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ADVERTENCIA.

Havendo publicado, em fins de 4859,0- ftfanual do
P1'ocu1'ado1' dos Feitos da Fazenda Nacional-, econti
nuado no entanto a colligir para meu uso apontamen
tos das declarações e modificações que ao direito e á
legi.slação se tem feito, dando-os agora á luz em fórma
de-Supplemento- ao dito Manual, e completando a
extrema synthese da exposição com o longo desenvol
vimento constante do texto dos diversos actos que o
a14ompanhão em append'ice, entendi que prestaria al
gum serviço c utilidade aos meus concidadãos.

Tanto mais, quanto, sendo variadissimo o assumpto
por abranger todos os ramos d'e direito, houve, neste
intervallo de 40 annos, modificações profundas cons
tantes de aclos legislativos e do poder executivo, inler
nacionaes, etc., quaes a reforma hyptltllecaria, a rcfor-·
ma dos impostos, as convenções consulares., Qlem de
muitos outros de não menor importanciu..



VI

Cingindo-me á mesma distribuição do Manual por
estar a ella adstricto, observei quanto passiveI a ordem
chronologica dos actos ,respectivos a cada objecto, já
porque era a natural e tinha a .vantagem de ir se
guindo o desenvolvimento ou alterações,. consignan
do dest'arte ao mesmo tempo o seu historico,já porque,
embora alguns se achem hoje derogados ou revogados,
ainda regem os casos sujeitos pelo principio da não
retroactividade.

E' portanto essencial ter isto muito em consideração
para não ser induzido em erro. Assim que, tratando
v. g. do sello, devem-se ter em vista os periodos das
reformas respectivas, a saber, reg. de 1860 (26 de De
zembro), de" 1863(13 de Agosto), Lein.o 1507 :de Hl67,
reg. de n de Abril de 1869, e de 9 de Abril de 1870,
sendo este ultimo o que ora se acha em vigor e execução.

E aqui devo fazer sentir que as Gotas marginaes
constantes deste ultimo regulamento no apprmdice de
vem ser aceitas como officiaes, porque, comquanLo nilo
fosse elle assim publicado no Diario 0lficictl, o foi no
avulso, officialmente impresso e distribuido; são opLi
mo e prompto indicador.

Outra razão de utilidade deste trabalho me parece
ser o dar elle noticia de duzenLos actos mais ou menos
que não se encontrão nas collecções de leis e decisões
do governo, sendo aliás quasi todos de interessante
valor; alguns con tão do Jornal do Commercio e do
Diario Olficial, mas outros só agora são publicados
no appendice deste supplemento.

Sobrêvierão algumas novas disposiçõe , que não foi
passiveI contemplar no supplemento nem no appendi
ce, e que todavia convóm ter presenL?s. Por mais im
portantes apontarei:



VII

".o-Imposto da doca da alfaodega.-Passou li per
tencer ú companhia organizada para o serviço da mes·
ma, e outros. (Decret. n.O. 4,q·38 e H39 de 1869. )

2. o-Por letras tomadas pelo thesouro na praça como
um particular, não tem a fazenda privilegio. (Avis. de
2 de larço de 1870 sobre cons. do com. de estado
Dia-rio OfTicial de 10 de Abril. )

3. °-O reg. das alfandegas de 4860 foi alterado pelo
Decreto n,O t1)10 de 20 de Abril de 1870-Diar. O/lic.
de 24,.

O àrt. 27 regulou de outro modo a grave questão de
penhoras, sequestros, embargos c exames nas merca
dorias depositadas nas alfandegas. (I')

Por ultimo, cumpre-me prevenir de que nada mais
fiz do que exlractar as disp~sições e coordenal' a mate
ria, sem incumbir-me da tarefa ( alheia ao mea pl'OpO
sito) de fazer-lhes a critica. Dou o que se acha consti
tuido, bom ou máo; reservanclo-me exclusivamente as
minhas opiniões.

Que aproveite a alguem-será o meu maior prazer, a
minha melhor recompensa.

Nisi 'U,tile cst q1tod (acúnus, stulta est gloria.

11io de Janeiro 28 de Abril de 1870.

O AUTOR.

I') Di:r. o scguinLe: cc Os crnh~LI'gos, :1ri'csLO', penhoras judi(',iaes c
quaesllllcl' exames nas mel'carlOl'ia depositadas nas alfandc"'as Lerão
11If(:lr cm .Lodu os casos adrniLLidos em direilo, se forem expedido
IlOl' aULomlade compeLeuLc, precedendo depl'eeada ao inspector e ob
servadas as regras do 3rL. 2~9 (s. c. do Rcg. de 1860 ).





SUPPLEMENTO

AO

MANUAL DO PROCURADOR DOS FEITOS
DA

FAZENDA NACIONAL.

AO TIT(LO 1.

Do ProcU/rador dos Feitos.

1.

Dous irmãos não podem ser na mesma causa um juiz
e o outro Procurador da Corôa (AV. n.O 19 de 13 de
Janeiro de 1860): o que é applicavel, por identidade
de razão, ao Procurador dos Feitos.

O Procurador dos Feitos e seu Ajudante na Côrte
farão autorisados a ter dous escreventes cada um,
vencendo 50$.000 mensaes cada escrevente. (Av. de 7
de Agosto de 1862.)
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3.

Aos Colleclores, administradores de Rendas, Inspec
tores de Alfandegas, quando, fóra da séde do Juizo
dos Feitos, forem ás audiencias civeis para promover
interesses fiscaes, não compete o lugar marcado aos
advogados nem as prerogativas da profissão de advo
gado, . que só cabem aos Procuradores da Fazenda
(Av. n.O 411 de 15 de Setembro e n.o 435 de22de
Setembro de 1865), e sámente os de procurador. (Avs.
n. os 411 e 435 de ~865 cit., que alterárão o de n.· 206
de 15 de Maio de 11862, que haviâ decidido o contrario.)

4.

Os Collectores e outros agentes fiscaes são advogados
da fazenda, e seus procuradores naLos na fórma das
disposições vigentes (Av. n.O 206 de 1862, n.O 56de
::Si de Janeiro de 18(3). Não estão, porém, subordi-

. nados aos Juizes Municipaes nem a oulras Autoridades
judiciarias. (Av. n. o 348 de 29 de Julho de '1862, Av.
n. O 56 de 1863.)

5.

Os Procuradores Fiscaes não p0dem ser procura
dores de parles em negocios que directa ou indirec
tamente, activa ou passivamente, pertenção ou digão
respeito á Fazenda Nacional; e, se forem advogados,
devem evitar o patrocinio de causas ou questões ldessa
natureza. (Av. n. o 23 de 29 de Março de 1864-addit.)
-Nem advogar os da Fazenda geral contra a Provin
cial em negocios de particulares, ~nem os da provincial
contra a geral. (Av. de 29 de Agosto e Circo de 18 de
Setembro de 1866-Diario Official de 11 de Outubro.)

6.

O Procurador da Fazenda deve examinar a conta
das custas nos processos em que a mesma Fazenda
decahir, havendo para isto vista dos autos. (Av. n. 026
de 17 de Janeiro de 1865, e Circo de 6 de Fevereiro
de 1865 no Dia1'io Official de 3 de Março.
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7.

o Procurador dos Feitos da Fazenda e seus agentes
forão designados para requererem a especialisação
ela hypotheca legal da Fazenda Publica Geral. (Circ. o. o

402 da 12 de Setembro de 1865.)

8.

Compele-lhe re' 'eseotar a Fazenda nas justificações
para haver monte-pio de Marinha, embora perante o
Auditor da Marinha. (Dec. n. O 3607 de 1866 art. 16.)

9.

Ao Procurador da Fazenda pertencem as attribuições
que cabião aos Procuradores das Camaras Municipaes
para fazer arrecadar as multas, que, pertencendo an
teriormente ás Camaras, passárão a ser renda do Es·
tado pela L. n. o 1507 de 1867 art. 30. (Dec. n. o .i'l8·J
de 6 de Maio de 1868 art. 5.0 § 2.0 )

10.

o Procurador da Corôa é o competente para re
querer pela Fazenda, e defendeI-a, nos Juizos de 2."
Instüncia. (A.v. de 29 de Julho de 1868 no Dicwio Offi
C'ial de 2 de Agosto.)

11. .

Nas Provincias, sendo o Ajudante do Procurador
Fiscal o mesmo do da Fazenda, e reunindo assim
atlribuições administrativas e judiciaes, é competente
para substituil-o nas suas faltas e impedimentos,salvo o
disposto no art. 34, do Dec. n. o 870 de 22 de No
vembro de 1851 (Av. n,O (·38 de 9 de Outubro de 1868)
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AO TITULO II.

CA.PITULO I.

Do Ju'izo dos Feitos. - Seus Empregados.

12.

O Juiz dos Feitos da Fazenda deve ser substituido
pelos de Direito do Commercio de ~eferencia aos Jui
zes Municipaes (Av. D.O 487 de 7 de Novembro de 1860).
- O da Côrte tem por substitutos os Juizes de Direito
da 1.a e 2.a vara crime, da 1. a e 2. a vara do Com
mercio, o de Orphãos, e os Auditores de Guerra, e
Marinha, na ordem exposta (Dec. n. o 2839 de 30 de
Outu bro de 1861 art. 1.°). O das Provincias da Bahia:
e Pernambuco é substituido pelos Juizes de Direito
da 1.a e 2. a vara crime, e pelo Juiz especial do Com
mercio, nesta mesma ordem. (Dec. cito art. 2.°)

13.

O Juiz dos Feitos que sahe em diligencia do ser
viço não deixa o cargo, por ter jurisdicção em todo o
territorio respectivo; mas deve evitar sahir, commet
tendo as diligenc!as ás Justiças territoriaes. (Av. n: 96
de 21 de Feverelro de 1861.)

14.

Ao Juiz, e não ao Presidente da Relôção, compete
nomear interinamente Escrivão do seu Juizo, quando
vague por morte do servelltuario; ao Presidente, só
no caso de impedimento temporario. (AV. n. o 348 de
.í d~ Junho de 1861.)

15.

O Juiz não póde conhecer de questões que por sua
natuteza competem ás Autoridades administrativas,



20.

Feitos compete (além das outras attri-
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v. g., laliçamento de impostos, alcance de rcsponsa
veis, etc. (AV. de 12 de Agosto de 1861 no Jom. Sup. de
18 de Setembro ;-Av. n.· 286 de 27 de Junho de 1863.)

16.

Não havendo distribuição onde ha um só Escrivão,
como liO Juizo dos Feitos, não póde o Juiz pretender
emolumentos de tal acto. (Av. n.O 308 de 8 de Julho
e 3·1-5 de 29 de Julho de 1863.)

17.

Ao Juiz, e não li outras Autoridades, pertence o p:-o
vimento interino do lugar de porteiro do auditorio;
mas só em falta de substituto legal ou de official de
semana (Av. n.· 102 de 20 de Abril de 1864.)

18.

OJuiz póde designar o Escrivão respectivo para abrir
as audiencias, em falta de Officiaes. (Provis. de 21 de
Março de 1827, e Av: n.O 4-01 de 7 de Dezembro àe 1804.)

19.

o Juiz dos Feitos da Côrte foi autorisado a chamar
mais dous Officiaes de Justiça para o serviço do Juizo,
vencendo 40$000 mensaes cada um. (Av. de 26 de Se
tembro de 1866-Diario .ofTicial de 17 de Outubro.)

ÀO Juiz dos
buições):

a-À especialisação da hypotheca legal da Fazenda
Nacional. (L. n.O 1237 de. 186i, e Dec. n. ° 34-53 de
1865 art. 157 § 2.1

b- À habilitação para se haver monte-pio militar.
(Dec. n. ° 3607 de iOde Fevereirode 1866 art. 21 § 2.°)

c-À cobrança das multas que, pertencendo anterior
mente ás Camaras Municipaes, são hoje renda do Es~
tado. (Dec. n. ° 4.18'1 de 6 de Maio de 1868 art. 3.°)
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21.

o Solicitador dos Feitos da1Fazenda paga 5 % de
direitos. (Av. n.o 537 de 30 de Novembro de 1860.)

22.

A quem servir interinamente de Solicitador da Fa
zenda é devida gratificação, e qual. (Av. de 27 de Se
tembro de 1860 no Jornal de ii 'I de Fevereiro de
1861.)

23.

E' incompativel o lugar de Solicitador da Fazenda:
a-Com o ae Promotor Publico. (Av. n. ° 327 de 16 de

Julho de 1862.)
b-Com o de Contador e Distribuidor. (Av. n.O 467 de 7

de Outubro de 1863.)

24.

O Solicitador da Fazenda tem direito a aposenta
doria com ordenado inteiro unicamente quando contar
pelo menos 30 annos de serviço na fórma do urt. 51
§ 1. ° do Decr. n. ° 736 de 20 de Novembro de 1850.
(Av. n.o 288 de 30 de Junho de 1865.)

25.

Não póde servir no mesmo Juizo de Procurador
Fiscal o filho do Solicitador respectivo. (Av. n,o 263
de 16 de Julho de 1866.)

26.

O E crivão privativo dos Feitos da Fazenda, quando
com licenca, deve ser substituido por quem fôr de
signado na fórma do art. 6. ° do Decr. de 30 de
Agosto de '185'1. (Av. n.O 48'1 de 24 de Outubro de
'186'1.)
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27.

Não lla incompatibilidade:
a-Entre o cargo de Juiz supp]ente, Vereador, e

Escrivão dos Feitos, embora não seja accumlllavel o
exercicio simultaneo; e o escrivão do processo não é
competente pura'conhecer dessa questão. (Av. n.O 263 de
iJ1 de Junho de 11862.)

b-Entre o oflicio de Escrivão dos Feitos e o cargo
de Secretario da Inspectoria du Instrucção Publica.
(AV. n.· 373 de 11 de Setembro e n.· 43·1 de 7 de
Outubro de 1868.)

28.

Substituto ao Escrivão dos Feitos da Fazenda na
Provincia do Paraná foi o Presidente da mesma auto
risado a nomear nos termos do Decr. de 16 de De
zembro de '1853 aft. 1.·, revertendo porém o car
torio ao respeclivo serventuario logo que estivessem
em dia os processos, etc. (Av. de 3 de Janeiro de
1863. -Diario O/fictal de 4 Murço.)

29.

Condemnado em prisão o Escrivão dos Feitos, em
bora uppelle, nâo póde exercer o emprego, porque
continua a suspensão, etfeito da pronuncia. (Av. n.· 99
de 18 de Abril de 1864.)

30.

a-O Escrivão dos Feitos da Fazenda não póde lavrar
escripturas de venda ou transferencias de escravos.
(Av. n.· 217 de 23 de Maio de 1865.)

b-Nem exercer o cargo de Juiz de Paz, por ser in
compativel. (AV. cit., e de 3 de Janeiro de 1867.)

c-Nem ser supplente do Juiz de Paz. (Av. ciL n.o 217
de 1865.) .
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31.

Olieio privativo de Escrivão dos Feitos da Fazenda
foi creado nas Alagôas (Decr. n.o 34,74 de 7 de Junho
de 1865), no Pará (Decr. n.o 34,75 de 7 de Junho
de 1865), em Goyaz (Decr. n. ° 4,238 de 27 de Agosto
de 1868), no Ceará (Decr. n.o 4,4,42 de 13 de Outubro
de '1869 - Dia1'io Official de 24).

32.

o oflicio de Porteiro, nos Juizos em que o lugar não
estiver vitaliciamente provido, serve o Omeial de Justica
que estiver de semana (Decr. n. ° 2530 de 118 de Feve
reiro de 1860, derogatorio nesta parte do de 30 de Agosto
de 1851). Mas isto foi revogado pelo Decr. n. ° 3615
de 2'1 de Fevereiro de 1866, que restaurou os de 30
de Agosto de 1851 e 31 de Janeiro de 1857. ODecreto
n.o H35 de 10 de Novembro de 1869 (Dia1'io O(ficial
de 12) regulou o serviço dos Porteiros dos auditorios
da Côrte, revogando disposições do Decreto de 1857:
assim, no Juizo dos Feitos serve o 1.°, substituindo-o
o 2. ° nos impedimentos.

33.

o Partidor do Geral é competente para servir no
Juizo dos Feitos onde não houver privativo. (Av. n. O 142
de 9 de Abril de 1867.)

34.

a-Porcentagem aos empregados do Juizo dos Feitos
pela cobrança executiva de taxa de heranças elegados em
que termos é devida (Av. n.o 201 do ,1. 0 de Maio de 1861.)

b-Porcentagem é devida aos referidos empregados
pela cobrança do imposto sobre seges (Av. de 27
Novembro de 1861 Jornal Sup. de 13 de Janeiro de
1862); para cuja couta se deve declarar nas respec
tivas guias para o pagamento se houve execução. (Av.
n.o 36 de 30 de Janeiro de 1862.)

c-A porcentagem aos empregados do Juizo é devida
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\lInda quando o dinheiro não seja recolhido á Re
'Cebedoria, e sim a algüma outra Repartição, por
vi.rttade {Ia ex·ec'.:lção ou diligencias desses emprega
dos. (OlDeio de 7 d'e Março de 1862, Jornal Sup. de
'16 de Abril.)

d-A. porcentagem é, em geral, devida só mente qmmdo
tem havido diligencias dos empregados, e na cobrança
da divida activa pelo menos citação dos devedores.{
(Circ. n.o 284 de 20 de Junho de 1862.)

e-Porcentagens e gratificações não são devidas a em
pregados da Fazenda por falta de exercicio prove
lliente de nojo, ou de gala de casamento. (Circ. n." 4.91\
de 27 de Outubro de 1863.)

[-Dos 10°). para os empregados do Juizo dos Feitos,'
se as execucões se fizerem fóra da séde deste, deduz-se
1 0/. parI} o 'Collector ou encarregado das mesmas. (Circ.
n.· 34.1 .tl. de 16 de Novembro de 1864 na CoU. de 1867\
pag. 181 das Dec.)

g-A. porcentagem é devida das cobranças ainda que'
sejão concedidas moratorias aos devedores, e em
que termos; mas só tem direito a ella os empregados
que tiverem promovido a respectiva cobranca na fórma
ordinaria.(Áv. n.· 23 de 16 de Janeiro deo1865.)

h-Aos Collectores é ella devida das execucões fis
caes na fÓFma das disposicões vigentes, sem prejuizo
das outras vantagens a queO tem direito; aOrd. n.o171,
de 1851 nno foi revogada pela Circ. ciL de 16 de
Novembro de 18M. (A.v. n.O 172 de 2i de Maio de
1867.)

i-Sendo nas provincias cumulativas com as do Pro
cnrador Fiscal as attribuicões de Procurador dos Feitos,
àquelle é devida a respectiva porcentag13m nesta outra
qualidade. (Av. n. ° 296 de 11 de Agosto de 1868.)

35.

A. entrega das guias para solução das dividas fiscaes
não depende do prévio pagamento das custas do pro
.cesso aos empregados do .Juizo, os quaes só tem direito
a ellas depois de findo o mesmo processo. (Av. n.O 161
de 5 de Abril de 1865.)
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36.

No Juizo dos Feitos regem quanto a custas aos empre~
gados as Instrucções de 28 de Abril de 185'1, como já
foi declarado na Ord. de 29 de Setembro de 1855. (Av.
·n. o 163 de 5 de Abril de 1865.)

'CAPI1'ULO II.

1)0 eX8tufJivo fiscal; e outros J11'ocessos especi'aes.

37.

a.-Assignados, bilhetes e letras da Alfandega; sua
fórma, privilegias, modo de cobrar, legislação a res
peito. (Decr. n. 024.·73 de 24 de Setembro de 1859, Reg.
(das Alfandegas) n. o 2647 de 19 de Setembro de ~860

arls. 585 § 1.0,586,612 n. 02,741 e oulros; Av. de 22
de Novembro de 1861 no Jm'nal Sup. de 13 de Janeiro
<le 1862.)

b.-Das letras referidas no art. 586 § 1.0do cito Reg.
de 1860 os juros só são devidos do vencimento em
diante (Av. n. o 399 de 28 de Agoslo de1863.)

38.

Processo administrativo fiscal C") V. Decr. n." 254.8
-de 1(} de Março de 1860, expedido pura melhor execu
ção dos Decrs. n. o 736 de 20 de Novembro de HInO,
n. o 870 de 22 de Novembro ,de 1851, e n.O 234.3 de 29
de Janeiro de 1859; approvados pelo art. 12 § 10 da
L. n. o 1114 de 1860.-E o Reg. provisorio de 24. de
Dezembro de 1866 na CoIl. add. de 1867.

C) Merece leitura a obra-Proces o aclministralivo do Thesouro
Nacional-pelo Sr. Luiz Ferreira de Araujo e Silva .-Typ. Nac. 1869.
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30.

a.-Os filhos de estrangeiros nascidos no Brasil se
guem emquanto menores o estado ci vil do pai; bem
como a mulher a condição do marido (L. n. ° 1096 de
10 de Setembro de 18(0); mas por Decr. declaratorio
ou accordo ele reciprocidade entre os respectivos go
vernos. (Circ. de 20 de Agosto de 1861 no J)ia1'io Offi
cial de 20 de Novembro de 1862.)

b.-Poróm os filhos menores não perdem a naciona
l idade brasileira . (Av. n. o 145 de 28 de Março de 1865 ;
OIr. de 23 de Setembro de 1868 no Diario Olficial
de 23). Nem a Brasileira qu.e casa com estrangeiro. (Av.
de 3l de Janeiro de i 869 sobre consulta do Conselho de
Estado.-Dia1·io Olficial de 13 de Fevereiro.)

c.-A Viuva que quizer recobrar a sua nacionalidade
brasileira deve fazer a declaração respectiva perante a
Camara Municipal do seu domicilio. CDecr. n. o 3õ09·de·
6 de Setembro de 1.865.)

AO.

a.-Os estrangeiros q.ue houverem servid'o no exer
cito por mais de dous annos sem nota podem ser na
turalisados Brasileiros, dispensadas ·as formalidades
da L. de 23 de Outubro de 1832, dando-se-lhes a carta
sem despeza alguma. (L_ n.° 1'10'1 de 20 de Setembro
de 1860 art. 4.°, Oif. de 1.° de Julho de 1.864 no Dia1'io
O{ficial de 19 de Agosto.)

b. -Aos estrangeiros em servico da armada n.os cor
pos de machinistas e olIi.ciaes marinheiros tambem, se·
contarem dous annos de praça ou um de campanha
(L. n. O 1689 de 28 de Agosto de 1869 art. 3. 0-Diario·
Olficial de 24 de Setembro.)

41.

Sobre naturalisações e exercicio da llêlcionalidade:
Av. de 29 de Setembro de 1865 que suscitou a obser-·
vancia da L. de 23-de Outubro de 1832 e Av. n.O 196 do
L° de Agosto de 1849.-Diario O(ficialdo 1.0 de OU
Lubro de 1865.



42.

Cobrancu administraliva da dívida activa da Nad'i.o~

Vide Decr·. n. o 2719 de 3'1 de Dezembro de 1860 em ad
dítamento as Inslrs. e Decr. n. O 2354 de 16 de Feve
reiro de 1859 ~ e Girc. n.· 432 de 8. de Oulubro de
1866.

Alcances de responsaveis á Fazenda, sequestros?
compensações, quitações, reclamações, elc.- Decr.
n. o 2548 de 10 de Março de 1860 ap'Provado pelo êlrt.
12 § 10 da L. n.O HH de 1860.

44.

a.-Moratori9s fiscaes em que termos se podem con
eeder:-O·rd. n.··126e162 de 1860, n. o 537 de ,1862.

b. -Emquanto não são passadas e aceitas as letras
da moratoria, não se podem suspender as execuções.
judiciaes respeclivas·. (Av. cil. n. 05.37 dc-186.2.)

.45.

a.-Juros de dinheiros em mão de Collectores e ou
tros responsaveis desde quando e em que termos são
devidos.-Círc. n.O 89 de 17 de Fevereiro de 1861), on....
n.O 140 de 24 de Março de 1865.

b.-E:í.tensivos a todos quantos recebem do Estado'
dinheiro para qualquer fim. (AV. n.o ~'I de- 24·deJa
neiro de "867.)

46.

Remettidas ao Thesouro contas de dividas de qual
quer Repartição, as guias para o pagamento adminis
trativo só podem s~r pa.ssadas pelo m.esrno Thesotu'o.
(OfI. n. o '),,7~ de '),,1 p:e Junh~ d~ '1860.)
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41.

Procedimento a haver contra Coneclor alcançado, e
outros responsaveis nas mesmas condições (Av. n.O
272 de ,19 de Junho de 1860); e sendo fallecido insol
vavel. -Av. n. o • 13 de .JO de Setembro de 1860.

48.

Quem são os responsaveis por dinheiros e valores do
Estado obrigados a contas no Tbesouro e Thesourarias.
-Av. de 1'1 del?evereiro de 186'1 no Jernal Sup. de7
de Abril.

49.

Os pagamentos parciaes que fazem os alcançados
descontão-se primeiro nos juros; estes são devidos
desde a mora, e extensivos ás quantias de porcen
tagens que os exactores perdem e que ficão assim per
tencendo ao Estado. (Av. n o 99 de 22 de Fevereiro e
Circo n.o114de27 de Fevereil'o de,1861,)

50.

Nova fiança é necessaria, quando ha tempo limitado,
desde que este finda, porque aquelle que se obriga 'por
<?u rem até certo tempo, não se obriga para sempre.
t· V. n.O 501 de 25 de Novembro de 186'1.)

51.

Oarbitramento das fianças fiscaes não impede que se
exija dos fiadores o pagamento do alcance superior ao
mesmo, excepto se elles no termo de fiança se obrigão
somente até essa quantia (Av. n" 165 de 23 de Abril
de 1863); comprehendeudo-se osjuros desde a mora.
(Circ. D.o 1~~ de 14 de Maio de 186i-.)
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Certidões de dividas flscaes e as contas correr!tes a fim
de se promover a coI rU[j~.ll judicial, por quem devem
ser llssignadlls, ele. (Circ. fi. u 34 de () de Fevereiro de·
1864.)

53.

l)as letras de· siza autorisaclas pela legislação anterior
ii. Lei de orçamento de 1818 que as prohibio, são de
vidos juros desde o venüÍmento, teohão ou não sido
protesladas, sejão Oll não accionadas (Ord. n. ° 105 de
26 de Julho de '184.7); mas esta questão é da compe
tenciü adminislrativa. e não dajudiciaria. (Vide Decr.
de 29 de Janeiro de '18;)9 urt. '1. 0 § '2.°)

54.

Sequestro contra a casa fallida de Amorim Fragoso
Santos & Comp. em Pernambuco foi mandado sus
pender (Ord. de 24 de Fevereiro de 1863), bem como a
respeito da casa Rostron Cablree & Comp. na Balúa
(Ord. de igual data), á semelhança do que se fez em
4855 relativamente á casa Deane loule & Comp.; até
que a Assembléa Geral Legislativa resolva sobre os pri
vilegias da Fazenda.

55.

Ao Thesol.1ro e Thesourllrias, e não ao Juizo, compete
conhecer de duvidas que oecorrerem sobre a liquida
ção das contas provenientes de alcances. (Av. n.O 146
de 29 de Março de 1865.)

56.

a-Meio soldo V. Instr. de 12 de Maio de 1859;
Av. n." 172 de 1860 (prescripção) ; Av. de ,18 de Janeiro
de 186,1 (por fallecimento em serviço só é de
vido quando o serviço é militar) ; Av. n." 4.26 de 186'1
(não cabe á filha que casou em vida do pai ou mãi



e depois enviuvou); Av. n.O 476 de 16 de Outubro de
1863 (as viuvas, filhas, ou mãis dos Cirurgiões Mi
lilares fallecidos anles da L. n. ° 190 de 184·1 não tem
direito a eUe); L. n." '1220 de 20 ~e Julho de i 864
art. 8.° (compele ás ViUVllS e Dlhas solteiras dos oflkilles
do exercito fallecidos c que fallccerem sem haver
completado 2;> annos de scrvi(o, se poLlião ser refor
mados nos termos da L. de 18 de Agosto de 1852);
Cir. 412 A de '13 de Dezembro ele 18(j4 (que explicou
as Ls. de 18 de Agosto de 1852, de 14· de Julho de
1855, e de 20 de Julho de 1864 arl. 8.°); L. n."1246 de
28 de Junho de 186;) art. 8." (amplia a disposição do
art. 8.° da L. cito de '1864 ás mãis, desde que se
verificar a hypothese do [lrt. 2.° da L. de 6 de No
vembro de 1827); Dec. n." 3607 de" O de Fevereiro
de 1866 (regulon esta materia, e as babilitações); Av.
n.· 500 de 20 de Novembro de 1866 (o favor do art. 8.°
da L. cil. de 1864 não é extensivo ás vi uvas e filhas
dos officiaes fallecidos antes da L. cil. de ,) 852,
que alterou a de 1ô de Dezembro de 1790 e creou
direito novo); Circo n." 301 de 26 de Setembro de
1867 (para que as mãis tenMo direito ao meio soldo
é indispensavel a prova de terem sido casadas, e
serem por tanto vúwas; bem como só os filhos legi
timas ou legitimados per subseq~tens o tem, e nõo os
natumes ou spurios).

b-Habilitação para o meio súldo-V. Off de 14. de
Junho de 1862 no Jornal de ~6 de Julho; Av. n.O
467 de iJO de Oulubro de 1862 (deve-se justificar que
não possue emprego que renda tanto ou mais que
o meio soldo, quêr seja elle geral, quér provincial
ou municipal); Av. n. ° 485 de 2" de Outubro de 1863
(não são admissiveis publicas-fórmas, e só documentos
originaes); Av. de 27 de Outubro de 1863 (no Dim'io
Olficial de 12 de Nov.,. a declaração na fé de Officio
nào suppre u certidão de obito); Decr. D." 3607 de
1O de Fevereiro de 1866 (regulou estas habilitações) ..

57.

a-l\'Iontepio militar.-Av. n.O 4·4·2 de 5 de Outubro
de 1861 (não é claro e certo que o perca a pensionista

ue o percebe por morte de seu irmão, se se casar);



Qfficio n.o 173 de 25 de Maio de 1867 (monlepio e
meio soldo são vencimentos da mesma natureza, entre
os quaes se faculta a opção por morte dos Officiaes).

b-Habilitação para o montepio militar.-Decr. n. o

3607 de 10 de Fevereiro de 1866 (que a regulou;
no Juizo dos Feitos).

58.

Habílitação para o montepio de Marinha -Decr. cito
(mas na Auditoria de Marinha);-Av. n.o.74-de 20 de
Fevereiro de 1362 (não é licito amplial-o ás irmãs
dos Officiaes da Armada que se casão, até que o Corpo
Legislativo resolva sobre a mat.eria).

59.

Lotação de Omeios-Av. n.O 396 de 5 de Julho de
186'1 (suscita a observancia dos Deer. de 26 de Ja
neiro de 1832 e 10 de Abril de 1834); Av. n.o 339
de 27 de Julho de 1863 (sobre lotação provisoria na
l'órma do Decr. de 8 de Março de 1779: e declarando
que é um processo meramente administrativo).

60.

, Habilitação de herdeiros e cessionarios de credores
do Estado.-V. lnstr. tmCire.n.o q·28 de 12 cleSe
tembro de 1862, que a dispensa em certos casos.
Mas só por acto administrativo--ex-v'i da mesma Circ.,
do Av, de 30 de Abril de 1863 no DiaT. O/fi. de 16
de Junho, e do Av. de 18 de Agosto de 1868 no
Dia1'. Oni. de 7 de Setembro.-O attestado do vigario
'da vara não suppre a certidão de obito passada pelo
'Parocho (Av. n.O 510 de 1861).

61.

a-Contra as Provincias e municipalidades não se
pódeproceder executivamente por dividas, seja qual
fôr a sua origem e titulo, ainda que por part.e da
Fazenda Naci.onal; deve-se recorrer aos meios adminis-
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ll'ali'Vos, com os compcl nlc, l'CCllr'.os. (Av. dc 28 de
Junho de 118130, OiTo de 41 de Abril de 1862 no Jornal
de 8 de Maio.)

b-Bens ffinnicipaes, Ú semelhança dos nacionaes,
nào são sujeitos iÍ penhora; ó podem ser alienados, na
Côrle, com licenca do Governo, e nas Provincias com
a das respectivas Assernbléas (AV. n." 120 de 24 de
Março de 18G3); nom me!'mo os rendimenlos podem
ser penhorados, (Av. Il.° 238 de 31 de Julho de 11867.)

6.2.

a-Dividas ii T)'pographia Nacional, certas e liquidas,
üobrão-sc executivamente. (Portaria de 26 de Outubro
de 186'( no Jom. SUlJ. de 40 de Dezembro.)

b-Arrendamentos de terrenos diamantinos, e as
multas, igualmente. (Av. n. o H add. de 16 de Fevereiro
de 1864.)

c-Tamhem o preço da venda de terras devolutas.
(Av. n.O 499 de ·17 de Novembro de 1868.)

63.

Em ferias podem·,se fazer sequestros, .penhoras e
depositas respeclivos, bem como outros actos que
com a demora ficarião prejudicados (AV. n." 345
de 1860); mas o processo executivo edemais termos
devem ficar para depois dellas. (AV. de 12 de Marco
de 1867 no Dia?'. O(fi. de 15.) •

G4.

0,;-0 sequestro para segurança a bem da Fazenda
não obsta á arremalação dos bens em execuções par
ticulares, cumprindo ratifical-o no producto. (Ord. de
29 de Novembro de 1860 no Jornal de 11 de Janeiro
de 1861.)

b-Arrematados bens de algum alcançado responsavel
<la Eslado, póde-se ratificar no produclo o sequestro, e
seguiresle os seus termos. (Aviso de 9 de Julho 'de
1861 no Jom. Svp. de 6 de A osto.)

3
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c-A-s arrematações em execuções de particulares
são sem prejuÍzo dos direitos da Fazenda, na fórrnfl
das leis fi:;caes. (Av. n." 33 de 23 de Janeiro de 1867.)

65.

Execuções contra .devedores que se dizem insolvaveis
!por faHa de meios. (Av. de 24 de Dezembro de 18(3'1
no Jor11Jal de 8 de Janeiro de 1862.)

66.

Contra os fallidos póde-se promover a cobrança da
divida activa da Nação ou em fórma administrativa
ante o-Juiz da fallencia, ou em fôrma contenciosa no
Juizo dos Feitos. (Circ. n.o 520 de 20 de Novembro
de 1863.)

,
67.

As apolices da divida publica são penhoraveis ex vi
do art. 512 § 2.° do Deer. n.O 737 de 1850, que im
porta a derogação, nesta parte, da L. de 15 de "No
vembro de 1827. (Ofr. de 19 de Maio de 1865 no
Diu?',. O(fi. de 30.) .

68.

PeFlhora, embargo, etc., em fazendas na Alfandega
só é permittido fazer-se DOS casos expressos no art.

, 208 §§ 1 a 4 do Reg. n." 2647 de 1860. {Reso1. de 25
de Novembro de 1865 sobreconsuHu do Cons. de-Est.
no Dia.r. O(fi. {\e 2 de Dezembro.)

69.

A isenção de penhora em vencimentos dos 'Cofres
Publicos comprehende tambem os d{)s Cofres Pro
vinciaes. (Av. n." 370 de 18 de Setembro de 1866.)
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70.

o sequestro para segurançu é apenas uma medida
de gurantia, á semelhança do embargo ou arresta.; e
portanto não se deve por elle fazer a execução, que
depende da liquidação da conta, acção propria, ele.
(Av. n.· 65 de 9 de Fevereiro de 18G7.)

71.

a-Para diligencias a bem da Fazenda dentro do
territorio da jurisdicção do Juiz dos Feitos, embora
em termo diverso da sua sMe, devem ser expedidos
mandados e nào precatarias (Circ. n.o 524 de oH de
Novembro de 1862, Av. n.o 374, e 375 de 'H de Se
tembro de HI68). Mas a cito Circo n. ° 524 de '1862 não
se refere ás precatarias ja passadas a esse tempo, e
que só dependião do transito pela Chancellaria (Off.
de 28 de Janeiro de ·1863 no Diar. Off. de 25 de
Março); nem ás que já havião sido requeridas antes
de chegar aos Juizes dos Feitos o conhecimento ria
Circular. (Olf. de 16 de Março de 1863 no Diar. Off.
de 6 de MaIO.) .

b-Tratando-se, porém, de. avaliações, afl'ematações,
inquirições de testemunhas e oul.ros actos semelhantes,
devem-se expedir precatarias como até então, e não
mandados. (Av. n.o 233 do 1.0 de Junho de 1863.t

c-As certidões passadas ou declarações feitas pelos
Conectores e outros Agentes Fiscaes, nos mandados e
precatarias, de não existirem, ou não terem bens os
devedores á Fazenda, supprem as dos Offir.iaes de
Justiça. (Circ. n.O 370 de 23 de N'ovembro de 1864.)

d-Deve ser cumprida qualquer precatoria do Juizo
dos Feitos, quer seja remettida di rectamente pelo Es
erivão, quér não. (Circ. n.O 1'16 de 19 de Março de
·1867. )

72.

a-Onde não ha cofre de deposito publico, devem a
moeda, joios, etc., ser recolhidos a deposito em poder
de depositarias publicas ou particulares, cO!lforme os
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casos previstos na Ord. de H de Nov. de 1847,5 de
Março de '18W, 16 de Nov de '1850, 3 de Outubro de
1851,19 de Outubro de 1854., e ~6 de Novembro de
1859. (Av. D.o 35 de 8 de lí'everelro de 186·4.. )

b-O deposito do producto de êl'rremtltações deve
ser no Cofre do Deposito Publil;o onde houver, e nüo
em mão partic~llar . (Av. n. o 2113 de 2ll de Maio de' 4865. )

c-Penhorados titulas de divida, o deposito é o Pu
blico, e não particular. (Reg. n. ° 737 de 1850 art. 5213
§ 1.°; Resol. de 3 de Abril de 1867 sobre Cons. do
Cons. de Est.)

d-O Juiz que pr'imeit:o decretou o deposito, é o
competl;)nle para o mandar levaotar s.ob su'a respon
sabili.da.de, assim como para novas pen.qoras, embargo,
etc, (Av. n.o 37q. de '18ô5, 0[. de 5 de Fevereiro de
1867).. O estylo é expedirem os outros JuizOos preca
toria de venia para taes aetos ao Juizo por ondf. pri
mei.ro se effectuou o deposito. (V. Reg. n.o 737 de 'l81)().
aft. 5.20.)

e-Os depositarios Publicos nào tem direito a premio
pela g.uarda dos immoveis, apolices da divida PuJ)lica.
e títulos sernelflantes. (Av. n: 255. d'e 'II de Julho de
1866. )

73.

a-Bens adj;udicados cm exeeuções-á Fazenda devem
ser arrema,tados; nâo achando compradores da })I'i
meira vez, se}' avaliados de novo e submeUidos á nOva
pra~a; e por fim incorpora.dos n.os proprios. (Aviso li.O
5.13 de 26. de Novembro de 1.866, AV. de 11 d.e Ja
neiro de 186:] no Diar. Off. de 5 de Fevereiro.)

b-Mas deve-se commlJnicar ao Thesouro e Thesol:lra
ria's, a fim de resol'verem se con-vém. incorporar os bens
'ld,ju.dicados ou fU2jel-os arrematar. (Av. n~O 5!13 da 201
de Novembro de 186G.)

