimento que
tiverem tido no dito tempo os bens administrados, como
rias dividas que se houverem cobrado; pena de responsfl.
bilidade sua e de demissão dos Curadores. Estas re
messas serã.o acompanhadas de gllia do Juizo e de uma
clmta corrente da receita e despeza havida no mez ante
rior, que será assignada pelo Curador, Juiz e EscrivãO.
A e, tncão arrecadadora entregará ao Curador recibo eX"

·trahiclÕ do livro de talao.
Art. 45. O product.o dos bens que fôrem arrematados

nos termos do art. 73 tambem será pago á boca do cofre,
24 horas depois de feita a arrematacão, não sendo en
tregues os bens ao arrematante sem que fiquem f;lm juizo
os conhecimentos em f6rma, passados pela estação res
pectiva,. dos quaes conste o pagamento dos imposto' que
uevidos fôrem dos bem; e ue sua transferencia, e a en
trada do mesmo p"oducto no cofre.

Art. 46. As h;.lbilitacoes dos herdeiros serão feitas, con
forrlle as leis existentê,. perante o Juiz de Orphãos que
houver procedido á arrecadação, nos termos do art. 29,
sendo ouvidos, além do Corador DO Município da Côrte.
o Pl'Ocurarlor da Fazenda ou seu Ajudante, e Das Provin
cias os Procuradores Fiscaes, seus Ajudantas, Collectores
e mais Agentes Fiscaes, dando-se appellhção ás partes (~

aos mencionados Agentes da Fazenda Publica, ~empre

que o valor da herallca exceder a alcada do Juizo, e
appellando os ditos Juízes ex-officio dOas sentenças que
del'em a favor dos babilitando:;, sempre que o dito valor
exceder dtl 2:000~OOO.

Ârt. 47. A legislação em vigor a respeito da curadoria
dos bens do ausente que se presume morto continuará
a ser observada com a.~ seguintp.s altel'acoes:

1." A. curadoria dos bens (lo ansentp poderá !':er deferida
na fórma da Ord. liv. 1", tit. 62, § 38, e Regimento do



Desé'mbárgo.do Pa'Ço, S$O,lpássádds quátro ~rmos, a roJtár'
da data das ultimas 'l1otioiás, se 'ene não tiver deixado'
procurador, e pl).ssados dez annos, se o 'tiver d,~ixado,
salva a disposicã6 da' Lei de 15 de Novem1>ro de 1827,

Os Jui2Jes de' Orph~l,os: q'uando' tiverem' de juIgar as
habilitações dos herdeiros do ausente, attendéráõ §em
pre aos motivos dá auseucia e á§i causas que' obstão á
falta de noticias,' embota tenna 'decorrido 'qualql'ler dos
referidós prazos;

2,' A mesma curadoria uão poderá ser deferida aos
herdeiros mais cheg'ados do ausente, na fórma da Orde
naçao e R€lgimeuto' citado, sem que os'ditos hérdelros
se habilitem.. nos termos do art. 46 deste Regulamen:eo e
mais disposiç.ões e~ ~vigor.,

3." Além da citaçM pessoal a quem 'de direito 'fôr, o
parente ou parentes mais projimos, n ordrem da' suc
cessao, que, I;la fórma das disposiçõe's citadl:\s, preten
derem a curadoria, requererãõ' ao Juiz de Orph[os do
termo a' citaçao do áusente e quaesquer outros in'teres- '
sados, por editáe's <:om o prazo de unI: anno, para virem
o:fferecer os artigos de hahilifação.

Estes editaes sera9 aflixados nos lugares' do es~ylo, ,e
publicados nos peri'odicos do termo e ,da Capital da Pro
vincia; passxn'á.o-se as certidões competeJ;1tes, e juntando~
se aos autõs a Pl1blica-fórma do annu'ncio. .

Árt. 48. As just'ificacoes e libellos para a cobran~a de
dividas a" que estejão êxpostas as'heranças de defântos
e ausentes, ,serao intentados perante o Juizo que'houver
procedido á arrecadaCl1O, nbs termos do art. 29, end'o
ouvidos no Municipiô dJa Oôrte'o Procurador dSt Fazenda"
ou seu Ajúdante, e nas Provincias l os Procuradores Fis
caes, seus Ajudantes, ou os_ Collectores e' mais Ag'ent~s
Fisoa~s, dando-se appellação ás p,artes e !gentes Fiscaes,
sempre que o valor da divida ~xceder á alcada db Juizo,
e appellando' os Juízes ex-oflicio da!! sentença que pro
ferirem a favor dos credores, sempre qu'e o seu valor ex
ceder a ,2:000:tP.'OOO.

Nn.b serão ~dmIttidas justificaçoes por quantias exce
dentes á alcada do Juízo.

Ar}. 49, Sendo a divida liq'l.}ida e certa e const~nte de
esoriptnra publica~ ou dá in. trum'ento' comor tal coÍI.si~
der~do pelas Leis civis ou pelo Codig(~ qómmérci~ nrl.<;ia

T

tendo I qUifop~or~ o Curador é Agentes Fiscaes, para o que
de~ rM 'ser otlVíd'os, pdder'á' o J uii; exig'in'do os escla':'
recirp.entos que' enterlder nece. sario " autorisar o'paga_
mento, expondo, em todo o caso, os fundamentos de sua
deliberação, de' que não haverá recurso.
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Àrt. 5,0. Às desp~zas dR funeral serlio logo autorisadas
pelo Juiz de brphãos, sendo possiv.el, ou pela Autoridade
Policial ~o Districto, co(ll attenção ás forças da herança
e á qualidade da pessoa do defunto.

Art. 51. No caso de não apparecêrem interessados a
habilitar-se como legitimas successores e herdeiros dos
defuntos intestados, o Juiz de Orphãos, lavrados os termos
necessarios por' que conste claramente haverem-se pra
ticado todas as diligencias legaes, com audiencia dos
Fiscaes, julgaraõ, por suas sentenças, vacantes e devo
lutos ao Estado os bens das heraucas.

Art. 52. Depois de julgados vacantes e devolutas para
o Estado, as habilitações dos herdeiros, e as reclamacões
de dividas activas e passivas relativas ás mesmas "he
ra.nças, bem como qnaesquer outro~ processos.que com
eUas entends.o, ters.o lugar pelo JUlZQ dos Feltos, abo
nlmelo-se aO$ Ag'entes da Fazenda Publica as porcen
tagens competentes. .

Art. 53. Um anno depois de ,concluido o .inventario,
nenhuma. herançá jacente ou bens vagos pôderáõ ser
conservados em poder dos ç:uradores : os herdt>iros inte
ressados habilitados que no elito prazo não a reclamarem
serão pagos pelo Thesouro Nacional. .

Â.rt. 54. Os bens de raiz serão então vendidos na fórma
do art. 39, e o seu producto recolhido aos cofres pu
blicas, salva li- disposiçs.o do art. 12.

Art. 55. Da mesma fórma se procederá a respeito das
dividas activas que. fôrem de .diffi.cil liquidaçao ou co
brança, com o abatImento nunca excedente <;le 30 0/.; e
os titulas das que o não fÓrem serão recolhidos ao The-
BOurO e Thesourarias. I

Art. 56. Ás diligencias dos artigos antecedentes não
terão lugar, se a habilitação .dos herdj3iros ou a I'ecla
macllo dos donos dos bens estIver pendente em qualquer
instancia judiciaria ao tempo em qne findar o prazo do
art. 53, sendo prorogadas a requerimento da parte as
mesmas diligencias. até final deciSão do processQ.

Art. 57. Da mesma fórma as diligenci\ls dos artigos
antecedentes não terão lugar a respeito dos bens arre
cadados nos termos dos arts. 21..e 22, os quaes con ti
nuaráõ na administracs.o, at~ que os herdeiros se habilitem
pari:\ a curadqri~, ou ~e re_colha O~Se1,: p:.;oduçt.o aos cofrel3
publicas, quando se p'~.ovar" ou reputar provada, conforme
o direito, a morte do ausente.

Est~ di p,o~içl:lo não é extensiva aos móveis ff semo
ventes, devendo-se proceder a respeito deUes na fórma
do art. 38.
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Art. 58. Os fundos das heranças jacentes e bens vagos
recolhidos ao Thesouro acional serão entregues aos
legitimas herdeiros, 011 a quem lle direito pertencerem,
á vista das deprecadas legaes de que tl'ata o art. 91 da
Lei de 24 de Outubro ele 1832, acompanhfidas elas habili
tações originlles, ficando o tmslado dellas nos respectivos
cartorios; nestas deprecadas terão vista n Thesouro e
Thesourarias os respectivos Procuradores Fiscaes.

Art. 59. As eleprecadas legêles serão substituidas por
simples oflicio d Juiz. sempre que o valor da heran~.a

não exceder ele 2:000~000, sem emolumento algum.
Art. 60. A apre:'entação ~os autos originae.; de que

trata o art. 58 não é extenslVa aos processos e sentenças
relativos a dividas passivas da herança, a rpspeito das
quaes se procederá nos termos da Legislação em vigor.