74.

a-A cobrao'ça do 58110 dos processo!;, no' Juizo d'os:
Feitos deve ser feita nu mesma o~casião em que se
effecLnul' êl: das outl'as sommas devidas ii Ftlz ndll, hl'-
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zendo o Escrivão nas guias a competenle declaração.
(A s. de2e·18 del\larço de 186.i· no Vía1'. O/li. de13
e 31.)

iJ-J a. verba-Custas du Fazenc1a~deve ser discri
minado o sello e outros impostos. (Circ. de 28 de Ou
tubro de Hl6:) no Diar. Offi. de 7 de Novembro.)

75.

a-l'rescripção de divida activa da Fazenda Pro
viucial, mesmo conlra a geral, é de 40 annos, e não
de cinco. (Av. n.O 338 de 30 de Agosto de '1866.)

u- Prescripção contra particulares em relação ao
estabelecimento do Monte do Soccorro; não corre contra
os menores; mas sim contru fullidos. (Av. n.O 377 de
10 de Setembro cle '1866.)

76.

Adenuncia volunlaria do devedor de impostos isenta
o contribuinle da multa e penas. (Av. n. ° ~98 de 23
de Setembro de HW7.)

77.

a-Custas a bem d·:\ Fazenda devem ser contaãas
não Ó as adiantadas pela P'lesma na fórma das Instr.
de 28 de Abril de '1851 e mai disposições vigentes,
mas as outras devidas segundo o Reg .creral de 3 de
nlarço de 1855. (Circ. n.o 260 de 12 de .Junho de 1860.)

b-O Procurador da Fazenda deve haver vista dos
Autos para examinar a conta, nos processos em que a
Fazenda fôr vencida. (Circ. de (3 de F vereiro de '1861>
no Vím'. Om· de 3 de Março.)

c_E' abusiva a prê!:tica de fazer depender de prévio
pagamento de custas aos empregados do Juizo a eD
trega das guias para pagamento de dividas fiscaes.
(Circ. de 17 de Maio de 11865 no Dia't'. Offi. de 3l!>.)

d-Custas contra as Camaras 1\Iunicipaes, tanto 110
~J'ime corno no civc!, de que modo e colJrão. (Av.
11.° 3UI de tJ cle Setembro ue '1865.)
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78.

Levantamento de dinheiros a favor da Fazenda Na
cional no Thesouro ou suas Repartições e na Rece
bedqria, em execução de precato rias dos Juizos, como
se deve fazer-Instr. n.O 228 de 19 de Junho de '1866.
Mas o disposto nestas Instrucções não é applicavel ao
Cofce de Orphãos, nem a outros de fóra das Repartições.
(Av. de H de Novembro de '1867 no Diar. O/Ii. de 2
de Janeiro de '1868.)

79.

a-O syslema hypolhecario foi reformado pela Lei
n.O 1237 de 24· de Setembro de '1864, e seu Reg. n.o 34.-53
de 26 de Abril de '1865, comprehendida a Fazenda Pu
blica mesmo geral (-1').

b-Quanto ás hypothecas celebradas até a data da
inslallação do novo registro, deve-se observar a le
gislação vigenle ao tempo da execução da lei que a
reformou. (AV. de22 de Agoslo de'IS(j;) no Dia?'. O/Ii.
de I; 3 de Setembro.)

c-Despezas de salvarlos preferem ao:; direitos fis
caes. (Av. n.o 4iS9 de 6 de Outubro de 1865.)

cl-A hypotheca legal da Fazenda deve ser espe
cialisada, e devidameote registrada bem como a con
vencional. (L. cito de '18oi, e R"lg. cito de '1863.)

e-A especialisação deve ser feita no Juizo dos Feitos,
tendo-se cm vista as diversa:; disposições respectivas,
as declarações, e lnstruccões expedidas. (L. e Reg. cit.;
Instr. da Dir. do Conto n o 1tH de 27 de AbriL de
'1866; Circ. ele 3 de Dezembro de HWG; Av. de 2 de
l\Iurço de 18G7 no Dia,.. OfTi. de '15.)

80.

Sobre cobrança execuli va, e remed ios assecuI'atorios,
das muHas que, pertencendo ús Camaras Mnoicipaes,
passárão a ser renda do Estado. (Decr. n.° 4181 de Gde
Maio de 1868.)

(') V. 1\ 'penorio d:l. II.Cl'Ol'llll IIYlJOthecaria -por mim 11UIJlic ado
CUI 18G1í.
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81.

Abolido pela Lei n.O iJ730 de 5 de Outubro de ~869
o transito das sentenças, precatorias e demais actos
pela Chancellaria das Relações, devem as sentenças
no executivo fiscal ser embargadas aos proprios autos
dentro de 1:> dias na fôrma da Lei de 22 de Dezembro
de 176,1 til. 3.° § 7.°

CAPITULO III.

Das acções di IIe?'Sas , m'dinarias e summarias, inventa
nos, medições e O'l.tt?·os processos, no Juizo dos Feitos.

82.

Obeneficio de restituição in integrum autorisa se
gundos embargos á sentença na fôrma de Direito; e
tem lugar tanto nas accões ordinarias como nas sum
marias. (Ass. de 30 dê Agosto de 1779.)

83.

Perfeito e acabado um contracto de permuta de ter
renos, ainda que de marinha, a rescisão sô pôde ser
decretada pOI' meio judicial. (AV. li.O 29 de '18 deJa
neiro de ,1861.)

84.

Para que empregado da Fazenda vá depôr como
testemunha em Juizo fôra da Repartir.ão, deve-se of
ficiar ao Ministro da Fazenda. (Av. n:o 512 de 1847,
e 27 de Fevereiro de ;1861 no Jon~al de 15 de Março.)

85.

A revisla não stlspep.de a execução da sentença civel;
nem se exige fiança. (Av. n.O 193 de 26 de Abril de '1861.)
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86.

Nas cartas de senteneas contra a Fazenda não se
deve escrever que se faça penhora em bens naciouaes
e se anemalem. (Om. n. o 387 de 18 de Agosto de 1862.)

87.

Por mais privilegiado que seja o Cartorio ou Re
partição, é obrigado a passar gratis qualquer certidão
necessariaabem da Fazenda. (Av. n." 85 de 27 de Fe
vereiro de 1863.)

88.

a -A prescripção acquisitiva é extensiva ao Estado,
e lhe aproveita. (Offi. de 10 de Março de 18G4 no Diar.
Ofli. de 20.)

b-Mas contra as cousas do dominio nacional não
basta a posse em favor de particulares. (Ofil. de 29
de Oul. de 1869 no Diar. Ofli. de' H de Nov.)

8U.

A nullidade dos contractos onerosos feitos pelas
Ordens Regulares deve ser tratada, nú Juizo dos Feitos,
em acção competente, e não póde ser decretada por
acto administrativo. (Av. n. o 470 de 30 de Outubro
de 1866 (M. da F.) contra o de 24 de Maio do mesmo
anno do Min. da Agric.)

90.

AL. n. O ~350 de U. de Setembro de 186G derogou
o Juizo arbitral necessario em negocias de commercio,
e só' man tém o voluntario. -O Decr. n. o 3900 de 2G
de Junho de 4867 regula a sua execução.

91.

E' controverso se as questões de indemnisações por
occasião de contractos de fornecimentos e outros, e



- 23-

por p rela. ele pilrtiGlllares provenientes Lla guerra,
siío da cOl1lpetcnclJ. dos Tl'ilJIlllilCS Judidarios ou do
Gov 1'00 com recurso para o Conselho ele Estado;
duviLlu sllbmeLLida ao Corpo Legi lalivo. (V. Relnt. do
Min. da Faz. de -1807.)

92.

o ragador do Thesolll'o lIJo e f'cspons;wcl por al
cance e extravios de (liuheil'o rornrnctLidos pelo Es
cri\'ão e AjlldantL', desde qllc se mosLrn (l videncia
iUl10cellte e ull1eio il tul malversarão, visto como em
taes circumstuncius não se variíic~t o caso restricto e
'cxpre"so da sua respollsabílidnde. (Resol. de 22 de
.lulho de '18GB :obre Conslllta do Cons. de Est. de 30
de Maio no D'Íal'. 0l/i. de -10 de Agosto.)

93.

A uvaliâ~ão de e 'cravo da Nu~;Jo qllC ,0 pr tendüo
'libertar deve ser feita no Jllizo dos Feitos (Av. de 2
ue Agosto ue 1869 lia Dü~r. U(!i. ue ~'7); e como. (Ord.
11. U

!~'2.7 Lle 'l1Sô9 Llu Dir. elo cont.)

CAPITULO IV.

Bens nariollaes, ZJJ'oprios nacionaes. terrenos ele -ma
1'inhfL, cliamanl'inos, e ou1 (OS oÚJectos 'I'cictti os á Fa
:=enuct Geml.

Proprios nacionaes na Côrte e Províncias. V. Relat.
{lo Min. da Faz. ue 1862 e seguintes inclusive o de "8tj ,
oe os IDi:lppas respecLivos.- Beus da Ni:ll'ão, escravos
da N3Çâo. . Relat. cil. de 1868, e o de ,1869.

9;] .

'oure v'nd'l d~ láo lJrasil. .h. D.o lí7 (. I( vO.
4
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06.

a-Isenção de renda de penna d'agua por ser gra
tuita a concessflO. (Av. de 20 de Dezembro de '1860 no
J01'1utl de 28 de JarIeiro de 1861.)

b- Coneessão c gozo de pennas d'aglla na Càrte, co
branca da renda, et.c. DéCl'. n. ° 2898 de '12 de Março
de H362; Decr. n. ° 3191 de 2" de Novembro de 11863.

9... ·,.
Arrematação dos bens do vinculo de Jnguárn em

Minas Geraes foi decretada, e regulada. L. n.O H1á.
de 27 de SeL de 4860 art. '12 § 1.°, Decr. n.· 294.1
de 27 de Junho de 1862, lnst1'. n." 31 acld. Je 23 de
Julho de 1862.

98.

As praias são cousa de uso commmm. (Av. do 1.0
de Março de 18(H no J01'na,z 511]). de 7 de Abril.)

99.

, Nas alienações ou arrematações de bens foreiros
á Nação deve-se mostrar pago o lalld~mio e fóros,
assim como exhibir a licença, antes de se passar o ti
tulo. (Om ..n.o.207 de 10 de Maio de 186 11.)

100.

Dos terrenos da Lagôa de Rodrigo de FreItas na
Côrte, possuidos pelo Estado, embora foreiros á Camara
Municipal, não é devido a esta o laudemio, porque a
Fazenda não os aforou a pessoa alguma, e só arrendou.
(Av. n. ° 229 de 24 de Maio de 186'1.) Esses terrenos
são hoje nacionaes ex vi da L. n. Ó HH de 1860
art. 11 § 13, e Lei n. ° 1'2.45 de 28 de Junho de 1861:>
art. 44.
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101.

Nas matas pl:blicas é prohibido cortar madeiras,
bem como na particulares as madeiras reservadas.
(Av. de .J3 rle Julho de 1861 no Jornal de 30.) Sobre
córte de madeira nas mutas do Estudo. (V. AV. de
'lU de Março de :1859.)

102.

a-Afuromento de lencnos nacionaes. (Av. n. ° fl1S8
rle 26 do Novembro de ,186 i, que explicou o art. 9. 0

§ 28 da L. n. o '1114 de '1860.) .
b- as provincias pertence ás Thesourarias arrendar

proFím; nacionaes. (Av. n. O 94, de 3 de Março de 1862.)
(,- Arrendamento de predios naciooaes e afora

mento de terrenos em que termos se devem fuzer.
(AV. n. o 28 ft- ele 26 de Junho de 1863.)

103.

a.-A. medição administrativa de terreno de ex
tioctas alelê1.ls de Indio está n cargo do l\linisterio
das Obras Publicas. (Av. de 12 ele 1Jril de 1862 no
J01'nal de 25.)

b.-As terras abandonadas pelos Inelios são nacio
nae~ e devolutas, sujeitas á L. 0. 0 (\0 I ele 18::>0 (Av.
de 1) de Outubro de 11863 Dia]'. Off. de 30 de OuL)
Pódem ser dadas de aforameoto pelo lioisterio da
Fazenda (Lei n. O III U· de ·1 ~60 art. H § ~.o, v. n. O

4·05 de 18 ele Novcmbro de 1867, que resolvêruo as
duvidas levantadas pela doutrioll do Av. de 21 de
Outubro de 18:'>0). V. Ofr. de 20 de Maio de'1869 uo
D iar-. On'. de :20 do mesmo. -.Horumentos com as
clausulas elos ele marinhas, e registrado . (AV. de 21
de Setembro de :1869 Diw' 0J1. de '12 de Oul..)

104.

Os hervaes de mate não se l'oputão eiTcetiva cul
tura por serem agrestes; nem o facto de colher dá
posse 1 gitimavel. (Av. ele 112 de Ab'ri I de '18G2 no
Jo-rnal de 25.)
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105.

Venda de data. de terras mineraes (üurj[e 'as) ú
companhia jnglcza-~lontes-AlJI'eos-como de t 'nas
devolutas foi autorisat'h. (Olr. rle 9 de D'zem\)l'C) de
186'2 no Dinr. an'. de 11:).)

10G.

n-As disposições do Reg. de 30 de .1üneil'o de ,18:).1.
são obrig<üoria desde a: sua daLa. (Av. 0.° 2% de
30 de Maio de 11863.)

b .-Posses do 'I. o oceupanlc, vendi las po terior
mente ao cito Reg. dc '18:' 'l., ,üa prohibiLla' pela L.
de 18 de Setembro ele H~00 art. 11, (Av. n,O '178 I"
de 17 ele Abril de 1866,)

107.

Arrendamentos de tencnos ria fabrica riu 101 vora
na Serra da Estrella (Rio de Janeiro); perda (lelle,
por se não pagar a renda dOllS annos. (InsLr. n. o 1\·39
de 20 de Iarço de '186i); Av. de H} e 'II cleAgost()
de 1868 no Diar. af/i. cle 2 de etembro..)

10" .

a.-Pel'ten 'o no Jioisécrio da Fazenda a: admillis
traç,ão dos proprios na 'ionaes que não estiverem por
Lei a cargo ou a servi'o publico de algum outro 1'li
nisterio. (OfI. de 24 de Outubro de 1866 no Dia1'.
af/i. de 11 de Novembro.)

b-A dos proprios naciooaes no Municipio da CUrte
foi regulada na Iostr, n. o 56.1 de '\;j. de Dezembro
de 1866.

109.

A venda de terro llevoluta, ou de immoveis, feita
pelo Estado, ou a compra pelo mesmo) deve ser,
como entre particulares, por e criptura publica, subs
.aucial do conlra 'to na rórIDa da L, de ,15 de "eteml 1'0
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de '(1:):';) art. 'II, e nua por lermos cm livros de Re
partições. (A\'. de 6 de Nov. cle 18(j·Q Dúw. D(Ji. de
:30; Avs. o.os 490, [j'Ii) e 534. de 18G8.)

110.

a-Os bens de dolueões aos Momuros da Famil in
Imperial repulão-sc: I roprios naciorH.1es (L. n.o 16G de
29 ue Setembro de 1840 arts. G.o e 7.").-E como tal
se mandou ultimamente demarcar o terreno do Pa
lucia IzulJel nesta Côrte. (Av. de 28 de Oulllbro de
118G8; e processo respectivo no Juizo dos Feitos.)

b .--Bens taes ou da Curôu não podem ser al'orados
sem liceoça do Corpo Lcgi 'lativo, por'1lle o afol'u
meulo importa cLliena.,erio do dominiu util. (Alv. de
33 de Maio ele 1773 S H); Consto do Imp. art. 13 §
'15 e.al't. Hi::i.)

111.

Terrenos do marinha (a): Av. n.· 71 de 8 de Feve
reit'o de 1860 (ü Füzenda Provincial é obrigada aos fóros
de terrenos de marinha como os particulares; excepto
dos que forem neeessarios para logradamos publicas
na fórmn da L. de 6 de SeL de 1854); Av. n.o.97
de 'I 8GU. (o arre ma tan te nào tem obrigação de ceder
gratuitamente para serventia publica); Av. n.· 1U de
3 de Abril de '18GO (a coocessfío de terrenos de ma
l'inlHl. depende do Corpo L gisluLivu; excejpto ús Cu
muras ~] ünicipaes para logradouros publicas, e a par-o
ticulure por aforamentos); Av. n.O 1\78 de 21 de Abril
de 11860 (mandou respeitar os direitos da Camara Mu
nicipal de PUl'Unaguá, fundados em provimentos do
corregedor' conDrmados por Provisào cle 1730); Av.
n. o 4,.á, de 20 de Janei ro de 18G I (os tel'l'eoos de marillha
reservados para 10geadoUl'0 publico nilo podem ter
Oljtro destino); Av. n.· 207 de 10 de Maio cIe -186·1 (nas
alienacõ~s e arrematacões de terrenos de marinha de-o •

(a) V. Colleclirlo de lei', decisões, etc., sobre 1111'1'01108 de lIIarilllla,
pçlo Capitão Pedro i\JUl'I;,iH da sla Li'11l<l.-18tiO,



vc-se moslrar pago o 1audcmio e [óros, assim como
exhibil' a li cencu, antes de se passar o titulo) ; Av. n. o 4·16
de 24· de Set: de '1861 (as provincias stio obrigadas
a pagar fôl'ü LI Fazenda Nacional dos terrenos de
marinha, Grnhora occupados por edificios publicas);
Av. n. o 4·33 do 4. 0 de Outubro de ,1861 (o contencio o
sobre 'tue terrenos 6 da competencia administrativa);
Av. n. o 1)1)8 de 26 de Nov. de 1861 (explica o art. 0.° § 28
ela L. n.O ,11 H· de 27 de SeL. ue '18(0); Av. n° GOi·
de 26 de Dezembro de 1861 (sobre concessno de IDU-'
rinhas na Côrte); Av. n." 2G de 27 de Janeiro de
486~ (A' Camara Municipal da CÕl'te n'-o pertencem se
não os terrenos de marinho., isto é, ti I i) brll<;as con
tadas do preo.mar méd ia para o lado de terra); Av.
n. o 56 ele 13 de Fevereiro de ,1862 (os terrenos de
marinha concedidos ás Camaras Municipaes tio !Jni
camente para logracloul'os publicas); Av. n.o 0·1 cl e
41) de Fevereiro de 1862 (sobre assentamento ele fóros
por Qccasião de purtilhu5, CObrnl1lji1 dos mesmos e do
laudemio); Av. n.o 109 de H,. de IJarço ue '/862 (o as
terras doadas para patrimonio da Princeza rle .foinviile
as marinLas farão comprehendidas, e portun to livre) ;
Circo n.o 309 de 4 de Agosto ele 4862 (os titulas de afo
ramento de marinhas levem ser expedidos na Pro
vincia do Rio de Janeiro pela Seeretaria de Fazenda,
assignados pelo Ministro; e nas outr15 Provincias
pelas Thesourario.s, assignados pejos Presidentes);
Av. n.O 460 de 30 de Set. de 186'2 (sobre transferencia
de dominio util de terrenos de marinhu, titulas clelles,
impostos a pagar, formalidades a preencher etc,.);
Av. n.O 2~l'I de 28 de Maio de ,1863 (tem a preferencia
no aforamento os dono de propriedades fronteiras
aos terrenos); Av. n." 24·0 de 8 de Jnnho de ,1863
(dos terreno concedidos ás Municipalidades para 10
gradoUl'(ls não são devidos fóros, nem se passllo ti
tulos); Off. de H de Junho de '18G3 no Dia/'. O/fi.
de 22 de Julho (sobre preferencias a terreno de ma
rinha) ; Av. n. o 280 de '20 de Junho ele '1863 (os pos
seiros de marinhas devem tirar seus titulas e pagar
os laudemios, embora não haja contracto ernphy
toutico; li omissão não lhes aproveita); Av. n. o 306 de
7 de Julho de 1863 (sendo da competencia elo Pod.er Ad
ministrati vo a que -lões cio contencioso ad min istralivo.
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n ene pertence o direito de cassar titulos de aforamento
de marinhas; inclu i ve os Ptesidentes de Provin
cia); Av. n.O 4'14 de 3 de Setembro de ~ 863 (sobre
preferencias nos aforamentos, ainda. em relação a
extensão consideravel de taes terrenos); Av. de 27 de
Outubro de· '1863 no Diar. Oni. de '12 de Nov. (:.;obre
mariuhas; cOl1ílicto de jurisdieção, etc.); Circo n. O 33
de fi de Fevereiro de '1864 (sem lhes serem pre entes
as lieencas pura a venda, arrematação ou adjudicação
de terrenos de marinha não recebão as B.epartições
a giza); Cire. n.O 3M de ~8de Nov.de ~864(queno

assentamento se <1esereva muito claramente a natureza
do terreno para se não confundir com outros); Av.
11. o 28S de 27 ele Junho de ~ 865 (sobre illçuinhas,
posse, conflieto, ele.; e applica o de 27 de Outubro
de ~863 que o acompanha); Av. n. o 251 de 9 de
Julho de '18G6 (ás corporações de mão morta não se
podem aforar marinhas sem licença do Poder com
petente); Av. n. o

~89 de 2'1 de Sel. de ~866 (o con
tencioso sobre' terrenos de marinha é da compe
teneia do Administrativo, e portanto do Ministro da
Fazenda na Côrte e dos Presidentes nas Provincias,
com recurso para o Conselho de Estado); Av. n. 0395
de 25 de Sel. de ~866 (aforamento de marinhas, con
cessão para logradouros publicos; se as camaras os
aforão, repu tão-se devol ntos; só o Corpo Legislativo
póde conceder-lhes para patrimoniol; Decr. n. o 4~ 05
de 22 de Fevereiro de .~ 868 (regula esta materia, e
outras co-relativas; o processo, os recursos, etc.);
Av. n. o 34.·2 de 26 de Agosto de ~8G8 (declara quaes as
formalidades a preen'cher na avaliação e medi~ão de
terrenos de marinha).

112.

Terrenos accrescidos aos de marinha, mangaes e
alaglldos: Circ. n. o 533 de 29 de Novembro de ~ 860
e n. o 28 de 27 de Janeiro de ~ 862 (no aforamento
desses terrenos se devem seg1lir as mesmas regras
que existem para os de marinha); Av. n. o 44 de 26
de Janeiro de 186.1 (os de alluviáu destinados para
logradouros publicos não podem ter outro destino);
Av. n. o 431> do 1. o de Outubro de ~ 8(31 (sobre taes ter-
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renas, alerro ~ohl'e () mar, ele.); Jv. n.O ~:) dr 20
de Janeiro ue '1803 (sobre uforamenlo de mangues c
alagadiços); Av, n." 26 de 27 de Janeiro de 1862
(ateno soure o mar, concessões, aforamentos); Av. n.OS

26 e 27 de 27 de Janeiro ue 11862 (ao ~linislerio du Fa
zenda compele conceder liceo(;a para aterro sobre o
mar na Côrte, e nilo ú Camura Municipal, ollvicla esta
e a Capitania. do Porto; os terrenos <l:>sim cl'l~ados fio
nncionae., e portanto COilC,C SiVI~is por aforamento);
Circo n." 28 de 27 de Janeiro de HlG2 (gp.neralisa
a doutrina dos anleeedenles n."S ~G e 37); Av. n."
146 de 8 ue Abril de 18G'2 (terrenos ganhos soure
o mar são do dominio nacional; e podem ser uados
de aforamento pelo Ministerio ela Fazenda); Av. n. o

244 de ode Junho de HlG:3 (os donos de proprie
dades fronleiras a terrenos de alluvi.ão ou nccrescidos
sobre o muI' lem a preferencia no seu aforamento,
não prejudicando 11 senidão publica); Circo n." 350
de 18 de Nov- de 1804 (soln'tl lerrenos de alluvião
ou accrescidos) ; Av. n," .'20'1 de \) de J UlllO de H16G (ás
cOl'porações da mão morta não se podem aforar os
terrenos accrescidos, sem licença do Corpo Legislalivo) ;
Av. n." 395 de 25 de Selo de 18116 (concessões dos
terrenos de alluvião onde ha marinhas, logl'adouros
publicas, aforamentos, etc.); Oecr. n." 4'1OD de 2z de
Fevereiro de 1868 (regula toda estu Inateria, as on
cessões de taes lerrenos, e dos reservados nus margens
dos rios; processo, compelencius e recursos).

113.

Terrenos rliamunlínos e minas :-Av. n. o 2'i4 de '18
de Maio de '1860 (declara que as Instr. de 29 ue Ou
tubro de 1859 só lem applicacão nos contractos pos
teriores); Av. de 3'1 ue Julho-de '1861 no Jornal de
4: de SeL (sobre medição de terrenos diamanlinos);
Av. n." 605 de 26 de Dez. de 18GI (sobre o paga
mento da rentia, e o deposito dos arrendamentos);
Ord. de 3 de Set. de 1863 (arrematação de ler
renas diamantinos); Decr. n. o 3350 de 20 de Novembro
de 1864 (sobre minas e terrenos diamantínos); L. n."
1507 de 26 de Setembro de '1867 art. 23 (sobre ter
renos diamautiuos); Av, de 10 de Agosto de '1868 110 DicLr.
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am. de 115, c n.01·3.i- de 8 de Outubro de 4868 (não
110. lei que prohiba as cessões e transferencias de ter
renos diümantinos havidos legitimamente, quér a titulo
-gratuito, quér a titulo oneroso; deve-se pois respeitar a
pratica de as fazer); üfI'. n. ° 399 de 2q, de Setembro de
11868 (as minas e terrenos diamantinos s50 do dominio do
Estado); Av. de 14· de Abril de 186\) sobre consulta do
Cons. de Estado no Diar. Ofli. de 8 de Maio (a L.
de 26 de Setembro de '1867 art. 23 não derogou o
nec. n. O 66;) de Hl52; o preço do arrendamento desses
terrenos varia conforme a classificação, que é de tres
rspccies, ii saber: 1.° Yirgens; 2.° explorados, mas
descobertos e nproveitado. depois da nova adminis
tnH;ão; 3. o explorados e aproveitados antes deBa).

114.

a-Prescripção no direito á indemnização por pre
juizos. (Av. de 27 de Dezembro de '1860 no Jornal
ue 1rI de Fevereiro de ,) 61.)

b-Prescripç5.o do prouucto de loterias recolhido
ao Tbcsou ro, e desde que data se deye contar. (Av.
n.o 4·03 de H de Julho de 1861.)

c-Prescripção de divida ús praças de pret do Exer
cito ou ela Armada só se conta do dia em que farão
escusas dO.,serviço. (,\.v. n. O 4·27 de ·19 de Dezembro
de 1864.. )

d-Prescripção a favor ou contra a Caixa Economica
e o Monte de Soccorro. (Av. de 26 de Outubro de
1866 no DicL1'. Ofli. de ·12 de Nov.)

e-De pres<.iripção em que haja incorrido alguma
divida ou reclürnucão contra a Fazenda só o Poder
Legislativo é compétente para alliviar ou relevar. (OIT.
de 22 de Junho ue 1868 no Diar. Olr de IOde Agosto.

115.

Trl.lpiches, urmazens e depositas alfandegados estão
sujeitos as dÜ'posicõe do Regulamento das Alfandegas
e quaes. (Circ. n. g

609 de 30 de Dezembro de ,1861.)
s. 5
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11li .

Ao Poder Executivo não ('()l1lllcte, c só ao Legisla
tivo, relevar dividas do Eslaúo. (Av. ue 9 de Juuciro
de 1862 no JO'r/wl Sup. de 2 de Fevereiro.)

111.

Os termos assignarlos para cumprimento de qualquer
obrigação imposta devem SUl' coulados !la formu .da
Ord. L. 3.° til. iS. (Circ. n.oG5 de 17 de FevereIro
de 1862.)

118.

a·- A autoridade Judiciaria niio é competente para
mandar restituir impostos ilrrecadados, Dem para S0
ingerir em questões de lançamenlo, arrecaduç.üo, ele.
(Av. n." 348 de 29 de Julho de 1~62 )

b-As Re]Jarti~ões arrecadadoras são as unicas com
petentes para resolverem sobre taes queslôe ; e de
suas decisões cabem recursos pum o superior legi
timo, a saber: o Thcsouro na Côrte e Província do
Rio de Janeiro; e nas outras as Thesourarias, e destas
para o Thesouro; com 1'eCl1rso para o Conselho de
Estado. (Av. n.o SG9 de 8 de Ago lo de 1862, Av. de 7
de Julho de 1863, Av. H.O 189 de '1866 e outros.)

110.

Os Presidentes de Provincia nno siio competentes
'Para resolverem uegocios relativos á administraçüo
da Fazenda Geral. (Av. n.o 4·29 de '12 de Setembro de
1862). Nem para décidirem questões do Contencioso
'da Fazenda Publica. (Circ. n.O 337 de 15 de Outubro
de 1867.)

120.

Em materia <.1e penalidade, uinda fiscal, deve-se
applical' a lei posterior, se fôr mais benigna. (Av.
de iJ(j de Ago (o de 1862 no Jornal de 23 de ~c
tembro.)
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121.

A mulla, como pena, nüo passa, mesmo em nuleria
fisGai, du pessoJ do delinquente; só obriga os her
deiros, Cluanc!o tem passado em julgado a sentenca
respectiva. (Av. de ~,2 de Agosto de 186~ no Dinr.
O/r de 31.)

1:22.

Contractos com Ministerios, qlle não o da ll'azenda ;
questões sobre eHes. (Av. de 23 de Novembro de
1864 no Dia}'. On', de 2 de Dez.)

123.

Dentro de 'lo bracas a contar das muralhas das for
tincaçõcs uào podetil particulares edincar, sendo essa
zona de servidão mil itar conforme o Reg. de 18 de
Fevcreiw de 170S, cap. 65. (AV. n. o 374 de 18 de Se
tembro de 1866.)

121.

o art. 43 da L. de 28 de Outubro de 1848, obri
gando LI juros de 9 % pela móra os responsaveis á
Fazenda, ó extensivo a todos aquelles que recebem
dinheiros do Estado piu'a qualquer fim e de que
devão contas. (Av. n.o 41 de 24 de Janeiro de 1867.)

125.

Os empregados de Fazenda, responsaveis, podem
prestar suas cauções em titulas da divida publica, ou
em dinheiro abonando-se-lhes o juro de 6 % ao anno
(L. de 19 de Setembro de 1866 art. 7. 0

). E neste caso
as fianças que não forem fix.adas por Lei serão re
duzidas por arbitramento a 2/3 . (Circ. n.O 460 de 22 de
Outubro de ,1866. V. Relat. do lin, da Faz. de 1867.)
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1:26.

a-A legislação hypolbecaria fei reformada} extelJ
sivamente para com a Fazend" Publica, pelu 1... n."
4237 de 24- de Setembro de 186~ ; pura cuja exeeução
foi expedido o Reg. n." 3,H>3 de26 de Ahril rlc 18G5,
e n. ° 374.1 de 3 de Junho do mes 110 anno ("').

b-Os contracladores e rendeiros de que falto a ciL L.
da ReL lIyp. no art. 3." § 1'>.0 nào são outros senão
os de que trata a legislação anterior; a hypotheea
Jegal da Fazenda só se refere, segllndo a reforma, aus
responsaveis de que a mesma lei se oceupa; poden
do-se quanto a outros, recol'rer á 1.ypotheeu cunvell
cional. (Av. n. o 373 de 28 de Outubro ue 1867 sobre
Resolução de Consulta do Caos. de Estado.)

c-A hypotheea cou'Vencional em que sl'ja parte a
Fazenda depende de escriptura pu hcu c dos outros
requisitos exigidos enlre particulares. (Av. ciL sobre
a Cons. cit.)

12/.

a--O systema de impostos foi alterado pela L.11.o
4507 de 26 de Setembro de '1867, que creou ílO os, deu
autorisação para reformas, regulamentos, etc.

b-Forão expedidas varias ordens e Instr. em 30
de Setembro de 1867 para execução immediata de al
gumas de suas disposições, e suspensão de outras por
dependerem dos respectivos regulamentos. (DiaJ'. Off.
do 1. 0 de Outubro.)

c-A divida dos exercicios anteriores á cit. Lei n.
4507 de HlG7 não está sujeita á mulLa de 6 0(0 im
posta nesta lei. (Av. n.O 226 de 19 de Junho e n.O 237
de 2 de Julho de 1868.)

128.

Publicação das teis e decretos, e época em que se
tornão obrigatorios quér um geral} quér em especial
e em reiação ao orçamento e negocias fiscues. (Av.
n.o 401 de H de Novembro de 1867.)

, I • lllllfll'e ler na maior atlcnrão esta reforma, que alLerou pro
1ullllamenlc a lcgi, la~ão anterior.
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AO TITULO 111.

CAPITULOS I, II, E rII.

Heranças jacenles.-Bens de a~6se;btes. -Bens vagos.

129.

Arrecadada uma he-l';IOçn e verificando-se a vaccancia,
o Juiz deve julgaI-a e proceder Ú venua dos bens,
immoveis, clividas, etc. na fórma elo respectivo Regll
lamento (Av. n. o 4·0 de 21 ele Janeiro de 1860); ainda
que de estrangeiro fallecído no Imperia, vi 'Lo caber
ao fisco Brasileiro a stlcce::;sil0 em falta de herdeiros.
(Circ. n. 0 212 de '13 cle}lJ.io ue 1861.)

130.

Na Côrte, foi desDnnexaJo do Omeio rle Escrivão
de Orphtios o de Escrivão de Ausentc~. revogado o
Decr. na 2597 de 26 de Maio de 1800 que havia
creado mais um Olicio. (Decr. n. O 3051 de ~o de Fe
vereiro de 1863.)

13 .

Devem cessar os curadores especiaes de heranças
logo que sejilo nomeados os curadores gemes das
r:tesma5, nbonanrlo-se úql1elles a porcentagem a que
trvercm direito. (Circ. n. O 288 de 2 de Julho de 11860.)

132.

a-Porcenta~c:n, nas arrecadaeõcs, não é devida dos
objectos de o'uro, prata e joias (AV. n. o 40 de 21 de
Janeiro de 1860); dos curadores geraes das heranças
qual seja (Circ. n. O 53 de 30 de Janeiro de 18GO); e na
COl'te(Av. n.o 449 de 17 deOuLubro de 1860 ePort. de2
dCOutul 1'0 de 1863 no Dia'i'. Or/i. de 15-3°/0 dosbcns
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de que trata o art. 82 do Reg. de 'I Dde Junho de '185~,
e 2 % dos de que trata o urt. 83); aos collectores é Jevida
a de 1 % dos dinheiros de defuntos e ausentes, revogada
aOrd. n.O 13·i de 1858 (Av. de 26 de Março delS:j9 expli-
cado pela Circ. n.o 161 de 11 de Abril de 1860); nãoé

devida aos empregados da Alfandega por arreca
dações que fação de dinheiros de orphilos e d.e de
funtos c ausentes (Av. n. ° 38 Je 31 de Janeiro de
18ô2); devida aos empregados do ,fuizo qual seja
(Av. de 28 de Janeiro de 1861 no Jornal de 'II de
:Marco; Ord. de '12 de Fevereiro de Hl61 no Jomal
SMp: de 7 de Abril); comprebende os juros das apo
]ices, mas não as mesmas apoliccs. (Av. n.O 418 de 4
de Setembro de '1863.)

h-Os cnradores de bens de defuntos e ausentes só
tem direito á porcentagem, e a nenhuma outra re
muneração pelo sell trabalho. (Av. n.° 415 de r:t7 de
Selo de 1860.)

133.

Exume das suas contas. (Av. n.o '1.4,6 de 3 de Abril
de 1860.)

134.

Entregas e pagamentos de dinheiros de defuntos
e ausentes não podem ser feilos pelos collectores e
Mesas de ReaJas, e sim pelo T11es0l1ro e Thesourürius.
(Av. n.O 182 de 23 de Abril de '1860.)

135.

Precatorias para esses levantamentos, devem conter
os requisitos do Reg. de 15 de Junho de ,1859 arl. ()'2

(Av. de 10 de Dez. de '1860 no Jornal de 19 de Ja
neiro de IJ 8G'I); quantia certa (Av. de 20 de Dez. de
1860 no Jomal de 28 de Janeiro dt (1861); ir inserta
li sentença (Av. de 8 de Fevereiro de '186'1 no Jornal
de 22 de Fevereiro; A.v. n.o 144 de 8 de Abril de
1862 e outros); a declaração de valha sem scllo cx
causa quando passadas em lugar onde não haja
Chancellaria. (Av. D.O 324 de 15 de Julho e n.o 336
de 2~ de Julho de 186:2.)
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13G.

ião póue sllbsi tir a nrrccadação provisol'ia desde
qlle se apresenta herdeiro reconhecidamente lal. (Av.
de 11 de Dezembro de 'lti60 no J01'/lulde28ueJu
lleiro de ,1861 .)

137.

Nlio ha lugar aarrecadnção, ou deve cessar, quando
não ha duvida sobre a qualidade de viuvo e cnbeça
ele' casal, ainda que ropresentaClo por procurador,
se esLe for legalmenLc coo. tiLuido e reconhecido; pouco
importando que .o conjllge ou herdeiros sejão mo
radorcs no termo ou em a1gum outro vizinho, se se
acharem em distancia d'Olldc possão bem acautelar
a arreeadação e o inventado. (AV. n." 333 de 3,1 de
Julho de 186".)

138.

A nppella~üo du decistio do Juiz de Au senles que
ordelJur a eutrega dos bens por entender que não
é caso de arrecadação Oll por julgar procedente a jus
tificação summaria, não é suspensiva (Av. n.o 377 de 11
de Agosto ele '1862); mas deve prestar-se fiança. (Circ.
n.o 34 de 21 de Janeiro de 1863.)

139.

Fianca á reslituicão dos bens e seus rendimenlos
deve sêr prestada ~lOles da entrega delles, se pender
litigio, ou algum recurso. (Circ. cito n." 34-~de 1863.

140.

Os juros de 9 % 11 que são obrigados os Curadores
de heranças e os Co1lectores pertencem como multa
ao Estado, e portanto não devem ser entregues ás
partes. (OIT. n.O 82 dc 15 de Fevcreiro de 186'1.)
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I.i! .

As r 'lilCÕCS da illTC2tldncões deyem, nns rovincius,
scr rclt1ctLídas ÚS ThcsouI'lll'ias. ( v. de 3 ue Agosto
de 'I SG I no Jornal de 9 de Setembro.)

143.

Fiança que d vem prestar os Curadores de heranças,
como se iJI'bitra. (Av. n.O i>::?9 Je '14 de Noycrnbro
ue HWI.) \

143.

Na consulta qne o .JIl·Z de Orphãos fizer ao Governo
sobre a necessid<lde ou convenieneia de ficar este com
algum predio que se tcuhn de arremütüI' de herança
arrecadada. deve illfoJ'l1lill' detal!J.auamente de modo
que dO sufficienlc noticia do mesmo. (O fI'. de 11 de
Janeiro de ·18G2 no Jornal. Sup. de '!7 de Fe~ereiro.)

'111.

Sobre rcnrla de bens de heroncas arrecadadas,
multas ao .Juiz e Escrivão, nomeação cle Procuraclor
Fi cal acl !toe por impedimento do proprietal'io, etc.
(Av. n." 363 de G de Agosto de 4862.)

1.45.

a-Ycnda a prazo de 1aes bons Cjllnnuo immoyeis,
nomeação rle Curador aos ausenles, al'fceunação, etc.
(Av. n.0302c1e20dcAgoslo de 11':6:2.) Em falta abso
luta de licitantes, a venda póde ser a prazo. (AV. n." 330
de 27 ne Agosto de 1866.)

b·-Venc1a em lotes de certos bal1s não tcm lugnr,
havendo cl'edot'e~. (Aí. n." 264 de 113 ue .Julho de 1860.)

14.6.

A disposiçiio do art. 93 do Reg. de 15 de Junho
de 1859 só é opplicuvel ao caso de bens do evento;



- 4.1 .....

c elh ú xtensivtl a outros ca os, não compele ao exéd

cutivo uecidil'. (AV. 0.° 4-80 de n de Outubro de 1862.)

14.1'.

As dividas tlctiVilS ue herança ill'recadada podem
ser ,endidas em hasta publica na fórma geral, se
os herdeiros achando-se todos habilitados nisto convém,
pagando sobre o pmducto os impostos devidos; não
-assim, se não o estão todo~, ou se algum se oppõe, OlI
se a herança é devoluta ao Éstado, porque essa venda
tem a rcstricção do art. 55 do Reg. de Hi de Junho
de 1859, salro se o Governo outra cousa permitlir. (Av.
n.O 507 de 31 de Outubro de 18G3, e n.o 08 de 13 de
Março de 18u3.)

14.~.

a - Para levantamento no Thesoul'o de quantia
mesmo inferiores ti dons contos de réis epreciso o pre
cataria nos termos da Ord. de 2q, de Agosto d'e 1848
c Circo n.O 2'14 de 24, de Agosto de 1859. (Ofr. de 3
de Abril de 1802, no Jor'l1ál d'e 3 de Maio.)

b-O Juiz de Orphãos é o competente para decretar
o levantamento (Av. n.o 14,4, de 8 de Abril de 1862).
O Thesouro não conhece da entrega, e só das for
malidades da precataria. (A.v. n. ° 393 de 3 de Dezembro
de 1864.)

c-Sendo a bem de herdeiro ou cessionario de
herdeiro hubilitado, é preciso que tenha havido appel
lação ex-aflicio, se o valor exceder a taxa fixada, e
que se preenchão as oú.t~as condições subsLanciaes.
(AV. n.018~ de 29 de Abnlde 1862.)

d-A favor de credores ao mesmo tempo herdeiros,
ou 'cessionarios, ainda por quantia inferior a dous
contos, não se faz por simples omcio do Juiz. (Circ.
n. ° 2H· de 24, de Agosto de 4859; Av. n.· 4.93 de
23 de Outubro de 1862.)

149.

E!. illegal que o Cl,lrad'or da herança conserve- o
dinheiro em seu poder; deve recolheI-o logo, sob

~. 6



l>ena de jm'o- de 9 % ao anno pela mom. (fh. n.· 13'
de 18 de Março de 1864.)

150.

FaIlecido intesLado no Imporia um CapuchInho êSr
trangeiro (Romano), mandou-se subsistir i1 üIT'ecüdilcúD
dos bens que e'lle tleixára. (,1V. U. o ~01 de '1'& de ~lji()
de 1803.)

151.

Os espolios dos Bi~pog Regulares ~nã(} do'3 &ecul11re ')
fallecidos üb-intestado pertencem ao SHl :JLJ.ccessoJ:
para os fins pios e do culto divino; a elle devem
ser entregues, [Jugos os direi,tos da herança, da habili
tação, e sello. (Av.n." 409 de l.:.dc Dczembro dc '18G4.)

152.

De füllecidos da ReparLÍçúo da l'I1al'Í11ha cm caso
de arrecadação r é irregular a remessa direcLa dessa
Repartição para o Thesouto, quando ao Juiz com
pete arrecadar. (Ofr. n. o 348 de 7 de Agos'to de 1860'.)

o testal11ento I1unctlpalivo, cmquaI'ito não é rcdu-"
zido, não impede a arrecadação do espolio. (Av. n.O 356
de 10 de Setembro de 1'806.)

154.

~Dinheiros de Orphãos quando se repa tão, p'or
fallecimentú destes, de defuntos e ausentes·; condições:
e modo de entrega (Av. n. o 546 de 7 de D~zembru

de 1866.)
b-Entrega delles á mãi usufruct'Jaria não tem lugal~

sem prévia prestaçã,o de fiança (Av. n.· 5t-8 de 1·0' àe
Dezembro d,e 1866 .



1\ão havendo dinheiro de heranr,as ou de ausente
Ylle ehcgllc para integral pugamênto dos credores,

,àev-em estes disputar a pr f'erencia no Juizo da ar
l'tlcadaç,ilO, 011 rateiar-se, conforme direito. (Ofr. n. 085
de 18 de Fcycreiro (~C H3{j;;' ) .

Quünuo reputados de arrccadaçií.o, não 'e entregão'
. enáo m.ediarüe as condi~ões leraes independente
mente de se não G'eduzir li porcentagem. ( Circo n... n

4· ele i' de Janeiro de 186/ .. )

Levantnmenbo de dinheiros arrecadados, para pa..,.
garnento dos direitos da herança. como se efrectua.
(lustr. n. o '2~8 de 19 de Junho de 1866; Circo de 11 de
Julhodome moanno.)

1;:)8.

o arL G.a do Decreto de S de Novembro de 18tH
Ô por accordo de reciprocidade é applicavel; a não

haver, deve-se proceder na fôrma dos Regulamentos
geraes. (Av. n. o 597 de 28 de Dezembro de .f860·.) e)

159.

a-Por equidade. mandarão-se entregar espolias a
interessados independente de habilitação, pagos porém
todos os impostos devidos. (Av. de 18 de Janeiro de
~861 no Jornal de 25 de Fevereiro; Av. de 22 de
Fevereiro de 186t no Jomal de 15 de AbriL)

(~) Actualmente só com a republica do Uruguay, pelas reversac
,i~ 1857.-Com a França.. etc. (v. n. 163) temo a convençõe ul
'Ima .-Com o outro Estados nada ha.
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b-O de um subdito Ilaliano, só depois de preen
chidas as formalidades do Decreto de K de Novf'mbro
de 1851 e as demais em vigor. (OfI'. de 3'1 de Março
de 1862· 0.0 Jornal do 1. Q dI? ~laio.)

c-Ao Consul de ltalia mandárào-se entregar alguns
espolios, sem que firmasse isto regra para o futuro.
(Av. de 28 de Janeiro de '180'3 IlO Jornal de 3 de
Março. )

lGO.

a-Vigora.ndo para com Portugal c ou-tras Naçúes,
o Decreto de 8 de Novembro de 1851 (I'), nüo lhes é ap
plicavel o Regulamento de 15 de Junho de ,1859 nem
outras disposiçõ.es quando contrarias ao referido De
creto. (Ofi'. de 15 de Julho. de '18G.2 no Jornal de 24.
de .Julho.)

b-Espo.lios de falle€idos antes do citado Decreto.
de 1851 devem ser arrel:ada àl)s, etc. na fórma geral.
(OfI'. de 9 de Setembro de 186.3 no !)iarie. 0/lícial'
do 1. o de Outubro.)

1Gt.

a-Os filhos emquanto menores, e a mulher seguem
a cOlldicão civil do pae e do marido estrangeiro, salvo,
porém á nacionalidade brasileira. (L. de 10 de Se-o
tembro de 1860. )-Mas só é applicavel por Decreto.
ou accordo de reciprocidade. ( Circo de 20 de Agosto.
de186'1 no Dim'io Official de 20 de Novembl'o de 1862).
Não perdem a nacionalidade Brasileira, se nascidos
no Brasil. ( Av. n.· 145 de 1805, OfI'. de 23 de
Setembro de 186.8, Av. de 3,1 de Janeiro de 1869).
A ,iuva que quizer recobrar ou manter a sua qua
lidàde de brasileira basta que o declare ante a 1\1u
nicip'alidade. (Dec. n.· 3509 de 6. de Setembro de 1865;
Av. cito de 1869.)

b-A Lei cito de 10 de Setembro de ~ 86'0 acha-se ap.....
plicada em as ultimas Convenções Consulares com di..

(') Antes das Convenções Consular.es uHímas.



ver. as ~aç.õe.:; ('". n ..\(3), e por notas reversaes lambem,
v. g. com a Ilalia, dada reei procidade. (Decrs. de '1861.
1862, 1863, 1866, HHJ7 e '1868; notas de 4- e 6 de
Agosto de 1862 no Diario 0Uicial de 20 de Novembro.)

lG .

r.u. nmentos acatholicos forjo rcgulnrlos no Imperio,
cm que termos e com 'que eff,;itos-L. n.O 114-4. de
11 de SeLembro de '1861, e Reg. n. ° 3069 de 1'j de
Abril de 1863.-Qllanto aos casamentos mixtos V. Av.
n.o 4·91 de21 de Outubro de 1863, e a Circo n.O 229 de
20 de .Jnlho de 1867.-Sobre certidões de baptismo
Av. de 30 de Outubro de 18e9 no Dia. O/li. de 3
de Novembro.

163.

a-Convenção Consular com a Franr.;a, regulando
lambem as arrecadações de heranças, inventarios, etc.
-DeCl, n.O 2787 de 26 de Abril de 1861 -E accordo
interpretativo da mesma. (Decr. n.O 37'1'1 de f, de Ou
tllbro de 1866, explicado nas Circo de 6 e 30 de Outubro
de HlGG Dia,.. OIT. de ·10 de OuLubro e 18 de No
vembro.)

b-Idem com a Suissa.-Decr. rn.· 2905 de 24. de
Julho de 1862.-E accordo interpretativo.-Decr. n.O
4075 de 18 de Janeiro de 1868.

c-Idem com o Reino da llalia.-Decr. n. °3085 de
28 de Abril de '1863.

d-Idem com a Hespanha.-Decr. n.O 3136 de 31 de
J1J.lho ue 1863 .
. c-Idem com Portugal.-Decr. n.O 3-14·5 de 27 de
Agosto de 1863.-E accordo interpretativo.-Decr. TI.O'
3935 de 21 de Agosto de 1867; em execução sómente
do 1.° de Outubro de ·1867 em diante.

16L

Ao fisco brasileiro cabe a succes~ão na herança' de
um estrangeiro fqllecido n9 Imperio em falta de S11C
cessor, conforme a Lei. (Circ. n. ° 212 de 13 de Maio
de 1861.) .
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1G;).

-a duvida ue ser ou nüo c~so de arrecadação se~

gundo o direito commurn, ou segllndo as excepçlles.
do Decr. de ,1801 e convenções, deve-se proceder na
fórma do Regulamento geral, salvo aos interessados
a reclamação. (Av. n. o 235 de 29 de .Maio de 1861.)

1GG.

Sem ajuste especial com o Imperio, a Convenção
Consular com a França (e tom as outras referidas) não
é applicavel a qualquer Nação. (Ofi". n.· 29·' de 23 de.
Junho de 186:3.)

167.

A auloridade local (s. c. Juiz competente segundo·
Q direito commum) não deixe de cruzar os seus seBos
com os dos Consulados nas arrecadacões de bens de
defuntos e ausentes, e nos casos em- que a Fazenda.
seja interessada (Circ. D,O 4,09 de 2 de Outubro de 1863) ..

lG8.

a-Aos agentes Fiscaes é licito representar, por in.
termed.io da autoridade competente, contra actos pre
judiciaes á Fazenda, a fim de que o governo se en
tenda com as Legações (Circ. cito de 2 de Outubro
de 1863).

b-Mas não tem que intervir nas' arrecadações de
heranças cuja administração pertence aos Consules e
agentes Consulares. (Av. n.O 4-5.8 de 2 de Outubro de
1863. )

169_

Interpretação dessas Convenções Consulares quanto a
-esta materia.-Circ. (inedita) de 27 de .laneiro de 1864.,
Circo de,f. de Julho de 1864-, Circo de to de Janeiro, 30
de Janeiro, 6 de Fevereiro, 77 de 11 de Fevereiro, 126
de 15 de ia1':o de 1 61:> ;-Nota do 1. o de Maio e 29
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de Julho ue 11864·-no Jornal de Agosto. (Os accordo.
interpretativo acima referidos rcrncdiúrào em parLe
os defeitos das COIl 'elll~ões.)

'170.

Dcns ou dinheiros de fullecidos eslrnngciros arre
cndados anteriormente ás Convenções ultimüs só podem
ser enlregues aos interessados, mediante reclamação
competenle ao .Juiz da tem!. (Oil'. 11.° 88 de 20 de Fc
"ereiro de 18(jJ.)

171.

OConsul, como parle, estú sujeilo ús autoridades do
Imperio(Av. n." 99 de -II de Março cle -1867) e subdito
brasileiro, á jurisdição do mesmo (Av. n." '126 de 26
deMarço de Hl67).

172.

lIerancüs arrecadadas anleriormente ás Convcncões
não se devem entregur aos Consules como compre
hendidas nas mesmas Convenções, porque estas só re
gem as posteriores. (Oil'. n.O '!i:)7 de 7 de Maio ue 1867.)

CAPITULO Y.

I:-\VEl\UIUO.•

173.

Legados podem aceitar o Monle de goccorro e Caixa
Economica da Côrte. (Decr. n.O 2723 de 12 de Janeiro
de 186'f, arts. 26 e 38.)

174.

Ao fisco brasileiro cabe, na fôrma das leis do Im
perio, a successão do estrangeiro em falta de herdei..
ros deste. (Cire. n.O ~12 de 13 de ~laio de 1861.)



175.

Casamentos acatbolicos, que eí1'l~ilos produzem-L
n, o 1·1 H de 11 de Setembro de '1861, Reg. n.O 3009 ue
~7 de Abril de 1863.

116.

Deve-se ouvir o agente fiscal antes do julgamento
das partilhas, quando interessarla a Fazenda. (Ofr. de
23 de Novembro de 1861-no Jornal sup. de 13 de
Janeiro de 18(2).

177,.

E" abuso fazer quinhões unicamente em apoliccs
par;l evitar ü imposto (Oil'. cil.)

178.

Vendido o usufructo e a nua propriedade pelos
respectivos legatarios ao mesmo individuo, ex.tinguc
se o usufructo por confusão ou consolidação; ainda
que haja ahi clausula de melhor emprego do pro
duclo para aquelle desfmctal', ("Port. n. o 328 de 17
de Julho de 18G2.)

na.
Os bens pertencentes as expostas ou educandas

não se devolvem por morte dellas a l\1isericordia ou
estabelecimentos respecti vos, e sim aos seus her
deiros e em falta ao Estado. (Av. de 16 de Dezembro
de 1862, n. O 578.)

180,

. Questões de avaliações de legados hão são da com
petencia administ~ativa, e sim da judiciaria. (Port;
n. o 42 de 26 de Janeiro de 1863.)
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181.

Os Escrivães só devem rcmelter ao Thesouro os
autos de inventario que estiverem dentro dos 40
annos que regulão. a prescripção da divida activa da
Nação. (Av. de 9 de Dezembro de 1864-, no Dia1'io
Official de 23.)

182.

O Juiz da Proverloria é competente para inventa
rias em que não ha menores, nos termos do Decr.
de .J3 de Março de 18H, (Av. n. O 410 de 15 de Se
tembro de 11865).

183.

Testamento militar, e maritinw. V. Resol. de
Consulta do Conselho de Estado de 26 de Junho de
'1867, no Diario Oflicial de 5 de Agosto.

184.

Quando se tratar de heranças de estrangeiros,
devem-se observar as respectivas convenções (V.
Cap. antecedente), devidamente interpretadas e ex
plicadas -Accresce : Av. n. ° 351> de 6 de Junho de
1861 (O Juiz de Orphãos é o competente para dar
curador á pessoa e bens do desassizado, ainda
que subdito francez, porque em nada foi neste ponto
alterada a legislação pela Lei de 10 de Setembro
de 1860, nem pela C~nvencão Consular); Av. de 23
de Dezembro de 1864, Cir.c: n. o .J 9 de 13 de Janeiro
de 1865 (os Consules Estrangeiros não são em caso
algum competentes para nomear tutores), nem para
abrir testamentos no Imperio (Av. de 21 de Setembro,
en.o305de19 de Outubro de 1864); Av. (inedito) de
17 de Julho de 1865 (decidio que surtissem QS
seus effeitos os inventarias processados nos Consu
lados e am findos, embora não rigorosamente nos
termos das Convencões Consulares, visto penderem
negociações para a' interpretação destas); interpre...,

s. 7
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tação qlle já se fez por accortlos (V. n. o 1(3); Av.
de 6 de Novembro de 1868, no Diario OfTicial de
12 de Novembro (verificado o estado civil francez
de uma menor herdeira, ao Consul respectivo com
pete conjunctamente com o testamenteiro brasileiro
a administração do espolio; mas ao Juiz pertence
a divisão e partilha. julgar as' contestações, etc.);
Av. de 16 de Novembro de 1868 no lJiario Oflicial
de 21 (nos casos em que pelas convenções a ad
ministração da herança é conjuncta, o Juiz não deve
~dmittir um. a requerer sem o outro).

185.

A areecadação da taxa de heranças e legados foi
regulada no Decr. n. o 2708 de ·15 de Dezembro de
1860; explicado; e uHimumente alterado ('I').

186.

Trullsferencia nu Recebedoria de um predio sem
se haver ainda pago a taxa da herança respectiva
foi recusada (Port. n. o 58 de á- de Fevereiro de
18(0).

187.

A decima ou tax.a da herança e legados deduz-se
do liquido que fica depois de deduzidas as dividas,
despezils e outro encargos (Circ. n. o 136 de 24 de
Março de 1860).

188.

Para que os devedores da taxa pagassem com o
favor do art. 50 do cito Reg. de 1860 foi marcado
o prazo de 6 mezes, isto é, abatimento de 6 % a
presentando-se elles espontaneamente (Port. de 27

\) Y, n,O 198.
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de Fevereiro de 1861, no Jornal de tJi) de Abril, Av.
de 20 de Abril de 1861 no .[o1'nal Su p. de 27 de
1I1aio); só de heranças partilhadas antes do ciL
Reg. (Av. n.O 26 de 28 de Janeiro de 1868.)

189.

Taxa do usufructo e da nua propriedade se
mandou cobrar da Companhia da Estrada de Ferro
de D. Pedro 2.° quanto a um predio por ella com
prado, se não fossem encontrados os devedor6s ori
ginarias. (Av. de.).i· de Novembro de 1861 n. ° 530.)

190.

A taxa de legado ou herança em apolices, quando
devida, é regulada pela cotação média no dia do
fallecimenlo do testador ou intestado, e no caso de
permuta pela do dIá desta; jamais pela do dia do
pagamento. (Port. n. ° 1H de 15 de Março de 1862.)

191.

A taxa do usufructo (annual) é devida desde o falleci
menlo do testador (Porl. n.O 189 de 2 de Muio de 1862).
Oque ficar em divida, cobra-se executivamente do de
vedor, sem que isso inhiba a entrega ao legatario ou
herdeiro da propriedade.(Av. de '16 de Abril de 1863
no Diario Officicbl de 23 de Maio; Av. n.O 173 de 27 de
Abril de 1863.)

192.

Duvidas diversas sobre o cil. Reg. de ·1860 forãore
solvidas em Av. n.o 173 de 27 de Abril de 1863.

193.

O testamenteiro, inventariante ó herdeiros são so
lidariamente responsaveis á 'Fazenda pela taxa here
ditaria e seus juros. (Port. de 26 de Janeiro de 1864. no
Dicwio Onicial de 11 de Fevereiro.)
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194.

Quando se deve entender usufructo, fidei commisso
ou substituição, e como cobrar o imposto. (A v. n. o 136
de 29 de Maio de 1864.)

1%.

a-Não é prohibido cobrar-se a taxa hereditaria das
dividas activas do espolio sobre o producto dellas em
praça, ainda depois de recolhidos os titulos ao depo
sito; a fiança a prestar para o'levantamento dos ti
tulas deve ser pela integridade do imposto, cobran
do-se porém este do que fôr effectivamente recebido dos
devedores, provada concludentemente a circumstancia
de se não ter cobrado senào parte. (Port. de '15 de Março
de 1864 no Dim'io Official de 3'1 de Março.)

b- Afiança referida (drt. 19 do Reg.) deve ser pres
tada no Juizo do inventario, obrigando-se ao paga
mento integral correspondente ao valor dos titulas
em um prazo que o Juiz marcar, e inserindo-se no
p·recatorio para entrega dos titulos o termo da mesma
fiança. (V. inven tario do fallecido ManoeI Teixeira Bastos,
Provedoria da Côrte.)

196.

a-Juros da taxa de hcrancas de falIecidos fóra do
Imperio só se devem con tal" depois de um anno da
chegada da noticia ao lugar onde estiver o testamen
teiro, hel'deiro, legatnrio ou cabeça de casal. (Port..
n.O 338 de 27 de Julho de 1863.)

b-Juros pela móra do imposto conforme o art. 2~·

em referencia ao art. 49 do cit. Heg. só se devem
contar da data do mesmo Reg. (AV. n.O 330 do L° de
Agosto de 18G3.)

c-Duvidas a esse respeito farão resolvidas no Av.
n.o 26 de 28 de Janeiro dc1868.

d-Quanto a falLecidos antes do dia 15 dê Dezembro
de 1860, só se devem co'ntar os juros quando findar o
prazo do art. 49, posto que o prazo da conta ou do in
ventario seja findo anteriormente, por maioria de razão
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do disposto no A.v. do 1.° de Agosto de 1863 e Port. de 26
de Janeiro de 1864. (decisão do Adm. da' Receb. do Rio
de Janeiro de 23 de Setembro de 1864 no inventario da
finada D. Francisca Joaquina de Almeida, J. M.
da 1. a Vara, Escrivão Assis Araujo.)

197.

Ataxa de heranças e legados, quanto a dividas acti
vas do espolio, pertence á renda geral ou provi Geial
conforme a situação delI as, isto é, regula-se pelo do
micilio do defunto como bens moveis que acompa
nhão a pessoa (assim opinei em officio de 27 de lHarço
de 1865 em antas de contas do testamenteiro do finado
Vicente Ubelhart, Provedoria da Côrte, foi approvado
pelo Adm. da Receb. em despacho de 20 de Maio, e
confirmado por Av. (inedito) de 17 de Julho de HHi5.)

10S.

a-A L. n.O 1507 de 26 de Setembro dr, 1867 alterou
este imposto, comprehendeu-o roam outros ni~ classe
dos de transmissão de propriedade, e üutol'isol1 novo
Hegulamento. .

b-As Circo n. o. 303 e 310 de 30 de Setembro de 1867
mandarão que, emquanlu se nào expedissem os novos
Regulamento" "e continuasse como at6 então.

c-O Dcc n ° 4113 de 4 de Man,;ü de 1868 regulou
a c br, ':i do 'mposto de legados e heranças em apo.
licesa.U jodiu '18lleMarcudel868emdiante
po e1' 'ido pu 1 t'ado no D'iario Ôf1icial em o dia 10.
E DOS lermos das disposições anteriores para o que
nelle é omisso. (Cire. cil. de 1867, e eslylo )

d-o Decr. n. °4355 de 17 de Abril de H~69 regulando
a cobrança do imposto de transmissão de proprie
dade co.rnprehende o da taxa de heranças e legados(V.
a1'1s. 1.°,2.°,3.°, D.o 1, 4.. 0 e § uno D. ° 1,3,5 e 7, arts .

.5.°,6.° U.o 1e § un., a1'ts. 7.0, 8.°,11, 'i2, 13, 14,15
e 20; e tabella n.o 1).-Em execução na Côr1e do dia
3 de Maio em diante. (V. Dia. Oni. de28 de Abri1.)
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CA.PITULO VI.

C(~pell(tsl '/:inculos e bens de mão-morta.

199.

As corporações de mão-morta podem trocar os bens
de raiz por apolices inaliena'veis. (L. do orçamento de
1845 art. 44), ou por acções de companhias de es
trada de ferro garantidas pelo governo. (L. do orça
mento de 1~i:i7 art. 2'1.)

200.

A varias corporações de mão-mm'la lem sido permitr
tido adquirir e possuir bens de raiz até um certo valor
(V. L. n.o &,07 de 2~ de Setr.mbro de 1846; Decr. de 5
de Agosto de 1868-no Diar. Orfi. de.7).-A outras,
com obrigacão de permutar por apolIces. (V. Decr.
TI. o 2907 de' 16 de Abril de 1862-no JoTnal de 25. de
Abril. )

201.

a-Bens de capella e vinculos, sequestros, compe
tencia do Juizo, etc.-Av. n.o28!) de 21 de Junho de
1862.

b-Bens de fabricas de igrejas, sequestro, prestação
de contas do fabriqueiro, etc.-Aviso de H de Dez. de
1869-no Diar. O/fi. de '\3 de Jaueiro de '\870.

202.

a-Avaliação prévia dos bens das Irmandades para
pagamento dos direitos-Ord. de. 12 de Fevereiro de
18B/I-Jom. Sup. de 7 de Abril.-

b-Os direitos de 2 % a que são obrigadas as corpora
ções de mão-morta devem ser pagos por inteiro e não
por prestações (Om. n." q.74.- de 1q. de Outubro de 1862}.
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a-As Ordens Regulares nilo podem aforar terras
de sua propriedade sem licencia do governo, e só nos
term0S da L. de 4830 e oeer. de 1849. (Av. do ii. ° de
Fevereiro de 1860-Jornal de 8.)

b-Sáo nul10s todos os contraetos onerosos, e alie
nações de quaesquer bens que fação, sem que haja
precedido expressa licença; nem podem ser revalidados
por beneplacito posterior (Av. n.O 2R1 de ,10 de Maio de
1836, Av. n. o 115 de 2,1 de Março de 1863, Av. n. o 4H3
de 4;) de Sel. de '1865, Circo n. ° 4:313 de 22 de Set. de '1865
om. n.0251 de9deJulllode 1866, Av. 'de 19 de Set:
de '1866, e outros). Compi'ehendidos aforamentos (Avs.
citados de 1836, 4860, 11863, 18ô6.) ,

c:-Os Escrivães e tabelliães não devem lavrar escrip
turas de toes contractos sem a exhibicão da licenca do
governo. (Av. n. o 221 de 16 de Ago'sto de 1864:Circ.
de H de Out. de Hl64-no Dia?'. 0fli. de 20 de No
vembro.)

d-A nullidacle desses contractos só pócle ser de
cl.?rada pela ~u.toricl.ade judiciaria. (Juiz dos Fei.tos), e
nao pela Aclmlmstratlva (v. g. Presldente de Provmcia)
não obstante o Av. do Min. da Agric. de 24 de l\'lai~
de 1866. (Av, D.O 470 de 30 de Outubro de 1866.)

e-São nuHas as execuções que se moverem sobre'taes
bens, que não são alienaveis senão por acto ou com li
cençadogoverno, (Av. n. 0 4·16 de 15 de Setembro de
18G5,Circ. n.O .i36 de 1865.)

204.

As 'corporações de mão-morta não podem tomar de
aforamento sem licença terrenos de marinha e accres
cidos. (Av. de 13 de Dez. de 1860 no Jornal de 28 de
Janeiro de 186'1, om. 1l.025'1 de 9 de Julho de 1866:1

205.

A novissima Lei Hypothecaria (de 1864, e Reg. de
Hl65) não obriga á fiança os Thesoureiro, etc. de
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corporaç.ões que não forem a ella obrigados; só dispôz
sobre a especiülisação e inscripção da respectiva hy
potheca legal. (Av. n.o 322 de 8 de Outubro de 1867.)

206.

A prescripção não aproveita ús corporações para as
acquisições (jontrarias ás Leis daamortisação (B. Car
neiroDir. Civ. L. 1. 0 til. 36 § 307 n.os 6 e 7).-Não
suppre portanto, a licença regia ainda que de prazo
maior de 100 annos (§ 309 n. os 5 (' 6 ;-·Provi ... lo Dez.
do Paço de 26 de Junho ue '1169, e 22 oe Ag.).l -> eLld.)

201.

a-A Lei n.O 1225de20 de Agoslocle18M dispõe
sobre acquisição e posse de bens de raiz pejas Corp.
de m. m., alienação dentro de 6 mezes da f' 1t1~gil.

licença do governo para os possuirem lhllu certos
fins, etc.

b-Foi explicada na Circo n. O 316 de 22 de Outubro de
1864·, Av. n" 407 de 1Ode Dezembro, Circo de 20 de De
zembro de '1864, c 360 de 23 de Ag()sto, .1, 18 de 16 de
Setembro de '1865, Av. n. O 319 de 2-1 de Agosto de '1866,
Av. n. O 234 de 27 de Junho de -1868, que todos declarão
(especialmente Og de 'IOde Dezembro de 1864 e 2'1 de
Agosto de 1866) que li lei citada só manteve como !lO
patrimonio das corporações aqnelles bens que ellas
houvessem legitimamente adquirido na fórma das leis
da ~morlisação.-OAv. de ~2 de Março de 1869 (Dia'rio
OffL de 28) parece entender mais latamente este ponto,
quando declara que houve remissão de commisso,
ad instar da Ord. L. 2.° til. 18 § 3.°, dos bens de
raiz adquiridos por titulo legitimo anteriormente á
L. cit. de 1864-; e assim o firmou o Reg. n. o 4453 de
·12 de Janeiro de ~870 aft. 1.0

c-Os requerimentos para a licença doGoverno para
algum dos fins a que se refere a cito Lei devem ser
dirigidos ao"'Ministerio do Imperio. (Circ. de 3 de De
zembro de 1864--Diar. Ofli. de 25.)

d-A lei referida não obsta a que as corporações per
mutem seus bens por apolices da divida publica ina-
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lienaveis na fórma do art. 44· da L. fi.O 369 de 184:5
(AV. n.o 3~1 de 28 de Outubro de 1864); com tanto que
legitimamente adquiridos. (Av, n. ° 319 de ~~H de Agosto
de 1866, e cit. de 22 de Março de 1869.)

c -l~al'a a boa execucão da cito L. n. O 1225 de 186'
e do art. 4·,1. da L. n.O 369 de '186..5 foi ~xpedido o Reg.
e Dece. n." 4453 de 12 de Janeiro de 1870, que fixa
a intelligencia da mesma lei, resolve diversas questões,
e toma providencias, quér quanto aos bens adquiridos
pelas corporações anteriormente á referida L. de 18'64,
quér quanto ás acquisi.õ0s posteriores a ella, e ás
fuluras.

Cá.PITULO VIL

Contas ele testct1ncnto.

208 ..

AO 'fhe ouro compete a liquidação dos autos de
contas de testamento pUl'a fiscalisar e promover a co
heança dos impostos G],ue sejà0 devidos. (Av. n. °453 de
46 de Abril de 1803.)

209.

a-Não se julguem prestadas as contas dos testa
mentos sem que se mO::rtrem pagos tGdos os direitos,
taxa, se110, etc. (Av. n. o '154 de '18G3, e-irc. 470 de 9 de
Outubro de 1863, Av. n. o '138 de 4 de Abril de 1867.)

b-Tambem não se julguem sem ·estarem preen
chidas as exigencias do Reg. Hyp. de 26 de Abril
ele 1865 arts. -19Ge210 .

.:..lO.

Os Escrivães só devem remette1" ·ao Thesouro os autos
de contas que estiverem dentro dos 40 annos, praza
fila prescripção da divida activa da Nação. (Av. de 9
de Dezembro de '1864-no Diar. 0lli. de 23.)

S. 8
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2Jl.

Aos Consules PQrtuguezes nem ü outros compete
abrir testamentos no Imperio; e só ás Autoridades do
paiz. (Av. de 21 de Set., e D.o 305 de 19 de Outubro de
4864-Diar. O(Ji. de [) de Out. e 5 de Nov.)

~12.

Sobre testamento mil'ital" e l1ut1"itimo-V. nesol. de
Consulta do Cons. de Estado cm 26 de Juuho de '18(j.7
-Diar, Om. de 5 de Agosto.

AO TITULO IV.

CAPITULO I.

Sello proporcional, c fixo.

213.

A arrecaduçüo deste imposto foi reglllarla pelo Deer.
n.O 2713 de 26 de Dezembro de 1860, explicado e
alterado por disposições posteriores.

214.

a-SeIlo do capital de companhias, caixas miae .
agencias, e direitos dos estatutos. (Av. n.o 15 de 11860.)

b-Sello proporcional do capital fluctuante cle com
panhias.(Circ. n.'" 103 de 1860.)

c-Companhias estrangeiras, Sllas caixas filiaes, agen
cias, ele. estão obrigadas ao seIlo no Imperio, pro
porcional aos capitaes com que funccionarem, .ob
pena de revalidação, além d:ls mais ele Direito. (Av.
n. o 343 de 7 de Agosto de '186 I .)

d-Havendo sidl) pago o se110 do capital fixo das
companhias, não é devido o do fluctuante que se torne
fix.o. (Av. de 44, de Março de 4862 no Jornal de 26
de Abril. )
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215.

a-Revalidação de um credito, apesar. de ter junto
papel sellado. (Av. n. o 16 de 10 de Janelro de 1860.)

b-Revalidacão da creditas, multa, e se110. (Av. n. 0'14
de 10 de Fevereiro de 1860. ) ,

216.

A multa de 10 a 20 % por falta de sello só tem
lugar quando não se ha pago sell0 algum dentro do
prazo legal; nos outros casos, só é devida a revalidação
do tresdobro, ainda que erradamente se tenha pago
se110 fixo, ou escripto a transacção em papel sellado
de se110 fixo. (Decisão do Adm. da Receb. da côrte
approvacla pela Porto de 22 de Set. de 1858 - no
Jornctl de 2 ele Março de 1860. )

211.

a -Sello de contas. (Port. n. o 1188 de 28 de Abril
de 1860.)

b-l\1odo de contar os 30 dias para o pagamento do
sello nas contas. (Av. n.O 206 de 12 de l\'laio·de 1860.)

218.

Sello de bilhetes e vales. (Circ. n. o 318 de' 1860.)

219.

Letra passada em consequeneia de escriptura de
divida com bypotheca, de que se pagou o 8ello, não
é sujeita a novo selio. (Av. n. o 433 de Gde Outubro
de 1860. )

220.

Só é sujeito á multa por falta do se110 nas letras
aqueHe que negociar ou aceitar; e para o processo
basta copia autpentica, sem detenção da letra. (A~~
n. O 35 de 22 de Janeiro de 1861.)
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22 L.

a-Letras sacadas da Provincia do Rio de Janeiro para
a corte,. e vice-vt'rsa, são de term, e como taes pagãO'
o sello que fôr devido, (Av. n. o 432 de 30 de Set.
de 186f.)

b-Letras sacadas de umas Provincias para outras são
de cambio sujeitas ao respectivo sello; taes se consi
derão as que sacão as caixas miaes sobre a matriz. (Av.

_n. o 444 de 1) de Outubro de 1861.}

222.

Quitações provisorias são isentas de seBo e direitos.
(A.v. n. 0 441 de 10 de Outubro de '18.60.)

223.

Se110 de conhecimentos da Casa da Moeda. (Av.
n." 477 de 1860. )

~24 ..

a-O Corrretor deve mencionar especificadamcnte a
verba do se110. (Av.n. o 561 de 13 de Dezembro de '1860.)

b-Os Bau.cos, igualmente, no que lhes diz respeito.
(Av. n. o 562 de 13 de Dezembro de 1860.)

225.

o sello das acções das cOl:npanhi.as deve ser sempre
em razão do preço da transferencia. (Av. n.O 4-39 de
4861. )

226.

Não é permittido as casas e companhias que arre..
cadão se110 assignar de chancella as verbas do mesmo.
(Av. n.' 24 de 25 de Janeiro de 1862.)
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227.

o lívro de receita do sello a cargo elas mesmas
deve ser rubricado. pela Repartição Fiscal. (Av. de
26 de Fevereiro de 1861 - Jornal de 15 de A.bril. )

228.

o Monte de SoeCOl'ro e a Caixa Economica da côrte
são isentos do seno. (Dec. n.O 2723 de 12 de Janeiro
de 1861, arts. 26 e 38.)

229.

Os livros das Repartições pnblicas são isentos do
seBo. (Av. de 20 de Dezembro de '1860 - no Jornal
de 28 de Janeiro de 186'1.)

230.

Os papeis de oficio ou expediente das Repartições
S'lO isentos do se110. (Circ. n.O 1103 de 21> de Fevereiro
de '1861, Av. n." 113 de 26 do mesmo.)

231. .

Livro de registro de seguros não é sujeito a seno.
( Av. de 26 de Fevereiro de 186,1 - no Jornal de 15
de Abril. )

232.

Não é devido sel10 de credito em que se não deu
novação, estando pago o respectivo sello do mesmo
f.:·redíto, (Port. n. 194 de 27 de Abril de 1~61.)

233.

Os titulas de monte-pio passados no Thesouro são
isentos do sello proporcional, e só pagão o fixo. CA v.
n. 33i- de 31 de Julho de 186L)
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231.

. O depositas em conta corrente, vencüo ou não
juros, não são suj eitos ü sello. (A v. li. Ü5 de 7 de
Outubro de 11861.)

235.

São isentos de se110 todos os papeis de expediente,
e os necessarios para os actos de ofllcio e comple
mentares destes, quaes sejão oflicios de requisições
do Juizo de Orphãos, contas do mesmo, esclareci
mentos sobre ellas, recibos, quitações dos seus em
pregados, quando amciaes, etc. (Av. n. 5.04 de 2 de
Novembro de 1861 .)