Art. 61. Nenhuma entrega dos bens de herança jacente
se effectuará, nenhuma deprecada ou officio do Juiz de
Orphãos para levantflmento rle dinhe:roR ou bens das
mesmas heranças será expedida ou cumprida, sem ·que
conste o pagamento prévio dos impoRto:; estabeleciúos
pelas Leis de 30 de' lovembro de 1841, Tabella annexa
S 42, de 21 de Olltubro de 1843, art. 12 § l°, e pelo Al
vará ue 17 de Junho de 1809 §§ ° e 9°, que fôrem devidos
da herança ou legado; o que não será extensivo aes
credores.

Art, 62. Neuhum precato rio ou oflicio, em virtude do
qoal se requisite o levantamento de dinheiros 011 bens
pertencentes a heranças jacentes 011 bens vag'os, será ex
pedido sem que do mesmo conste a intimação da sen
teDç'~ a qnem de direito fôr, que nenhuma opposiÇãll
,houve d Curador 011 dos Fiscaes da Fazenda, ou, tendo
havido, que satisfj7.erão-se as diligencias reqllel'ida~, ou
proseguio-se nos termos ulteriores do processo, na fÓI'ma
da Leg-islação em vig·or.

A.rt. 63. Ia arrematacão do::: bens d~ rai7., ql1ando não
houver ?enhum licitante, adruittir-se-hão bnços a pra7.0s
razoaveIs, com as cautelas usadas nos contratos da Fa
zenda aciom!.

SECÇÃ.O II.

Dos empre,qados do juizo, seus v.mcimentos, e penas
a que (icão s1~jeitos.

Art. 64. Todos os autos (le arrerarlaçi1o, logo depois
de p.ffectualla l'sta, S -rão O'lIuer.cios e inscl'ifJtos pelo
Chefe da E ta~ão arrecadadora da renda uo lugar, em
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livro especial para esse fim destinado, o qual será ab~rto,

rnbricalio e encerrado na Côrte e Província do lho de
Janeiro pelo Dire(;tor Geral de Contabilidade. e nas de
mais Provinchs pelos Inspectores das Thesourarias, que
poderão encarregar esta íncumbencia a Empregados lias
respectivas Repartiçof:'s.

A in criJ!çM conterá o nomE', e bem assim a naturali
dade, estado, domicilto e profissão,' se con~tar, do anado
ou ausente, data dI) fallecimento ou da ausencia, e da
al'recada~:ão : a verba da apresentação será lançada no
a.uto. não podendo proseguir o processo sem esta furma
lid;lde.

Art. 65. Os Chefes das Estacoes arre adadoras da renda
remetteráO no (Jrincipio de êada semestre ao l 1hesouro
e ThesOllTarias uma relac~',o das arrecadacoes inscriptas
no semestre anterior, com as declaracoes' constantes do
livro de inscripção. .

Art. 66. Todas as herancas de bens de defuntos e au
sentes, ou s jão de testamento, ou abintestado. serão
arrecadadas, inventarilldas e partilhadas com audiencia,
na Côrte, do Procurador da Fazenda, ou seu Ajudante,
e nas Provincías, COIl1 a dos Procuradorel'l Fiscues, seus
Ajudantes, Collectores e mai" Ag'cntes Fiscaes.

Art. 67. O Procurador da Fazenda, os Procurad.ores
Fiscaes, seus Aj lIdantp.s, os Collectores e mais Agentes
Fiscaes, por si, e pelo Solicit'ldor nos lugares onde o
houver, a quem darão suas in;:;trucçoes, assi..tiráO a todos
os ~ctos da alTec?dação, apposição dos seIlo:-, e inven
tuna, para fiscaltsar a eXêlctilião da arrecadaçãO, des
cripção e avaliação dos bens, as despezas atteudiveis e
a certeza das dividas activas e passivas, e para reque
rerem .tudo quanto convier á expedição do mesruo in
ventul'lo.

Art. 68. É da rigorosa obrigação dos Empregados de
que tratão os dous artigos antecedentes lJromover em
juizo o andamento das arrecadaçoes, rumpimento e aber
tura dos elIos, o inventario dos ben:> de defuntos e au
sentes e das heruncets jacentes, e requerer nelle' tudo
quanto fôr c .nvE:niénte para a b,)a g'uarda, arrecadaçao
e arlll1inL,tl'açüo dos mesmos, para que Ílejão arrendados
e arrematados os q1le ') deverem ser, e tomem a contas
dos Curadores e se vel'ifiq'lem nos Cofres Publicas as en
tradas do producto liq uido dos mesmos bens nas épocas
marcadas nestA Regulamento, e em geral quanto con
"vier aos interesses da Fazenda.

E'ta mesma obrigação fica, imposta á Recebedoria do
Municipio e ás mais estaçoes por onde se arrecadar a
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renda, e a desempenharáõ por meio de req uísiçoes feitas
ao ProcuradoT' da Fazenda, 'aos 'Procuradores Fiscaes e
seus Ajudantes nos lugàres onde os houver, e bem assim
a de representar ao Thesouro Nacional e ás Thesourarias,
no caso de omissão dos mesmos Empregados.

Àrt. 69. Para desempenho de tudo quanto esp ecial
mente lhes incumbe nos artigos alltecedentes', ficão auto
risados os referidos Empregados para requerer em
J,uizo e exigirem dos Escrivães e Ouradores todos os
esc1areciméntos de que precisarem, e daquelles os inven
tarias, prooessos e livros para os examinarem, e todos
estes funcci(lnarios ficão obrigados a satisfazer as re
quisiçoes que assim lhes fôrem feitas para desempenh~

do que se ,dispoe neste Regulamento, sob pena de des
obediencia, e de suspensão por um a tre,s mezes, a arbitrio
do Ministerio da Fazenda, na Oôrte, e dos Inspectores das
Thesoura,l'ias, nas Provincias. I

Art. 70. ÀS penas do artigo antecedente são applica
veis aos Escrivães que, dentro do prazo que lhes fôr
marcado, não' apresentarem no Thesouro e Thesoura
rias os livros de que trata o art. 13, para serem rubri
cados pelas autorldades competentes.

Àrt. 11. Aos J'ui.zes de Orphão', além do ql1e lhes in
cum1:le a' Lei de 3 de Novembro de 1830, cumpl'e pro
mover o andamento dos inventarius dos defuntos e aU
sentes, e activar o apuramento das heranças"jacentes e
não addidas, remettendo para os Oofres Publicas o pro
ducto liquido, e rendimento daquellas' que não fôrem
reclamadas nos termos deste Regulamento, sob pena de
incorrerem em uma multa .de 50~ 81 100~, que lhes será
imposta, na Oôrte, pelo l\1inisterío da Fazenda, sob re
presentaçllo do Administrador da Recebedoria e do Pro
curador da Fazenua, e nas Províncias, pelos Inspectores
dlls Thesourarias, sob representação dos Procúradores
Fiscaes, seus Ajudantes, Ool1ectores e mais Agentes Fis
caes, sendo os mesmos J u'Ízes préviamente ouvidas dentro
de um praz'b razoavel, que lhes será marcado.

Àrt. 72. Os Juizes de Orphãos e Ausentes ficão obriga
dos a remetter no fim de cada trimestre, na Provincia do
Rio de Janeiro, directamente ao Thesouro, e nas mais Pro
vincias, ás respectivas Thesourarias de Fàzenda, uma de
monstração dos dinheiros dos ausentes que 'BO decurso
do mesmo trimestre húuverem entregado aos Oonectores
e Administrad0res de Mesas de Rendas do termo ou ter
mos de sua jurisdicçãO, com declaração da importancia
entregue, da data da entrega, e da herança jacente a
que pertencerem os dinheiros. Se durante o trimestre não
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tiyer hayjdo entrega alguma, isto me~mQ declarar4Q os
ditos'Jú'll~es. 1'. J I -' rj "

Art.' 73" Os Juizes de Orphãos promovex:á:o os pro-'
cesso~ conveni~ntes dos beI? vagos consisten~es e'm bens
de raIz que, por falta de senb'óres, e ,hyrdelrQs certos,
são 'recolhidos 'ao 'l'hesóuro Publico', afim d,e ['que sejao
::i:rremat'atl'o's' em hasta publica,' com as !~lOremIudadesfe:.
gaes,' 'uni anno depois de enceha<1o o i!lverit/!-Tio, e lO
seu productõ liqu'do recolbido ad Tbesouro Nl1cional e
r,thesourarias nas Provincias, debaixo das mesmas penlis
dD artigo antecedente. I I 1 I

Art, 74, Das decisoes que impuzerem as penas de mul~a

e susp'ensM comminadas nesie"'Regul'amElnt hafera ré
curso no 'effeito dê'voluiívo sómebte ndacaso de multií,
e em ambos os effeitos no caso de suspensão.