23G.

Cartas de ordens, quando simples mandato, nilo
são sujeitas ao sello proporcional, e só ao fixo, pago.
quando se tenha de usar dellas. (AV. n. 1528 de 14
de Novembro de 11861.)

23i.

Livros de juramento e posse existentes nos juizos
não são sujeitos a sell0. (Circ. n. 310 de 7 de Julho
de 1862.)

238.

As multas convencionadas em um contracto não são
sujeitas ase110. (Circ. n. 311 de 7de Julho de 1862.)

239.

Não são sujeitos a se110 os cadernos ou livros de
lembranças nem outros auxiliares, das Irmandades,
Confrarias, Ordens, Fabricas, Haspitaes e Albergarias,
c só os principaes, como sejão os de termos ou as"
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sentá ele SIH\S dclibera0õcs, da receita e despeza, de
tombos. (Om. de 8 de Junho de 1863-no Dicwio 0[
fióal de 22 de J 11Iho.)

240.

Livros do monte-pio dos Servidores do Estado, re
querimenlos, ccrlirlões, altestados, recibos e demais
papeis que por cUe transitão são isentos de qualquer
sello, (Av. n. HG de 3 de Junho de '\864.)

2410.

Da meacão do viuvo ou viuva, m inventar.ios, núo
é devido' o sello proporcional, e só dos quinhões
hcredilarios, etc. (Av. ele 20 de Selembro de 1865
no Diario OffiC'ial de 29.)

242.

Os livros da escriplurução de bens de defuntos e
ausentes são isenlos de se1l0, (Av. de 27 de l\'Ié).rço
de 1852, e n. 150\ de 20 -de Novembro de 1866.) .

24.3.

Suo isentos de sello as cautelas provisorias qu.e nas
Thcsourarius se dão aos compradores de apolices para
titulo até a entrega das apolices. (Av. de 11.> de Junho
de 1868-no Diario O/ficiaJ de 10 de Agosto.)

244.

Acaixa da Amortização foi autorisada a receber o sello
da truosferencia de upol ices, titulas e papeis que por
ahi correm, recolhendo o producto Ó. H.ecebedoria. (Av.
de '11 deJüneiro de ,j861-no Jomal de25 de Fevereiro).

24.5.

Os Escrivães de Paz, Subdelegacias e Delegacias são
competentes pura arrecadarem ° seno, fazendo en-
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trega ntl collecLoria em eada lrimestre.(.\v. de G de
• ovembro de '186 l-no Jornal cle 21 de DezemlJro.)

246.

a-O sello de n1ltos crimes só é devi ]0 depois de
julgados em ultima in taneia, podendo proseguir-se
durante e11es sem ° seu pagamento. (AV. n. 20 de
'1.2 de Janeiro de 1861.)

b-Nos processos crimes e po1iciues póde ser pago
afinal. (Av. n. 278 de ,16 de Junho de 186.2 e n. 371
de 8 de Agosto de 1862.)

c-Tues processos não se retardem por falta de se110,
ainda que de papeis avulsos, mandados, ·etc., posto
que por queixa ou denuncia particular; averbe-se o
imposto para ser pago nanal, (Circ. n. !1008 de 29 de
Agosto de 1862, am. n. '177 de 28 de Abl'il de 1863.)

247.

a-E' devido se110 dos passaporte, ainda que pas
sados pelos eonsules; e pago antes do visto da policia
(Av. de 4, de Fevereiro e ~ de Março de 1861-no J01'
nal de 23 de Março, e Sup. de 18 de Abril.)

b-Em que termos o do passados pelos consulados
e Legações no Imperio, e dos que vem do Estran
geiro. (Cire. n. 54-4 de 20 de Novembro de 186'1.)

2i8.

Memoriaes, requerimentos, etc. que derem começo
a processo adminislratiYo são sujeitos a se110, (Circ.
n. ~03 de 25 de Fevereiro de 186'1, Av. n. 113 de
26 do mesmo.)

249 .

.As 1icenças das Camaras Municipae5 para abrir loja
50 pagão 2001's.; as outra (de que trata a L. de
4.° de Outubro de 1828) o de 2$000. (Av. n. 124 de
2 de Março de 1861.)
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~50·.

Sello de quinhões hereditarios, quando é devido,
e pela falta se incorre em pena. (Av. n. o 162 de 6 de
Abril de 186'1.)

251.

A disposição do art. 3. 0 do Reg. do seBo de ~8GO
é facultativa por ser antes favor ao commercio do
que providencia fiscal. (Av. n. o 377 de 2de Setembro
de 1861.)

5ell0 fixo de 200 réis e de -100 réis quando é devido
de justificações e em quaes' o que é justificação de ge
nel'e. (AV. TI. o ~·93 de 29 de Outubro de 1861.)

253.

. Cerlidão passada em folha sellada paga só a diffe
rença. (Av. n,· 50i de 2 de Novembro de 1861.)

254.

As conlas apresentadas em inventarios são sujeitas
a seBo proporcional, quando assignadas pelo devedor
do saldo das mesmas. (Av. de ·16 de Janeiro de 1862
no JOfnctl Stlp. de 17 de Fevereiro.)_

255.

Pelicões de guardas nacionaes, e seus officiaes, são
sujeitãs a se1l0. (Av. n.o 55 de 13 de Fevereiro de 1862.)

256.

Dispensa de pregão para casamento paga se1l0 de
10$000; éxcepto para o. de consciencia qJle é isenta.
(Av. n,O 78 de 2-i de Fevereiro de 1862.)

s, 9
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257.

Se110 de requerimentos. memoriaes, elc. qual seja,
(Avs. n. o 98 de 7 de Março de ~862, n. OS 119 e 120 de
21 do me!;mo); e em que occasião deve ser pago. (Circ.
n.· Wi de 11 de Março, Avs. n.·s 119 e ~20 de 1862 cit.)

258.

Certidões e pedido das mesmas, attestados ou do
cumentos devem ser sellados antes de juntar fi autos
e petições. (Av. cito 1'19 de 1862.) ,

259.

Conhecimentos de impostos são sujeilos a sello fixo
quando juntos u 'autos ou apresentados para sortir
seus eífeitos.(Av. n.· ·122 de 23 del\larço de1862.)

2.60.

As petições no fôro são sujeitas ao sello de .JOO 1'8.,
C 'não de 2001'S., se não excederem tiS dimensões ordi
narias. (Av. n" 123 de 26 de Março de 4862.)

261.

As petições e inquirições de testemunhas em pro
cesso para o meio soldo, e em geral, pagão o sello
de 1001's. e não o de 200 rs.~ excepto quando se
juntão por documentos, em que pagão o respectivo.
(Circ. n.· 167 de 22 de Abril de 1862.)

262.

Licenças passadas pelas Capitanias dos Porlos pagão
2001's. de se110. (Avs. n.·o 175 e 182 de Abril de ·1862.) .

263.

Nos processos de habilitação para meio soldo, as
certidões pagão se110 como as outras em geral. (Av. n.·
~94 de 18~2.) .
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264.
-

Petições anle o Juiz de Paz, comquanto ahi isentas
de se110, devem pagal-o se tiverem de juntar-se a autos
ou apresentar-se fóra delle para qualquer effeito. (Av.
n. 230 de 31 de Maio de 1862.)

265.

A certidões de dividas extrahidas dos livros fiscaes
ão sujeitas sómente ao seBo de '100 1's_ quando ac

cionadas. (Avs. n. ° 24·8 de 1) - de Junho e 36'1 de
4 de Agosto de 1862.)

266.

HeqnerÍlllentos ás Camaras l\1unicipaes devem ser
sellados antes de apresentados; os contractos de em
preitada com as mesmas são sujeitos ao seBo; e elIas
incorrem em multa no caso de infracção, etc. (Av. n.
274. de H de JUdho de 1862.)

267.

Dos diversos actos esc1'iptos em cada meia folha de
papel é devido o selIo como se cada um fosse es
cripto em sua meiél folha, excepto no caso do art. 86
§ uno do Reg. de 1860, (Av. n. 295 de 25 de Junho
de 186~.)

268.

Hequel'imelllos que podem servir de começo de pro
cesso pagão sello de '1001'8. não excedendo o papel as
dimensõesordinarias.(Av. 0.° 333 de19deJulhode
18132. )

2G9.

Na troca de bens de raiz só é -devido seBo de um
rlosvalores permutados. (Lei ri.o '1177 de 9 de et, de
·1 62 al'L 10 " 2'1.)
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270.

As escripturas de sociedades commerciaes sem tempo
pagão seUo conforme o art. 4.· da tabelJa dos titulas
de 3.a classe do Reg. de se110 de 4860; salvo exce
dendo de 1). annos, em que se deve repetir o paga
mento na mesma proporção. (Av. n.· 401 de 26 de
Agosto de 1862.)

271.

Certidões de intimacões em autos pagão o 80110
antes de se lavrar qualquer outro adu. (Av. 11.· ,t,27 de
·12 de Selo de '1862.)

272.

Em in.ventarios, mesmo ex-o(ficio, não são admis
siveis certidões sem que tenhão sido devidamente sel
ladas. (Av. n.o 504 de 2M de Outubro de '1862.)

'273.

Licença de pais a filhos para 'e casarem pagão
sellode200réis.(Av. n.O 17-d.e 10 de Janeiro de 4863.)

274.

Escriptura de distracto de hypotheca não é sujeita a
novo sello quando já tem pago da h,ypothecu: excepto
se ha excesso. (Av. n." 198 de 'II de Maio de 1863.)

275.

E' devido e sello de autos que sobem por ag.gravo
do Juizo de Paz a outro Juiz. (Av. n." ~H 9 de 27 ·de
Maio de 1863.)

2i6 .

.SeBo de oreditos infer.iores a 100$000 é 100 réis. (Av.
de <> de Junho de 1863-no Dia/'. Om.. de f9 de Julho.)
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:.77.

Das apolices de risco marítimo é devido seBo, e
qual. (Av. n.0246 de 6 de Junho de '1863.)

, 278.

Sello de bilhetes dos bancos. (Av. 11. o 24·8 de 8 de
Junho de '1863.) .

27"'9.

Sello de creditos com pralO de venciUlento, ou sem
ellc, quando se deve pagar, ele. (Av. n.O 282 de 2J
de Junho de 1863.)

280.

8e110 de compromisso de irmandades'. (AV. n" 390
de 26 de Agoslo de '1863.)

281.

80110 proporcional de contractos com o governo. (Av.
n,' 4-0,1 de 29 de Agosto de -1863,)

282.

Sello, l'evalida:ões, multas de titulas ao porlador,
cheques, :vales, elc. das casas bancarias p01' occasião
da crise cQmmercial de Setembro de 1864· (V. ma'/'o
O({i. ,de 6 de Outtlbl'O de 1864} -Uec!'. n.· 3321 de
21 de Ou,tubro de 1864 (que os indultou, relevando
da multa e da reyalidaçã0).-Av. n.O 3'11 de 22 de
Outubro de 1864 (só US obrigou ao se)Jo simples,
quando ajuizados).-Av, n:o 3'13 r1e22 de Oulubro de
1\ 8Uá: (declarou isen las de senos as moralorias e oon
cOlldatas p~~mi ttida~' pelo Decr. n. o 3308 e 3309 re
la~ivos á e-ssa crise).-Av. n,O 3oU.. de 22 uo mesmo.
(solveo duvidas quanto a e110 d' titulo I etc.)
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283.

Endossos de titulos á vista que sello pagão, e quan
do. (Av. n.O' 3H~ de 22 de Outubro de 1864.)

284.

Ose110 proporcional em os contractos de fornecimen
tos, cuja importancia não é logo determinada, deve ser
pago na razão de cada parcella antes de se expedir
o conhecimento ou ordem 'para pagamento. (Av. de
H de i\fuiode1867-no Diar. OfTi. de 16 de Junho.)

285.

Jlapel ellacJo-V. Circo n." 3;.1'2 ue ,1860 (onde aiuda
nào é elle obrigatol'io deve pagar sómente 160 réis por
meia folha, posto que ex.ceda as dimensões fixadas no·
Heg. de 118GO) ;-Âv. n.· 030 de '1860 (qual o sello dos
livros emquanto não se genel'alisa o papel sellado);
Porto de ~4· de Janeiro de 1861-no Jornal de 11 de
Março (troca de papel seHado antigo pelo novo);-Av.
de 30 de Janeiro de 18tH-no Jornal dito (as letras sel
Jadas antigas servem para as transacções actuaes, mas
na razão do se1l0 actual);-AV. n. o 1'13 de 26 de Fe
vereiro de 1861 (púde-se usar do papel seJlado em
quanto não ha se110 adhesivo) ;-Av. de 7 de Marco
de 1861-no J01'ncü de 18 de abril (passaportes sél
Jados em branco não o são por verba, e sim na estam
paria);-Av. de 30 de Setembro de 1861 (ernquanto se
não prepara o se110 adhesivo, é licito usar do papel
seHado meSlllQ nos lugares onde elte ainda não esteja
úvenda-derogado oAv. n. o 1120 de 1853);-lnst1'.
udd. de 11'1 de FeveJ'p.ÍJ·o de :1862 (sobre papel sellado) ;
-Av. n. o 535 d.e 23 de Novembro de H~65 ( obre pa
pel sfilUado, em vLsla dos OecL's. de '1851 e 18(3).

286.

Não se póde cobrar maior sello do que o que se
ficha determinado no Regulamento. (-\.v. n. o 4,03 de20
de elcmhr de 1'tio.)
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287.

,8ello, restiCuição, ct . (Av. n." tiO do 'I. ~ ele Feve
reiro de 186,1.)

288.

o seBo de contractos verificados em conciliações no
Juizo de Paz póde ser pago nos termos dellas antes
de subscriptos pelos Escrivães. (Avs. n:' 130 de 7, e
138 de 12 de Março de 186'1.)

289.

Se110 de certidões passadas antes ou depois do Reg.
de '1860, quando são sujeiLas ao antigo ou no novo,
em que fôrma, etc. (AV. n. o 337 de 2 de Agosto de '186'1.)

290.

Titulos vindos do estrangeiro, que tiverem de pro
dnzir effeito no Imperio, são sujeitos ao se1l0 propor
oional e fixo respectivos. (Circ. fi.

O H7 de 7 de Ou
tubro de 18611:)

29'1.

O se1l0 fixo não póde exceder de 2001's. POl' cada
meia folha, seja q1lal fôr o formato do papel. (Porto
n.o 569 de 5 de Dezembro de 1861, AI. n.O 3'12 de 9 de
;Julho de '186'2.)

292.

SelIo, restituição, antoridade competente para o or
denar, etc. (Instr. em Av. add. de 11 de Fevereiro
de 1862.)

, 293.

Arestituição do se110 por nullidade do contracto não
póde ter lugar I senão depois. de sentença do poder
competente que declare a nulhdade. (Av. n." 84 de 27
de Fevereiro de 1862. )
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Pago seBo inferior ao devido, deve-se pagllr só a.
differença. (Av. n.· 176 de 26 de Abril de 1862.)

295.

Se110 de .autos é devido antes da conclusão para
sentença, ainda que interlocutoria, se tem força de
definitiva. (Av. n.o 267 de 12 de Junho de '1862.)

296.

a.-O Reg. de 1860 foi altemdo quanto ao sello :fixo
e proporcional pelo Decr. n" 1139 de 13 de Agosto
de 1863.

b.-Sobre sello em vista dos Decrs. de 18tH e cito
de 1863. (AY. n.· !j3ij de 23 <1e -m'embro de ~86~.)

'297.

Revalidações, mnltas--V. Circo n.· 179 de 2'1 de
Abril de 1860 (explicou o Decr. n. ° ~iH·90 de 30 de
Setembro de Hl59);-Circ. n.o 285 de 30 de Junho
de 1860 ( a revalidação não pôde ser cobrada execu
tivamente; á parte comp~te pagaI-a, si quizer validar
o titulo) ;.-Av. de 2 de Março de 1861 no Jornal Sup.
de 18 de Abril ( tem lugar para a imposição da multa
o processo de contrabando) ;-Av. n.· 501 de 28 de
Setembro de '1862 (seBo de processos administrativos,
revalidações, multas, modo de cobraI-as, de quem,
etc.);--Av. n.o 72 de 12 de Fevereiro de 1863 (re
validação de se110 de certidões passadas antes do Reg.
de 1860) ;-Av. n" 3i·8 de 31 de Julho de '1863 (re
validação do se110 de letras e endossos; recursos);'
-om. n.· 417 de 4· de Setembro de 1863 (multa por
infracção do seno );-Av. n" 130 de. 47 de Março de
1865 (sello, época de pagamento, revalidação, recurso,
etc.) ;-Av. n.· 32\ de 20 de Julho de 1865. (ao Juiz
de Direito em correição não compete impor multa
dos regulamentos fi caes por infracção do ello, e só
á autoridade administrativa.)
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, ~08.

a.-A L. Q. o 150'1 de 26 de ScLernlJro de 11867 fez
reformas tambem ql:1anto ao sello, e autorisou o go
verno ü exped ir os Regulamentos C')·

b. - A Circ. n, o 307 de 30 de Setembro do mes
mo anno deu instrucções provisorias sobre a cobrança
do sello de letras tanto no .Imperio, como estran
geiras, creditas, es(',ripto~ á ordem, etc.

c.-A circo n. o 303 de 1867 declarou que os impostos
para cuja cobrança segundo a L. cit. de '1867 erão neces
sarios novos Regulamentos, se continuassem a cobrar
pelas di 'posições anteriores até á promulgação destes.

d. - ODecr. fi. o 4354.· de 17 de Abril de 1869 regu-:
lou a eobrança do sello. (Foi publicado no D'iario O{
ficial de 23 de Abril; e portanto em vigor no mu
nicipio neutro só do dia 2 de Maio em diante, como
consta do edital do Adm. da Receb. no Diar. Ofli.
de 28 de Abril. )

e.- Mas, havendo-se preparado as estampilhas, foi
declarado que desde o dia 14 de Maio de 1869 estavão
em execução no ID1micipio neutro os arts. 24 e 25 do
cit. Reg. (Dictr. Oni. de 14 de Maio - edital do Adm.
da Ret:eb.) \

r-Porém isto não impede o uso do papel sellado até
o ultimo de Dezembro de 1869. (Reg" cito art. G4) com
tanto que da taxa actual, ou pagando a differenca..

g - Ernquanto não houverem estampilhas, podem" Of;
Bancos e Sociedades anonyrnas arrecadar o seno fixo
dos recibos e cheques de que tl'a~a o llrt. 19 § 1. o

do citado regulamento (Porl. do II. o de Maio de 1869
-00 Diar. Oni. de 4.) .

h.- Sobre ello adl1esivo, como inutilisado no
Bancos, por quem nas transferencias de apolices, c
quando por verba, etc. (Av. de 45 de 'Maio de Hl69......:..
no Diar. 00i. de ~5.)

·i.- A isenção do se110 prop0l'cional decretada no
art. H § 1. o do Reg. de 17 de Abril de 1869 só é

. C') Esta.Lei e os Regulamentos I'espectivos allerárãe prof!Jndamente
em alguns pontos os :.tnteriore : o gne 'e deve ter em auençã,o par~
:.t doutl'ina expostll. .

W



~ 'j~. -

applíca el ao munLci.pio neulro, salva a disposição do
Decr. n. o 4'1 '13 d~ 4 de Março, pois nas provincias a meia
siza de escravos e a ta1.a de legados e heranças são
rendil provincial. (Av. de 30 de .Junho de Hi6U - no
Díar. 0Ui. de 29 de Julho; Av. de 4 de Outubro
de 1869 - Diar. Olfi· de 23. )
j.- Vales postaes (Reg. D ..o 3H3 de 1865 art. 25) são

isentos do seJlo proporcional, e fixo. (Av. de 19 e
28 de Julho de 1869~Diar. O/fi. de 31 pago 2. a

cal. 2. a ) .

k.-São sujeitos fiO sello proporcional os titulas que
importarem obrigação por som mas e valores, ainda que
não expressos no regulamento actual'; e portanto os
contractos para publicaçãe dos debates das camaras
legislativas e outros com o governo ou repartições
publicas. (Circ. de 24 de Julho de 1869-no Diar.
O/fi. de H de Agosto.)

l.- O seBo fixo de 2001's. SÓ é devido de cada
acto escripto em cada meia folha de pô pBl (art. 18
do Reg. de 17 de Abril de 1869) quando esses actos
são distinclos, e não quando inteiramente depen
dentes um do outro nos termos da legislação ante
rior que neste ultimo ponto não foi alterada. (Circ. de
25 de Agosto de 1869 - no Diar. Olfi. de 8 de Se
tembro ); e por tanto certidões. replicas, informaçõese
attestados e autos nestas condições. (Circ. de 15 d.
S.etembro de 1869 -;-llO Diar. 0Uio de 30 de Setem
bro. )

m:-As estampilhas podem ser usadas na fórma do
regulamento, ainda que se não haja feito remessa ás
provincias, por quem as tiver. (Circ. de 16 de Ou
tubro de 1869-=-no Dim·.O/fi. de 2 de Novembro.)

11..- O sello de procurações para venda de escravos
é 2001's. ; o do substabelecimento das mesmas'é de 20H,
multiplicado pelo numero de escravos a vender, não
excedendo de 1:ooogOOO. (Av. ôe 20 de Outubro de
~869 - no Diar. Ofli. de 2 de Novembro. )

9.- Duvidas sobre o sello .proporcional e fixo, e
em relação a negocias eleitoraes, for-ão resolvidas pelo
Av. de 11 oe Dezembro de ~ 869 - no Diar. Olli.
de 30.

p.---:- O regulamento de n' de Abril de 1869 não tem
cífeito retroüctiyo e portanto o seBo averbado con-

I .
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forme o regulamento anterior é o devido e não
actual. ( Av. de 27 de Dezembro de; 1869 - no Dia?' •.
Olfi· de 2 de Fevereiro de 1870,)

2"98 Â.

a.- Em virtude da autorisação conced ida pela ResoL
L. n. o 1750 de 20 de Outubro de 1869 art. 1..
§ 9.· foi expedido o novissimo regulamento do sello
e Decr. n. O 4.505 de 9 de Abril de 1870 (Diar. Ofti.
de 13) : em execução no Municipio neutro desde 22 do
mesmo. (Ed. do Adm. da Rec. no Diar. O(fi. de 19.j

b.-Substiluindo o de 17 de Abril, corrigiu defeitos
deste e attendeu a melhor serviço e a jqstas recla
mações.- Resta ainda a execufião do disposto no.
mesmo art. 1. o § 10. da cit. Resol. n. ó 1.750 de·
1869.

- CAPITULO II.

lJizima de Chancdlcwill$.

6;. -A dizima d'e Chan'cellaria ou:. o imposto d'e 2 oI•.
substitutivo della foi extin~to, e em seu lugar creada
a multa de li,,"/o no cas.o de appellação (L. n. o 11 14
de 27 de Setembro de 1860); e para a sua execução
expediu-se' o Regulamen~o n. o 274-3' de 13 de Fevereiro
de 1861.

b.-Foi esta. nova legislação explicada em varias de
cisões do governo, quér em relaçã<> especial á mesma,
quér em relacão f~ anterior.

Assim: V. Av. n. O ~85 de 22 de Abril de 1861 (embora
averbados o 2 % de Chancellaria, deve-se pagar a·
multa de.i 0/.. que os substituiu, se a appellação foi in
terposta ou apresentada depois da pUblicação ,do Reg.
cit. de 1861.) ;-Port. n.O 399 de 13 de Setembro de 1861
(o fallido não é isento por não ser pessoa rniseravel);
Av. n. o 456 de 1[, de Outubro de. 861 (a dizima anrbada
não é devida, se não houve appellação interpostadep.oi~-
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da publicação do cit. Reg. de 1861; ucve ser re.
tituida se foi paga; ou encontrada na multa de 4, % da
appellação.) ;-Port. de 18 de Outubro de 186'1 (á ltcl:e
bedoria compete mandar restituir a dita- multa ou li
dizima, submettendo-a á appl'Oval;;ão Sll perior.) ;- PorL.
n. O 485 de 25 de Outubro de 1861 (pagos os 4 %na acçiio
principal, não tBm lugar novo pagamento. se se- ap
pella na execução; seria duplicata.) ;-AV. n" 21 ~ de '17
de 'Maio de 1862 (são devidos os 2 "I. se a sentença foi
proferida e passou em julgado, por se não ter appel
lado, antes da execucão da cit. L. de 1860 ; se pos
teriormente e não hoúve appellação, não são devidos,
nem a muHa de 4."1.) ;-Port. de 13 de Setembro de
4861, om. n. o 3.69 de 8 de Agosto de 1862 (a Repartição
arrecadadora é a competente para resolver se é ou
11ão devido D imposto.)

I

:300.

a.-l\Ias a L. n" 1'177 de Ode Setembro de '1862 arl.
10 § 36 üboliu essa muHa de 4 %da appellação, c re 
taurou o imposto dos 2 % da dizima de Chancel1aria.

b.-DesLa alteração resullárão duvidas, que forão de
cididas pelo Governo; V. Port. n.o 546 de 19 de Novem
bro de '1862 (das appellações in terpostas na Côrte até o
dia 23 de Setembro de 1S62 é devida a multa de .1, %;
e nada, das sentenças até o mesmo dia já em execução);
-Av. n." 547 de 19 de Novembro de 1862(nas causas pro
cessadas sob o regimen do Reg. eit. de 1861 e pendentes
de exec ção quando se publicou a L., de 9 de 6etem~

bro de 4862, o imposto de 2"1. restabelecido deve ser
cobrado antes da execução da sentença na fórma do
Reg. n." 413 de 18H, art. l.°);-Av. n." 256 de 12 de
Junho e n. o 337 de 27 de Julho de '1863 (em que caso
se devem cobrar os 2 % ou os 4 "lo) ;-Av. n. o 422 de
41 de Setembro de 1863 (a multa dos 4"10 é_ devida
desde que ella teve lugar nos termos do Reg. de 1-8(1).

301.

A dizima é devida, ainda que se faça composição
(lepois de extrahida a sentença. (Av. n. o 365 de 21 de
• 'lembro de '186.í-,)
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30:2.

Se o aulor não declara logo no (;Omc~o da demanda
o valor, não o póde mais füzer; deve-se proceder á
avaliação para 0 imposto, cxeepto se houver accordo
das partes sobre o re,crido Yillar. (Porlo n. o 31 de
21 de Janeiro de '1863, ÂV. n. O 307 de 2G de Setembro'
de 1866.)

303.

a.-A L. n. o ·1607 de 2G de Setembro de 1867 art. 28
autorizou o governo a melhorar o s)'stelllu de arreca
dação deste i 111 posto.

b.-A Circo n. o 303 de 30 de Setembro de 1867 or
denou que se continuasse a cobra~' segunrlo as disposi
ções anteriores até ser expedido o novo Ilegulamcnto.

304.

o Av. de 17 de Selembro de 1868-no Diario O/ficial
de .i, de Outubro-dér.larou que o exequenle prefere á
fazenda, e não é 'ohrigado a pagar este imposto
quando os bens do devedor são insllfficientes. ainda
que não presle o juramento de que trata o gecr. n. o

4·13 de 1.84.5 e Ord. de 5 de 1853, provando conclu
dentementc essa insufficiencia.

305.

o Derr. n. o 4339 de 20 de Marco de 1869 deu novo
llegulamento para a arrecadação. .

306.

A Ilesol. Leg. n. o 17i:J0 de 20 de Outubro de 1869
art. 10

• § 6. o aboliu este imposto (Dim'io Oflicial de 23) •.
Em execução órnente do 1. o de Janeiro de 1870 (Circ.
de 3 de Novembro no Dia1'Ío O/ficial de 6). E con~

seguintemente é devido o imposto das causas senten
ciauas antes desta data, embora depois da publicação
daquella Resolução. (Av. do 1. o de Murço de 1870 no
Diar-io Official de 6 de Abril.)
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CAPITULO III,

Si:;a e meia si:.:a.

30í.

E' isenta de direitos e siza a compra de terrenos
para o hospital e capella do Senhor dos Passos da
cidade do Parahybuna em Minas Geraes. (L. n.O 1051
de 9 de Jl1nho de 1860, art. 2.°) I

308.

A siza de bens immoveis é devida desde qúe o
tontracto é perfeito e acabado, embora não haja es
cril'ltura publica, seestu I\ão é essencial. (Av. n.O 3
de 3 de Janeiro de 1860; Av. n.· 523 de 1865, que de
clarou que a Ord. n.· 4.09 de 1856 não foi revogada
pela de n. ° 235 de 1858; Av. de 27 de Setembro
de 1869 no Diar. O(fi. de 17 de Outubro.)

309.
.

Nos aforamentos em que se dá dinheiro de entrada
ou joia, não é desta devida siza. (Ord. n ,. 185 de
~5 de Abril de 1860.)

310.

Siza é devida do valor de terras, campinas, arvo
redo, gado de criação, instrumentos e utensilios em
quanto unidos ao estabelecimento agricola, e não do>
gado vendido separadamente. (Ord. n.- 84 de 19 de,
Fevereiro de 186'1.)

311.

A siza deve ser paga onde forem situados os bens.
~Av. n.O 97 de 21 de, Fevereiro de 1861).-Maso Av.
n.· 178 de 19 de Abril de ~861 ordenou que fosse
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cobrada a siza no lugar da transferencia do immovel,
quando nenhun. dos contractantes residir no da si
tuação do mesmo. - E a Ci rc. n. i9 de 25 de Feve
reiro de 186'2 declarou que a siza das arrematações,
adjudicações, em inventarias e outros actos judiciaes
póde ser paga no. lugar da situação dos bens ou no
em que tenhão lugar estes actos, como fôr mais
conveniente aos interessados em haver os seus titulos.

312.

a.-Siza é devida da adjudicação de bens em in-.
ventario, e da remissão qllando por outrem que não
o cabeça do ca~al ou o herdeiro necessario. (Av. n.· 404
de 16 de Setembro de 186'1.)

b.-Bem como é devida pelo con.juge meeiro, ou
pelo herdeiro necessllrio, da adjudicação, e da re
missão depois de partilha. (Av. n.· 405 de 17 de Se
tembro e 406 de 18 de Setembro de 1861.)

c.-Bem: parliveis, lançados por inteiro a herdeir.o
com obrigação de repõr aos outl'OS em dinheiro, devem
siza do excesso. (Av. n. o 406 de 29 de Agosto de 1862.)

d. - Bens lancados herdeiro, ainda'necessario, com
obrigação de pagar di vicia do espolio pagão siza. (Av.
n.· 407 de 29 de Agoslo de 1862.)

e.-Qualquer herdeiro, e mesmo o roceiro póde
remir as dividas do casal, sem que fique sujeito li
siza·, com tanto que antes da partilha. (Av. n." 389 de
6 de Selembro de 18G5.)

313.

Da cessão e traspasso de arrendamento não é devida
siza. (Circ. n. O 181 de 28 de Abril de 1862, Porto D. O 183
de' 28 do mesmo.)

Da venda de bens ÍfíDmoveis por escripto parUc~]ar

quando é devida-Av. de18 de Agosto de 18~2 que
suscitou a observancia da Ord. de 8 de Março de 1860
-Jornal de ~3 de Setembro de 4862; Av. li.O 523
de 1865... ' ..
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315.

Dus arljudicações de imrnoveis á Fazenda Provi.n
eial para pagamento da taxa de h~ran(;as e legados
é devida siz'.l. (Resol. de ~onsulta do cons. de estado
de 5 de Janeiro de 18404, Ord. n. ~ 3ílO de 8 de No
vembro de "~58, n." &.88 de 15 de Novembro de 1866,
e Av. n." 250 de 7 de Jülho de 1868.)

, 3tG.

Não é devida siza da indemnizaciio de bernfeitorias
pagas· pelo proprietario ao locatarro por não ser ver
dacreira compra evenda. (Av. de 16 de Abril de 18G9
sobre consulla do Cons. de Estado-no Dia)'. O(fi.
de 12 de Maio.)

317.

Nem da adjudicação em inventario c.om a clausula
de serem os bens arrematados. (Av. de 4 de Junho
de 1869-no Dia?'. Ofli. de 23.)

318.

a.-Re~tituição da siza quando tem lugar.-Ofli. de
17 de Junho de 1862 no JO?'rb. sup. de 28 de Julho.

b.-E' devida a restiluição, ainda que a sentença que
desfaz o titulo te.nha sido sámeote sobre embargos
de 3.·, se nestes se disputou quanto á propriedade
mesma declarando nullo o titulo, v. g., a arrematação.
(Av. de 9 de Dezembro de 1864-no Diar. Offi. de 30
de Dezembro.)

c.-Tambem, se a arrematação é annullada por sen
tença, e não por aprasimeoto das parte. (A.v. n: '142
de 27 de Março de 1865.)

319.
Dos contractos feitos ha main ele 30 ou 40 annos é

devida a siza na razão de 10 "lo, e deve ser paga
na mesma moeda em que o fôr o preço, ou o seu
equivalente. (Av. de 2~ de Agosto de.1~33, Ord. n o H5
de 1851, Av. n.· 71 de 1:2 de Fevereiro de 1863.)
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3:20.

A . iZH púd ü ,01' paga mui to anles de se lavrar il
PS l'ipturn. (OnL n.":..W de '1803, Av. n." 71 de 1863.)

321.

o tabelliãe~ e escrivães ~ão obrigados a remetter
ao Thesouro e Thesounll'ias certidões relativas a
transacções sujeitas á siza, bastando um mappa que
satisfaça o preceito da lei, sob penas de multa e
sllspcnslo. (Ofi'. de 20 de .Junho de 1863-no Diar.
Off. de 5 de Agosto, Circo li.· 372 de 23 de Novembro
de HHH.)

a.-Denuncias por falta de pagamento de siza, pro
cesso, pena, auto~idade compelente para a impôr,
premio no rlenuncwnle. (Av. de 7 de Março de 1864
no Dia/'. O/f. de 13.)

b.-Em caso de fraude contra a Fazenda Nacional
quanto á siza, a pena é a de: L. de 26 de Setembro
de 11857 art. 12, e não a do A.lv. de 1809, ainda
que por acto anterior á dita lei, visto sef esta mais
favoravel; imposta administrativamente, e não mais
por denuncia no Juizo; ante este. só se procederá á
j'ustificação dos factos que dependão de prova tes
temunhal. (Av. n. ° .1 115 de 6 de Maio de 1864; n. o
623 de 1865 in fine, Av. de 27 de Setembro de 18691

-no Diar. Off. ,de 17 de Outubro.)
c.--Â denuncia voluntaria do devedor de impostos,

v. g. de siza, isenta o contribuinte da multa. e pena.
(Av. n.o 298 de 23 de Setembro de 1867.)

d.-A multa referida (de \0 a 30 0/. do valor) deve-se
entender que só é applicavel quando ha fraude ou in-.
tenção criminosa. (Av. n." 128 de 22 de Abril de 1868.)'

323.

( a.-A L. n.· 11)07 de 2~ de Setembro de 1867 re
fQrmou. o systema de impostos, e autorisou o governo"

s. 11
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a expedir Regulamentos, comprehendida a siza sob
a denominação generica de imposto de transmissão
de propriedade.

b.-As Circo n. os 303 e 3,10 de ao de Setembro de
1867 declarárão que ernquanto se não expedissem os
Regulamentos necessarios, se continuasse a oobrança
dos impostos como até então.

c.-Foi expedido o Reg. n. ° 4,355 de .17 de Abril
de 1869, comprl;)hensivo da siza sobre bens immoveis
(V. arts. 1. 0, 2. 0, 3. 0, q.. 0, 5. o, 6. o, 7. 0, 8. 0, 9.", 13.°,
14.°,15.', '16.°, 17.·e 18.°, e tabella annexan ° III);
em vigor no municipio neutro só do dia 3 de MIlIO
em diante. (Edital do Adm. da Reteb. no Diar. On'.
de .28 rIe Abril.)

d.--A venda de terrenos nacionaes devolutos é isenta
do imposto de transmissão. (Av. de 9 de Novembro
de 1869-Dia1·. O{f. de 16 de Dezembro.)

324.

Isençüo dos 1ó "/o pela acquisição de vapores para
sen uso foi concedida á companhia' de navegação
Bahiana. (Decr. n" '1038 de 30 de Agosto de 4852; Av.
de 13 de Agosto de 1869- no Dia)'. Off. de 27.J

325.

Sobre os 5 % e 15 % das transferencias de embar
caçõe , isenções destes impostos, nullidade por faHas,
e penas aos tabelliães, ete. (V. Reg. das Alf. n: 26<i7
de 1800 arts. 671 a 6!H.)

326.

Isenção da me'a siza das embarcações por ~ Oannes
foi concedida á companhia de Jacuhy. (V. Av. de ~5
de Setembro de 1861-no Jornal Sup. de 20 de ltaio.)

327.

À s.i~ de embarcações deve ser paga na proporção
do quinhão ou parte que se compra ou adquire,
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sem altenç·ão ás bemfeitorias que no navio hajão sido
feitas anteriormente pelos compradores. (Av. de 29
de Julho de 1861-no Jo.rnal de 4 de Setembro.)

328.

Aeste imposto ou direitos de 1) % estão sujeitas
todas as embarcações, cujo dominiu se' transfere,
seja qual fór a sua origem I nacionalidade e deno
miBação, aiuda que para serem desmanchadas. (Reg.
cito art. 67'1, Av. oe 13 de i\larço de 1869-no Diar.
Of{. de 4, de AlJril.}

329.

Os cscri vãelii e tabelliães devem remel.t.or certidões
eu mappas das transacções sujeitas ao Impusto dos
5% e 15 % das embarcacões, sob pena. de multa e
suspensão. (Olf. de 25 dê Junho de 1863-no Dia?".
Of!. de 5, de Agosto.)