O recurso sera 'interposto no prazb de dez dias, na
CÔlte, para o Conselho de Estado, e nas Provincias, das
Thesourarias para o Ministerio da Fazenda, e 'deste para
o Conselho de Estado. . . '..

Art. 75. As Port&rias do Ministerio da Fazenda e dos
Inspectores das Thesourarias, expedidas em virtude das
decisCies que impuzerem multas, terão força d,e senteuça
p~ra se darem a execução nos t~rmos da legIslação em
vIgor.

A pena de suspensão será comml,lnicada às autoridades
ju'diciarias, para mandarem intima-l~ ao condemnado, e'
a de desobediencia se fará effecti\'a pelas autoridades com
petentes.
- Art. 76. Nos municipios onde bouver mais de um Es
CrIVão d'e Orpbãos, serví-ra um delles por nOl1leaçllo do
Governo, que fica autoJ'i:ia,do para crear 'oflicios, de Es
c'rivães do Juizo de Aus,entes nos ,lugares onde a extensão
d,o fôro assim o Higir. .

Art. 77. Aos Escrivães compete, além da expediçllu dos
actos e processos judiciaes:
, 1.' Escripturar os livros de contabilidade estabelecidos

n'este Regulamento.
2.° Extrabir elos livros de receita e despeza dos di

nheiro\) a cargo do Curador, no principio de cada mez,
a conta corrente de que trata o art. 44, e a guia expli
cativa do producto liquido arrecadado no I?ez anterior,
Com espeClficacão do que pertencer a copta de cada uma
arrecad:ação e 'administracão, a qual sera authenticada
Cam a assignatura do JuÍz.

3.' Remetter no prjncipio de cada anno, sob as p~nas do
art. 69, "por intermedio dos respect.ivos Juizes, na Côrte,
aõ Thesouro 'Nacional, nas Provincias, as 'fhesourarias,

- .1 -
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e nos demais termos fóra da" capit'les, aos Chefes das
·E tacoes encarreg'adus da cobranca da'. renda, urna
relacão exacta de todas as arreca'daco 's de herancas
jacentes, bens de ausente,; e vagos, que existirem no car
torio, com declaração da data da arrecadaçilo, nome do
fiuado, natureza e importancia dos beus arrecadados, es
pecificando ql1aes os que se recolhêrfi.O aos cofres, e quaes
os que ficão na administração do Juizo; se sãO conhe
ci los ou desconhecidos os ausentes a que pertenção .ou
ctevão pertencer os bens arrecadados, se pende hablJi
tacão ou reclamacão, nome do CuraJor, estado das res
pectivas cont.as e' saldo que existe em seu poder, e do
mais q LI e convier para escI. recimento das repartições
1Lcaes.

Art. 78. O GO"erno poderá nomear Curadores geraes
das heranças jacentes e bens de ausentes, onde fór c lD

veniente, reduzindo nes-e caso as porcentag'ens mar
cadas para. os Curadores nos arts. 82 e 83.

Art. 79. Aos Curadores dados ás herançaR jacentes e
bens de ausentes compete:

1.0 A arrecadação e administração das heranças ja·
centcls e bens de auseutes, de que fÓl'em encarregados,
representando pelas mesmas heranças e bens em juizo
e fóra delle, demandand~ e sendo demandados pelo que
lhe disser respeito.

.2. 0 Ter em boa g'uarda e con ervaçilo os bens arreca
dados que lhes fôrem coufiados, e da r partilha aos her
deÜ'os habilit.ados, se estes nHO quizerem fazê-lo amigavel
mente; nos casos em que lhes é permittido.

3. 0 Promover activamente pelos meios legap.s a arre
cadflção de todos o bens e objectos pertencenteil ás he
rancas jacentes e patrimonio dos ausentes, e a cobranca
de todas as dividas activas. .

4. 0 Solicitar nos rlevidos tempos a arremata cão ou a1'
rendal[;ento dos beus, conforme o disposto fieste Regu
lamento.

5. o Dar cumprimento ao testamento nos casos em que
ao Jiliz de Orphão competir' a arrecadaçãO dos bens dos
fallecidos tpstado:, prestando contas no Juizo competente,
sem, todavia, perceber vintena. ,

6.° Entregar nos cofres publicos todos os dinheiros
existe~tes das heranç'ls e o producto ele todo' O' bens
e eff':lltoS' alTecadiidos nas épocus marcadas neste Regu
lamento, tudo sob as venas comminadas no art. 43 da
Lei n. 514 de 28 de Outubro de 1848. e, outras dispo
siçoes em vigor, as quaes lhes serão impostas pelas-
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a:utoridades judiciarias ou pelo Thesouro e Thesoura
rIas.

Art. 80. Os parentes mais proximos do defunto ou
ausentes serão preferidos aos estranhos para curadores,
se fôrem idoneos. .

Os parentes nomeados curadores das herancaR jacentes
e bens de ausentes administraráõ os bens na fórma das
Leis, ficando sujeitos a todos os onus e gozando de todas
as vantagens dos demais curadores.

Art. 81. Os curadores incorreráõ na pena de demissllo,
se por negligencia sua não se arrecadarem devidamente
os hens da heranca, e se não promoverem a cobranca
das dividas activas', além de ficãrem responsaveis, bem
como seus fiadores, pelos prejuizos que soffrer a mesma
heranca.. .

Art. 82. Do producto que se arrecadar e apurar dos
bens mencionados DOS artigos antecedentes, depois de
abatidaq as despezas do custeio e expediente delles, se
deduziráõ 6 1/2 °1., a saber:

Um por cento para o Juiz.
Dito para o escrivão, além dos emolumentos que lhe

pertencerem pelos actos dos processos.
Dito para o Procurador da Fazenda, ou a quem fóra

da Capital servir de Fiacal por parte da Fazenda.
Meio por cento para o Solicitador.

. Trt:s ditos para o Procurador, sem outros algll,ns emo-
lumentos. ,

A porcentag'em de que tr.ata este artigo será deduzida
sómente do dinheiro liquido achado em especie no es
polio do intestado, ou proveniente da cobrança das di
vidas activas, dos arrendamentos e arrematacões dos
bens. .

Art. 83. Os Curadores, além da porcentagem fix·ada no
artigo antecedente, perceberáõ mais:

Dous por cento do valor dos bens moveis e semoventes,
que não fôrem arrematados, e ficarem confiados á sua
guarda:

Dons por' cento do rendimento liquido dos bens de raiz
que ficarem debaixo de sna guarda e administração, com
tanto que o total clevta porcentagem DiLO exceda á somma
annuai de 400:t/lOOO.

Art. 84. Todos os sobreditos funccionarios SFLO obri
'g'ac1os a indemnisilr o Thesoul'o Nacional por selJs bens
havidos e por haver pei,os descaminbos e prejuizos a que
derem causa.

~~" ~
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CAPITULO IV.

Dos bens do eventl).

Art. 85. São bens do evento os escravos, gado ou
bestas, achados, sem se sabE:r do senhor ou dono (\. quem
pertencilo; o seu producto liquido deve ser recolhido á
Recebêdoria do Municipio da Côrte.

Art. 86. No Juizo da Provedoria dos Residuos, na con
formidade do art. 114 § 2° da Lei de 3 de Dezembro de
1841, haverá para arrecadação e arremat'lçãO dos bens
do evento, os livros seguintes:

1.0 O livro das arrecadações, em que se lancarão o dia,
mez e anno da achada, o nome e naturalidade, idade
e signaes dos escravos acha,dos, com todas as declaTações
que deUes se puderem haver; a CÔr e sig'naes do gado
ou bestas, o nome de quem as achou e o lugar onde fôrilo
achadas. e bem assim o valor em que fôrão avaliadas.

2.° O livr'o dos termos, em que se lançal'áõ as avalia
ções dos escravos, gado e bestas achadas, e os de arre
matacão dellas e das remessas do producto á Recebe
doria:

3.° O livro dos depositas, em que se lançaráõ as verbas
da entrada e sahida dos ditos e 'cravos, g'ado e bestas do
evento, que hão de ser depositadas no deposito geral.

Art. 87. Os livros de que trata o artigo antecedente
serão fomecidos pelo Escrivão, e abertos, rubricados e
encerrados pelo Juiz.

Art. 88. Logo que fôrem apresentados os escravos,
gado e bestas achadas, e pelas diligencias e averigua
ções a que se pl'oce1ler se não conseguir sabel' a quem
pertencem, se fará immediatamente a avaliaçãO, e, veri
ficado o lançamento DOS termos do art. 86 § l°, se re
mettel'áõ ao deposito geral.

Art. 89. A avaliaçao será feita por peritos nomeados
pelo Juiz.