330.

a.-A lei já citada n. O 1507 de 1861, reformando o
systema de i:mposto~, comprehendeu tambem este sob
a denominação generica de imposto sobre transmissão
de propriedade, reduzindo-o porém a 5 % (art. 19
§ 1. o. n. ° 6), e autorisou o governo para expedir os
regulamentos. .

b.-As Circ. n. Os 303 e 310 de 30 de Setembro de
{867 mandárão qUQ se continuassem a cobrar como
até então, emquanto se não expedissem.

c.-O Regulamento é de n. ° 4355 de 1869. (V. art
cit. supra n. O 323, e tabella n.o IV.)

d.-Na .Côrte a arrecadação pertence á Recebedoria.
(Av. de 4 de Maio de 1869-no Diar. Off. de 2 de
Junho.) .

e.-Para os actos anteriol'c-s ao Reg. cito de 17 de
Abril de 186"9, o imposto é de 15 % e de 5"/. con
fOr.me a legislação aRteriol'. (AV. de 14 de Dezembro de·
1869-no IYiar. Off. de 1.3, de Jáneim de. 1870.) ~
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331.

a.-A arrecadação da meia giza dos escravos fui regu
lada pelo Decret. n.O 2699 qe 28 ae Novembro de 'l~tiO

em execução da L. n. ó '1'114 de 27 de Setembro do mes-
_ mo anno art. 11 § 3.° e 12 § 7.°, que substituiu os 1) 0/.

pelo imposto fixo de WS por cabeça, e fez substaneiul
do contracto a escriptllra ptlblica em lransacç.ões su
periores a 200S por cada escravo.

b.-Mas das vendas anteriores á cit. Lei n.O 014.· de
,1860 a si.za é a de 1)"1. e não a ele 40$. (Avis. de 2'1 de
Janeiro de 1861 lílO Jomal de 1-1 de Março.)

c.-A Recebedoria deve receber a siza dos escrüvos
ainda que não haja escriptura publica e só particu
lar, ficando salvo ás parles o direito de requererem
o que lhes convier. ( Avis. Çle 1) de Fevereiro de 1851
no Jornal de 23 de Março.)

d.-A escriptura é substancial, na fórma da lei \!Hi
ma de 1860, extensivamente a todo o Imperio por
ser uma disposição geral; mas o imposto de 4.0r~ só
se entende para o municipio da côrte, porque nas
provincia5 elle é provincial. (Circ. n.O 2'19 de "'7 do
:Maio de 1861, avisos de· 17 e 20 de Maio de ,1861 no
Jo'mal de 26 deJunho.)

e.-A taxa dos 40$ é proporcional á quota do va
lor que no escravo alguem tenha, quando pCl'len~a

a divel'sossenhoI'Qs.(A. n.o 371 de 13- de Junho de '18(j.I.)

332.

O Decr. n.O 2833 de iJ2 de Outubro de 1861 llHe
rOli o reg. cil. n. o 2699 de 1860, em execução da ler
n.01149de186iJ art. :j,0§2.on.03, determinando: 1.°
que as escripturas de compra e venda. de escravos
podem ser lavradas cumulativamente e sem depen
dencia de distribuição pelos tabelliães .de notas, es
crivães do civel e de paz; 2. ° que nas escriptllras c
nas cartas de arremalação, adjudicação, etc. hasta re
ferir em extracto o pagamento do imposto.

333.

Dissolvida uma sociedade e recebendo o sacio de
industria (que nenhum capital trouxe para ella) es~·
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r.ravos pertencentes ao outro 30cio e que com ol1es
eutl'iÍl'u para a sociedade, é devida a meia siza por
bel' compra. ( PorL n. '177 de 26 de Abril de 1862.)

334..

a.-O illlposto referido deve ser pago no lugar onde
fOr lavrada a escriptura, ainda que os escravos sejão
de lugar diverso, v. g. na Recebedoria do municí
pio neutro se n~ste fôr passada il escriptura, posto
que elles sejão de alguma fazenda da provincia.( Part.
n. 216 de 20 de ~]aio de '1862, Av. 11.2'17 de igual data.)

b.-Conseguintemenle não tem lugar a reslitui~ão del
]0 ás provincias ( e vice-versa), se pelo facto de se pas
sar ti escriptura na côrte e municipio neutro fôi' o im
posto cobrudo oe:ste como renda geral.( Avis. 11.

0 265
de 'III de.1 unho de '1862.)

335.

Este imposto foi tambem compl'ellendido na reforma
da lei n. '1507 de 11867, e o decr. n. 435 V de 1869 deu
regulamento, sob a denominação geral de ímpo to de
transmissão de propriedade, substituidos os 40,~ IJor
;.,"10 (V n.o 323 supra, o tabella n. V.)

336.

oünposto de transmissão de propriedade compre
hende unicaménte os que erão da relJdageral. (Avis. do
'I. ° de Maio de ,1860 no Dim'io 0llícial de 2 de Junho.)

CAPITULO IV.

lJiTe'itps de insimla!;ão de doação.

337.

Dispensa de insinuação de doação é preciso que seja
expressamente concedida por autoridade competen
te-Exemplo vê,se na provis. çle 17 de Abril de '1820
Coll. Nab.
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338.

Doações podem aceitar o Monte de Soccorro e Caixa
Economica da Côrte. (Decret. n. 2723 de 1861 arts.
26 e 38. )

339.

Os direitos de insinuação de renda vitalicia devem ser
cobrados sobre o total de 10 annos. (Avis. n. 92 de 23
de Fev. de 1865. )

34.0.

As Provincias e Municipalidades não estão isentas da
insinuação e dos direitosdella. (Av. n.0518 de9 de
Novembro de 186·1, Av. n. o 337 de 2R de Agosto de
·t866. )

3H.

Tambem as doações á Fazenda Nacionat, quando.
excedentes á taxa legal, são suj.eitas á insinuação.
(Av. citado n.o 337 de 1866.)

3.42.

Paga esses direitos' o acquirente ou beneficiado.
á semelhança dos legados. (Arg. da 1.. de 30 de No...
vembro de 18t1, § .i3 da tabella; Decr. n. ° 4355
de ~869 art. 8.°)

34.3.

a. -A L. n.° 1507 de 26 de Setembro de 1867, refor
mando o systema de impostos, comprehendeu tambem
este sob a denominação geral de imposto de trans
missão de propriedade.-As Circs. n. os 303' e 3'10 de
30 de Setembro de 1867 mandárão que, emquant~

não fosse publicado o Regulamento, se continuasse
na cobrança como até então.-:O Decr. n. o 4355 de
f7de Abril de 18690 regulou. (V. arts. L·,~.o,3.·
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n.· 2, arls. 4.·,5.·,6.· n.02, arts. 7.°,8.°, e 13.·,
14.·, 15.°, .16.°, 17 .•, HLo; e tabella n. ° II. )

b.-Deve ser pago antes da escriptura, transcreyen
do-se nesta o conhecimento (Av. de 30 de Outubro
e de 9 de Novembro de 1869-D'iar. Olfi. de 14 de
No.vembro e 16 de Dezembro); Mas o sello antes da
insinuação. (Av. cit.)

CAPITULO V.

Direitos de habilitação'lJara have1' hemnças.

344.

Estes direitos são de 4- % ab~intes.tàdo, e de 2 "lo
quando por testamento .. (Port. n. ° .123 de 14 de Março
de 1860.)

345.

Dos descendentes (e ascendentes), ainda que haja
habilitação, 'não são devidos, s. c. herdeiros neces
sarios. (Port. de 21 de Janeiro de 1863 no Diar. Ofli.
de 19 de Março. )

346.

Deduzem-se do liquido que ficar depois de dedu
zida a decima ou taxa da herança e o seBo propor
ci(JDa1. (Circ. n. 0, 136 de 24 de Março de 1860. )

347.

São devidos de habilitações para receber heranças
de defuntos e ausentes, quér por testamento, quér ab
intestado, seja {allecido, seja somente ausente. (Av.
n.· ~92 de 3 de Maio de 1860.)

348 .

. ,Mas não o são das simples justificações de quali
dade hel'edítaria de que trata o Reg. de 15 de Junho
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tTc '1859, neln quundo n10 ha 011 não se deve exigir
a habilitação para a successüo e a entrega dos bens.
(Av. ciL n. O ,192 de 4860.)

349.

São devidos do acto judicial ainda que arreca
dação se não lenha feito, sendo aliás caso della. (L.
de 30 de Novembro de '18~··1 tabeUa § 43, Av. ciL
n. o 192 de 1860; decisão do Administrador da Rece
bedória da Côrte de 4 de Agosto de 1864, no inven
tario dofil1odoRobertoDiogo Kenny, J. M. la 3. 3

V., EscrivãoFrança.)

350.

A L. já·ciL n. o 1507 de 1867 comprehendeu este
imposto no numero dos de transmissão de proprie
dade. -o Decr. n. o 43155 de 1869 o abrangeu tambem .
(V. art. 1. O)
, Mas foi elle absorvido pelo de transmissão por ti
tulo successivo ou testamentario, não obstante ser
aquelle geral, e este não, desde que na tabella não
ha outra designação especial nem taxa alguma a tal
respeito; portanto virtualmente abolido ou substituido
na phrase da ci t. L. de 1867 art. 19: e com razão, por
não ser justifieavel semelhante imposto, verdadeiro
addicional ao da taxa das heranças, e só de taes
habilitações aliás obrigatorias ou forçadas.

CAPITULO VI.

Outros direitos.

35.1:.

<Novos e velhos direitos de actos judicíaes. (V.
Av. n. o 192 ,dê 3" de Maio de 1860'.)
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352.

(L-De novos e vclf10s direitos das corporações de
mno-morta se ordenou a cobrança, e a fiscalisaçüo.
(Circ.n.0230 de 20 de !\laio de 18GO.)

ú.-Novos direitos são devidos de compromissosde
irmandades, confrarias, e ordens terceiras decre~

tados pelas Assembléas Proviuciaes; e o seno, con
forme a data e execução do compromisso. (Av. n. °
30U de 26 de Agosto de 1863. )

353.
Decima urbana addicional ele corporoç'ão de mão·

morta deve pagar 11 irmandade a quem forüo legac10s
predios com orrus. (i\.v. n.o 511 de 20 de 10vembro
de '1860.)

354.

o Hospital tilos Lazaros é isento de decima urhana.
(L. de 15 de Novembro de 183'1 art. 51 § 6.0,L. de 20 de
ÚuLubro de 1838 art. 219., Reg. de 16 de Abril de '184·2
ürt. 3. 0, decisão do Minis{erio da Fazenda de 5 de
Junho d'e 1863.)

3G5.

A L. de 27 de Setembro de ~ 860 art. 12 § S.O
mandou que para a decima urbana vigorasse a demar~

cação feilu pela Camara l\1uni-cipal da CôrLe nos termos
elo art. 4..° da L. de 27de AgosLo de '1830. (V. Avi o ele
27 de Agos,to de 1869 no Diario G/ficial de 8 de SeLem~

uro. )

356.

a.-,\. decima addicional{que até agora só aITectavtl os
hens de raiz das corporações de m. m. fez-se exLensiva
aos de associações, bancos, etc. (L. de 26 de SeL~mbro
de 186'7 art. 17-.) .
b.~Ma della forão isento~ os ediflcios das praças de

commercio·. (L. n. 1725 de 29 de Setembro de 4869 no
mario Onic·ial do 4. °de OLltnbl'o. )

,t :?
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t.-Não silo a cll' sujeitos os ccmilerios 011 sej;io
publicos ou parLiculares (,t\i o de 17 de Setembro de
1869-Diario 0flicia,/, de ·12 de Outubro.)

357.

Oimposto de cnsas ele leilões e modas é renda geral
nas Provincias da Bahia, Pernambuco e Maranhão, e
no munici pio neu Lro nas ou tras é provineial. (Ci rc. n. 283
de 2;) de Junho de '1363, explicada e cleslmyulvida em o
Av. adu. de '13 de Fevereiro de '18üL)

358.

Ao imposto de lojas estão sujeitos Of! pholographos.
(Aviso n. 429 de H> de SeLembro de 18G3. )

35!L

;\Iatricula de escravos independente de exhihi~úo de
tilulo foi permiLLida na Côrte, pagando 40$ por ada um,
salvo il propriedade a quem fosse. (L. D. ,1177 de '1062
arL 26.)

3GO.

Della e da taxa annll\1l n50 é isento o escravo maior
de 50 anrros. (A.. n, ° 353 de 'IOde Setembro de '1866.)

361.

a.-AL. n. 1507 de 26 deSelembro de '1867, reforman
do o systema de impostos, comprehendell e alterou a
maior parte dos até então conhecidos, creOtl outros, e
autorisou o go'reruo a expedir regulamentos, etc.

b.-As Cires. n.O 303 e 3·10 de 30 ele Setembro de ·1867
mandárão quese continuas em fi cobrar como anterior
mente, até que se publicassem os respectivos Hegula
mentos, aquelles que ficarúo dependendo destes.

c.-A decima addicioTIul de prcd ias das corporações de
mão morta, e de outros ora a ella sujeitos se rnandou
cobrar desde logo e nu rtlzflo de 1g "10 ao anno. (Circ. n.o
308 Lie 30 de Setembro de 1867.)
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d.-A taxa <1e escravos igualmente (Circ. n: 309 de30'
de Setembro de '1.tW7, n. 3'15 de 1861), dependente"
porém, a nova matricula do regulamento. ~Circ. Gil.)

e.-Decima urbana, igualmenle, assim como ada legua
além da demürcação, e a addicionul. (Circ. n. 313 de
~1867.) _ .

r-Forão designados os limites p'lra o lançamento ria
net:Íma da leguâ e. Luxa ele escravos na Côrte e Nictheroy,
(A. n. o 314 de '1867.)

3132.

oDecreto' n. o 3977 de ,12 de Oulubro de H:lG7 regulou
o imposto sobre os vencimentos, etc. Mas aRes. Leg. n.O
1750 de::lO rle Outubro.de 1~G9 art. 1. o §6. o aboliu esLe
imposto (Díal'io OfTicíal ele 23); em execução só do 'I."
de Janeiro de '1870. (Cire. de 3 ele Novembro de 186!}
DiCLl'io OfTicíal ele G. )

3G3.

oDee. n.O 3986 de ;23 ele Ontubro- de 1867 regulou
o imposto sobre u docu da t~lrundegil da CorLe.

o Deereto n: 4·129 de28 de Dezembro ele 4867 .çegllloll
ncobrançadoimpostopessoal.-(Av. n." 270 de '1868
(os moradores das· ilhas tambem estão sujeitos a elle
dadas as condições geraes); Circo n. O" 3:26 e 327 de 20 de
Agosto de ,1868 (resolvem duvidas quanto a jorna
leÍl'os eoutros); Iles. L. de 20 ele Outubr·o de '1869 arL.
1.°§ 6. o (amplia aos empregad os pubJ icos, etc, abol ido o,
imposlo sobre vencimentos, etc); só do iJ ." de Janeiro de
1870. (Circ. de3de Novembrode18G9.)

365.

o Decr. n.? 4"129 de 28 de Murço ele 1863 regnloll
a nova rnülricula e cobranca da taxo. nnnual dos es
cravos.-Explicado nos Avisos li." :270 de 24, de Julho de

,.
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1863 (a taxa dos eSCI'üVOS da legua ·além da demarcação
para a deciIDa urbana comprehende os das cidades e po
voações respectivas ~ a dos escravos das ilhas proximas
do municipio tambem é devida, se alIas se acharem
comprehendidas na demarcação para.o imposto); Av.
Circo de '19 de Março de 1869 no DiCL1'. O(fi. de 7 e 17 de
Abril. (não se deve cobrar de povoações que não lenhão
pelo menos 25 casas habitadas e proximus umas das
outras.)

366.

a.-O Decr. n. O 4·345 de 23 de ~lar-ço de 1869 (lJiar.
0ITL de 8 de Abril) regulou a arrecadação do imposto
sobre profissões e industrias; o qual comprebcndeu
e substituiu o de lojas, casas d.e modas, de moveis e
outros generos fabricados no estrangeiro, o de des
pachantes, corretores, agentes de leilões, etc.

b.-Naavulinçiio da taxa proporcional deste imposto
não se levará em conla o valor dos instrumentos de pro
ducção. (nesoI. Leg. de 20 de Outubro de 1869 art. I) •o

.§ 8.° Dia?'. O(fi,. de 23.)
c.-As xarqueadas são sujeitas ao imposto, equipa

radas ús fabricas de rellnação de assucar. (Av. de '\0 de
Dezembro de 1860 no Dicw. O(fi. de 30.)

3Gi .

a.-O Reg. do se1l0 n. o 43iH de 1869 declaroll
no arl. 72 sem vigor os §§ 5 a 31, 33 U 41,45 a 48
da tabella annexa ii L. de 30 de Novembro de ;184. 11,
o art. H da L. n. o 503 de 1850, os arts. 57 e 58 da
L. n. O 602 de 1850, e quaesqller outros sobre direitos
novos e velhos e de Chance\.laria nas Relacões.

b.-Consegllintemente os das folhas corridas, que só
devem pagar o sello de 200 réis por folha. (A.v. de
80 de Oulu.bro de tlS5\) Dia?'. O(fi. de 14.de Novembro.)

368.

AL. de '18G1eoBeg. n.O 436;) de '1869, sobre irn~

po to çlc trull missão de propriedade, comprehendCrão
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alguns, v. ~., o novos llireitos de di pensa da lei
ria amortização, licença para subrogação de bens ina
lienaveis (V. art. 4." e tabellu n." VI e X), e creOll
outros, v. g., du constituição de emphyteuse e sllb
cmphyteuse, cessão de privilegios, venoa em leilão,
illTernatação e adjudicação de bens moveis, e quacsquer
netos translativos de dominio sujeitos ú transcripção.
(V. Reg. arl. 3." n. oS 7, 8, 9 e 1'1 ; e tabcllas n. o. VII,
YlU, IX e XI.)

369.

o Drcr. 11." á-3iS6 de t.:l~ de Abril de 118GO regulou II

arrecadação dos emolumentos das Hepartições Publicas,
que passárão a ser renda do Estado pela L. ciL de
11867.

AO TITULO V:

C.~rITULO I.

Conflicto ele j-Ul'isdicção.

370.

Conilicto no caso de aITectar-se ao Poder Judi
ciario questão já decidida pelo Administrativo, e em
outros; força das decisões administrativas, sua exe
cução, etc. (Decr. n.O 251,8 de 10 de Murço de '1860,
approvado pela L. n.· 1H4 de 1860, al'L 12 § 110.)

371.

Conilicto de jllrisdicção entre autoridade adminis
trativa e judiciaria, entre a Tilesouraria e o .Juizo dos
Feitos. (Ord. n." 90 de 4860, Av. de 1(2 de Dezembro
de 1860-no Jomal de 28 de Janeiro de '1861.)

372.

Conilicto de jnrisdicção em caso julgado já ndmi
ministrativamente. (Av. de 27 de Dezembro de 1860
-no Jornal de 11 ele Feyereiro ele ,( H61 .)
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373.

ConGido enlre o Juizo dos Feilos c. o Municipal,
exoneração da Fazenda, ele, (Av. de 15 de Fevereiro
de 1864-no Dia?'. O/li, de 9 de Março.)

374.

Competencia ela alltoridude adminislraliva e judi
ciaria. (Av. de10'de Março de '1864-no Dictl'. O/fi.
de 20 do m smo; Av. Ut~ 29 de 1\lureo de 1864 em
addilamcnto tiO de 9 de Fevcroiro-uú Diar. O/Ti. de
'Ii) de Abril.)

375.

A' Autoridade Judicial comi elem as quc .. tõcs de pro
priedade e posse. (Av. n. U '13 üdLi. de 1i) de Fevereiro
de 18G~.)

376.

Ao Jlliz dos Feitos, islo 6, ao Poder .ludiciario per
tence conhecer lle rcclamaçôes sobre contractos feitos
pelas provi neias com particulüres. (.\ V. 11. o H de ~G

de Janeiro de 1807.)

CAPITULO IY.

Conlr(/;bando. mnllas cl'iminaes e disciplinares, indem
uilwfeio de damno ca'usado.

a.-Sobre loterias e rifas foi promulgada a L. n. °.1099
de 18. de Setembro de 18fi'O, para cuja execução foi
expedIdo o Regulamento TI. o 2874 de 31 de Dezembro
de '186 I; sob pena de prisão, muHa, e perda dos
bens e valores que forem objecto das prohibidas.
Tues bens, serão arrematudos, no Juizo (los Feitos, e
o seu pl'oducto recolhicl0 ao Thesouro e TlltSoururias
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para terem o destino ahi designado; assim como o
tia mult3. (L. e Reg. cit.)

b.---De lotcrias provinciacs não podem ser vendidos
bilhetes na càrte sem liceor;a do governo, ex~epto as
do Rio de Janeiro. (Av. 11. o 61:. de JI de Dezembro de
·18G 1 .)

~178 .

A indemnt a(:ão de darnno por delicto commetlido
contraaFêlzr~nda deve ser perlida poraCt;úo ci,el, prece
dendo u competente avaliação ou liqnidação, e obser
vndo o Av. n. o t83.de ·18:54-. (AV. n. o GO de 3 de l"eve
reiro de 18G3.)

3i9.
I

A defeza, em juizo criminal, de cscravo da nação in
cumbe úAdm inistrnçüo ; mas não está u cargo dos Procu
radores Fiscues( c dos fcito ), excepto se eplizer e puder;
deve-se nomear advogado, se o promotor publico for
impedido, e nüo puder verificar-se tl providencia do
Av. de 2i· de Novembro de ,1852. (Av. de 31 de Outu
bro ue H)(jG-llu Dia/". O/fi. de 18 de No\crnbro.)

380.

Os objectos nrljudicAr.los á Fazcnda em sentença por
crime de contrabando elevem ser entregues á Alfan
dega e'yendidosahiem hasJ.apubliea. (Av. de'I2de
Março de 186G no-Dia/". O/fi. de Gde Muio.)

381.

a.-Todas as multas que erão até agora applicadus
a bem das Municipalidades passárão.u ser renda do
Eslado(L. de 26 de Setembro dc '1867art. 27).-E
pura sua eobrança foi expedido o ReO'. n. o IH 8,1 de G.
de Muio de oJ 8G8. (publicado no Dia/'. O/fi. de 20 de
Junho.) ,
b.-~Ias não se comprelleodem as multas comminu

das em leis c l'egul11mento [Jrovinciacs, nem em lei.
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frgulal11entosoll posf.ura~ mllrú ipnes. (Av. n.O :12G de 20
ele Abril de 18G~.) .

c.-O producto do qllebramento das fianças prestncla~
em faytJr dos réo pura. e livrarem sollO perleneia
ás Camaras Municipae como multas; e hoje ao Estado
(L. cit. de 1807 ). Portauto o deposilo de apolice ,elc.
para taes fianças acha-se comprehendiuo no § 3. ° cio
art. ti.odo Dec. cil. n.O 4181 de 1868. (Av. de ri de
Fevereiro de 1859 no--Diwr OnL de 2 de Março.)

d.-As multas, a que as municipalidades lenhão ad
quirido direito anteriormente ao Heg. ciL n.O 4..JI8·' de
18G81hes peltencem por não ter a lei eifeito retroactivo.
(Av. de 29 de Outubro de tI ~G9-110 Dia/'. Oni. de H de
Novembro. )

CAPITULO V.

ilhbltas administTativas.

382.

a.-A multa por. faUa do registro de tel'füS deve Sl'!'
cobrada executivamente, e tamberú o póde ser adminis~

tralivamente. (Av. n. ° H9 de 3 de Abril de 1860.)
b.-A muHa por essa falta deve ser uma só, qnando os

terrenos são situados na mesma freguezia; mas devem
ser tanta, quantos forem os situados em diversas fre~

guezias, que se deixarem de registrar. (Av. II. ° 278 de
23 de J unho de 1860.) .

383.

Amulta administrativa, sendo verdarleira penn, pó,., ;
ser perdoada pelo Poder loderador. (Av. n.O 4!l de29
de .Ianeiro de 1863 sobre consulta do Consélho rle
Estado. )

384.

a.:-'A execuçüo na multa administrativa deve ser feila
no juizo que f'àl' competente, segundo a materia, não



no.i 11 ilO das execllçõcs crimi naes. (Av. n. ° 492 de 23 de
Outubro de 186iL)

b.-A muHa administrativa imposta por autoridade
administrativa(v.g. nos terillosdo aft. 6. o daL. de
2.2 de Agosto de 18(0) não póde ser alterada pelo
Juiz dos Feitos ou pela Autoridade Judiciaria. cuja
intervenção se limita á execução para se fazer elfectiva
a sua imposição; o contrario seria confundir as juris
dicções, manifesta usurpação de é\ttribuições, desequi~

libr'io e desharmonia. (Av. n. ° 292 de 1) de Agosto de
1868. )

CAPI'f 'LO n.

Prisão arlmúti.strativa.

385.

Sobre prisão contrá ulcançados pura com a Fazenda,
suspensão de empregados, competencia. etc,-V. Decr,
2548 de 110 de Março de 1860, approvado pelo art. 12
§ 'IOda lei elo orçamento de 1860.

386.

a.-Reclamação contra a prisão por alcance foi in ...
deferida pelo ministro da fazenda. (Av. n. 126 de 19 de
Março de 1860.)

b.-'-A. prisão administeativa imposta a responsaveis
alcançados, e a relaxação della são actos da exclllsi-'
va compelencia da autoridade administrativa. (AV.
n. 362 de 4,. de Agosto de 1862.)

387.

Decretada ella pelo ministro da agricultura contra
o caixa da eSlrada de ferro de D. Pedro 2.°, e inter ....
pondo este o recurso de habeas-cofpUS, não conhecêrão
delle a relacão da côrle (Acc. de 8 de Feyereiro de

• 13
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~8(7) nem a supremo tribunal dfl justiça. (;\ec. ele
iJ3 de Fevcreiro·dito)-V. Jornal, Dia-r. O/fie., c Cor.
MeTe. dessa época.

388.

Pristío ndminislrnLiva foi orrlcnndil pelo trib. do
lhesaul'O conll'U 11m e. crivilo (ia juizo de pn por não
enlrar para os cofre. com (l importanciu do sello prlo
me.smo arrecadaria. (Ordem de ·18 de Junho de 1868
-Dia?'. Ome. de 10 de Ago to.)

AO TITULO n.

S'elltcnft1S, ]Jrecaloria.~, titnlog a tloC1/.JIlcntos vil/dos
llo estrangeiro ("')

389.

a. -,\ circo de 20 de Mürço rle lSGO, expedida pelo
Minislerio da Justiça em consequencia do Av. de
'19 de .Janeiro do ~lini. teria da Fazenda, snsci
tau a observancia elos A,:isos do ,(. o de Oulubro de
1847 e ~o ue Abril de IS.}!J sobrc pilrtilha , contrac
tos, actos, precatorias e olltros titulas vindos do es
tran~cil'o, c prohibe dar-lhes execllçuo sobretndo
quando oITen ivos das leis e regulamentos do Impc
rio cm rclacão u bens de defuntos c ausente, taxa
de heranças'e legados, etc. permittindo-o unicamente
nos termos elos a\ isos referidos .
. b.-:\ias li circo de 114 de Novembro de ·18G:>. ( Diar.
O/fie. de n) (mpliou o disposto no cito Av. de
HH7 e 18Hl qunnto fi pl'ecatorias vindas elo cstran
geiro, sõmcnte quando rclaLivas a actos probntorios
de processo .

(') V. Dil'eito illtcrna~LOllal lJl'ivado -J10r J. A, P;mCnl:l nu no
18G3.
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:390.

Oe; tilulos vindos do eslrangeiro que tiverem de pro·
c1uzir eJ1'eito no Imperia sdo sujeitos ao sello pro
porcional e fixo re pectlvos. (l:ire. n. H7 de 7de
Outubro de 18GI; e Purt. n. 4·1,6 da mesma data.)

391.

Ocl.lral1ol' 011 tnlor nomendo f01'<1 dp Imperio VaI'
ôlltorirladc competente deve ser admiltido nello a rc.
c]uel'er a bem UO seu tllleli.ulo e P'lll'iltelado como legi
li mo represcntill1 te li estes. ( Av. n. '\ 'i() ue .\ 7 (k
Abril de 18GI- obre l'CSOlllciio dl" consulLa ria seccõcs
reunidas de.ill li<.:a e [azcnJa do con 'elllO de estaLlo.)

3a2.

a.-Nas convenções consulares e nccorllos interpre-
_ tativos com u Frünça e outrns naçõe !la di posições

relutivas a actos ue ultima vontade e entre rims. mes
mú compl'ehensivos de bypothecu, partilhas amigaveis,
suas forrnaliuades. ex.equibilidade, etc. ( V. as con
venções, no appeoclicc.)

b.-A nova lei hypothecaria de ,I SOl, eseul'egnlamen
lo de ,1865 igunImen le con t6m d isposic;ões sobre bypo
lhecas celebradas nos consulados do Imperio, e de
claruo sem effeito quanto a bens situados no Brasil,
salvo: ,\." os lrütüdo.; 2. 0 enlre brilsileiros 011 a favor
de hrasileiros, senclo com as condições e solenmidn
descia mesmalei.(V. L. n. '1237de·1804aJ't. 4"§~,"
c Decr. n. 3653 de '18ô;) art. L.9.)

3D3.

(L-A exlr:lclicçilo de criminosos não pór.1e ser con
cr.dida senuo por expressa cietcrminac.ào do governo.
a quem compele apreciar se ellu ten·llugür por tra
tado. accordo. 011 prax.e fundada em reciprocidade.
(Circ. de ~g de Julho de 1808 -no Diar. DI/ie.
de 31. )
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b.-Exlrac1icção ajustada com u Fl:nnçu-V. notu!'
reversaes de 23 de Abril e Dde Maio de 1866, de 5 e 8
de Fevereiro de 1868. (Relat. de estrangeiros oe 1868
a pago 'In7, de ·1869 a pago 200.)

c.- Nas convenções consulares com a França, Italia,
Hespanha Portugal tambem se ajustou sobre captu~

ra e entrega de desertores dos navios de guerra e mer
cantes de suas nações.-E deste assumpto dà noticia
o mesmo relatorio de 1869 pago O-seu appenso pago
203, suscitando-se a exacla observancia 11as mesmas
convenções.



· . . . ~ . . .. .
Art. 3. 0 O Tribunal do Tl1eso\1ro exerce jurisdicção pri

vativa e improrogavel a rcspeitu do julgamento das contas,
impo ição de penas aos responsaveis, e dos demais nego
cios enumerados no artigo preceLlenle. As suas decisões terão
a autoridaile e força rle sentença do Trihunaes de Jus
tiça. (Decr. de 29 de Janeiro Lle 1850 art. 25.)

· . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 8. o As decisões das Tlle ourarias de Fazenda, profe

ridas cm materia contenciosa e Llisciplinar, concernentes
ao!: respon:aveis para com a Fazenda Nacional, terão a auto
ridade e rorça de sentença dos Tribunacs ue Ju liça, e serão
executorias LlesLle log contl a os Dlesmos responsaveis.

· . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 38. Se qualquer Juizo ou TribuuJl de JustiçJ co

nhecer de alguma questão que Lleva ser, ou tenba sido deci
uida pelos Tribunaes ejuri~dicções administrativas na fórma
ueste Decreto, as autoridade competentes promoveráõ im
mediatamente o conOicto de jurisdicção, nos termos do Reg.
n,0124 de 5 de Fevereiro de 1842.
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3 nico. O: PrO::lll'adol'CI; Fiscaes podem e devem interpô\'
recurso rara o Conselho de Estado, por intermedio ela Se
cretaria de Estado do. Negocios da Faz lda, das decisões dos
Presidentes ne Provincia qne, nos ter':"I-, da ~. a arfe do
art. 25 do citado neg., declararem não ter lugar () conl1icto.

Art. 39. Os Juizes e Tribunilcs, a quem por qUJlquer
fórma forem presentes as decisões do Tribunal do Thesouro
e Thesourarias de Fazenda, não poderão tomar conhecimento
dellas, revo"'a -as, ou interpretaI-as, devendo remetter,
em prejuizo da execução as duvidas que oecorrerem á au

toridade admini trativa competente, se lhe parecerem pro
cedente .

Art. 40. Nas execuções das decisões referidas no artigo
antecedente, não 'e admittiráõ liquidações, ou compensa
cões c de conto!'l, feitos judicialmente; podendo os interes
ados requel'cr à antoridadc administrativa competente o

quc entenderem a bem do seu direito:

lllm. e Exm. Sr.-Sendo certo que, contra os principios
estabeleeidos na Legislação do Imperio, se tem mand~do

cumprir cartas precatorias, instrumentos e contractos pas
sados em paiz estrangeiro, qne tendem a nullificar as dis
posições da mesma Legislação, e sobrelurlo as dos regula
mentos sobre a arrecadação das heranças jacentes; cumpre
que V. Ex. recommende ás autoridades judicia rias des a
Provincia a fiel obseryancia do Aviso do 1.0 de Outubro de
184:7, annexo ao de 20 de Abril de 181,9, declarando-lhes que
não podem dar po se, por ser illegal, a quaesquer interes-
ados, que. c apresentem fundado. m partilhas, contracto,

trausac(jões, ou outros instrumentos celebrados em pai7. es
trangeiro no intuito àe preterirem- e disposições concer~

nen te aos ben' de defun los e ausen tes, ou de evi ta r-se o
inventa -io judicial dos nens para pagamento da decima de
heranças e legados, na fórma dos reglllamr.ntos fiscnes, pro
cedenl1o-se ulteriOrmente na fórma da Lei.

Deu guarde a V. EX.-João LILstosa da CUllha Paranagllá.
-A S. Ex. o Sr. Presidente da Provincia de ....

(*) o ,-iso constante de ta CíI'cul:\r foi expedido em consequcncia
do A,-j o da SecI' turiu da Faz nela de 1') d Janeiro de 1860.
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Av. de 2S de "'mlbo ele :tl.§OO.

Tendo chegado ao meu conhecimento por omeio da pre
siLiencia da provincia do Rio de Janeiro de H do corren te,
n. o 4:18, que contra a mesma provincia fõra extrahida uma
certidão para cobrança executiva da quantia de 8;)760 de
divida provenien te dos fóros rela tivos ao exercicio de ::>5-~6

do terreno a ella per tencen te, n. o 43 da rua da Praia de
ictheroy; e sendo necessario tomar uma providencia a este

respeito para que não se repita semelhante prol;edimento:
declaro a V. S. que, embora não haja lei expres a que re
gule a execução administl'ativa das <Ieci ões proferidas quêr
pelas jurisdicções administrativas, quêr pelas jndiciae , sobre
dividas dos municipios e pl'ovinr:ias, e contra elles: todavia
dos arts. '3. 0 ia ~ 5.·, ii ~§ 3. 0 e 4. 0 do acto :td<Iicional e do
art. 23 da lei de 26 de lI1aio ue :l~40 ácerca da contabilidade
provincial e municipal resulta que a via executiva por sen
tença, seja qual fór a autoridade que a proferir, ê in ompa
tivel com o procedimento administrativo consagrado pelas
citadas leis, visto que este exclue aquella: que o paga
mento de taes dividas, qualquer que seja a natureza do
titulo que provar a sua legi timidade, não póde rea lisa r-se
senão mediante os tramites marcados nas leis e regula
mentos concernentcs ao systema da contabilidade provincial
e municipal, as quae taci tamente derogárão quaesquer dis
po.ições que autol'isassem a fórma da exacção jndicial; e sem
que, por conseguintc, mediante reclamação ás autol'idades
competentes, sejão as dividas incluidas nos orçamentos, ca
bendo das decisões que negal'em essa inclusão os recursos
legaes pa ra os superiores legi timos, ou pal'a aS corporações
respectivas: e por ultimo que, attenta a impossibilidade legal
do pagamento das dividas de um modo distincto do que fica
indicado, a applicação da via executiva importa consequen
temente uma injustiça, uma illegalidade e notoria e insana
vel nullidade.

E releva observar que o principios expostos deixão em
pé, por dependencia de medida legislativa, a questão da com
petencia para declarar devedor o E tado ás provincias, ou os
municipios, a qual se continuará a regular conforme o texto.
pl'eciso Llas di 'posições vigentes, mantida a distincção entre
a declaração do cl'edito e a creação do titulo, e a sua verifi
cação ou liquidação administrativa, sendo que por outro lado,
dada uma preterição das mencionada disposições, prevenido
se acha no art. 7. o § 4. o da lei de 23 de Noyembro de t8H,
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e arl. 24 e se.;uintes do regulamento de t> ue Fevereiro de
i8í2 o meio legal do conUicto de jurisdicção para reivindi
car em taes casos a competen ia da autoridade administrativa.

Deus guarde a V. S, -Angolo lIfuni:r da Silm Ferra;:;. -Sr.
Director geral interino da contabilidade,

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se ex.ecute a Re'o
lu~:ão seguin te da Assembléa Geral Legisla ti va.

Art. i. o O direito que regula no Brasil o estado civil
dos estrangeiros ahi residentes sem ser por serviço de sua
nação poderá ser tambem applicado ao estado civil dos filhos
d.esses mesmos estrangeiros nascidos no Imperio, durante a
minol'idade sómente e sem prejLlÍzo da nacionalidade reco
nhecida pelo art. 6. 0 da Constitui(;ão. Logo que estes filllOS
chegarem á maioridade co tra rãõ no exereicio do s direi tos
de cidadãos brasileiros, sujeitos ás respectivas obrigações na
fórma da Constituição e das Leis.

Art.2. o A estrang-eira que casal' com Brasileiro seguirá
a condição 0.0 marido, e . emclhantemente a Brasileira que
casar com estrangeiro eguirá a condição deste. Se a Brasi
leira enriuvar, recobrará Slla condição brasileira uma vez
que declare que quer fixar domicilio no Imperio.

Arl. 3. o Ficão revogadas as disposições em contrario.

Dem·, n." 2S,l~ de :1.9 de Set~mb:i"o de :l.S80.
( eguBamento das Aftfl:todegas.)

Art. 208. As mercadorias ex.istentes nas Alfandegas, ou
:Mesas de Rendas e seus armazens intel'llos ou externoB, nos
entrepostos e depositas, ou trapiches alfandegados e nas em
barcações sujeitas ã fiscali 'ação só poderão ser embargadas,
seque- iradas, ou penhoradas, emquanto nelles permane
cerem, no seguintes casos:

LO De execução para pag-amento de dividas da Fazenda
Nacional.

2. ° De arrecadação de hens de defuntos e ausentes, nos
termos da respectiva legi lação.

3,° De exccu0ão a flue e referem os art. 527, 619 c
78' elo Couigo do C mmercio,
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4.° De penhora nos Lermo do arl. 520 do Reg. D.O 737
de 25 de Novembro de 18':)0, guardada a disposição do art. 266
do presen te Regulamen to.

Art. 585. O assignante da Alfandega, em pagamcnLo da
metade da importancia dos despachos que tiver de atis
fazer e apresentar ao Thesollreiro, poderá pas ar billletes
a prazo de 4 até 6 mezes.

~ 1.0 Este bilhete erá escripturado em fárma mercantil
segundo o modelo annexo a este regulamento.
.. .. ..

~ 5 ° Na falta de pagamento, o premio do bilheLe será
devido na razão dupla a contar da data do vencimento,
ficando além dis 'o o assignan te sujei to ii pena do art. 737
(a), e a proceder-se contra elte e seus fiadores na fónna
da legislação fiscal.

. . .... .. . . . .
Art. 586. Aos donos ou consigna tarios das mercadoria de

que trata o n.o 3.° do art. 584 será permittido passar bilhetes
sendo assignanLes; e, não o sendo, letras mercantis de 4
a 6 mezes da data, pela importancia dos direitos a que
estiverem sujeitas as referidas mercadorias (o).