Art. 90. Feita a avaliação, se passarão logo editaes,
por que se chamem as pessoas que tiverem direito aos
escravos, bestas e gado achados dI) evento, ::iendo 30 dias
para os escravos, e 3 para o gado ou bestas; estes edi
taes ser[o affixados nos lugares publicas, e publicados
nos periodicos, e .deverão conter a descripção, dos bens,
com todos os slg'naes e declarações, por que se possa
conhecer a identidade e as circumstancias e data da
achada o~ entrega.
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Art. 91. Findo o prazo dos editaes de que trata o artigo
antecedente, serão arrematados os escravos, bestas ou
gado do evento, precédendo editaes, que serão affixados
La casa das audiencias, e publicados nos periodicos no
dia da affixacãO e no da arrematação, mediando entre
este e aquelle' tres dias, independentemente de pregoes.

Art. 92. Feita a arremataçãO, depois de deduzidas as
despezas do J nizo e do deposito e porcentagens, se remet
terá o produeto liquido á Recebedoria do Municipio, re
gulando-se as porcentageus pelo que fica disposto no
art. 82.

Art. 93. O lanço para liberdade dos eseravog será pre
ferido a qualq uer outro, ainda que superior seja, desde
que cubra a avaliação.

Art. 94. Se até ao acto da arrematacão, e antes da
(lntrega do objecto ao arrematante, e de'reeolrudo o pro
dueto, eompal'eeeI' o dono a reclamar, o Juiz sobrestará
na arrematação ou entrega j e provando elle o seu di
reito, identid.ade de pessoa e do objecto, nilo terá lugar
a arrematacão, ou ficará elIa sem effeito.

Art. 95. Se depois de concluida a arremataç!lo, e re
colhido'o producto á Recebedoria do Municipio, compa
recer o dono do escravo 011 animal achado do evento, e
justificar pelos meios competentes, no Juizo da Prove
doria, o seu domínio nesse escravo ou animal, e a iden
tidade delle, de maneira que o Juiz reconheca o seu
direito, ordenúá por sua sentença que se lhe entreg'ue
o producto liquido da arremataçrLo do mesmo escravo
ou animal, e lhe dará precataria para o levantamento,
na fórma do art. 58 deste Regulamento, sem que deva
ser acompanhado dos autos ol'iO'inaes da justificaça.o.

N~stas justificaçoes será ouvido o Procurador da Fa
zenda e nas deprecadas para o levantamento terá vista
no 'rhesouro Nacional o ProcUl'ador Fi",cal.

Al't. 96. O Juiz competente, quando houver de proce
der na conformidade dos artigos antecedentes, ordenará
que seja ouvido o Procurador da Fazenda, o qual assis
tirá a todos os actos do processo, e deverá requel'er tudo
quanto fôr conveniente á boa arrecadação, avaliaç!lo e
arrematação dos bens do e·vento, e para que realizem as
entradas do producto delles no prazo legal.

Art, 97, O escriv!lo do Juizo remetterá nos mezes de
Janeiro e Julho de cada anno, ao 'l'hesouro Nacional, por
intermp.dio do respectivo Juiz, uma relaç!lo exacta dos
bens do evento arrematados, com as declaracoes cons
tantes dos livros competentes, acompanhada' de uma
conta circumstanciada das despezas de que trata o art. 92.
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CA.PITULO V.

Disposiçi",es transitorias.

Art. 98. O presente Reg-nlamento terá eifeito e vigor
tres dias depois de sua publicação no Municipio da Côrte,
e nas capitaes dail provi lcias, desde que fôr publicado
nos periodicos em que o fôrem os acto o:fficiaes.

!~,?-rt. 99. 1'o~a~ as he~'anç~s jacentes ora exist.entes no
JUlZO fiCrLO SUjeItas ás dlSpo:;lções deste Regulamento, em
tudo quanto lhes fôr applicavel. .

Art. 100. Log'o que fôr publicado o presente Regula
mento. os Juizes de· Orph[o ordenaráõ aos seus Escri
viles que org.anisem e enviem por intermedio delles, com
toda a brevidade, ao The:souro e Tbesourarias e mais
Estações fisca,e . uma relação de todas as arrecadações
de herapças jacentes bens de ausentes e vagos, que se
acharem na auministl'açãO do Juizo, com as declaraçOes
exigidas no art. 77 § 3u

•

Art. 101. Ficão revogadas todas as disposições e.fi con
trario. Rio de Janeiro, 15 de Junho de 18~9.-Francisco

de Salles Torres Homem.

CIRCo N. 28 DE 24 DE AGOSTO DE 1859.

Ang'elo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
elo Thesouro Nacional) declara aos Srs. Inspectores das
!.I'hesoural'ias de Fazenda, que a liispo::;içãO do a.rt. 59 do
Regulamento n. 2433 de lf> de Junho do corrente nnno
é unicamente applicavel ao levantamento dos bens das
heranças', ou de ausentel'l, e que portanto não se póde
e tender al'). cl'edores dos mesmos bens, para o pao-a
mento de cujos cl'editos e titulas vigora a legislacão an

-teriol" como declara o art. 60 do referido Regula"mento,
e. antes se achava expresso na Ordem n. 30 de 24 do Fe

-vel"iro de 184&; pelo que devem aquelle. credul'es apre-
enta:r precatorio, na fórma do estyl0, e nã.o simpll's offi

eio li Juiz, embora o valor da liivida nãO exceda de
dou~ .conto de réis.

AV. DE 6 DE SETEMBRO DE 1859.

Em SOlllCão á consulta do Procurador dos Feitos da
Fazenda Na·cional. feita a essa Directoria em O:fficios de·
31 de Maio e 22 de Julho do corrente anno,. declaro a
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V. S., p!1ra o fazer constar ao mesmo Procurador da'Fa~
zenda, que. as Instrucções de 30 de Abril ultimo não pri·,
Vál'ão o AJudante do Procurador na Fazenda do seu
caracter de Ajudante, para os efl'eitos determinados na
Legislação em vigor; não ficando, portanto, o mesmo
Procurador 'inhibido de commetter ao Ajudante alg'um
serviço, fóra do que lhe designárão as sobreditas In
strucções, quando a affiuencia do expediente stJja tal, que
assim o exija a bem d,) interesse .. publico.

AV. DE 8 DE SETEMBRO DE 1859.

Ao Juiz de Orphãos da Côrte, declarando, em resposta
ao seu Oflicio de 22 de Julho -ultimo, que, combinados
os al'ts. 5Í e 55 do novíssimo Regulamento para a arre
cadação dos bens de defuntos e ausentes, que baixou
com o Decreto n. 2433 de 15 de Junho do corrente anno,
resulta. que a providencia do citado art. 55 a respeito
de arremataçao das dividas activas que fôrem de diflicil
liquidação ou cobrança, é sómente relativa á liquidaçllo
de he.ranças julg'adas vacantes e devolutas para o Estado,

ORD. DE 9 DE SETEMBRO DE 1859.,

Á Thesouraria de Goyaz, declarando, em resposta ao
seu Oflicio em que consulta sobre quem deve recahir a
despeza da expediçao de precatarias para a cobrança da
divida activa, quanuo, como succedeu na Collectoria da
Cidade de Meia-Ponte, os devedores se apresentão ex
pontaneamente para o pag'amento de seu debito, que
essa despeza deve serfeita pelos devedores, muito embora
se apre&entem elles para realizar o pagamento; cum
prindo advertir que as ol1ectOl'ia'" não podem efl'ectuar
o recebimento da divida activa senl:Lo em vista das pre
catarias do Juizo dos Feitos, por meio de guias passadas
pelo Cóllector, antes do competente - cumpra-se-, ou
pelo Escrivao do Juizo, se já estiver preenchida essa for
malidade, recolhido o processo ao cartorio.

AV. DE 27 DE SETEMBRO DE 1859.'

Ao Presidente da Provincia do Rio de Janeiro, decla
rando que os herdeiros ,collà:teraes, de que trata no seu
Oflicio de 8 de Agosto ultimo, devem ser admittidos á
justificaçl:LO permittida pelo art. 4· do Regulamento de
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15 de Junho ultimo, emhora a .arrecadacão tivesse sido
feita antes da .publicação do mesmo Regulamento; fi
cando o Fisca.l da Fazenda na inteIligencia de que, se
a justificação fôr julgada procedente, e eUe entender
que ha injustiça ou nulJidade no julgado, poderá e
deverá interpôr os recursos leg'aes, não obstante á dis
POsicão do art. 7°, que não se refere á Fazenda, e sim
aos particulares, como claramente o indica esse mesmo
artigo, quando lhes deixa salvo o direito de habilitação.

DEC. N. 2490 DE 30 DE SETEMBRO DE 1859.

Regula a ar1'ecadação e (iscalisação do sello a ql~e

estão sujeitos o capital e a trans{erencia das acções
das companhias e sociedades anonymas e as notas
promissorias, bilhetes e escriptos ao portador de
prazo menor Çlue o de dez difts; e dei p1'ovidencias
sobre a reval~dação dos papeis sUfeitos a este im
posto.

Usando da autorisacão do art. 15 § 2° da Lei n. 840
de 15 de Setembro de 1855, hei por bem decretar o se
guinte:

Art. 1.0 Â. disposição do art. 19 § lodo Regulamento
de 10 de Julho de 1850 é extensiva aos Corretores, pelo
que respeita ao sello das transacçoes sobre acçoes, ficando
os mesmos Officiaes obrigados a mencionar no assento
da tran acçãO em ~eus livros, as declaraçoes constantes
da nota de que trata o art. 73 do citado Regulamento.

§ Unico. Â. referida nota deverá ser apresentada na Re
cebedoria ou na CompanQia, cujas acções se tiverem de
transferir, estando eIla legalmente autorisada l)ara ar
recadar o imposto; e não será recebida para pagamento
do mesmo imposto seIll: assignatura dos contrahentes.

Al't. 2.· O signal do se110 e verba respectiva, quando
os Corretores não intervierem nas transaccOes, serão lan
çados nos competentes escriptos dentro do prazo do art. 19,
§ 3" do Regulamento de 10 de Julho de 1850, mas sempre
antes da transferencia, na fórma do § 4" do citado artigo.

Art. 30 A Çompanhia, além elas Estaçoes Fiscaes, in
cumbe fiscalIzar se o pagamento do seIlo das transac
çoes de accoes foi realizado na fórma das disposiçoes
antecedentes e de quaesquer outras em vigor; e susci
tando-. (~ ulIvida, não se poderllo elfectuar a transferen
cia" sem ulterior clecis1ío da Autoridade Administrativa
competente.
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§ l.. Quando as transacções tiverem sido realizadas por
mtermedlO de Corretores, os termos de transferencia de
acções só poderao ser lavrados á vista da cópia do as
sento por que con~te o pagamento do imposto.

§ 2.° Nos termos de transferencia e nas cautelas que
as Companhias entregarem aos possuidol'es de accões se
fará menção do numero, quantia e data da verba do
sell0, da estação ou Companhia em que foi pago, men
cionados na nota, escriptura, sentenca, cópia do assen
tamento dos Corretores, escriptos, ou "outro qualquer do
cumento apresentado para a transferencia.

Art. 40 Quando as tl'ansaccões sobre a,ccões ficarem su
jeitas á revalidaçao por cóntravenção "das disposições
deste Decreto, os Corretores SOffr61'áõ as penas do art. 13
§ 4" da Lei n. 317 de 21 de Outubro de 1843, e as Com
panhias as do art. 87 do Regulamento de 10 de Julho
de 1850, na parte que lhes fôr applicaveL

Aft. 5.° As cópias dos assentos das transacções a que
se refere o art. 58 do Codigo do Commercio serão ex
trahidas de um livro de talão, aberto, rubricado, nu
merado e encerrado pelo Chefe da Estação Fiscal do
Districto encarregado da arrecadacão do imposto do sello.

§ 1.0 Os Corretores que infringírem a disposiçãO deste
artigo soffreráõ as penas do art. 5!'í do Codig'o Com
mercial e seus respectivos Regulamentos, .qne seràO im
postas pelas Autoridades competentes, na fórma da mesma
Lei, considerando-se para este fim fraudulenta a vio
lação do que neste. artigo se prescreve para applicaçãO
do art. 57 do refendo COdlgO.

§ 2.° No talão serão mencionadas as declarações da
cópia do assento, inclusivamente o numero, quantia e
data da verba do sello, e onde foi pago.

Art. 6.° No fim de cada semestre os Corretores deveráõ
recolher, sob as penas da Lei, ás Estações Fiscaes que
têm carg'o de arrecadar o imposto do seIlo, os livros de
talão de que trata o artigo antecedente, para os exames
que fôrem necessarios.

A.rt. 7.° As Repartições ~iscaes poderM exigir os livros
dos Corretores para confenrem com elle os de talão, e
em qualquer outra' circumstancia, a bem da fiscalisaçao
do imposto, procedendo-se, no caso de recu::;a da parte
dos referidos Oificiaes, na fórma do Codigo Commercial
e seus respectivos Regulamentos.

A.rt. 8.' O se110 do capital das Companhias, suas Caixas
Filiaes ou Agencias, será satisfeito á proporção que se
fôr incorporando o mesmo capital, dentro de trinta dias,
contados daquelle em que findar o prazo de cada entrada.
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§ L" O imposto em divida, findo este prazo, será éo
brado executivamente, e os infractores incorreráO nas"
penas do art. 31 do' Regulamento de 10 de Julho de 1850.

§ 2.° O registro de contratos ou Estatutos de Socie
dades anonymas ou Companhias, suas Caixas Filiaes ou
Agencias, não poderá ser admittido em qualquer Re
partiçãO ou Tribunal, sob as penas do art. 87 § 5° do
Reg'ulamento de 10 de Jlllho de 1850, sem que conste,
por verba especial lançada pela RepartiçãO ou Empre
gado encarregado da arrecadação do sell0, que ~e acha
aberto o assentamento da divida do respectivo imposto
sobre seu capital.

Art. 9." Os Contractos ou Estatutos de Sociedades ano
nymas ou Companhias que entrarem em operações ou
estiverem funccionando contra o disposto nos arts. 295
e 296 do Codig'o Commer(;ial, e por consequencia sem
pagamento do sell0 de seu capital, estão sujeitos á dis
po içãp do art. 31 do Reg'ulamento de 10 de Julho de
1850; além das mais penas em que incorrerem, na con
formidade da Legjslação em vigor.

§ Unico. Aos Empr gados e Autoridades Administra
t~vas ou Judi~ia~ias, que aceitarem ou att~uderem, ~efe
rIrem ou admIttlrem TeclamaçõeE', requenmentos, repi:e
sentações, acções, tItulas e docum~ntos de qualquer
natmeza, apresentados em Dome de Compauhias e Socie
dades anonymas, suas Caixas Filiaes e Agencias em tae::;
circumstancias, ou de suas A.dministrações ou Gerentes,
ou de qualquer modo reconhecerem sua existencia, fi
carM extensivas as nenas do art. 87 do Regulamento
de 10 de Julho de 1850.

Art. 10. O seUl) proporcional das notas promissorias,
vales, fi.cas, livranças, obrigações, cautelas e em geral
de escl'lptos que cuntenhão promessa ou obrigacão de
entrega de valor rbce bido em deposito, ou de' pag'a
mento, ao portador á vista ou a prazos menores de dez
dias, -que fôrem emittidos na fÓrma· da legislação com
mercial, ou· de Estatutos de Companhias e Sociedades
anonymas de qualquer especie, approvados pelo poder
competente, será percebido e arrecadado em cada semes
tre na seguinte proporção:
Cada bilhete, escripto, etc. , de qualquer valor

de 50~. . . . . . . • • • . . • . .
Cada bilhete, escripto, etc., de 50~ até 1:000:b\.
Oada llilhete, escripto. etc., de valor maior de .

J :OOO~, e por cada 1;000~ que exceder.
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§ Unico. Exceptúão-se: l°, os bilhétes daAJfandega,
cujo sello será igual ao das letras de cambio, e outros
escriptos não comprehendidos na presente disposicão ;
2°, as notas do Banco do Bt'asil, que, na fórma da· Lei
n. 683 de 5 de Junho de 1853 gozão da isenç,ão deste
imposto.

Art. 11. As notas promissorias, vales, bilhetes ou es
criptos, de que trata o artigo antecedente, serão extra~

hidos de livros de talão em cujas folhas se lancará a
verba e signal do pagamento do sello, na fórm-a dos
arts. 71 e 72 do Regulamento de 10 de Julho de 1850;
sendo todavia livre ás partes optarem este meio, ou o
que lhes faculta o art. 56 do mesmo Regulamento.

§ Vnico. Os talõei' serão apresentados ás Estações Fis
caes, quando estas o julgarem conveniente para qual
quer exame ou verificação do pagamento do se110.

Art. 12. O se110 dos bilhetes e escriptos, de que trata
o art. 10, será semestralmente cobrado na proporção pre
scripta no mesmo artigo, conforme o seu numero e va
lores, observando-se a disposiçãO do art. 11, na parte
que é applicavel a' toda e qualquer nova emissão. _Jo
principio de cada semestre procederá a Estação Fiscal,
a cujo carg'b estiver a cobrança deste imposto, á verifi
cação, pelos livros de talão, das series, numeras e va
lores dos bilhetes ou escriptos emittidos no semestre
findo.

Art. 13. O prazo de trinta dias marcado pelo art. 8·
fica extensivo ao pagamento do se110 dos bilhetes e es
criptos, de EJ.ue tratão os artigos antecedentes, contado
do primeiro dia em que principiar a emissão e em cada
semestre do ultimo dia do que findar, e igualmente o
emprego do meio executivo, na fórma do mesmo artigo.