. . . . .. ..
Art. 587. Os bilhete a que e referem os artigos ante

cedentes g-ozaráõ de todos os privilegias concedidos pelo Alv.
de 1.3 ele Novembro de 1.756 22 e Tit. 16 Pute La do Cad. do
Com., no que lhes f(lr applicavel, emais legislação em vigor.

Art. 588. A letras mercanLis de que trata o art. 586
ficão equiparadas ao bilhetes da Alfandega em tudo, e go
zaníã das mesmas vantagens e privilegias que são inherentes
a estes e <is letras passadas pelos devedores da Fazemla Na
cional, na fÓl'ma da L. de 1.3 de Novembro de 1.827.

Mt. 589. O fiado!' do assignante, ou abonador da letra
de que trata o art. 586, ou de quaesquer outros autorisados
pelo presente regulamento, que satisfizer a importancia dos
bilhetes, ou letras passadas por quem [(lr responsavel, fi
cara pelo facto do seu pagamento abrogado de de logo em
todos os direi Los, acções e privilegio que competem á Fa
zenda Publica, em virtude das leis e regulamentos fiscaes
a re.-peito de taes Litulos.

.. .. .. .. - .. .. .. .
Art. 739. O bilhetes da Alfandega gozaráõ de Lodos os pri

vilegias inherentes aos titulas de divida activa da Fazenda

(a; e1" riscado da maLricula de a ig-nallle.
(b) Com a!> condiçõ ti xir:idas nos ~ 'J.O c 2.° de Lr artigo, C sc-

gUlll10 O modelo respeclivo IjllC acolllpauha u neg-ulalllcllLo.
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Publica e dos que lhes forão especialmente conferidos pelo
Alv. de 1.3 de Novembro de 1.7;)6 § 22 e art. 874 ~ 1..0 do
Cod. do Commercio.

. . . . . . . . . .. . ".
Arl. 741. Não sendo pago um bilhete, ou let!"a, reputar

se-hão vencidos todos os do me mo assignante que existirem
em cofre ou em circulação, e proceder-se-ha á cobrança
deIles na fórma das leis de Fazenda, contra os assignantes
seus abonadores, endossadores ou fiadores.

m~eCll·. 11. o ~S9~ de 2S de ~4)vembl'ode §G@.

Para a boa e'{ecução dos art·. H § 3. o e 1.2 ~ 7. o da Lei
n. o H1.4 de 27 de Setembro do corrente anno, Hei por bem
Decretar o seguin te :

Art. 1.. o O imposto da meia siza estabelecida pelo Alvará
de 3 de Junho de 1.809 § 2. 0 será arrecadado na razão de
quarenta mil réis por cada escravo que por qualquer modo
fó!" vendido, permutado, adjudicado, arrematado, dado ou ce
dido em solução de divida, ou alienado em virtude de re
nuncia, e qualquer outra trrtnsacção equivalente ã comp!"a e
venda, ou troca. (Lei n. o 1.H4 de 27 de Setembro de 1860
art. :12 ~ 7. o e ar t. 1.5 do Regulamen to n.· 1.;):1 de H de
Abril de 18~2.)

§ :1. o Exceptuão-se da regra acima estabelecida: 1.. o a al
forria de qualquer escravo, onerosa ou gratuita, qualquer
que seja a fó!"ma do acto por que ellaseefIectue;2."as
compras de escravos feitas pela Fazenda Nacional.

~ 2. 0 Ficão comprehendidas na disposição do pa!"agrapho
an tecedente as compras, arre ma tações e adj udicações, 01:1.
outro actos que se realizarem com a clausula de ficarem li
bel' los os escravos desde logo.

Art. 2. o Pagar-se-lM sómente metade do imposto da meia
iza: L o das compras de escravos pertencentes à Fazenda
acional, feita' por particulares; 2. o das adjudicações de

escravos á Fazenda acional nas execuções fiscaes.
Art. 3. o A escriptura publica é da substancia de todo e

qualquer contracto de compra e venda, troca e dação in 50
lutt~m de escravos, cujo valor ou pl'eço exceder de 200I~OOO,
qualquer que fór o lugar em que taes contractos se celebra
rem ou efIectuarem.

§ i. o As escripturas serão lavradas por ordem cbronolo
gica em livro especial de notas, aberto, numerado, rubricado
e encerrado na fórma da Legislação em vigor, pOI' Tabellião
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de notas legitimamente constituído, ou por E crivão de Paz
nos lugares designados pelo art. '1. ° da Lei de 30 de Ou tubro
de 1830, e conterão, além das declarações exigidas pela Orde
nação Liv. 1.0, Tit.. 78§§ 4-.O,5. o e 6. o eTiL 80§7.0,os
nomes e moradas dos contrahentes, o nome, sexo, côr, ameio,
ou profissão, estado, idade e na turalidade do.escravo, e quaes
quer outras qualidades ou signaes que o possão distinguir.

§ 2. ° Da escriptura se dará traslado ao comprador na fór
ma e dentro do prazo da Ordenação Li v. L" Ti t. 78 §§ 17
e 18 e mais Legislação em vigor.

Art. 4. o O CaD trac to cle compra e venda, troca ou dação
in solu.t'U1n de escravos, cujo valor ou preço não exceder de
200~OOO, poderá ser celebrado por e.'cripto particular, assig
nado pelos contrahentes e por duas testemunhas (art. 19 do
Regulamen to n. ° HH de 11 de Abril de 1842), e conterá
todas as declarações exigidas no 1. ° elo artigo antecedente.

§ Unico. Esta disposição, 11a parte relativa ás declarações
exigidas pelo citado' i.0 do artigo antecedente, fica exten
siva ás cartas de arrematação e adjudicação.

Art. 5. ° .Ficão prohibidos, sob pena de nullielade, o con
tractos feitos am virtude de carta. de ordens on por procura
ções que não sej50 especiaes para os mesmos con trac tos.

§ UnÍGo. As procui'üções especiaes de que trata o presente
artigo não poderão ser aceitas em Juizo ou fóra deIle sem
designarem o escravo ou escravos por seus nomes e conterem
as demais declarações exigidas no ~ L o elo art. 3. °

Art. 6. ° A arrecadação da meia siza será feita pela Recebe
doria do Município da Côrte de todos os contractos de compra 
e venda, troca, adjudicação, arreI1latação., dação in solntwn,
~ alienação em virtude de renuncia on de qualquer outra
transacção equiva len te á compra e venda ou troca, que se
celebrarem ou tiverem lugar no mesmo municipio.si. ° Apresentando o bilhete ou guia do Tabellião ou E.
crivão, que tiver de passar a escriptura publica ou carta de
arrematação ou adjudicação, e paga a meía siza, dar-se-ha á
~arle um coahecimento numerado, contendo a pagina elo
lIvro da receita, o nome e morada do comprador ou do novo
possuidor, nome, sexo, CÔ1', omcio ou profissão, estado, idade,
e naturalidade do escravo, imporLancia do imposto pago e
em que especie, e o dja, mez e anno elo pag-amento .
. § 2. ° O conhecimen to do pagamento do imposto da meia

siza, ou certidão da Estação fi cal por que conste a isenção
le&,al, deverá ser incorporado de verbo ad verbum nas es- .
Cf1pturas e cartas de arrematação ou adjudicação (Lei n. °
1H4 de 27 de Setembro de 1860, art. :1.237.°), sob pena de
responsabilidade para o Tabellião ou Escrivão, que deixar de
transcrever os referidos conhecimentos, além da nullidade
na fõrma do Alyará ele 3 de Junho de 180939.°



~ 3." O~ c.ontractos que e c lnbral'Cill pOI' escl'ipto pani
clIl:1t' na fórma do :ll't. fL ° pagal'áõ o imposto dentro ue
trinta dias contados da data do escripto, sob pena de nuUi
dade nos termos do Alvará de 3 de Junl10 de 1809, .: 8."
e 9.°, devendo a E tação fiscal averbar no papel de venda ai>
folhas, livro e data, em que Qca lançada a receita, e daI' á
parte o respectivo conhecimento na fórma do ~ 1." do pre
sente artigo.

Art. 7." Nas venuas juuiciaes tambem e deverá pagar o
imposto da meia siza no prazo do artigo antecedente ~ 3.°,
contado da data do auto de anemataçào, lia publicação da
sentença de adjudicação, ou de qualquer outro acto judicial,
sob pena de nullidade na fórma do Alvará de 3 de Junho
de 1.809 8."e9."

Art. 8." Os que no municipio da Côrte não tiverem pago
o imposto da meia siza dos escravos que houverem adquirido,
incorreráõ na multa de 10 a 30 por cento do valor do escravo
vendido, repartidamente entre o vendedor e o comprador (Lei
D." 1H4 de 27 de Setembro de 1.860 art, U , :J."), a qual
será impo. ta pela Recebedoria uo Municipio na rórma do
Regulamento n." 2~~1 de 1.7 de Março do corrente anno,
salvo aos multados o recurso legal para o Tribunal Superior,
e terá a applicação marcaua no 9." do Alvará de 3 ue Junho
de 1809.

Paragrapho unico. A autorisação por escripto para a venda
de escravo ou escravos, que contiver recibo ou quitação do sen
preço, ou de adiantamento deste, ou vice-versa, com renuncia
de qualquer valor superior ao recebido, aLI sem eUa, ou com
declaração de correrem por con ta do Conetor, Agen te ou
encarregado da venda os risco elo escravos, cm todo o
caso, e quando outros meios não concorrão para o reconhe
cimento da fraude ou simulação da venda; dará lugar á
imposição da multa de que trata e'te a!'ligo, ainda que tal
autorisação seja acompanhada ele procuração especial na fórma
elo paragrapho unico do art. 5."

Art. 9. n As que tões de I'e tituição do imposto da meia
siza, bem como todas as que eli serem respeito á obrigação,
applicação, isenção e arrecadação do mesmo imposto, ão
da competencia da Recebedoria elo Municipio, devenelo de
cidir-se, com o recu!' os legaes, na fórma do Regulamento
n." 2551 de 17 de l\Iarço deste anuo, approvaLlo pelo art. 12
3 tO da Lei n." 1H~ de 27 ele Setembro do corrente anl1o.

Paragrapho unico. No ca os de restituição do imposto de
meia siza de escravos se observaráõ as regras estabelecidas
pela Legislação em vigor a respeito da restituição da siza
elos bens de ra iz.

Al't. 10. São solidarios ao pagamento do imposto da meÍa
siza da compra e venda dos escl':lVOS que se houverem ce-
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lebrada ;J Lé a da La da pllblicacão do presen te Decreto no
Municipio da COrte, o comprador e o vendedor. O vendedor
do eSCl'élVO só Ucaeá desonerado desta responsabilidade, se
tiver entregado o escravo vendido ao comprador á vista
da r[uiLação do imposto passada pela Uecebedoria do Mu
nicipio. (Art. 8. 0 do Decreto n. O 411. de 4 de Junho de 1845.)

ArL. H. A pena da meia siza em dobro, estabelecida no
art. 17 do Regulamento de 11 de Abril de 18~2 para o
que votun tariamen te denunciavão a omissão do pagamento,
continuará a ser applicada, no caso por elle previsto, aos con
trac los celebrados an tes do dia 1.5 de Ou tubro <lo corren te
;Jnno em fIue teve execução na Receb,edoria do Rio de Ja
neiro o art,. 12 ~ 7. U lia Lei n.O 1H4 de 27 de Setembro
do mesmo anno.

Art. :1.2. As auloriuades judiciaes mandarão levar em con ta
no preço dos escravos arrematados ou alienad03 por qualquer
outro aclo judicial, a importancia que os arrematantes ou
outros adquirentes pagarem da taxa dos mesmos escravos
para obter o conhecimento da meia siza na conformidade
do art. 21. do Reo'ulamento ele 11 de Abril de 1.8lâ, ainda
C/ne a mesma taxa comprebenda outros escravos lJor se
acharem incluidos cm UlUa só matricula.

Art. 13. Os Tabelliães serão obrigados a remetter ao T11e
souro Nacional, nos mesmo prazos em que envião a re
lações das transacçües sujeitas ás sizas, uma relação eX:1cta
e circumstanciada de todas as tr:1nsacções obC'igadas á meia
SiZil de que tiverem lavraclo eseripturas.

Paragrapho unico. O mesmo farão os Escrivães a respeito
das arrematações, adjudicações e outros actos judiciaes que
Lenbão se realizado em execuções ou pendencia de seus
cartorios.

Mt. 1.4. O;; Júizes de Direito em 'correição examinaráü
. e os Tabelliães e Escrivães cumprirão as disposiçõe esta
belecidas no arligo antecedente, impondo aos remi so a
peuu de uspensão até o cumprimen to deste dever.

Art. W. Ficão revogados os arts. 1.6,1.7, 1.8,23,2.' parte,
e 29 do Regulamento de H de Abril de 1.842, e art. 8. 0 do
Hegulamenlo de 4 de Junho de 1.84:5, bem como quae~quer

ou tras disposições em con traria ás do presen te Regula.mento,
que terá eITcito e vigor oito dias depois ue publicado no
periodico em que e pllblicão os :1etos ameia s.

2
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Decr. n.O ~.OS tle '.Id de Dezembl'o de :lSGO.

Jtcgulamon to pOl'a a al'rccada~ão no mnnioipio da CÔI'lo da taxa de heranças e
ICl{ados cm cunfol'midade du art. 46 da Lei II.° 514 de 28 110 Ollluhro

<de :IB~8.

CAPITULO I.

iDA TAX.\. DE JIBR.\:'oIÇ.\S E LEGADO. E S A QUOTA.

Al'l. L° A taxa de l1eranças e legados é o imposto devido
:la Estado pela transmissão da propriedade por titnlo de
. uccessã-o 1egi tima ou testamen taria. (AI v. de i 7 de Junho
de 1.809, ~ 8.· e 9.")

Art. 2." A quota do imposto será deduzida (citado Alv. de
1.7 de Junho de 1.809, c Reg. de 4 de Junho de i8!1:5, art. 6.°)
pela fórma seguinte:

. 1.0 Pela transmissão por testamento a herdeiros ou le
,Ira tarios, que uão forem ascenden tes ou t.l escenden tes do
testador, se pagarâ a taxa correspondente á decima do valor
da herança ou legado que elIecLivamente e arrecadar .

. 2.° Pela tl'an missão a herdeiros abintestado, que não
forem ascendentes ou descendentes do fallecido, mas parentes
até o 2.° gráo inclusive, na J'órma do Direito Canonico, pa
gar-se-ha a quota igual á dccilUa lia herança que realmente
c arrecadar.
São parente. collateraes ou transversae.5 dentro do 2.° gráo

para 'erem ,.ajeitos :6mente ao imposto da decima de herança
havida abintestado:

1.0 Os irmãos.
2.° O sobrinho filhos de irmãos.
3.° Os tio irmãos dos pais.
4.° Os primos lilhos dos tios, irmãos dos pais.
: 3.· Pela tran mis~ão a parentes do falleciclo intestado

fó ra do 2.° grâo, se pagará a taxa igual á 5." parte da herança
por elles arreGadada.

4.° Pela tran mis ão abintestado ao conjuge sobrevivo
se pagará a taxa igual á 5." parte da IJCrança por elle arre
cadada, alva a disposiç50 do ~ 2.°

Art. 3.° A disposição do artigo anteceuente qnanto aos
ascendentes e descenLlentes refel'El- e aos herdeiros necessa
rios ou forçados. (D cr. n.O 1.3!J,3 de 8 de Março de 1.854;
Ordens n.· 68 de (j de Fevereiro de l8~6, e n." HO ele 31
.d Março d' 1. :jS.)
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~ to Os lllhos naluI'aes reconhecidos por escriptura pu'
bl1ca Ou testamento nos termos da Lei de 2 de Setembro de
i8~7 pagaráõ a taxa que fól' devida quando em Juizo fór
con tes tada a sua qua lidade, salvo o direi t.o de resti tuição
provando o seu direito e qualidade de herdeiros forçados.
(Ord. L. 4.°, Til. 93, e Lei de 1:1 de Agosto de '1831.)

§ 2.° Os ascendentes e descendentes' por afTInidade não
pagaráõ o imposto, se a acquisição se realizar bavendo com
municação de bens: os adoptivos porém reputar-se-hão es
tranhos para os etl'eitos deste Regulamento.

S 3.; Os filhos do primeiro matrimonio, que herddrem de
seu irmão predefunct.o nos termos da Ord. L. 4.° Til. 9,1 ~ 2.°,
estão sujeitos á taxa de heranças e legados. (Av. dei3 de
Janeiro de 18M.)

Art. 4,° No caso de curadoria e successão provisoria na
fórma da Ord. L L°, Til.. 62 § 38, Regimento do Desembargo
do Paço § [i0 e Reg. n. ° 2433 de 1[i de Junho de :I.85D, art. 1~7,
a taxa será devida, salvo o direito de restituição apparecendo
o ausente.

Art. [i.o Â. doação causamol'tis, por ser equiparada a le
gatlo, fica sujeita ao imposto, quando se veril1car na época
do fallecimento do doador, ou testador.

CAPlTULO II.

DA ISE:'{çlo DA TAXA DE IIEI1ANÇAS E LEGADOS.

Art. 6.° São isentos do pagamento da taxa:
1." As heranças e legados de propriedade ou usufructo

deixados á Santa Casa da Misericol'l.lia, aos Expostos, ao He
colhimento e Hospício de Pedro II, como partes integrantes
do seu Instituto (Alvs. de 28 de Setembro de 1810 e de 20
de Maio de 18H, Hes. de 13 de Dezemhro de 1831 e Decr.
n. ° 1.017 de 4 de Dezembro de H352), e ao Hecolhimen t.o de
Santa Thereza fundado pelo Decr. n. ° 931 de :1.4 de Março
de 1852. -

2. ° Os premias ou leg-ados deixados aos testamenteiros,
9ue não excederem li viu Lena testamen taria, pagando-se o
Imposto elo excesso,. quando taes premias e legados ex.cederem
~ mesma vintena, sendo para este fim arbitrada na fórma
elo Decr. de 3 de Julho de 18n4, (Hes. do L o de Julho de 1817.)

3.° As heranças ou legados consistentes cm apolices de
fundos publ icos geraes, ou provinciaes que gozarem dos
privilegias daquellas, se o~ fallecidos el'ão dellas possuidores,
c bem assim cus juros. (Lei de 15 de Novembro de 1827.
art. 37.) ,
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4. o As nIrorl'ias ou doações de liberdade feitas cm te ta-
menta c os legados deixados para csse [imo . .

5. ° O. legados de propriedade ou usufructo delx;~dos as
Ctlixas Economicas, Montes-pios, Oll de soccorl'O, e soclCdades
de SO(;C01'1'OS mutuas, creadas em virtuue da Lei n," 1083 de
22 de Agos to de '18~0.

CAPITULO m.

D.\. AnfU:CAD.\ÇÃ(; I~ FI C.\LIS.\(í.O DA TAX.\ DE llElU:.'IÇAS
E LEGADOS.

Art. 7.° Tol1as a<; llcl'anças, ou sejão de testamento, ou
abintestal10 no municipio da Côrte, cujos herdeiros e Jegata
rios tiverem ele pagar taxa, serão inventariada:;, avaliadas
e p1l'tilhadas, com audiencia <.lo Procurador da 'Fazenua do
Juizo elos Feitos ou do seu Ajudante. (Reg. de 28 ele Al.Jril
de 1.842, arL LO)

~ Unico. A partilha dos ])ens poderá eITectuar-se amiga
vermente, satisl'eito previamente o imposto devido na fôrma
deste Regulamento.

Ar t. 8. 0 OProcurador da Fazenda por si, por seu Aj uelan te,
c pelo Solicitador a quem. dará as instrucções nccessari:\s,
assistirá a todos os acto!'; da arrecadaç~o e inventario, para
fiscalisar a exactidão da descr ipção, e avaliação dos bens, das
declarações do inventariante, das despezas attendiveis, e da
certeza das dividas ac livas c passivas, e para requerer quan to
(jonviel' á expedição elo mesmo inventario. (Citado Heg. de
28 de Abril de 1842, art. 2.°)

Art. 9.° Os Juizes perante quem se proceder á arrecadação
e inventario dos bens dos falJeciclos, testados ou intestados,
de que se deva pagar taxa, ou seja a reCJuel'imento de parte,
ou ex-omcio, ol'denaráõ previamente a citação e audiencia,
do Procurador da Fazenda, sem embargo, nem prejuizo ela
assistencia e promoção que pertença ao Promotor dos Resí
duos. tCitado Reg. art. 3.°)

Art. W. As avaliações dos bens nos inventarias em que
e deva pagar a taxa erão feitas por louvados, nomeauos a

aprazimento 'la. partes e do Procurador da Fazenda nos
termos da Ord. L. 3. 0 TiL. 17 (Reg. de 15 de Junho de 1.859,
ar t. 36.)

Art. 11. A cobrança do ímpo to se effectunrá logo que
se possa liquidar directamente pelo inyentari'o, em qualquer
estado delle, ou esteja J·iquida pelo te. tameHto a sua impor
tallcia. CArl. 2.° do Reg. de 4, de Junho ele 184;),)
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.: Unico. Nenhuma partilua se julgará por sentença, ne
nhuma llCrança ou legado, ainda mesmo de usufrllcl:o, poderá
ser en tregue, nem se passará ou receberá qu ilação, sem
constar o pagamento do imposto devido pela fórma marcada
neste Reg-ulamento. (AI v. de 17 de Junho de 1809, ~~ 8. o e 9. O)

Art. 12. OProcurador da Fazenda, achando que o in1posto
está em termos de se liquillar, requerera que se proceda ao
calculo respectivo ou conta, e que para seu pagamento. se
arrematem do espolio tantos quantos bens forem necessano ,
excepto no caso de usuIructo, cm que se procederá do modo
detennillajo nos arts. 1.3 e seguintes.

~ L" Se algum benleiro ou interess~do se oITerecer a pagar
ii importancia devida ao Thesouro, e effectuar o pagamento
em moeda conente dentro de 48 horas, não terá lugar a
arrematação de que trata este artigo. .

~ ~.o Nas arrematações de bens para pagamento do impo. to
segulr-se-hão os termos das execuções fiscaes no mesmo JUIZO
do inven tario. (Arl. 1.1 do Reg. de 28 de Abril de '1842, e
arl. 9." elo Reg. de 4 de Junho ele 184v.)

Art. 13. Consistindo as heranças e legados, não na mesma
propriedade, mas em usufructo, os berdeiros e legatarios po
L1erão pagar o impos.to ou por uma vez sómen te, ou em
pre. tações annuaes. (Art. 12 elo Reg. ele 28 de Abril de 1842.)

Arl. 14. Se os herdeiros e legatarios preferirem pagar a
·taxa do usufructo por uma vez sómente, e quando a he
rança ou legado consistir em bens moveis e semoventes
não exceptuados no art. 1v, a taxa do usufructo será co
brada na razão da decima sobre metade do valor em que
forem arbi trados nos respectivos inven tarios, com declaração
porém de que os escravos menores de 12 annos o ó ficão
sujeitos ao imposto depois de completarem esta idade. (Arl. 1.3
do citado Reg. de 'ifi42.)
. Art. 1.v. Se os berdeiros e lega la rios preferirem pagar o
I1nposto em prestações annuaes, será a decima deduzida do
rendimento annuo do objecto deixado em usufl'ucto, e paga
pela fórma seguinte:

~ L" Se os bens deixados em usu fruc to forem pred ias
sujeitos á decima urbana, se pagará annualmente a tax<J (~o
seu. üluguel liquido, ou do seu valor estimado\ deduúdos pn
melro 10 % equivalentes á dec1D1a urbana e ás despezas
do concerto ú reparo. (Arl. 1.2 ~ L o do citado Reg. de
i8't.2, e Av. de 1.3 de Janei 1'0 de 1857 o)

~ 2. o Se porém não forem sujeitos á dccima urbana, a .
taxa sera devida do rendimento por que es,tiverem alugado,
ou do preço por que poderão alugar-se, no caso de serem occu
I~ados pelos mesmos uSllfructuarjo , proceuendo-se para esse
ltm ao competenle arlJitramento. (CilaLlo nego de i842 art.
j 2 ~ .2 o ")
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':l 3. ° os usufructos con is ten tes em funuos de Com
panhias ou sociedades, qualquer que seja a sua natureza ou
denominação, se deduzirá o imposto do rendimento liquido
annual, que couber aos usufructuarios em rateio, fazendo-se
a conta á vista do respectivo dividendo, e, no caso de o
não haver, pelo ultimo balanço, ou contas das mesmas Com
panhias ou Sociedades. (Ci tado Reg. de 1.81,2 aI't. 1.2 § 4.°)

S 4. ° Nos usufructos de dinheiro o imposto é devido
dos juros. da Lei, quando o usufructuario o conservar em
seu poder, ou do juro estipulado ou corrente, no caso de o
ter em gyro. (Citado Reg. de 1S42 art. 1.2 ~ 5.°) \

Art. 16. O arbitramento uma vez feito não poderã ser
renovado durante a vida dos usufructuarios, salvo provando
que os bens tem diminuido considera velmen te de rendimento.
(Citado Reg. de iS!/'2 art. 1.4, e Av. de 1.3 de Janeiro de 1857.)

Art. 1.7. Para se fazer a cobrança da taxa das herança
e legado do usufructo, de que trata o artiO"o antecedente, o.
Frodurador da Fazenda promoverá o cumprimen to das dispo'
sições testamentarias, e o herdeiro, ou legatario apresentará
na Recebedoria a guia passada nos termos do art. 43 e
rubricada pelo Procurador da Fazenda, e só á vista da decla
ração feita em uma das vias da guia de estar aberta a conla·
para o pao"amento annual da taxa pelo competente Empre
gado podera verificar a en trega da herança ou legado.

Art. iS. Quando f6r preciso o arbitramento em algum
dos casos dos artiO"os an teceden tes, será fei to por louvados no
meados pelo Administrador da Recebedoria, e por este confir
mado, com recurso para o Tribunal do Tbesouro Nacional, a
arbitrio das partes que se julgarem lesadas, dentro do prazo
leO'al contado da data da intimação que lhes será feita do ar
bitramento, nos térmos do Regulamento n.o 2551 de 1.7 de
Març.o deste anno. (Art. 1.6 do citado Reg. de 1.S!/'2. e Av. de
~3 de Janeiro de 1.857.)

Art. W. Havendo éntre as dividas activas de herança
algumas que se possão reputar incobraveis ou de dimcil li
quidação por insolvabilidade, fallencia ou outras circums
tancias dos devedores, é permi ttido que os herdeiros paguem
o imposto sobre o producto das mesmas dividas em hasta
publica no Juizo do inventario, ou renunciem as dividas
para exonerarem-se do pagamento da taxa, recolhendo-se os
1'e peclivos titulas ao cofre dos depositas publicas.

Paragrapho unico. Se os devedores réhabilitarem-se, serão
os ti tulos entregues aos in teressados, quando os reclama rem,
satisfazendo previamente a tax.a, ou prestando fiança idonea
pltt'a pagal-a em prazo razoavel.

Art. 20. Quanto aos ti tulos de fundos publicas e acções
de Companhias ou Sociedades E ·trangeiras ou Nacionae~,

alva a ui posiç.:io do art. 6.° ~ 3.", será a taxa regulada
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pela co tação méd ia no dia do fallecimell to do tes tado ou in
testado.

Paragrapho unico. Se os titulos de que trata esteartigo não
tiverem cotaçãoJ observar-se-ha a respeito delIes a regra ge
ral prescripta no art. 1.0.

Art. 2'1. Das deixas e legados commettidos em segredo
pelos testadores nas cartas chamadas de con ciencia pag:Jr
e-ha a taxa na fórma estabelecida pela Resolução de 26

ue Julho de 1813.
Art. 22. O imposto não é extensivo aos fmctos e ren

dimentos havidos depois do l'aItecimento dos testados ou in
testados. (Alv. de 9 de Novembro de 1.7M; Ordem n." 163
de 12 de Ou tubro de 1850. )

Art. 23. O augmento de valor que tiverem os bens desde
a morte do testado ou inte"tado até a época do pao"amento
do imposto será attendido a favor da Fazenda Nacional para
delle se pagar a taxa devida; bem como o será em prejuizo
da me ma Fazenda a perda de valor no caso de ruina total
ou parcial dos bens de que se compuzor a herança. (Ordem
n.O '163 de 12 de Outubro de 1850.)

Art. 24. A favor da Fazenda Publica correráõ os juros
legae desde que se completar um anno dr.pois do falleci
menta do testado ou intestado, sem que se tenha pago (}
imposto, salvo se na fórm:J da Legislação em vigor o t.empo
para o cumprimento do tcstalllent:> fór maior, ou o da con
clusão do in ven tar ia prorogatlo.

§ Unico. Os juros serão cobrados conjunctamente e do
mesmo modo que o imposto.

Art. 2t5. O te talUenteiro ou inventariante moroso é
pessoal e solidariamen te responsavel pelo i mposto e seus
Juros J guardada a disposição do artigo an2ecedente. (Res. de
:H de lilaio de 18t1.)

Art. 26. Af'. arrecadaçõesJ inventarias e partilhas serão
feitas pelos Juizes da Provedoria, dos Orphãos, e do Civel,
conforme a legislação existente, quando se lhes der principio
dentro de trinta dias contados do fallecimento do testador.

§ Unico. Se dentro deste prazo se não tiver dado começo
á anecadação e inven tal' ia, o Procurador da Fazenda obri
gará os testamenteiros, administradores, e ca]Jeças do casal
a virem fazêl-o no Juizo Privativo dos Feito~ da Fazenda, e
ahi se seguiráõ os termos expostos no art. 10 e seguintes.
(:\rt .7." e 8.° do citado Reg. <le 18~2.)

Art. 27. O que fica di posto nos artigos antecedentes é
extensivo a todas as arrecadacões e inventarias actualmente
pendentes em "que houver dirida de taxa de herança ou le
gacia, e não tiverem sido julrrados por sentença na époça da
puhlicação de te Rf'gu!amenlo. (Arl. 9.° do citado 11eO".
dr. 18'~2.)
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Art. 28. O Pl'ocul'adol' ela Fazenda, pelos meios a seu aI·
cance, procurará ter noticia de todas as herancas de falle
cidos, te tado ou intestados, de que se devão taxas, p3l'a
prOOlOVel' os inventarias e partilhas, na fÓl'ma d09 arts. 1.0 e
seg-uin tes, cOl'l'espondendo-se com os Parochos e Juizes de Paz
e Subdelegados do municipio para lhe fazel'em a parLicipação
!.los que fallecerem e deixarem heranças, examinando 05
Cartorios dos Escrivã 5 dos Juizos da Provedoria e do Cível,
e os livros da distribuição, todas as vezes que julgar neces
sario. CArl. 1.0 do ciLaUo Reer, de 18~2.)

Art. 29. Os testamentos flue fOl'em abertos no municipio
da Côrte, ou nelle tiverem <.le er cumpridos, lorro depois de
registrados, deyeráõ ser presente:> á Recebedoria do Muni
cipio, para inscreyêl·os no livro competen te, la nçando-1I1es
a verba <.la apresen tação assignaeb pelo Administrador.
(Arts. 17 e 18 elo citado Reg. de 1.84L)

§ Urlico. l\enbum Testamento se poderá mandar (lefjni~i·

vamente cnmprir sem que onste que e lenha feito a re
ferida remessa e inscripção, e o Juiz que o contrario.f]zer
i ncorrerá na mulI.a li e 50~OOO a 1001)000. CCi tado ar L. 1.7.
do Reg. de 1842.)

Art. 30. Ao Escrivão elo Juizo ela Provedoria de Capellas
e Residuos que deixar Ue fazer a remessa dos te. tamentos na
f6rma do artigo antecedente dentro cle 8 dias da data do re
gistro, que der certidão, ou praticar qualqucl' outro aclo re
lativo a te tamento flUO não e teja inScl'ipto na Recebedoria,
será impo ta a multa de 25." a 50;), além das penas em que
incorrer pela ]'e~ponsabilidatle. (Ar!.. 17 do citado n.eg.
de 18í:L)

Arl. 31. .Ta Recebedoria elo Municipio se fará a in crip
ção elos testamentó,; de que trata o art. 29, ainda mesmo da
queltes que não instituirem herdeiro e lugatarios sujeito
á taxa.

~ L o O titulo ela inscripção constará do numero que lhe
competir, nome do te tador, naturaJitlade, estado, profi ão,
data do obito, residencia ao tempo deste, data ela abertura
lia testamento, nome do testamenteiro e prazo concedido
para o cumprimento das disposiçüe testamentarias.

2,0 orão designados os herdeiros e lcgatario. por seu
nomc , natureza da lterança ou legado, com especiflcação do
que con istir em dinheiro, apolices, acções, ben moveis se
moventes, e de raiz, c outro. clreitos.

~ ::lo o Abonar.: e-hão na inscripção os parramen tos da taxa
á med iela quc e ver iO arcm.

Ar t. 32. Os Escrivães do, J ui zos, per;! n te quem se pro
ceder á arrecadação e inygntal'io dos bens los fallceirlos
abint.e. tado, ajas hcl'lcil'os doyão pagar ta'(u, silo obri
gado' a 1',IIlCtl 'rá E'I:ll;âo fi'i~CJI o:; ill\' nl.ario$ 10:),'0 lIep i~
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do enr:ert'amento dos mesmos, e o que ueixal'em de fazer
incorreráõ em uma mal ta de 25~ a 50,000 por cada in'
ventario.

§ i. o Os Juizes ordenaráõ, quando os Escrivaes o não
tenbão feito, essa remessa sob as penas do paragrapho
unico do ar t. 29.

: 2. 0 Emquanto não c.onstar do proce so que esta forma
lidade foi preenchida, não se poderá, sob as penas deste
artigo, julgar a partilha, extrabir formaes, certidões de
quinhões, nem passar, ou aceitar quitações judiciae.. (Arts.
ii do presente Regulamento, 1.9 do citado Reg. de 1.8~2,

e 4. 0 cIo Reg. de 4 ele Junho de 1845.)
Art. 33. No principio de cada trimestre a Directol'ia

Geral do Contencioso remetterá ao Procurador elos Feitos
um extracto da in cripção que 5e tiver feito no trimest're
anterior na Recebedoria do IIlunicipio, para proceder á di
ligencias que lhe incumbe o presente Regulamento. (Art. 5. 0

do Reg. de 4 Junho de 1845.)
Ar L. 34. A cO])l'ança das taxas devidas de herança já

inventariadas e partilhadas, será promovida pelos meios exe
cutivo, á vista de certidões extrahidas na conformidade
das Lei em vigor, depois de iu cripta a divida nos livros
competentes do Thesouro acional. (Art. H do citado Reg.
de 1842, o art. 9. 0 do citado Reg. de 1845.)

ArL. 35. O usufructuarlo actualmente lljeito á taxa
poderão pagar o imposto sobre o usufructo na fórma do
art. i3, requerendo-o ao Juiz do inventario, com audiencia
do Procurador da Fazenda.

ArL. 36. O usufr:.Jctuarios poderão pagar a taxa por uma
vez sómente na fárma do art. 1.4 em qualquer tempo, ainda
me'smo depois de abertas as contas de' usufructo na Rece
J)edol'ia do Municipio, não devendo porém levar-se-Ihes em
conta o imposto em divida.

Art. 37. A cobrança da taxa do usufruclo, no caso em que
e tiver aberto a conta na Recebedol'ia cIo Municipio aos

Jlet'deiros e legatarios para pagal-a cm prestações annuaes,
erá realizada á boca do cofre, no mez de Junho de cada

anno, annunciando- e e te prazo por edi tae- com a neces
uria anticipação.
Art, 38, Nenhuma conta de taxa de u. ufructo aLerta na

Recebedoria do Municipio se poderá fechar a requerimento
L10 lJerdeiros ou lega taríos, . em que estes provem achar-se
cxlincto o usufruclo, mediante declaracão da Autoridade
judicial no inventario respecti\'o, flue ilão será feita sem
mostrar-se pago o imposto ven 'ielo até êl exl.incção elo mesmo
u url'ucto.

3
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CAPITULO IV.

DI POSIÇÕES GERAl:: •

ArL. 39. A taxa das heranças e legado recalie sobre todos
os bens, qualquer que seja a sua natureza, moveis, semo
ventes ou immoveis, direitos e acções, compl'ehendidos os
titulas de fundos publicas ou acções de Companhias ou So
ciedades estrangeiras, com tanto que tenbão pertencido ao
defunto no momento de sua morte.

Paragrapho unico. Exceptuão-seda disposição ueste artigo
os bens immoveis, moveis e semo-vente situados em paiz
estrangeiro.

Art. 40. São Gomprehendido nas di po ições do presen te
Regulamento para o pafTamento da taxa das heranças c le
O'ados os estrangeiros (Lei n.O 3i7 de 21 ele Outubro de 1843,
art. 31, e Heg. ele 4 de Junho ele 18~;) art. 1."), e uclles
se cobrará no me. mo casos, e pela mesma fÚl'lna por que
se cobra dos naGÍonae .
. Art. 41. O elireito do '1'11csouro á percepção ela laxa ele
herança e legados consistentes em JJens si tuados na PI'O-
incias ao tempo ela morte uos testados ou intestado , e a

classiücação da respectiva renda como ger:il ou provincial,
se regulará pelas disposições seguintes:

:s 1.° Nenhuma taxa se al'l'ecaelará elas heranças e legado.
dos testado ou in testados que 1'allec6rão antes ela publicação
do Alvará de 17 ue Junho de 1809, qualquer que seja a
~poca em que tenha sido ou fôr eO'ectuada a en trefTa e clada
a quitação. (Alv. de 2 de Outubro ele 1811, . 6.°, e Dec.
de 27 de ovembl'o de 1812.)

: 2.° A taxa da heranças e Legauos dos testados ou iu
te tado , faJlecidos desde o 1.0 de JuLho de 1833 até o ul
Limo de Junho de 1836 pertence em irruaes parte, paI' me
tade, ás remIa geraes e provinciaes, aincla que em épocas
l~ostel'Íore se tenha realizado ou realize a entrega e qui
tação. (Lei de 22 de Outubro de 1.836, art. 2'1, e Lei de 2~
Outubro de 1832, art. 77.)

~ 3." A tax.a da heranças e leqaelos elos testado e inte 
tado que fallecêrão ante do 1.0 de Jnlho de '1833 pertence
por inteiro á renda geral, posto que a entrega e Iuitação
tivesse lugal' dentro do tempo decorrido elesde o 1..0 de
Julbo de 1833 até o ultimo ele Junho de i836. (Lei de 24
de Ou tu1Jro de 1832, art. 77.)