Art. 14_ Os chefes das Estacões Fiscaes ficão autoril:la
dos para reter os titulos, escriptos, bilhetes e papeis su
jeitos á revalida cão , os quaes se juntaráõ ao termo de
cóntravencão, que se deverá lavrar, excepto se os in
fractores pagarem logo a revalidação; e neste caso ficará
sua cópia authentica narespectiva repartição para os effei
tos legaes.

§ 1.0 A. segunda parte deste artigo não é applicavel
aos titulos e papeis nas circumstancias de que trata o
art. 89 do Regulamento de 10 de Julho de 1850, os quaes,
decidida definitivamente a questão, serão enviados a
quem de direito fôr, para que tenha lug'ar o processo
·criminal.

Art. 15. 'As A.utoridades, Empregados, Juizes, Tabelliães,
Escrivães, e Ofliciaes Publicos, sob a~ penas do art. 88
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do Regulamento de 10 de Julho de 1850, a quem fôr
l~resente algum titulo, escripto, ou papel sujeito á reva
lIdação, os remetteráõ logo offi.cialmente ao Chefe da Esta·
tação Fiscal do respectivo districto, para se proceder
ulterio.rmente, na fórma da Lei, guardada a disposiçàO
do artigo precedente.

Art. 16. A parte penal das Leis.ns. 317 de 21 de Ou
tubro de 1843, 81'tS. 13 e 14, e n. 939 de 26 de Setem
bro de 1857, art. 13 do Regulamento de 10 de Julho
de 1850 e todas as suas disposições relativas á revali
daç~o do sell0, tem inteira applicação aos actos, bilhetes,
escnptos, estatutos e papeis de que tratão os artigos
antecedentes, nas partes que não fôrem oppostaE: ás do
presente Decreto, que terá dfeito e. vigor no Municipio
da Côrte e Provincias 30 dias depois de publicado nos
periodicos em que se imprimem os actos offi.ciaes.

Angelo ~!l:oniz da Silva Ferraz, do Meu Conselho, Se
nado!' do Imperio, Pra 'idente do Conselho de Ministros,
Ministro e Secretario de Estado dos 'egocios da Fazenda
e Presidente do 'Tribunal do The.!!ouro Nacioual, aS::iim
o tenha entendido e faca executHr. Palario do Rio de
Janeiro, em 30 de Setembro de mil oitocento::i cincoenta
e ~ove, trig'esimo oitavo da Independencia e do Im
peno.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

ANGELO MONIZ DA SILVA. FERRAZ.

AV. DE 3 DE OUTUBRO DE 1859.

A.o Presidente de M'inas-Geraes, communicando que,
havendo o Procurador Fiscal da Thesouraria da dita Pro
vincia participado ao do Thesouro que, oppondo-se Fran
ci co de Paula Monteiro de Noronha cum embargos a
uma execução que lhe movia a Fazenda. Publica por taxa
de escravos, o Juiz dos Feito da Fazenda interino jul
gara nuUo o pro~esso e a Fazenda carecedora de acção
porque o Collector das rendas geraes nào observara no
lançamento do Imposto o Dec!'eto de 11 de A.bril de 1842 ;
e sendo pronunciada por Di!'eito a incompetencia do Poder
Judicial para conhecer e decidir de mate!'ia pertencente
ao Contencioso Administrativo, qual é incontestavelmente
a do lançamento dos impostos, como é expresso, entre
outras dispo ições an tig'as e modernas, ?O ar~. 30 § lo
do Decl'. org-anico n. 2:3131\e 29 rle Janp.lro ultImo. con
vira. que a Pr.:! 'illtmcia, emittida. como se acha a questão,
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na téla judiciaria por meio dos embargos que o Procn
rador Fiscal declarou que ia oppôr á sentença proferida
dentro da alçada, promova sem perda de tempo o pro
cesso de conflicto de jurisdicçi:'LO, nos termos do art. 24
e seguintes do Regimento provisorio de 5 de Fevereiro
de 1842, participando ao Procurador Fiscal a decisão que
tomar a esse respeito para os effeitos legaes: se porém
ao tempo do recebimento deste Aviso tiver sido profe
rida a sentença sobre os Embargos oppostos pejo Pro
curador Fiscal, deverá abster-se de todo e qualquer pro
cedimento no sentido acima indicado, pOIS que nesse caso
ao mesmo Procurador Fiscal incumbe tentar ainda a re
forma da sentença pelos meios competentes.

OFF. DE 4 DE OUTUBRO DE 1859.

Ao Ministro da Justiça, communicando que, tendo-se
concedido por várias vezes dispensa das leis dê' Amorti
zação a diversas corporaçlies de mi:'Lo-morta, e não po
dendo taes dispensas .ser levada::; a effeito sem o paga
mento dos velhos e novos direitos, na fórma do § 32 da
tabella annexa á Lei de 30 de Novembro de 1841 (n. 243),
sirva-se expedir suas ordens aos Provedores de Capellas
e aos Juizes de Direito em correiçãO, afim de obstar que
alguma dessas corporaçlies entre no gôzo de taes dis
pensas sem pagar os respectivos direitos; devendo con
siderar-se de nenhum effeito a acquisiçao de quaesquer
bens nestA sentido, feita pelas que procederem de modo
contrario, na fórma das leis da amortizacao: providen
ciando, outrosim, de maneira que não adquirão as mesmas
Corporaçlies bens de raiz por valores ficticios e abaixo
dos reaes.

CIRCo DE 6 DE OUTUBRO DE 1859.

Declarando que compete Das Provincias a0S Presi
dentes usaI' da faculdade concedida pelo art. 12 do Reg.
mandado executar pelo Dec. n. 2433 de ~5 ele Junho ul
timo a respeito dos bens moveis e de raIZ a q~e. se r~

fere o mesmo artigo. participando-se logo ao MmlsterlO
da Fazenda para definitiva approvação.

AV. DE 6 DE OUTUBRO DE 1859.
A' Directoria das Rendas, declarando-lhe que, em so

lucão ás eO'uintes duvida.: da Recebedoria do Municipio :. '"
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I", se a isencão concedida pelo Alv. de 17 de Jlillho de
1809 §§ 8° e· 9° aos ascendentes e descendentes, que são
her'deiros (orçados, tambem aproveita aos que por afti
nidade se con iderão taes; 2°, no caso aftirmativo, se o
mesmo favor tem lugar ainda depois da dissoluÇãO do
matrimonio, visto que subsi;;te a aftinidade, se depende
de que haja communhão de bens entre o aftim herdeiro
ou leg'atario e seu conjuge ascendente ou descendente
do te~tador; responda: l°, que, não constando ser ex
clusivo da communhão o casamento contrahido pelo le
g'atario com a neta do testador, e nãO tendo este deixado
os bens ao dito legat;uio com a clausula de não se com
municarem, é claro que o legado foi adquirido em com
mum, estando portanto isento da taxa, conforme o Alv.
de 17 de Junho de 1809 § 9°, Dec. de 8 de .Março de
1854 e Circo de 6 de Fevereiro de 1856; 2', que a isenção
concedida pelo AIV. cito ~§ 8" e 9° não aproveita aos as
c.endentes e descendentes por aftinidade, por obvias mo
tIVOS.

CIRC. DE 8 DE OUTUBRO DE 1859_

Angelo Muniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara aos S1's. Inspectores lias
Thesomarias de Fazenda que o Av. de 3 de Outubro de
1856 não releva os foreiros dos terrenos de marinhas
da pena de commisso, quando alienão todo ou parte do
prazo, pois que teve eUe por fim, assim como o de 11
de Janeiro de 1856, solver a duvida que se oiferecia sobre
ser 0\1 não exten 'iva á' marinhas a regra de indivisibi
lidade do prazo por glebas e a eleiçãO elo cabecel, mas
nilo derogou a reg-ra da necessidade do consentimento
dI) senhorio plJra a divisão. ou subdivisão e seus conse
quentes jmliiliços; e portanto que, reqlIerendo-se a <'Ii
visão ou ubdivisãO, pago o fôro vencido e o laudemio,
se deverá expedir a ~icença para aql1elle fim, e depois,
apresentando a escrlptura, lavrar-se novo termo na
Secção do Contencioso, assignado pelo Concessionaria e
Procurador Fiscal, passando- e então o titulo, á vista do
qual se farão as notas precisas no assentamento; sendo
q ue, no caso de duviçias que por essa occasião se le
vantem a respeito dos mesmos terrenos, se deverá re
correr ás mediçoes cnjas despezas cÇlrreráo por conta
das partes intel'es~adas.
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CIRCo DE 10 DE OUTUBRO DE 1859.

Illm. e Exm. 81'.- Resultando da combinacão dos art~.

51 e 55 do Reg. mandado executar pelo .bec. n. 2433
de 15 de Junho ultimo, que só um anno depois de con
cluido o inventario se devem julgar vacantes e devolutos
para o Estado os bens das heranças, e não antes, embora
findb o prazo dos editaes de que trata o art. 32 do
mesmo Regula:nento não tenhão apparecido os herdeiros
para habilitar-se; ordena S. M. o Imperador a V. Ex.
que assim o faça constar aos diversos Juizes de Orphãos
e Ausentes dessa provincia.

ORD. DE 12 DE OUTUBRO DE 1859.

A' The ouraria de Pernambuco, participando q ue foi
ipdeferido. o requerin:ento de Bento de Souza Ramos pe·
mndo reducção do foro que paga por um terreno e ala
gado de marinha na rua da Gloria, no bairro da Boa·
Vista, visto que, além de não con tal' que houve::sse re
clamação alguma do antecessor do Supplicante a ras
peito da base para o arbitramento do fôro, nos termos
dos arts. 9° e 10° das Instr. de 14 de Novembro de 1832,
accresce que a emphyteuse resultante las concessões de
marinhas se deve reger exclusivamente pelos principias
dos prazos, a respeito dos quaes não se póde tolerar a
reduccâo na pensilo, que é apenas uma contribuiçãO mo
dica ew reconhecimento do dominio directo, eomo já
foi declarado pela Circo de 20 de Agosto de 1835.

ORD. DE 13 DE OUTUBRO DE 1859.

A' Thesouraria da Provincia de S. Pedro, declarando
prescripta a divida de exercicios findos, na importancia
de 5:40~~972, de que pede pagamento Bernardino José
l'Jar(lUl~s Oanarim, por indemnização de prejuizos que diz
ter soffrido l1a barca a vapor, de sua propriedade, deno
minada Libe1'al, a qual esteve fretada para o serviço
publico no exercicio de 1838-1839, vi to que o credor
só requereu o pagamento pela primeira vez em 18fi2,
quando já tinhão decorrido os 5 annos marcados na lei:
cumprindo, portanto, que a The'ouraria intime á parte
esta deci:;ãO, e dê conhecimento deIla ao respectivo Pro
curador Fiscal, para que, se a todo o tempo a parte re
clamar alguma cousa perante a Autoridade Judiciaria, e
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possa allegar o caso julgado administrativamente e pro
mover o processo de conflicto de jurisdicçãO pelos meios
legaes, como'no caso couber.

AV. DE 15 DE OUTUBH.O DE 1859.

A.' Directoria das Rendas, mandando declarar ao A.dmi
nistrador da Mesa de rendas de Mangaratiba, em SoluÇão
as duvidas' que expôz: qnanto á I', que no art. 3· §§ I·,
40 e 7° do Reg.. n. 2433 de 15 de Junho ultimo está clara
mente determinado qne, se os herdeiros collateraes dentro
do 2° gráo por Direito Canonico, mencionados no art. 6°
Si 2° do Decreto n. 410 de 4 de Junho de 1845 fôrem
notoriamente conhecidos como taes, não é preciso ju ti
ficacão alguma para a pusse dos bens; :se porém não o
fôreÍn, são admitti'-los a justificar sna qualidade heredi
taria, nos termos do art. 4°, podendo os Ag'entes ela Fa
zenda, como já foi declarado por A.v. de 27 de Setembro
ultimo reCOITer ela sentença, se lhes fôr favoravel, por
que o art. 7°, vedando o recurso á parte, deixa-lhes :alvo
o direito de habilitação, na fórma do art. 46; e quanto
á 2', <J.ue no caso do art. 49 não tem lug'ar o pag'amento
da DiZIma da Chancellaria, segundo o principio da Ord.
por elle citada de 30 de Julho de 1844; prevel1indo-o de
que das justificações de que trata o citado Regulél.mento
nãO se devem cobrar os direitos do § 42 da tabella annexa
iL Lei de 30 de Novembro de 1841.

AV. DE 15 DE OUTUBRO DE 1859.

Ao Juiz de Orphãos da Côrte, commllnicando que, em
deferimento ao requerimento de João Bernardo Nogueira
da Silva, foi-lhe dedal'ado que os Curl1dClres de he
ranças jacentes e mais Officiaes do Juizo devem tirar
porcentagem das cobranças de juros das apolices da di
viJa publica e das acçõ s de companhias, na fórma do
art. 82 do Reg. de 15 de Junho ultimo, devendo ser
as apolices convenientemente recolhidas.

CIRC. DE 17 DE OUTUBRO Db; 1859.

Ás Tbesourarias, declarando que pela simples per
mi:aão concedida por de 'pacbo das A.utoridadesJudiciarias
para em caso de necessidade as partes ou seus procu
radores não provision~dos llssignarem articulados ou
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allegacões, nenhum outro imposto é devido além do seIlo
fixo dê 160 réis, na fórma do art. 50 do Reg'. de 10 de
Julho de 1850; se porém tal permissão se estender ás
licenças para os ditos Procuradore residirem nas audien
cias afim de assistirem a inquirições e todos os mais
actos judiciaes, devendo-se nesse caso expedir provisão,
fica esta sujeita ao sell0 de 2~ do art. 48, a que s 1'e-·
fel'e o art. 50 do cito Reg., e demai;; ao;') velho.' e novos
direitos (1~080), de que trata a tabella de 16 de Outubro
de 1850, nos termos da Ord. n. 4 de 5 de Janeiro de 1853

!

CIRC. DE 18 DE OUTUBRO DE 1859.

Ás Thesourarias, communicando, para o devido co
nhecimeoto, e afim de o fazerem constar a quem fôr ne
ce. sario, que por Circo de 10 do corrente do Mini terio
da Justiça, se recommendou aos Presidentes de Provincia,
Provedor de Canellas, e Juizes de Direito da Côrte, a fiel
observancia da Lei n. 243 de 30 de Novembro de 1841,
paret que as Corporações de mão-morta que obtiverao
dispensa das leis de amortização para adquirirem bens
de raiz, não entrem no gõzo desses bens sem pagarem
os novos e velhos direitos, n~l rórma do § 32 da tabella
annexa áqnella Lei, nem fação taes acqui~ições por va
lores ficticios abaixo dos reaes, julgando-se de nenhum
valor as que se houverem feito em oppOSiÇão á mesma lei.

crRC. DE 18 DE OUTUBRO DE 181)9.

Ás Thesourarias declarando, em conformidade do Aviso
do Ministerio da Justiça, para devido conhecimento e
afim de o fazerem constar a quem fôr necessario, que
da combinação dos arts. 51 e 55 do Reg. n. 2433 de 15
de Junho ultimo resulta que só um anno depois de con
cluidu o inventario se devem julgar vacantes e devolutos
para o ESt.ldo os bens das herança., e não antes, em
bora findo o prazo dos'editaes, de que trata o art. 32 do
mesmo Regulamento; não tenhilo apparecido os herdeiros
para se habilitarem.

OFF. DE 18 DE OUTUBRO DE 1859.

Ao Ministerio da Justiça, communicando, para que se
sirva dar as providencias couvenientes e informar do re
ImItado ao 11esouro, para seu procedimento ult~]'ior, que

I
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consi.dera o provimento em correição do Juiz de Direito
da Comarca de ltaborahy, em que multou o Juiz Mu
nicipal Bacharel Manoel Bernardino Baptista Pereira,
que funccionou nos autos de inventario dos bens do fi
nado Tenente-coronel Dionysio Luiz de Abreu Rangel,
attentatorio do Poder Administrativo, e nó caso de ser
cassado pelo Governo ImJ?erial, na conformidade do art.
20 do Dec. de 7 de Feverell'O de 1857, visto como ao Juiz
de Direito em correição, no ex.ercicio das attribuições
que lhe confere o art. 49 § lodo l?ec. A de 2 de autu~ro

'de 1851, não cabe a faculdade de Impor multas, e SIm
a de fiscalisar a al'recadacão do imposto, ex.aminando se
os actos, contractos, titulôs ou documentos pagárão ou
não os iIJ;lpostos devidos; fazê-lo pagar, no caso em que
as Leis e Regulamentos o ~utorisão para as im proceder,
como, por exemplo: no se110 : ou providenciar. no caso
contrario, sobre o pagamento. isto é, prevenir dos factos
ás Estações Fiscae,:; competentes, ás quaes incumhe a
cobrança dos impostos e a imposiçãO das penas com
minadas nas Leis e Regulamentos.

CIR. N. 64 DE 29 DE OUTUBRO DE 18õ9.