§ 4." A disposições dos paragl'aphos antecccl.entes são ex
ten iva ao usurructo de 1Jens que I ar herança devião ou



"- 19 -

dc cm pai'>:ar a outrem; de pmlo a t::rxa do ll>;ufeucto e da
herança pcrtencer' no todo á renda geraL ou em partilha com-a
renda provinciaL, comattenção ao tempo da morte dos testa
dos ou intestados em nada influir a época da entrega e
quitação.

Art. ~2. A taxa de heranças e legados, consistentes em
bens situados no municipio ela Côrte, será paga na Rece
bedoria do me"mo municipio, qualquer que tenha sido o
domicilio do defunto.

Art. ~3. As guias dos Escrivães dos Juizos, perante quem
e fizerem os inventarias ou se derem as contas testamen

tal'ias, para pagamento do impo to, erão passadas em du
plica ta, e de\'eráõ con ter, aLém da declaração do faLlecimen to
do testador ou abilltestac1o. natureza da heranea ou leo'allo
c d claração do grito ele párcntes o do 11 l'dc(l'o ou l'ep;a
tario, a ele qu m tiver omciado por parte ela Faz nela, c
do Solicitador re pectivo. I

Ar t. ~4. Do proeluc to da taxa de heranças e lerrados arre
caelada na conformidade do ar L. 8.°, e sem .Q emprego do
meio executivo, se deduzirá i %, endo 2/3 para o ProCUl'ador
da Fazenda e 1/3 % para o Solicitador, pagos pelo Tbesouro
Nacional, sem prejuizo da pOl'centagem que competir aos
empregados da Recebedoria.

Paragrapho unico. Da taxa ele herança e legados devida
ao Thesouro antcs da execução do RerruLamcnto n. o 156
de 28 de Abri I de :l8fc,2 c abonará ao Pl'ocurador da Fa
zenda 2"/0, e ao Solicitador 1. %, e esta porcentagem tambem
será paga pelo Thesouro Nacional.

Art. Mi. A taxa de herança e legado será escri pturada
como renda propria do exercicio em que rôr exigiveL na
rórll1a dos arts. 24 e 25.

Art. ~6. Os li vros da inscripção de que trata o al'l.. 31
permaneceráõ na Recebedoria do Município, cmquanto nã:o
estiverem findos pela declaração de julgamento das conta"
dos testamentos, a qual será feita á vista dos autos q'ue
o Escrivão da Provedoria deverá remetter 1.0 dias clepoL
da publicação ela enten.a, ob pena' ele multa de 25 000
a 50 000.

Art. 47. O Pl'oclll'ac1or da Fazenda. por íntermedio dos
Collcctores da Provincia do Rio de Janeü'o, e os Procura
dore li'iscae, por intermedio dos me mo Agentes Fi caes
!la demai Pl'o'vincias promoveráõ o andamento do inven
tarias, a que ahi se proceder, quando a Fazenda aciona L
róI' in teressada pela taxa, sendo os referidos agentes fiscaes
citados e ouvido, como fica disposto no an. 9.°

Art. 48. Ao Administradol' da Recebedoria incumbe igual
mcn te promover a cobrança da taxa, dando ao Procurador
da Fazenda, c á Directoria Gel'al elas Rendas todos os escla-
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recIli1enlos."obreo~nissúe ou falla, COl1ltll llluas ue IJUc Livor
noticia pelos livros da inscripção e por qualquer outro meio
a seu alcance.

Art. 49. Ao juro da mora d.e que tratão os arts. 24.e
25 ficão sujeitos os que deverem Laxa ele heranças, cUJa
partilha tiver sido julgada antes da publicação deste Regu
lamento, se não realisarem o pagamento no prazo de ses
senta dias, contado da pl1bli::ação do presente Regulamento.

Paragrapho unico. E ta disposIção não é applicavel ao
caso em que se tiverem a ljuelicado bens á Fazenda, não
sendo dinheiro, na fórma do art. 5.· do Reg-. de 28 de
Abril de 1842, salvo se os devedores preferirem pagar a taxa,
para lhe serem adjudicado os me mos bens, marcando-se
lhes pa ra esse fim o novo prazo de 1.0 dias.

Art. tiO. Aos actllacs devedores ela ta'Za da tl.ecima de he
ranças e legados, se no prazo qu fór marcado pelo 1\1inIstro
da Fazenda, e espontaneamente e apresentarem á Recebe
doria do Município para solverem seus debi tos, poderá o
mesmo Ministro conceder um abatimento nunca maior da
importancia do juro lega l, deixando de abonar-se neste caso
a porcentagem marcada no art. M. .

Art. 51. As questãe.,; que se levantarem em Juizo, ou pe
rante as Repartiçãe de Fazenda, a respeito ela obrigação,
applicação, isenção, arrecadação, e restituição do imposto da
taxa de heranças e legados, e bem assim as multas com
minaelas neste Regulamento, são da exclusiva competencia
da Au toridade adminis tra tiva (Decre to n.· 234/,3 de 29 ue
Janeiro de i859, art. 3.· ~ 1... e 25), pertencendo o jul
gamento das mesmas questões, bem como a imposição das
multas, ii Recebedoria do Município, nos termos do Regu
lamento n.· 2551. ele 17 de l\larco eleste anno.

Paragl'apho unico. As multas, em que incorrerem o Juize
na fórma uo presente Rell'ulamento, serão impostas pelo :Mi
nistro da Fazenda, á vista da partícipação ou prova da falta
ou negligencia, COlll recmso para o Conselho de Estado na
fórma uo Regulamento de õ ele Fe,'ereiro de 18~2.

Ar t. õ2. Para a im~o. ição das multas dos Alvarás de
17 de Junho ele 1809 . 13, e de ~ ele Outubro de 1811,
admittir-se-bão denuncias perante as Repartições Fiscaes o
o Procurador da Fazenda ou seu Ajudante, endoo pl'oducto
das llleSlllas multa dis trIbuido en tre o denuncian te e a
Fazenda I acional, na fórma e tabeleciela nas dispo içães
ci tadas.

Art. ";3. Ficüo revogada as di posições em contrario.
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Avo ele '.t. de F_WClocll'O de 1.§O:l.

Ao Ministerio do Imperio, declarando que os responsaveis
pelos dinheiros e valores do Estado sujeitos ã prestação de
con tas ao Thesouro e Thesourarias, na fórma determinada
no art. 2.° ~ LO do nego annexo ao De~r. n.o 2548 de tO
de Março do anno passado, são unicamen te aquelles que por
nomeação ou commissão do governo e de seus delegados ti
verem a seu cargo administração ou arrecadação e dispendio
dos ditos dinheiro ou valores; não devendo considerar-se
como taes o directores ou thesoureiros das emprezas ou
cstabelecimento~ particulares de' cariela le que percebem au
xilio pecuniarios 10 cofre. publ icos ou por meio de pro
dueto de loterias, pois estes, a par dos citados auxilios,
tambem admínistrão os rendimentos proprios das refe
ridas emprezas e estabelecimentos, e os competentes esta
Lutos e compromissos devem ter-lhes marcado o modo de
prestar suas contas.

Não obstante i to, ao Governo assiste o direito de fisca
li ar a applicação dada a qualquer subvenção conferida pelo
Estado, ou seja exigindo do subvencionado a apresentação
de balanços de sua recei ta e despeza, ou pOl' meio de exame
nos livros da respectiva escripturação, quando assim [Ór
preci o.

(;onwllçào consular entre oUra ii e a FI'an~a,

DeCl'. n.o ~~~, ~ie 28 ele Jibt'jI de 1.86:1.

Havcndo- e concluido e a. signado ne ta Côl'Le, no dia 10
de Dezembro do anno findo, uma Convenção cntre o Brasil
c a França para regular os direitos, privilegio e immuni
daeles reciprocas elos Consules, Vice-Consule e Cbancelleres,
l)cm como a funcções e obrigações a que flcão respectiva
mente sujeil.os nos dous paizes, e tendo sido esse acto rati
ficado e trocadas as ratificacõcs em Paris aos nove dias do
mcz de Março ultimo; Hei por bem mandar que a di ta Con
,ocnção seja ob en'aela umprirla intcirament como neHa
, cOlltém.
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José 1\1aria da Siln Ptll'anhos, do Meu Conselho, Mini 1.1'0
e Secretario de Estado' dos Negocios Estrangeiros, o tenha
assim entendido e faça executar com os despachos necessa
rios. Palacio do Rio de Janeiro, aos 26 dias do mez ele Abril
de :186:1, 40. o da Independenc ia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua ~Iage tade o Imperador.

José Maria ela Silva Para.nhos .

•.....••.....•. : .....•.•••••..•.••.....•.....••.••... 0.

Art. :1. 0 Os Consules gel'aes, Consules e Vice-Consule no
meados pelo Brasil, e pela França, serão reciprocamen te
admiLtidos e reconhecidos, depois de apresentarem as suas
patentes, segundo a 1"ónna estabelecida nos]' s]1ecLivo. t(\!'
ri torios.

O exequattl.r' necessurio para o livre exercicio t e suas
funcções lhe será dado graUs, e ii exhibição do dito exequatwr,
as autoridades administrativas e judiciarias dbs portos, ci
dades ou lugares de sua residencia, lhes permittiráõ o gozo
immcdiato das pl'erocrativas inherentes ás suas funcções no
districto consula r respectivo.

Art. 2. 0 Os Consules geraes, Consules e Vice-Consule.
respectivos, e os Chancellere adjuntos ii sua missão, gozarúõ
cm ambos os paizes dos privilegios geralmente concedIdos
ao seu cargo, taes como a isenção de alojamento militar e de
Lodas as contribuições directas, tanto pessoaes como de bens
moveis ou sumptuarios, salvo todavia se se tomarem pro
pl'ietarios ou possuidores temporarios de bens ímmoveis, ou
emum se exer erem o commercio, e nos e caso ficaráõ su
jeitos ás ~esmas taxa, encargos e con tribuiçõe que os
outro partICulares.

Os Consule geraes, Consules' e Více-Consule nos dou.'
paizes gozaráõ, além disso, da immunidade pessoal, excepto
pelos factos e acto que a legislação penal de França flualilica
ue crimes, e pune como taes: e sendo negocian tes não lhe
]Joderá ser applicacla a pena de prisão, enão pelo unicos
fac tos de commercio, e não por causas civeí .

Poderão collocar por cima da porta exterior de sua ca a
aS armas de sua nação, com a seguinte inscripção: ConS1llado
do Brasil ou CO'nsulado de França; e nos dias solemnes de
festas nacionaes ou religiosas poderão tambem arvorar na
casa consular a bandeira nacional.

Comtudo, estes signaes exteriores não poderão jámais sel'
interpretados como dando direito ele asylo; serviráõ prin
cipalmente para indicar ao marinheiro ou aos nacionaes a
habitação cOll'ular.
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O,; Cousules goraos, Consules o Vico-Consules e os Chan
celleees adjuntos á sila missão, não podeeão ser intimados a
comparecer perante os tribunaes do paiz de sua residenciª ;
quando a justiça local tiver necessidade de l'(}ceher deUes
alguma infoemação juridica, deverá pedir-Ih'a poe escripto,
ou transportar-se a seu domicilio, para a receber de viva voz.

Os alumnos consulares gozaráõ dos mesmos privilegios e
immunidades pessoaes que os Coasules geraes, Consules,Vice
Consules ou Agentes consulares,

Em caso de morte, impedimento ou ausencia dos Consules
geraes, Consules e Vice-Consules, os q.lumnos consulares e
Chancelleres ou Seceetarios, serão de direito admittidos a
geeir in terinamen te os negocios do esta belecimento consular,
sem embaraço ou obstaculo por parte das autoridades locae ,
que pelo contrario llles prestaráõ todo o auxilio e favor, e os
farão gozar, durante a sua gestão interina, de todos o di
rei tos, pri vilegios e immunidades estipulados na presen te
Convenç,Jo em favor elos Consules geraes, Consules e Vice
Consules.

Para a execu"ão do paragra pho anteriol' fica convencionado,
C[ue o Chefes de missões consulares, á ,ua chegada ao paiz
de ua re í<lencia, deveráõ mandar ao Governo uma li ta
nominal das pe~soas que fizerem parte das me mas missões;
e, 'e durante ellas alguma alteração houver nesse pessoal,
IIle darão disso tambem conhecimento.

Fica especialmente enten1itlo que, quando uma da' duas
alta' partes con tractan tes escolher pa ra sen Consul ou Agen te
consular, em um porto ou cidade da outra parLecontractante,
lllll subdito desta, Gste Con ul ou Agente contÍJLUará a se)'
I:onsidera([o como subdito da nação a que pertencer, e ficará
por conseguinte sujeito ás leis e regulamentos que regem o
nacionaes no lugar lle sua re idencia, sem que, entretanto,
esta obrig-ação possa, por fórllla alguma, coarctar o exercicio
de suas funcções, nem infringir a inviolabilidade dos ar
chivos consulares.

Art. 3. 0 Os archivos, e em geral os papeis de Cbancellal'ia
do Consulados respectivos serão inviolaveis, e não poderão
cr, sob qualquer' pretexto e em caso algum, apprehendidos

nem examinados pela autoridade local.
Art. 4. 0 Os Consules geraes, Consnles e Vice-Consules, ou

aqu lIes que fizerem suas vezes, poderão dil'igir-se ás auto
ridade de sua residencia, c em caso de neces idade, na falta
de Agente lliplomalico de sua nação, recoiTe!' ao Govel'llo
superior do Estado em que residem, para reclamar contra
qualquer infracção que tiver' sido commettidq. pelas autori
llades ou Junccioual'io:; do dito ESlado aos Tratado ou Con
vençõe existente entre os dous paize , ou contra qualquer
Outro abu. o ele que se I]"ueixem o -eus nacionaes; e terão o



direito de dar todos os passo. que julgarem necessarios para
obter prompta justiça.

Ar t. 5. 0 Os Comules geraes e Consules respectivos pode~'ão
es tabelecer Agen tes, Vice-Consules ou Agentes consulares
nas dilIerentes cidades, portos ou lugares do seu districto
consular, onue o bem do serviço, que lhes estã confiado, o
exig-ir, salvos, bem entendido, a approvação e o e:r;equatul'
do Governo terri torial. Estes Agen tes poderão ser igualmen te
escolhido d'entre os cidadão dos dous paizes, como u'entrc
os estrangeiros, e serão munidos de uma patente passada
pelo Consul geral ou Con uI que os ti\'el' nomeado, e debaixo
de cujas ordens elles deveráõ servir, Gozaráõ, além disso,
dos mesmos privilegios e immunielade, estipulada pela. pre
sente Convenção em favor dos Con ules, salvo as excepçõe
mencionadas no ar t. 2, o

Art. 6.· Os Consules gel'aes, Consules e Vice-Consules re, .
pectivos terão direito ele receber na sua Cb.ancellaria, 011 a
bordo do. navios de seu paiz, as declarações e mais actos que
os Capitães, equipagens ou passageiro, negociantes ou sub
ditos de sua nação quizerem alli fazer, inclusivamente os
testamentos ou disposições da ultima vontade, ou quaesquer
outros actos de Tabellião, ainda mesmo qnando os diLas acLo
tenb.ão por fim conferir hypoLlleca.

Entretanto, quando estes actos e referirem a bens imOlo
veis situados no dito paiz, um Notaria ou Escrivão publico
competen te do lugar, será chamado para assistir á sua cúLe
bração e assignal-os com o Chanceller ou o Agente, sob pena
de nullidaele.

Os Consules gel'aes, Consules e Vice-Consules respectivos
terão, além disso, direito de receber em suas Chancellarias
quaesquer actos convencionae entre um ou mais dos seu'
concidadãos e outras pessoa do paiz em que residirem,
a sim como qualquer acto convencional que interesse un ica
mente a snbdito deste ultimo paiz, com tanto que este actos
se refirão a bens si tuados ou a negocio que Lenhão de ser
tratados no territorio da nação a que pertencer o Consul ou
Agen te peran te o qual forem elles passados.

O traslados dos ditos acto, devidamente legalisados pelo
ConsuIes geraes, Consules e Vice-ConsuIes, e seILado com o
seILo aliciaI do eu Com-ulado ou Vice-Con, ulado, farão fé
pel'ante qualquer tribunal, juiz e autoridade do Brasil e ele
França, como se fo ,em os orio'inae , e tcrão respcctivamenl.c
a me ma força e valiàade como se tive sem sido passados
perante oLarias e onLros 0lliciae5 publicos competentes
do paiz; uma vei': quc estes acto sejão lavrados conforme as
lei do E tado, a que o Con uI pertencer, e tenhão sido su.b
mettidos previamenLe a todas a fOl;malidades de sollo, ao
rcgi 11'0, in inuação o a quae quCI' outras l'ormalidade que
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regem a maLel'ÍQ no paiz em que o acto tiver de ser cum
prido.

Art. 7. o No caso de morte de um subdlto de uma das duas
partes contractantes no territorio da outra, as autoridades
Jocaes competentes deveráõ immediatamente noticiaI-a aos
Consules geraes, Consules eVice-Consules do districto, e estes
por sua parte deveráõ communical-a ás autoridades locaes,
se antes tiverem elles disso conhecimento.

No caso de morte de seus nacionaes fallecidos sem deixar
herdeiros ou designar testamenteiros, ou cujos herdeiros
não sejão conhecidos, esLejão ausent.es ou sejão incapazes, os
ConsuJes geraes, Consules ou Vice-Consules deveráõ proceder
aos actos seguintes:

1. o Pór os sellos ex-officio ou a requerimento das partes
interessadas, em toda a mobilia e papeis do fallecido, pl'eYe
nindo com anticipação deste acto á autoridade local compe
tente, que poderá assistir a elle, e mesmo, quando julgue
conveniente, cruzar os seus sellos com os que tiverem sido
po tos pelo Consul, depois do que, estes sellos duplicados não
poderão ser tirados senão de commum accórdo.

2.° Formar tambem, em presença da autoridade local COIl).
petente, se esta julgar dever comparecer, o inventario de
todos os bens e erfei tos que o fallecido possuia.

Pelo que diz re peito ao processo tanto da apposição dos
sellos, que deverá sempre ter lugar o mais breve possivel,
como do inven tario, os Consules Geraes, Consules e Vice
Consllles fixaráõ, de accordo com a autoridade local, o dia e
hora em que estes dous actos deveráõ ter lugar, preve
nindo-a por escripto, do que elIe passará recibo. Se a autori
dade local não se prestar ao convite, que lhe tiver sido feito,
os Consules procederáõ, sem demora e sem mais formalidade,
ás duas operações já citauas.

Os Consules Geraes, Consules e Agentes Vice-Consules farão
proceder, segundo o uso do paiz, á venda de todos os bens
movei da successão que se possão deteriorar; poderão ado
ministral-a e liquidai-a pessoalmentr., ou nomear, sob sua
responsabilidade, um Agente para a administrai' e liquidar,
sem que a autoridDde local tenha que intervir nestes novos
actos, salvo se um ou mais subditos do paiz ou de uma ter
ceira potencia tiverem direitos a fazer valer a respeito des a
mesma successão; porquanto, nesse caso, se sobrevier alguma
difficuldade resultante de uma reclamação que dê lugar a
contestação, não tendo o Consul direito de decidil-a, deverá
er levada aos Tribunaes do paiz, aos quaes pertence resol

vêl-a; proceuendo neste caso o 'Consul como representante
da successão. Profel'iclo o julgamento, o Con. uI deverá exe
cutai-o, se não tiver por conveniente appellar ou se as partes
não eaccommodarem, continuando depois com pleno direito

4



- 26-

a liquidação que havia ido suspensa, emquantose aguardava
a decisão do Tribunal.

Os Consules Gcraes, Consules e Vice-Con:>ules, serão todavia
obrigados a annuociar a morte do fallecido em um dos jor
naes do seu districto, e não poderão fazer entrega da heraoça
ou do seu producto aos legitimos herdeiro ou a seus Pl'ocura
oores, senão depois de pagas todas as dividas que o defunto
pudesse ter contrabido no paiz, ou de haver decorrido um
anno depois do dia da morte, sem que se tenha apresentado
reclamação alguma coo Lra a herança.

Fica, além disso, entendido que o direito de. administrar e
de liquidar as successões dos Francezes fallecidos no Brasil
pertenced ao Consul de França, ainda quando os herdeiros
sejão menores, filho. de Francezes, nascidos no Brasil, em
reciprocidade da faculoade que tem os Consules do Brasil, em
França, de administrar e liquidar as successões de seus 0:1.
cionaes em ca os idenLicos.

Art. 8." Em tudo o que diz respei to à policia dos portos,
canegamento e descarga dos nav:os, segurança das merca
dorias, bens e efTeito , os subdiLos dos dous paize<; serão t

respectivamente sujeitos á lei e estatutos do terdtorio.
Todavia, os Consules Geraes, Consules e Vice-Consules res
pecLivos serão exclusivamente encarregado~ da ordem inte
rior a hordo dos navios de commercio de sua nação, e só elles
tomariõ conhecimen to de todas as desavenças que sobre
vierem entre o Capitão, os Officiaes e os individuos que esti
verem comprehendidos, por qualquer titulo que seja, no 1'01
da equipagem. As autoridades locaes não poderão intervir
senão no caso cm que as desordens que dahi resultarem
fMem de natureza a perturbar a tranquillidade publica, ou
quando uma ou mais pessoas do paiz ou estranhas á equipagem
nellas se acbarem implicadas.

Em todos os demais casos, as ditas autoridades se limilaráõ
a dar alL\.ilio aos Consules Geraes, Consules e Vice-Consules,
quando estes o requisi ta rem, para mandar prender e conduzir
á cadêa os individuos da equipagem que elles julgarem con
veniente alli recolher, em consequencia de taes desordens.

Art. 9.° Os Consules Geraes, Coo ules e Vice-Consules
poderão mandar prendrr e remetter, ou para bordo ou para
o seu respectivo paiz, os marinheiros e todas as outras pes
soas que regularmente fazem parte das equipagens dos navios
da naçào respec ti va, que não sejão considerados como passa
geiros, e que tiverem desortado dos ditos navio. Para este
fim dil'Ígir-sc-hão por escl'ipto ás autoridades locaes compe
tentes, e justil1caráõ, pela exhibição do registro do navio e
da matricula da equipagem, ou, no caso do navio tet' partido,
pela cópia dos dito documentos devidamente legalisada por
elles~ que QS homens reclamados fazião pat'te da di ta equi-
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paO'em; cm vista desta reclamação, assim justificada, não lhes
poderá ser denegada a entrega.

Ser-lhes-ha, além disso, datlo todo o auxilio e apoio para a
busca, captura e prisão dos ditos desertores, que poderão ser
detidos e guardados na.> cadêas do paiz, a pedido e á 'custa dos
Agentes acima refericlos, até que esses Agentes tenhão achado
occasião de os remetter para o seu paiz. Se, porém, se não
oll'erecer essa occasião dentro do prazo de tres mezes, con
lados do dia da prisão, os desertol'es serão postos em liberdade,
e não poderão ser presos pelo mesmo motivo. Comtudo, se o
desertor tiver commettido, além di3so, qualquer delicto em
tena, a sua extradição poderá ser deferida pelas autoridades
locaes até que o Tribunal competente haja devidamente jul
gatlo o ultimo uelicto, e a sen tença tenha tiLlo plena execução.

Fica igualmente entendido que os marinheiros e os demais
inLlividuos que fizerem parte da equipagem, subditos do paiz
em que a deserção ti"or lugar, são exceptuatlos das estipula
ções do presen te ar tig-o .

Art. 1.0. Todas :JS vezes que não houver estipulações con
trarias entre os donos dos navios, carregadores e seguradores,
a avarias que 05 navios dos dous paizes ti"erem solJrido no
mar, indo para seus respectivo. portos, serão re.rruladas pelos
Consules Geraes, Consules e Vice-Consules de sua nação;
salvo, porém, se subditos do paiz onde residir o Consul se
acharem interessado nas a"arias; porque, nesse caso, ellas
deveráõ ser reguladas pela au toridade loca I, a não baver
compromi so amigavel entre as partes interessadas.

Art. H. Toda' as operações relativas ao sal"amento d()s
navios francezes naufragados ou L1ados á co ta no Brasil, serão
dirigidas pelos Consules Geraes, Consules e Vice-Consules de
França: e reciprocamente, os Consulo') Geraes>, Consules e
Vice-Consules brasileiros dit'igiráõ as operações relativa" ao
salvamento dos navios de sua nação, naufragados ou dados á
costa de França.

A intervenção ela autoridades locaos só terá lugar nos dous
paizes para manter a orelem, garantir os interosses dos sal
vadores, se forom estranhos ci equipagens naufragas, asse
guraI' a execução uas di posições quo se ucvem ob'ervar para
a entrada e sahida das mercauorias salvadas, e a fiscalisêlção
dos impostos respeclivos. 'a au encia, e até a chegada dos
Consnlos ou Vice-Consules, dcveráõ as antoridades locnes
tomar todas as modidas neces~arias para a protecção dos inlli
viL] uos e conservação dos oHei tos naufragados.

Picou além dis o convencionado que a. mercadorias sal
vadas lião sorão sujeitas a nenhum direito de alfandega, salvo
o caso de serem admittiuail a COIl uma interno.

Art. -12. Q- Con ule Geram;, Consule' e Vice-Consulo'
respecLi vos, e bom assi m os alumnos Consulares, Chancelleres
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ou Secretarios, gozaráõ, nos dous paizes, de todos os outro
privilegias, isenções e immunidade que para o ruturo venhão
a ser concedidas aos Agentes da mesma categoria da nação a
mais favorecida.

Art. 1.3. A presente Convenção vigorará por dez annos, a
contar do dia da troca das ratificações que terá lugar em Paris
dentro do prazo de quatt'o mezes, ou antes se fór passiveI.

Se doze mezes antes de findo o dito prazo de dez annos ue
nhuma das partes contractantes tiver notilieado a sua in
tenção de fazer cessar eus etreitos, a Convenção conlinual'á
a vigonu' por mais um anno, e assim successivamente de anno
em anno, até a expiração de um anno, contado do dia em que
uma das partes a ~iver denunciado.

Em testemunho do que os Plenipotenciario respectivos
a signárão a presente Convenção, e lbe puzerão o seBo de
suas armas.

,Fei ta em duplicata, e a signada no Rio de Janeiro aos dez
diaS do mez de Dezembro do anno elo Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de 1.860.

João Lins Vieira Cansanlicto de SinilltútÍ,

Le Chevalier de St.-Georges.

Lei u.o :lI." de 11 de Setembl'o de 1881,

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a Reso·
lução seg-uin te da Assembléa Geral:

Art. 1..0 Os eJl'eitos civi dos casamentos celebrados na
fórma das leis do Imperio são extensivos:

1.. o Ao casamen tos de pessoas que professarem religião
difl'erente da do E tado, celebrados fóra do Imperio, segundo
os ritos ou as leis a que os contra\1elLLes esLejão sujeitos;

2. 0 Aos ca amenLos de pessoas que professarem religião
diIJerente da do Estado, celebrados no Imperio, antes da pu
blicação da presente lei, segundo ocostume ou as prescripções
das religiões respecLivas, provadas por cerLidões nas quae'
verif1que-se a celebração do acto religioso;

3. o Aos casamell tos de pessoas que professarem rei igião
difTerenLe da do Estado, que da data da presente lei em diante
forem celebrado no Imperio, segundo o costume ou as pre 
cripçõe, das religiões respectivas, com tanLo que a celebração
do aclo religioso seja provado pelo competente registro, e na
Jórma que determinado róI' em Regulamento.



- 29 .....

~.o Tanto os casamento de que trata o 2,·, como os do
precedente não poderão gozae do benelicio desta lei, se entre
os contrahentes se der impedimento que na conformidade d~ls
leis em virror no Imperio, naquillo que lhes possa ser apph
cavei, ob. te ao matrimonio catholico,

Art. 2. 0 OGoverno regulará o registro e provas destes,ca
samentos, e bem assim o regLstro tios nascimentos e Obltos
das pessoas que não profes~arem a religião caLllOlica, e as
condições necessarias para que os Pa tores ele religiões tole
radas possão praticar Qctos que pl'oduzão e/feitos civis.

Art. 30" Ficão revogauas as disposições em contrario.

DCCI', no" 2S33 dc:I.~ dc Outubl'o dc :1881.

Hei pOt' bem, em virtude do art. 1.° 2.° n. ° 3." da Heso-
lação da Assembléa Geral, promulgada pelo Decreto n. o 114,9
de 21. de Setembro do conente anno, decretar o seguinte:

Art. L o 05 Tabelliães de notas, Escrivãe:; do Civel, e os
dos Juizes de Paz de todas as cidade, viUas e freguezias do
Imperio laVl'aráõ cumulativamente e sem depend6ncia de
distribuição as escripturas publicas de compra e venda de
e cravos.

Art. 2.° as escripturas de que trata oarLilTo antecedente
não sera transcripto por extenso o conhecimento do paga
mento do imposto da meia iza, ueclarando-se sómente o . eu
namero e data, ,\ quantia e Estação arrecadadora. Esta dis
posição é extensiva ás cartas de arrematação ou adjudicação,
e a qualquer outro titulo de acquisição por acto judicial.

Art. 3." O § 1..0 do art. 3." e o " 2." do aet. 6." do Decreto
n,° 2699 de 28 de Novembro de '1860 são alterados sómente na
parte em que incumbe privativamente aos Tabelliães de notas
e aos Escrivães de Paz, nos lugares designados pelo art. L°
da Lei de 30 de Outubro de 1.830, a attribuição de lavrar as
escripturas de transl'erencia de escravos, e hem assim naquella
que exige a incorporação de verbo ad verbwn do conllCcimento
do pagamento do imposto nas e 'cl'ipturas; conLiuuando em
inteiro vigo!' todas as uemais disposições do me mo Decreto.

Art. 4.° Ficão revogadas as disposições em contrario.

Decl·. n.O ~S~ ... dc 3:1. de Dezcmbl'" de :I.§Gt..

ArL. 1." S;io probibidas em todo o Imperio as loterias e
riras de qualquer espede, que não tcnhão sido pennittiua
por Lei, aluda que cOl'l'ão annexa tl alguma outra :lUtori-
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sada; sob as penas da Lei n. o i099 de i8 de Setembro de 1860,
isto é, de prisão simples por dous a seis mezes, perda de todos
os bens e valores sobre que versarem ou forem necessarios
para seu curso, e de multa igual á metade do valor dos bi
lhetes distribuidos.

~ L o Será reputada loteria, ou rifa, a venda de bens, mer
cadorias, ou objectos de qualquer natureza que se prometter
ou etTectuar por meio de sorte; toda e qualquer operação em
que hom er promessa de premio ou de beneficio dependente
de sorte.

§ 2. o Nas penas indicadas neste artigo incorreráõ os au
tores, emprehendedores ou agentes de loterias ou rifas não
autorisadas pelo poder competente; os que distribuirem,
passarem ou venderem bilhetes, e os que por avisos, annun
cios, ou por qualquer outro meio promoverem o curso e a
extracção das mesmas loterias ou rifas.

§ 3. o as ditas penas incorreráõ tambem os que, sem
prévia autorisação do Governo na Côrte, e dos Presidentes
nas Provincias, por qualquer fórma expuzerem á venda bi
lhetes de loterias ou rifas, ou praticarem estes actos fóra
dos lugares comprehendidos na licen~a que lhes fôr conce
dida.

§ ~.o Contra os infl'actores se procederá na fórma deter
minada pela legislação em vigor para os delictos policiaes.

AI' t. 2. o O pl'oduc to dos bens, valores e multas resu1Lan tcs
da applicação da penas de que trata o art. L·, deduzidos
ÕO % de sua importancia a favor de quem der noticia da in
fracção ou promover sua repressão, será recolhido aos cofres
do TlJesouro Nacional, ou das Tllesourarias de Fazenda, e será
applicado ás tlespezas dos Estabelecimentos pios que ú Governo
designar.

Convencão Cun. U!tll' enlre O Grasil e aCoufederacào Sllissa.,

Dem·. n. o
~9~& de ~.• de .JUUIO (ie :I§G~.

Havendo-se concluido e a 'signado nesta Côrte, no dia 26
de Janeiro do anno lindo, uma convenção entro o Brasil e
a Con federação Suissa, pa ra regular o tii rei tos, pri vi legios, e
immuoidades reei procas dos Consules, Vice-Collsu les e Chan
celleres, bem como as funcções e obrigaçõe a que {jcão
respe Livamente sujeitos nos dous paizes; e tendo sido esse
acto ratiUcado e trocadas a ratificações em Berne aos 26
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dias do mez de Maio do correnLe anno: Hei por bem mandat'
q·ue a dita convenção, com a declaração do termo que a
acompanba, sejão observadas e cumpridas fielmente.

O Ma1'quez de AbranLes, etc.

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.

(Assignado) Ma1'ql~ez de Abrantes.

Art. LO Cada uma das altas partes contractantes terá a
faculdade de nomear consules geraes, consules e vice-consu les
para os portos, cidades ou lugares dos Estados da outra,
onde são ou forem precisos para o desenvolvimen to do com
mereio e beneficio dos in teresses dos seus respectivos sub
ditos; reservando-se o direito de exceptuarem qualquer
localidade onde não julguem conveniente o estabelecimento
de taes agen tes.

ArL. 2. o Os consules gE.raes, consules e vice-consules,
nomeados pelo Brasil e pela Confederação Suissa, não poderão
en tra1' no exercicio de suas funcções sem que previamen te
submetlão as suas nomeações á approvação e exequatttt dos
dous governos, segundo a fórma estabelecida no respecLivos
tel'l'i todos.

As autoridades administrativas e judiciarias dos districtos
para onde forem nomeados taes agen tes, á vis ta elo exequatttr,
que lhes será concedido gra tis, os reconheceráõ immel1ia La
mente no ex.ercicio de suas attribuições e no gozo das
prel'ogaLivas e privilegios que lhes são inherentes.

l?ica subentendido que a cada uma das altas partes con
tractantes cabe o direito de cassar o exequatur dos referidos
agenLes, quando assim o julgue convenienLe, uando os mo-
tivos que a isso o determinárão. I.

Art. 3. 0 O" consules geraes, consules e vice-consules res
pectivos e os Chancelleres adjuntos á sua missão, gozaráõ,
em ambos os pair.es, dos pri vilegios geralmente concedidos
ao seu cargo, taes como isenção ue alojamento militar e de
Lodas as conLribuições directas, tanto pessoaes como de bens
moveis ou sumptuarios, salvo todavia se se tornarem pro
prietarios ou possuidores temporarios de bens immoveis, ou
emfim se exercerem ocommercio, porque nesses casos ficaraõ
sujeitos ás mesmas taxas, encargos e conLribuições que os
outros particulares. .

Os Consules Geraes, Consules e Vice-Consules, gozaráõalém
disso da immunidade pessoal, excepto pelos factos e acto.
criminosos, e sendo negocian tes, só lhes poderá ser applicada
a. pe!la de prisão por factos de commercio, e não por causas
CI veis.
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Poderão collocar sobre a porta exteriol' da casa consular,
o escudo das armas da sua nação, com a seguinte legenda:
« Consulado da Confederação Sttissa, ou Consulado do Brastl » ;
e, nos dias de solemnidades publicas, nacionaes ou religiosas,
poderiio arvorar em suas casas a bandeira nacional.

Este, signaes distinctivos, porém, só serviráõ para indicar
aos nacionaes a l1abi tação consular, não podendo jáma is sei'
interpretados como dando direito de asylo, nem a pessoas
nem a objectos de qualquer natureza, nem de subtrahir a
casa e aos que neHa habitão ás diligencias das justiças ter
ri toriaes.

Art. 4.° Os Consules Geraes, Consules e Vice-Consules, e
Chancelleres adjuntos á sua missão, não poderão ser inli·
mados pua comparecer perante os Tribunaes do p.aiz de sua
residencia. Quando a justiça local necessi tal' delles alO"uma
informação j.udiciaria, deverá requisi tal-a por escripto, ou
dirigir-se a seu domicilio para haveI-a de viva voz,

Art. n. o No caso de mol'Le, impedimento ou ausencia dos
Consules Ceraes, Consules e Vice-Consules, os Chancellere~,

Secretarios ou pessoa designada pelo titular pal'a o substituir
sob sua responsabilidade, durante a sua ausencia, serão atl
mittidos a gerir interinamente os negocios consulares, com
prévi:J approvação da primeira autor idade loca I do distl'Ícto
consular, a qual lhes marcará o prazo que julgar suficiente
para solici tal' e apresen tal' o exequatur do governo gera l.

Mediante aquella approlração, e dUl'ante o referido prazo
designado pela primeira autoridade local, gozaráõ os mesmos
agentes de totlos os direitos, privilegios e immunidades in
heren te. ao cargo.

Para a execução das disposições precedentes, deveráõ os
chefes dos con ulados, á sua chegada, I'emetter ao Governo
Geral uma lista nominal das pessoas adjuntas ao mesmo
Con ulado, dando conhecimento immediato de qualquel' alte
ração que haja nes'e pessoal.

Fica especialmente entendido que, quando uma das duas
a\las pal'tes con trac tan tes escolher para seu Consul ou Agen Le
(;on. ular, em um porto ou cidade da outra parte contractante
um subdito desta, este Consul ou Agente continuará a ser
considerado como subclilo ela nação á que pertencer, e Iicará,
por conseguinte, sujeito ás Leis e Regulamentos que regem
o nacionaes no lug:Jr de sua residencia, sem que entretanto
esta obrigação poso a, por fórma alguma, coarctar o exercicio
de suas funcçõcs, nem infringir a inviolabilidade dos ar-
chi vos consulares. \

Art. 6. 005 nl'chivos e documentos relativos aos negocias
do consulados serão inviolaveis, e nenhuma autoridade po
derá, ob qualquer pretexto, devassai-os, apprehendel·o e

'aminal·os: cumprindo que para e se I1rn e tejão comple-



tamente separados dos livros e papeis reJjtivos ao commercio
e industria que possão exercer os re pectivos Consules e
Vice-Consules.

No caso de morte de um Arrente Consular, sem substituto
designado para encarregar-se do arcbi vo, a autoridade do
lugar' procederá immediatamente á apposição dos sellos no
mesmo archivo, na pres'ença, se fór possivel, de um Agente
Conslllar de outra nação, residen te no districto, e na de duas
pessoas pertencentes ao paiz, cujas funcções consulares exer
cia o fallecido: e na falta destas, na de duas pessoas notaveis
da localidade, as quaes cruzarâõ os seus sellos com os da re
ferida autoridade, devendo-se de tudo lavrar em duplicata o
termo, um dos quaes será enviado ao Consul a que esteja
subordinada a Agencia Consular.

Quando se IlOlIver tle entregar o :trchivo ao agente desig
nado para substituir o fatlecido, o levantamento dos sellos
verificar-se-ha em presença da autoridade local.