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, em solucão ás duvidas qne se
têm suscitado sobre a execucão 'do Decreto n. 2490 de
30 de Setembro ultimo, que régula o pagamento do se110
dos bilhetes e escriptos ao portador. á vista ou á prazo
menor de dez dias; declara aos Srs. Inspectores das
Thesourarias de Fazenda. para sua inte11igencia e para
o fazerem constar a quem convier, que:

1.0 a citado Decreto não teve em vista sujeitar desde
l'ogo os Contractos ou Estatutos das Sociedades, de que
trata o art. 9". á revalidação e mais penas da Lei; mas
sim coagi-las a pagar o sello devido em virtude do art.
7° § 2° do Regulamento de 10 de Julho dp 1850 ; por
quanto, embora não tenhão existencia legal como Socie
dades anonymas, silo, todavia, Sociedades com direitos e
obrig-ações definidas na legislação em vig9r ;

2. ° a pagamento do referido se110 poderá ser e:ffec
tuado por essas Sociedades e Companhias uentro do prazo
de trinta dias, contados da data em qua o mesmo Decreto
começar a ter e1feito e vig'or. nos termos do. art. 16,
i to é, dentro de sessenta dias depois de sua. publicação
nos periodicos em que se imprimem o' a~tos officiaes;
sendo que ás ditas Sociedades é licito reqUerer a

I
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approvação dos seus. Estatutos, na conformidade uo
art, 295 do Codigo Commercial, para adquirirem exi '
tencia legal como Sociedades anonymas, ainda me'smo
depoi:s daque11e prazo, que não foi .marcado l?ara E::sse
fim, mas tão sómente para a fiscallsação do Imposto;

3: A' Lei n. 663 de 6 de Setembro de 1852 se tinha
dad~ uma inte11ig'encia .menos acertada na sua. applicação
pratl~a, cobrando-se qumhentos' réis (500) por cada conto
de réis do algarismo total da emissão autori~ada: essa
lei, mandando cobrar em cada semestre o se110 dos bi
lhetes dos Bancos, nilo podia dispensar o exame dos
valores dos mesmos bilhetes para se exigir o se110 cor
respondente até o total da emissão g'arantida nos termos
do Aviso de 15 de Setembro de 1858; e, conseguinte
mente, no principio de cada semestre as Estacões Fiscaes,
que têm cargo de pepceber o imposto, deve"ráõ verificar
os valores dos bilhetes emittidos no semestre findo, para
arrecadarem o respectivo se110, até o total da, emissão
garantida, na fórma do citado Aviso;

4.° Na cobranca do se110 dos bilhetes dos Bancos em
Janeiro proximo" fuiuro as mencionadas Estações atten
deráõ a que as taxas do se110 do art. 10 do Decreto de
30 de Setembro ultimo', na parte em que alterárão a
Tabe11a do Regulamento de 10 de Julho de 1850, a que
se refere a Lei de 6 de Setembro de 1852, são unica
mente applicaveis aos bilhetes emittidos depois que co
meçar a ter eifeito e vigor, conforme o art. 16, vigorando
nos seguintes semestres a disposiçãO do § antecedente
desta circular, não só a respeito dos bilhetes existentes
na circulacão no principio do semestre anterior, como dos
emittidos durante elle;

5.° A. Lei citada de 1852, prescrevendo a cobrança se
mestral do se110 das bilhetes, se refere tão sómente aos
Bancos então estabelecidos e aos que depois fôrão auto
risadas por DecretQs do Governo, e não as demais socie
dades ou aos particulares; disposiçilO el:ita que foi guar
dada nos arts. 10, 12 e 13 do Decreto de 30 ue Setembro;

6.° As Companhias, que não fôremBancos autorisados,
e os particulare.s deveráõ' pagar o se110 dos seus bilhetes
na fórma do art. 11 do Decreto de 30 de Setembro, por
que UrLQ têm a seu favor o prazo do semestre;

7.° Se os Bancos, para o pagamento do se110 dos bilhetes
que no"Vamente emittirem, optarem a disposicãO do art. 56
do Regulamento de 10 de Julho de 1850, sé deverá levar
em conta no pagamento semestral o que assim houverem
satisfeito.- Angelo Moniz da Siln Ferraz.

P. F. II H&
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DECR. N. 2506 DE t6DE NOVEMBRO DE '1859.

Art. 5.' Nos casos de que trata o art. 13 do Reg. n.
361 de 15 de Junho de 1844, o cedente poderá transferir
para o successor a quota do imposto posterior á cessão,
manifestando-a na Estacão Fiscal, e pagando o imposto
vencido na época da cesss.o, ficando assim explicado o
referido artigo.

§ 1.' Se o cedente não manifestar a cessão, ficará res
ponsavel, bem como o cessionario, cada um delles pelo
imposto que fôr devido, na conformidade do art. 14 do
citado Regulamento.

§ 2.' A transferencia da quota do imposto n!i.o poderá
ser reclamada depois do exercicio.



ADVERTENCIA

.Publicado em 1859 oMANUAL DO PROCURADOR DOS FEITOS
DA FAZENDA, e tendo sobrevindo muitas mod.i:ficações, e
actos novos, alguns dos quaes alterárão profundamente
a materia nelle exposta, em 1870 publiquei Ulll copioso
Supplemento ao mesmo Manual, quando ainda _ se não
achava esgotada a edição deste. E ahi dei noticia dos
actos mais importantes occorridos durante esse lapso de
tempo, e até Abril daquelle anno.

Esgotada, porém, a edição do Manual, sem que por
seu turno o estivesse a do Supplemento referido, e res
tando não pequeno nUlllero de exemplares, tornou-se
nece~saria a reimpressllo do Manual em quantidade cor
respondente a este nUlllero; :ficando tudo a cargo dos
editores actuaes, e por sua conta.

Dest'arte, acha-se em dia aquella obra, desde que
se tenha o cuidado de, attendendo-se ás referencias, ir
ao Supplemento vêr as alterações.

Como, porém, de Abril de 1870 até hoje novas dis
posições se tenhllo dado, semelhantemente ao que pra
tiquei com o Supplemento, aqui dou noticia, abreviada
embora, das mais importantes.

P. F. 1
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Taüs são por ordem chl'onologica:

1.0 Lei n. 1832 le 9 de Setembro de 1870, sobre:t
dcsapropriaçl:'to de terrenos e predios indispensaveis á
u,cquisiçãO, conservação e distribuição dos mananciaes de
ag'uas para abastecimento da capital do Imperio; pe
rante o Juiz dos Feitos.

2.° Lei n. 1836 de 27 de Setembro de 1870, :;trt. 15,
i 'entou do imposto de transmissão os dotes ou doações
entre os noivos nas escripturas antenupciaes.

3.0 A mesma Lei, art. 16, restituio ás Municipalidades
:.LS multas, que a Lei de 26 de Setembro de 1867, art. 27,
hayia-lhes retirado e constituido renda geral.

4:.0 :A. mesma Lei, art; 10°, § 33, supprimio a decima
da leg'ua que em Nictheroy pagayã,o as casas á renda
geral.

5.° A Lei n. 1865 de 13 de Outubro de 1870 per
mittio á Gasa de Caridade ~ Santa Thereza - da cidade
do Serro, adquiru' bens de qualquer natureza até 60:000$
para seú patrimonio, quer por legados ou doações, quer
mesmo por herança, convertido porém o producto em
apolices inalienaveis.

6.° O Aviso n. 317 de 8 de Novembro de 1870,
resolve duvidas sobre multa por soneg'ação de imposto,
isenção, denuncià, e processo respectivo.

7.0 Em execução daResoluçãon.1750 de 1869, art.1·,
§ lO·, e da Lei já citada n. 1836 de 1870, art. lO·, § 36,
foi expedido o .Decreto n. 4:721 de 29 de Abril de 1871
sobre diJ:eitos novos e velhos, sê110 substitutivo dos
mesmos; e tambem aro se proYidenoiou quanto á lo
tação de oflicios, que deve ser sempre administrativa,
com seus recursos proprios.

.0 A Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871
reformou .algumas disposições judiciarias; e tambem



XI

modificou a orgauízação do Juizo dos Feitos, sem todavia
lhe alterar a essencia.-Para sua execução têm-se ex
pedido, com o Reg'ulamento n. 4824 de 22 de Novembro
de 1871, varias Decretos, e já uma infinidade de
Avisos (*).

9.° A Lei n. 2040 de 28 de Setembro de 1871, dando
providencias sobre o estado servil, libertou desde logo
os escravos pertencentes ao Estado, e em usufructo á

coróa; entre aquellas providencias se comprehende a da
matricula especial dos escravos. Para sua execução, além
de outros actos, têm sido expedidos o Decreto n. 4835
de 1" de Dezembro de 1871 (sobre a matricula), de
clarado pelo de n. 4960 de 8 de Maio de 1872; e o
Regulamento geral n. 5135 de 13 de Novembro de
1872.

10.0 No Tratado com o Paraguay, de 18 de Janeiro
de 1872, mandado executar por Decreto n. 4913 de 27
de Março, ajustou-se quanto a heranças á semelhança
das convenções entre o Imperio e alguns Estados
(art. 35).

11.o O governo brasileiro já denunciou, em 20 de
Agosto de 1872, á França, Suissa, ltalia, Hespanha e
Portugal a cessação das convenções consulares em 20 de
Agosto de 1873. (Vide Relataria do Ministerio de Es
trangeiros de Dezembro de 1872, e Av. Circo de 6 de Fe
vereiro de 1873.)

Rio de Janeiro, 22 de Fevereiro de 1873.

O AUTOR.

(') Vine Reperl,orio da novissima reforma judiciaria pelo Dr. José An:
tanio de Azevedo Castro.
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