Art. 7. o Os Con ules Geraes, Consules e Vice-Consules, ou
aquelles que fizerem as suas vezes, po lerão dirigir-se ás au
toridades ele sua resiJ.encia, e em caso de necessidade, na
fa!La de agen te di píomatico de sua nação, recorrer ao Governo
Superior do Estado em que residirem, para reclamar contra
qualquer infracção que tiver sido commettida pelas autori
dades ou funccional'ios do dito Estado, aos Tratados ou Con
venções existente entre os dous paizes, ou contra qualquer
abuso de ([ue se queixem os seus naciol1aes; sendo-lhes per
mittido dar todos os passos que julgarem necessarjos para
protegeI' os direi tos e in teresses de seas nacionaes.

Art. 8. o O' Consutes Geraes, Consules e Vice-Consules
respectivos, terão o direito de receber em suas chancellarias
as declarações e mais actos que os negociantes ou subditos
de sua nação quizerem alli fazer, inclusivamente os testa
mentos ou disposições de ullima von tade, ou quaesquer outros
actos de tabellião, ainda mesmo quando o ditos actos tenllão
por fim conferir hypotheca.

Entretanto, quando estes actos se referirem a bens immo
veis situados no dilo paiz, um notario ou escrivão publico
competente do lugar, será chamado para assistir á sua cele
bração, e assignal-os com o Chanceller ou o Agente, sob pena
de nullidade.

Os Consules Gel'aes, Consules e Vice-Consules respectivos
terão, além disso, direito de receber em suas Ghancellarias
quaesqll.er actos convencionaes en tre um ou mais dos seus
concidadãos, e outras pessoas do paiz em que residirem, assim
como qualquer acto convencional que interesse unicamente
a subditos deste ultimo paiz, com tanto que estes actos se
refll'ão a bens situados ou a negarias que tenhão de ser tra-

G
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tado' no terrilorio da nação a quc p:::rlcl1Ccl' o Consu! on o
Agente, perante o qu;)l forem elles passados.

Os traslados dús ditos actos de\'idamcnte Icga!isados pelos
Consules Geraes, COl1Snles e Vice-C nsulr.s, e srll;)dos com o
, ello omcia! do seu Con 'ubdo ou Virc-Cnn~u!:.lrlo, farão fé
perante todos os Tribun:lCs, .Juizes e Autol'idades do Brasil e
U;) Suissa, C0mo se fossem os proprios ol'irrinaes, C trl'ão rc~

pectivamente a mesma força c yalitlal1 , como se tivessem
sido passados perante notarias e outro.' officiaes publicas
competentes do paiz, urna vez que esles actos sejão lavrados
conforme as Leis do Estado a que o Cansai pertencer, e (Gnhão
sido submettidQs previamente a todas as formalidades do
sello, ao registro, insinuação, c ;1 quaesqner ouLra formali
dades que regem a maLeria no paiz em rJl1C o acto Liyer de
ser cumprido.

Art. 9.° No caso de morte de um snbdito de uma U3S duas
altas partes contractilntes no tCl'riLol'io da outra, as autori
dades 10Gaes competen tes deveráu immed ia Lal!len te no ticial-a
aos Consules Geraes, Consules e Vice-Consules do llistricto,
e estes por sua parte deverãu commanical-a ús autoridaucs
locaes, se antes tiverem elles disso conhecimento.

No caso de morte de seus llacionaes, fallecidos sem ter uei
xado herdeiros ou designado testamenteiros, ou cujos her
deiros não sejão conhecidos, ou sojão interdlc tos, os Consules
Geraes, Consules ou Vice-Consnles deverãõ proccder aos actos
seguintes: .

1..0 Pôr os sellos. ex-offieio ou a requerimento das partes
intet'essadas, em todos os moveis e llap'is úo fullecido, pre
venindo com anticipação deste aclo a autoridade local com
petente, que pouerá a elte assistir, e mesmo quando julgue
conveniente cruzar os seus sellos com os que tiverem sido
postos pelo Consul, depois do que estes sellos duplicados não
poderão ser levantados senão de commum accórdo;

2.° Formar tambem, em presença da autoridade local com
petente, se esta julgar dever comparecer, o inventar10 de
de todos os bens e eITei tos que o fallecido possuia.

Pelo que diz respeito ao processo, tanto da apposição dos
sellos) que deverá sempre ter lugar o mais breve passivei,
como do inventario, os Consules Geraes, Consules e Vice
Consules fixaráõ, de accôrdo com a autoridade local, o dia e
hora em que estes dous actos deverão ter lugar, prevenindo-a
por escripto, do que eUa accusará recibo. Se a autoridade
local não se prestar ao convite que lhe tiver sido feito, os
consules procederão, sem demora e sem mai:> formalidades,
ás duas operações já citadas.

Os Consules Geraes, Consules e Vice-Consules farão pro
ceder, segundo o uso do paiz, á venda de todos os bens moveis
da succe são qne se possão deteriorar; podcrilo administrai-a
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e liquidal.a pe:soalmente, ou nomear, sob sua responsabili
liade, um a~'nte para a adlllinistrar e liquidar, sem que a

. autoriuade local tenha qlle intervir nesses novos actos, salvo
se um oUll1ais subtlltos tlo paiz ou de uma terceira potencia
tivercm direitos a fazer valer á respeito dessa mesma suc
cessão; porquanto, nessc caso, não tendo o Consul direito de
resolvcr a questão, será esta levatla aos Tribunacs e julgada
segundo as leis do paiz em que os bens, moveis ou immoveis,
cs tejão si tuados, prucedendo o Consul como representant,e da
sueco. são.

Proferiua a sentença, o r.onsul ueverá executai-a, se não
tiver por conveniente appeltar, ou se as partes não se accom
modarem.

Os Consules geraei', Consnles c vice-Consules farão todavia
annullciar a morte tlo subdito de sua nação em um dos jor
uaes que se publique no seu district.o consular, e não po
derão fazer entrega da herança ou do cu proul.l!Gto· aos legi
timos herdeiros, ou a seus procur;.lllores, senão tlepois de
satisfeitas todas as dividas fluC o tlcfunto pudcsse ter con
trah iuo no paiz, e ue pago.; os imlJos tos respec'tj vos, e de ha·ver
llecorriuu um allno uepois do uia ua morte sem que se tenha
aprc"eutauo reclamação alguma contra a herança.

Fica além disso cntelldiuo que o direito de administrar e
ue liquiuar a5 succe"sües dos suis. o.; fallecidos no Bra·si! per
tencerá aos Consules da Suissa, ainda- tfuando os herueiros
sejão menores filhos de suissos, nasciuo no Brasil, em reci
procidade da faculdade que tem os C.ollsulcs uo Brasil, na
Sui sa, de administrar e ue liquiuar as succcssõcs de sem;
naciollaes em caso" iuen ticos.

1\rt. 1.0. Os Consules Gernes, Cons-ules e "ice-Collsules
respectivo, e bem as"i'fi os Chancellelres ou Secreta rios, go
zaraõ nos dous paizes de touos os outros pri vilegias, isell'ções
e immullidades que para O' futuro venhão a ser concedidas
aos agentes da mesma categoria da nação a mais favorecid··.

AI' 1. 11. A pre'3en te Gonvenção vigora rá por iO al1l10S, a
contar do dia da troca das ratificações. Ella continuará a: ser
obriO'atoria por mai' um al1l10, se uoze mezes ante" da expi
ração do primeiro periodo neJlhuma das altas partes contrac
tantcs tiver declarado á outra parte, por Uilla notificação
ollicial, que renuncia á Convenção, c as illl successivamente,
de anno em anilO, a tê a expiração dos doze mezes que se se
guirem a uma semelllante declarul,ão, qualquer que se-j.a o
tempo cm que ella seja feita.

Al't. 1.2. Esta convenção será submettidléi, ele pa:rte a parte,
ã approvação e ratificação das autoridades competentes res
pectivas de- cada uma ua' altas partes c(}ntractantes, e as
ratificações serão trocadas em Berne dentro de seis mezes a
Contar desta data, ou antes, ::e fór pos"jve1.



- ;J() -

Em testemunho do que, os Plenipotencial'ios respectivos,
sob reserva das ra tificações mencionadas, assignárão a pre

. sente Convenção escl'ipta nas linguas portugueza e fl'anceza,
e lhe puzerão o se1l0 de suas armas.

Feita em duplicata e assignada no Bio de Janeiro, aos;26
dias do mez de Janeiro do anno do Nascimento de Nos. (}
Senhor Jesus Clü'islo de 1861.

João Lins Vieira Cltnilalb. CIO d& Si11lill1blL

Jenn Jacques ele Tsc/mdi.

DECLARAÇÃO l'EITA t'OU OCC.ISlÃO lH 'J'UOC.\. D.IS n,\TlFl'C.\ÇÕES,

o abaixo assignado, Cava·lleiro A. Loureil'Ü', enca.rregado.
de negocio de Sua Magestade o Imperador do Brasil, junLo da
Confederação Suissa. e o abaixo assignado Jacques StaempUi,
Presidente da Confederação Suissa, tendo-se reunido hoje no
Palacio Federal em Berne, para procederem ã troca das rati
ficações de Sua .Magestade o Imperador do Bl'asil e do Gonselll(}
Federal, da Convenção Consular concluida e assignada no
Rio de Janeiro em 26 de Janeiro de 1861, e tendo conferid(}
a dita Convenção e achado em boa e devida fórma, depois do.
addicionamento no segundo paragrap-bo do art. 9,0 da. Con
venção as palavras-ou ausenLes-depois das palavras-sejão.
intel'dictos-, effectu.ou-se a troca das ra Lillcações.

Fica outrosim declarado por este acto, qlle o addiciona
mento acima mencionado terá a mesma força e vi.gor eomo.
se estives~e inserido no texto original da Convenlijão... e que
além disto, no. termos da declaração do aba ixo assignado,.
encarregado de negocios do BI'asil, feita por sua nota de 12
de Maio de 1862, a omissão na supracitada Convenção das
palavras-ou au entel'-que tornou necessal'io o seu addiclO
namento, é devida a uma circumstancia intei.ramente acci
dental.. Em fé do que, etc. Berne, 26 de Maio de 1.862.
(Assignado. )

DeCl·. li. o 3 69 de :I ~ de A.ba·il de t.SG:J.

Art. 1. o Os casamen tos de nacionacs e es trangeiro-s que'
professarem religião differente da do Estado, celebrados fóra.
do Imperio (art. 1.. o § i. o da Lei de 1:1. de Setembro de :186:1)
não dependem de registro algum no Imperio para que lhes
sejão extensivos os effeitos civis dos casa mentos ca tholicos.

Art. 2. 0 Esses casamentos celebrado fóra do lmperio re
Jlutar-se-hão provados do me mo modo que os casamentos ca.-
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tholico , apre"entanuo-se docul1lellLo:;· aulitenLicos de onde
conste asua celebração na fórma do rito ou lei. do respectivo
paiz; uma vez que taes docnmento. sejão legalisado, pelo
Consul, ou Agente Consular Brasileiro do paizem que forão
passados.

Art. :3.0 Os casamento. de naciollaes ou e"trangeiros que
professarem religião diíTerente LIa do Estado, celebl'ados no

, Imperio antes da publicação da Lei de 11 cleSetembro de 1.86:1,
segundo o costume ou prescl'ipção das religiõe~ respectiva
(art. :I. °S2. ° ela ci tada Lei) tambem não depelldem do registro,
para que llles sejão ex ten ivos os eifeitos civ is dos casamen to.
ca tholicos.

Art. 4.° Esses outros ca amentos reputar-se-hão provados
pelas certidões que houverem passado os respectivos l\Ii
nistros ou Pastores, uma vez que de taes certidões conste a
celebração do acto religiosQ.

Nenhuma outra prova será admissivel, ainda que se apre
sen te escriptura publica ou pa rticular de contracto de casa
mento, e tenhão os cOlltrahente vivido no estado de casados.

Art. õ. ° Os casamentos de nacionaes ou estrangeiros que
professarem religião dilJerente da do Estado, celebrados no
Imperio depois da. publicação da Lei de 1.1 de Setembro de 1.861.,
(art. L° S 3.° da citada Lei) dependem, para que lhes sejão
xtensivos os effeitos civi dos casamentos catholicos:
L° Da celebração do acto relifTioso, segundo o costume ou

prescripções das religiões respectivas;
2.° Da celebração desse acto religio. o por Pa tal' ou Mi

ni tro que, na conformidade leste Regulamento, tenha exer
citado funcções do seu Ministerio religioso com as condiçõe
necessarias para que tal acto produza elIeitos civis;

3.° Do registro., tambem na conformidade deste Regula
mento.

Ar.t~ 6..:° Se os c.ílsamentos celebrados no Imperio depois.da
publlCac,ao da L.e1 de 11 de Setembro de :l86i forem reglf;
trados nos prazo mal'cados por este Regulamentá (art. L°
da citada Lei), ser-lbes-hã~ extensivos os elTeitos civis desde
a época da sua celebração.

Se, porém, [orem regi traclo depois desse prazos, não
cr-ll1es- hão ex tensivos os elTci tos civis em prej uizo de ter

ceiro , senão da data do. registro em diante .

..................................................... ..
Art. 8.° Provado estes casamentos por ·modo legal, não

serâo privados cIo beneficio da ci tada Lei, sem que tenhâo
sido ônnullados por sentença do Juiz competente, proferida
em processo regular c passada em julgado .

.." , , , .. , ., , , .. , .. , ""
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Art. 3:1. Sem dependencia do despacho de qualquer anto
ridade, elles (') extrallirárJ dos livros a seu cargo as certi
dões que lhes furem pedidas por quem quer lJlle seja.

Estas certit.lões serão passadas, traI1't;revendu- II verbo ad
vBl'bum uão só. o::; assento', como lacta' ~s notas e verbas mar·
ginaes; e terão a mesma força prob:IllLe, que qualquer outro
instrumeu to pu1JliL:o.

Se forem p'lssactas de ouLra maneira, não farão prova em
Juizo.

Art. 4,1. O,; casamenLos de que trata o art. 4:,", 'i!,' parte
deste Regulamen lO, uão se repu laráõ provados senão pela,;
certidões ex:tl'ahida' de seus registras, eas oulra' provas não
serão admiLtidas, a não ser um L:aso t.Il\ punia, LIli destruição
do respectivo livro de reei:>Lros no todo, ou 11,1 !-hlrte em que
se achava o registro do casamento que se tiver de provar.

Art. 4:2. As disposições do' arts. L" c 3." desLe B.egula
mento não obstão (Iue se registrem no Imperio os t:asaUlelltos
celebrados fóra delle, ou nelle t:elellrados antes da publi
cação da Lei de 11 de Setembro de 1861.

Registrados esses casamentos na fórma dos arLs. 2.° e 4:,0,
as certidõ '13 que se extrahirem dos rpgistros tambem farão
prova em Juizo.

Em resposta ao omcio n. o 3IJ3 dirigido pelo Prot:urador
uo Feitos da Fazenda Nacional em Hi de Dezembro de 1861
a eSia Directoria Geral soure a execução do Regulamento
n. o 2708 de 1.5 de Dezembro de 1.860 expedido para a arre-
cadação da taxa de heranças e legados .

Haja V. S. de declarar ao mesmo PI'ocurador dos Feitos da
Fazenda o eguin te:

Quanto ao LU que ito: que os Olbos espurios legitimados
com habilitação para succederem, mesmo abintestado, não
estão isentos da taxa, em vista uas disposições a que se re-

("') Os Secretario das respcctivas Camar:Js lIlunicipacs tcm a seu
c:Jrgo o livro ue registro tios cas:JmenLOs, c os fiudos do regislro IIc
llascimentos c obitos j os escrivães do .Juizo de Pa.z os livros ue rc
gislro de nascimenlo c OUilO" o directol' da Colouia ou a aULOi'i
dade superior rlesi!;n:Jda pelo PI~esi<lel1le, 05 da mesma Colou ia, fiudo~
os quaes, serào archivados na Secretaria aI' flue :,cj:I'J cl'cadas a:,
Gamaras ::\Iunicipal?:, !\q" cilado ans. IV c ia).
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fere oart. 3. o do Ucg. n. °~708 de oH> de Dezembro de i8GO,
da quaes evidentementc se deprehende que a isenção só apro
veita aos filhos que são herdeiros neeeessarios ou forç~dos, c
não aos espmios na condiçues de ([ue trata o quesito.

Quanto ao 2,°: que, se a doac.;ão é marlis cftusa, é revogavel
a arbitrio do doador por toda a viela. ainda Cjue ajustada em
contracto antenupci:ll, ('omo o ensina Borges Carneiro,
llireito Civil, L, I," Til. H ~ 133 n," 7, pois tal é a natureza
de taes doaçues tl'yk. Li\". 23 Til. [.I" ° .. [.1,,0), havendo-se
por pacto simples o quc_ rOl' feito com a conuição~de nunca.
se rC\'ogélr.

Qnantoao :3.°: que as isenc.;õc~ do art. G.o do Hegulamento
não são extensi\'as :1' heranças e legados anteriores ao llito
Regulamento: L" porqll este arti rr() está subordinado ao Cap.
3.°, que trata somente ela arrecadaç:,ão e flscalisação da taxa,
c pol'lanto não póc!e referir-se aos outros, embora anterio
res, entre os quaes.'e acha o mesmo 3rt. 6.°; 2.° porque no
art, ~1 está declarado ([ue Jcsde a morte do testado ouin
testado se linua o direito do EstaLloao imposto nos termos
expostos nesse anigo; ~1." porque sem expressa determinação
Hão é admi'sivel cm Direito o efreito rctroactivo Jas leis ou
llecreto ; 4." porCJlle a objecc.;ão fIue se tira se Jo art. 27 do
llcgulamen to não preva lecel' ia, visto como sua disposição se
I' stringe aos actos compl'ehcmlidos no Cap. 3.°, que se refere
unicamente ao pt'oGcsso da arrecadação e fiscalização da taxa,
tJ não ao direi 1.0 de haver a mesma taxa e aos casos de sua
isenção, o que constitue a materia dos Capitulos anteriores.

Quanto ao 4.°: que, não obstante parecer á primeira vista,
pela generalidade dd. L. n.· 460 de 30 de Agosto de 186,7
nas palavras-que no futuro vier a adquirir por qualquer
titulo gratuito ou onero·~o - que a Santa Casa da Miseri
cordia da Côrte póde ser instituida herdeira; todavia, sendo
cel'to que o fim da ci tada Lei de i8i7 foi dispensar as leis
de amortização sómen te para aqueUa San ta Casa poder pos
?uir bens de raiz por qualquer titulo oneroso ou gratuito,
Islo é, por qualquer dos titulos· permittidos em Direito,
e não ampliar as e'species desses mesmos ti tulos, cumpre
que se considere subsistente a prohibição de ser a Santa
Casa instituida herdeira por titulo universal. Se o fim da
Lei de 30 de AgGsto de 18407 fosse estender a permissãG
ao til.ulo de herança universal, tratando eUa unicamente
de bens de raiz, seguir-se-hia que continuava a restricção
aos legados dos moveis e semoventes, para·o que nãOl ha
razão plausivel. O art. 6. ° ~ 1.° do Regulamento de -1.5
de Dezembro de 1860, repetindo a pllrase do art. 7.° § {.O
do de 4 de Junho de i8fl,5, quando faUa em isenção da taxa
nas heranças deixadas á Santa Casa da l\'lisericordia, não
expri me a sua men te com o sen tido rigoroso da phrase
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empregatla. Emquanto, pois, não .'e resolver o contrario,
não póde a Santa Ca a ser in tituida herdeira, mas apenas
leg-a taria.

Quanto ao õ. o : que a isenção da taxa em relação ás al
rorrias, de que tra ta o ar t. 6. u § 4. ° do Regulamen to, é ex
tensiva aos serviços, a que o liberto fique por ventura
obrigado a prestar ao legatario; porquanto a liberdade se
considera perfeita e il'revogavel desde o momento em que
é conferida, ainda mesmo com qualqu [' onus, o qual (como
a prestação de serviços a alguem) não altera a concfição e
estado de liberdade, retardando apenas o pleno gozo e exer
cicio des ta,

Quant'Ü ao 6.°: que toda a vez que a aprazimento das
partes e do Procurador da Fazenda, na fÓI'ma do art 1.0
do ci tado Regu!amen to, a nomeação de lou vados recaltil' sobre
algum dos lançadores da Recebedoria, póde-se dispensar o
juramento dos mesmos, como acontece nos inventarias dos
hens de ausentes nos termos do al't. :J;> do lleg. de UI
de Junho de 1.8;>9; mas n'ão se indicando os lançadores
naquelle Regulamento, como se indica neste, posto que fa
cultativamente, por cautela se lhes deve na hypothese fi
gurada no quesito, defedr o jurameuto, ma:dme se o juiz
o determinar e os interessados o requererem, evitando-se
assim a arguição de nullidades no iuvenLario.

Quanto ao 7.°: que não tendo o testador marcado prazo
ou termo desde o qual alguem comece a usufruir, entende-se
que o usufructo é adq uiric10 desde a morte do mesmo testador,
de cuja data os fructos cedem a beneficio do legatal'io ou
herdeiro usufructuario, e por conseguinte a taxa 'das he
ranças e legados consistentes em usufructo deve-se contar
da data do fallecimento elo testador, como mesmo se con·
clue das disposições do art. 41 do Regulamento.

Quanto ao 8.°: que não ha inconveniente em serem os livros
e outros quaesquer titulas recolhidos ao deposito, quando só-
mente delles constaremas dividas activ-as da herança.

Quanto ao 9.°: que as alternativas cio augmento e di
minuição nos valores de fundos publ iClils e acções de com
panhias e sociedades nacionaes e estrallgeiras, na confor
midade do art. 23 combinado com o art. 10 do Reg., só
se referem ao caso de não terem ootação os mesmos ti
tulas e acções j porque, se a tiverem, será a Laxa sempre
l'egulada pela cotação média no dia do- fallecimen to do tes
tado ou intestado, como prescreve o Reg. no :J.t't. 20 pa-
ragrapho unico. - ,

Quanto ao 1.0.0: que, se no dia do fallecimento do tes
tador não tiver cambio a moeda estrangeira, o calculo para
a reducção delta á moeda do paiz deve ser fei to sobre a
eotação ultima anterior ao mC-.mo fallecimento; e bem
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assim que o ralo I' das apolices compradas COIl!; dinheiro
do espolio para o cumprimento de legados) deve ser re
gulado, para pagamento da taxa, ou pela cotação média do
dia da acquisição das mesmas apolices, ou computado sobre
o preço real da sua compra.

Quanto ao H.o: que o art. 36 do Reg. contém uma dis
posição geral extensiva a todos os usufructuarios já exis
tentes e que possão exi.. tir, conforme o estabelecido nos
a1'ts. i3 e i4; assim como, que o imposto em divida, de
que falia o cit. art. 36, se refere tanto ao que já constar
dos lançam~ntos nos livros da Repartição, como ao que
ainda não estiver lançado, por isso que não é o lançamento,
qne dá nascimento e origem á divida. O lançamento, como
diz o Regulamento, ê a inscl'ipção, e :l divida p6de existir
independente da mesma inscripção.

Quanto 110 1~.": que, sendo certo que o art. 38 do Regula
mento não faz expressamente depender do pag-amento da taxa
do usufructo a entrega da herança ou legado, mas só a ex
tincção do mesmo usufrue to e o encerramento da conta
na Recebedor ia; que, sendo por ou tro lado incou testa vei
que a tax.a uo usufructo não passa úomo onus ou hypo
theciI á propriedade, ficando por conseguinte o herdeiro OIl
le)1;atario isentQ de um tal encargo, não é justo que se
prive, quér o herdeiro, quêr o legatario, de entrar no do
minio e posse da herança ou legado pela razão de achar·se
o usufructuario ainda em debito da taxa respectiva para
com a Fazenda Nacional. O remedia, pois, a que em se
melhante conjunctqra se deve recorrer, é promover-se a.
cobran.:a da taxa do usufructo pelo~ meios judiciaes e en
tregar-se a propriedade a quem fôr de direito, guardando-se
o encerrrarnento da conta para qu<\ndo a Fazenda Nacional
fM embolsada.

QU:lnto ao 13.°: que a regra geral é serem descFiptos
e avaliados os bens, principalmente os de raiz, no lugar
de sua situação, ainda que em outro se esteja fazendo o
inventario, por ter sido o da re. idencia do fal/ecido; assim
que, se os bene; forem situados no municipio da Côrte, seja
QU não ahi o lugar do invental'ia, a taxa deve ser paga na
Recebedoria, conforme o art. 42 do <Reg., sem que no 2."
caso resulte inconveniente algum aos interessados, visto
como tendo ellús de assistir na Côrte á avaliação dos bens
abi situados e senelo a taxa pagavcl em qualquer estado
do inventario, nos termos do art. H do Beg., póde nessa
orcas ião effectuar-se o pagamento. Se houverem bens si- .
tuados fóra do municipio da Côrte, de que se deva taxa,
póde esta ser arrecadada peta respectiva CoUectoda geral,
promovendo o' Collectorcs, como Agentes do Procurador da
Fazenda, os lermos Jo inrentario na l:onfonnidade do

A.' 6

r
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art. 1~7 do Reg.; sendo que as di'po ições do arts. 42 e
43 são inteiramente applicaveis a esta hypothese, tendo os
Collectores indubitavel' direito ás competentes porcenta
gens, direito que conservão ainda quando as parles, por

. lhes ser mais com modo e pela faculdade do art. H, pre
firão pagar o imposto na Recebedoria, ao que o Reg. não
e oppõe. O art. 4.2 prece itua que a taxa dos bens situados

no Municipio da Côrte seja. paga nll Recebedoria, mas não
prohibe quP. se pague lambem :lIli a do!' bens sito!' fóra do
mesmo Municipio, tnda vez que ella fôr devida á Fazenda
Nacional, p. as p:1l'les [lrellrão pagai-a na mesma Recebe
doria.

Deus Guarde a V. S. (assignaLlo.)-Múqne.; de Abrantes.
Sr. Director Geral interino do Contencioso.

C()nven\~ão Consular enlre oBrasil ea Italia.

·em'. n. O aos;; d.e 28 de ~bl'iI fie :1863.

Ha vendo-se concluido e as. ignado nesta Côrte, no dia
l~ de Fevereiro ultimo, uma Convenção entre o Brasil
e o Reino da lLalia, para regular os direitos, privilegias
e immunidades reciprocas dos consules, vice-consules, de
legado consulares e chancelleres, bem como as funcçães e
obr igações á que ficão respectiva men te sujeitos nos dous
paizes: c tendo sido este acto ratificado e trocadas as rati
ticações !la mesma côrte ao 2'~ dias do corrente mez :
Hei por bem mandar que a (1 i l·a Convenção seja observada
e cumprida inteiramente como nella se contém.

O Marquez de Ahraqtes, senador do Imperio, conselheiro
rle estado, ministro e secretario de est,Hl0 dos negocias
estrangeiros, o tenha asslm entendido e faça executar com
os despachos necessarios.

Palacio do Rio Janeiro', a03 28 dias do mez de Abril de
-186:3, 4.2. o da Indep~ndencia e do Imperio.

Com a rubrica' de S. ft~. o Imperador.

Marqiwz de Abrantes.

Al't. i. o LO Cada uma das altas partes contractantes terá
a faculdade de nomear consules geraes, consules e vice- con
'ules, ou delegados con ulares para o portos, cidades e
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lugares do tet'l'itorio da outra, reservando-se respectiva
mente o dil'eito de exceptuar como medida geral a:5 loca-
lidades que julgar conveniente. .

2. o Os agen tes de que se tra ta não poderão assumir' o
exerci cio de suas funcções sem ter préviamcnte apresen
tado suas cart.as patentes e obtido o exequatur' que lhes será
concedido gratuitamente na fórma estabelecida nos res
pectivos paizes.

3. o Uma vez apresen tado o exequatur, as auc tal' idad e1>
atlministrati"as e judicial'ias do lugar de sua residencia
os rcconhecerâõ no exercício das suas funcções consulares,
e os farão gozar immediatamente das prerogativas, e honras
inherentes ao seu cargo no respectivo districto consular.

4. o Fica ente'ndido que a cada uma das altas partes con
tl'actantes cabe o direito de annullar o exequMur dos re
feridos agentes, dando os motivos que a isso a induzirão.

Art. 2. o i. o O:. consule. geraes, consules, vice-con ules
edelegados consulares gpzar.iõ nos dous pa izes dos pri vi legios
proprios de seu cugo, taes como isenção de alojamento mili
tar, de contribuições militares, das directas, tanto pessoaes
co,mo de bens moveIS, e sumptuarias, impostas pelo 'Estado,
pelas autoridades prov inciaes, ou pelas munici paes, salvo
se taes agentes fOl'em cidadãos do páiz onde residirem,
ou se nelle possuirem bens immovcis, ou exercerem com
mercio, ou qual(FLer industria, porLJue nesses ca. os fi
caráõ sujeitos aos mesmos encargo e taxas que os nacionaes.

2. 0 Torios os agentes acima mencionados gozaráõ, além
disso, salva a illLlicada excepção, da immunidade pessoal,
excepto pelos factos que a legislação actual do Reino da
Italia pune com as penas de morte, trabalhos forçados, e
reclusão, e que as leis penaes do Imperio do Brasil punem
actualmente com as penas de morte, de galés, e de prisão
com trabalho, e sendo negociantes só It16S poderá ser ap
plicada a pena de prisão por factos de commel'Gio, e não
por causas civeis.

3. o Poderão colloc:JL' sobre a porta exterior da casa de
sua l'esidencia, o escutlo das armas de sua nação com a
seguinte incripção:-Consulaclo, Vice-Consulado, ou Delegação
Consular de ....-E nos dias de solemnidades publicas, na
cionaes ou religiosas, e outras de costume,poderão arvorar
a bandeira de slta nação sobre a casa consular.

Poderão igualmente içar a dita bandeira nos escaleres
que os transportarem nas aguas territoriaes no desempenho
de suas fUllcçôes.

4:." Fica entendido que estes signaes exteriores serviraõ
sõmente para indicar a habitação ou a presença da auto
ridade consular, e não poderão ser interpretados corno ignaL
de direito de a ·ylo.
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Os consule. gerae::, consules. vice-consule, delegados
consulares e chancclleres, não sendo subdi tos do paiz em
que residirem, e não exercendo neIle commercio ou in
dustria, não podel'ão . er obrigados a comparecer como
testemunhas perante os tribunaes. Quando as autoridades
do mesmo paiz necessitarem obter delle~ alg-uma declaração
ou informação, de.-eráõ requisitai-a por escripto, ou tran3
portar-se ao seu domicilio par:! recebei-a de viya voz. Taes
declarações, e inrormaçGes assim solicitadas, devel'áG ser
feitas pelos consules geraes. cDnsules, vice-consulcs, de
Jeg-ad,os consulares e chancellel'es dentro do prazo deter
minado pela autoridade, ou no dia e horn por ella desig
nados.

6. o No caso de impedimento. ausencia ou morte dos
consules, vice-consules ou delegados consulares, os seus St:
cretarios. chance! lere, alumnos ou adj un tos consulares, como
taes prévia men te reconhecidos pelas autoridades locaes, e
que não excederem o numero autorisado pelo seu res
pectivo governo, serão de plpnodireito admittidos á gestão
dos consulados, vice-consulados ou delegações consulares
sem otistaculo algum da parte das ditas autoridades, as
quaes, ao contrario, deveráõ prestar-lhes a sua assislencia
e protecção, e lhes asseguraráü durante essa gestão, o gozo
de todos os direitos, pri vi legios e immun idades esti pulados
na presente Convenção em favor uos comules e vice-consules,

Art. 3. 0 L" Os archivos consulare.~ serão inviolaveis.
e as nutoridades locaes nITo poderão, sob nenhum pre
texto, de'v-assar ou sequestrar os papeis que delles fizerem
parte, e que sempre deveráõ estar completamente separados
dos livros e outros papeis relativos :lO commercio ou â in
dustria exercida pelos consules, vice-consules e delegados
consulares respecti vos.

2. 0 Em caso de mo'rte de um :Jgente consular sem s11I),';
t.ituto de iernado para enr:arregar-se do archivo, a auto
ridade do lugar procederá immecliatamente á apposícão dos
5ellos no mesmo archivo, na presença, se fóL' possível, de
nm agente consular de outra nação notoriamente amiga
daquella a que pertencia o finado agente consular, e de
duas pessoas subditas do paiz do consulado, e na falta
destas, de duas outras pessoas notaveis do lugar. as quaes
cruzaráõ os seus sellos com os da sobredita autoridade.
Destes actos lavrar-se-ha termo em duplicata, um dos quaes
~erá enviado ao consul a que róI' subordinada a :JlrCDcia con
sular.

3. 0 Fica declarado que :l autoridade local .. o agente con
sular da nação am'iga , e as outras pessoas chamadas DO
caso do paragrapllo precedente a pór o sello no archivo·,
d veráõ absolutamente aLster- e de examinar, lêr, ou de
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qualquer modo tomar conhecimento dos papeis, documentos~
e de qua lquer ou tra cousa que faça parte do archi vo consular.

4.0 Quando os archivos houverem de ser entregues ao
agente designado para substituir o linado, o levantamento
dos seBos verificar-se-ha em presença da autoridade local,
e das outras pessoas que tiverem assistido á sua appo~ição,

se se acharem presentes no lugar.
Art. Il:.. o O:> consules geraes, consules, vice-consules,

delegados consulares, e aquelles que fizerem as suas vezes
em ambos os paizes, poder'ão dirigir-se ás autoridades do
seu districto, e, em caso de necessidade, na falta de um
agente diplomatico de sua nação, recorrer ao governo su
premo do Estado em que exercerem as suas fllncções para
reclamar contra qualquer infracção dos Tratados ou Con
venções existente~ entre os dous paizes, que tiver sido
commetLida pelas .3 utoridades ou funccionarios do dito
Estado, ou outro qualquer ahuso de que se queixarem os
seus nacionaes, e terão o direito d~ proteger officialmente
os interesses destes perante as autoridades locaes, c de
empregar os meios necessarios para obter promptajustiça.

Art. 5. o 1. 0 03 consu/es geraes e consules podel'ãf'l nomear
vice-comules, dele~ados e agen tes consu lares nos diversos
portos, cidades e lugares dos seus respectivos districtos
consulares, onde o bem do serviço que lhes está conHado
o exigir, salvo, bem entendido, a approvação e oexrquatur
do governo do paiz.

2.0 Estes agentes poderão ser igualmente escolhidos d'entre
os cidadãos dos dous paizes como d'entre os estrangeiros,
e serão munidos de uma patente passada pelo consul que
os ti ver nomeado, e deba ixo de cujas ordens deverem serv ir,
Gozaráõ, além disso, dos mesmos privilegias e immunidades
esti puladas pela presen te Con vcnção, salvas as excepções
contid:Js no art. 2. 0

Art. 6.0 :f.. o Os consules geraes, consules e vice-con
sules., delegados consulares e cha llcelleres respec ti vos terão
direito de receber na sua chanceIlaria, no domicilio das
partes, e a bordo dos navios de seu paiz as declarações
e outras actos que os capitães, homons da equipagem,
passageiros, negociantes ou subdi tos de sua nação quizerem
fazer, inclusivamente os testamentos ou disposições de ul
tima vont-ade, e quaesquer outros actos de tabellião, ainda
mesmo quanrlo tenhão 'por fim conferir hypotheca, em
todos os casos em que ISSO não seja contrario á legislação
do paiz onde os bens estejão situados.

2. o Fica porém en tendido que estes actos deveráõ, além
disso. ser registrados segundo as disposições da lei loca [
na repartição ou cartorio competente e submettidos ao
pagamento dos direitos devidos ao Estado,



- 46-

3,· Os coasules geraes, consules, vice-consules e uelegados
consulares respectivos terão, além disso, direi to de la vrar
em suas chance lia rias todos os actos convencionaes entre
um ou mais dos seus concidadãos e outras pes~oas do paiz
de sua re$idencia, assim como qualquer acto r,onvencional
que interesse e"-cJusi\ramente a cidadãos do paiz de sua
residencia, com tanto que taes actos se refirão a bens situados
ou a negocias que tenhão de ser tratados no terrilorio da
nação a que pertencer o consul ou o agente, pOI'ante o
qua I forem passados.

4. 0 As cõpias ou ll'aslauos dos ditos actos devidamente
legalisados pelos cOllsules, vice consules e uelegados con
sulares, e munidos do sello oflicial dos consulados, vice
consulados, ou delegações consulares, terão fé em juizo e
fóra delle, quér nos Estados de S. M. o Rei da llalia, quér
nos de S. 1\1. o Imperador do Brasil, e terão a mesma
força e va Litlade como se fossem passados peran te no tarios ou
outros o(ficiaes publicas de um ou outro paiz, uma vez
que estes actos sejão lavrados conforme as leis do Eslado
a que pertencerem os consulados, vice-consulados ou de
legações consulares, e tenhão sido submetLidos ao selIo, re
gistro, insinuação e a quaesquer outras formalidades que
regerem a materia no paiz em que o acto tiver de ser
cumprido.

õ.· Os consules geraes, consules, vice-consules e dele·
gados consulares respectivos poderão legalisar e traduzir
quaesquer documentos, actos e firmas emanados das au
toridades. ou funccional'ios do seu paiz; e estas legalisaçõe
e traducções terão no paiz de sua residencia a mesma força
e validade como se fossem feitas pelos funccionarios ou
autoridades locaes, com tan to que sejão sujeitas ao sello
e ás outras formalidades prescriptas em virtud~ das leis
do paiz onde forem apresentadas.

6. Poderão, além disso, dar passaportes aos respectivos
concidadãos, emquanto não fôr isso contrario á legislação
em vigor, e ficando estes sujeitos ao visto e taxas a que
o são os nacionaes.

Art. 7. o :l. o No caso ue mode de um subdito de uma
das altas partes contl'actalltes no territorio da outra, as
autoridades locaes competentes deveráõ immediatamente
noticial-a ao consu] geral, consul, vice-consul, ou delegado
consular do districto, e estes por sua parte devel'áõ fazer
igual commun icação ás au toriuades locaes, se forem· os
primeiros a ter conhecimento do obilo.

2. o Quando porém o fallecido não tiver deixado her
deiros ou eleculores testamentarios, ou quando os herdei
ros ou executores testamentarios forem desconhecidos,
cstiverem ausen tes, ou legalmen te incapazes, os COil tlle
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gerac, con ule", vice-consulcs, ou delegado consulal'e'
respectivos deveráõ proceder ás seguintes operações:

L a Pór os sellos ex -oflicio, ou a requi sição das partes
in teressaclas, em todos os moveis, etrei tos e papeis do
fallecido, prevenindo a autoridade local competente, a
qual poderá assi til' a estas operações e cruzar os seus
sellos com aquelles, depois do que não poderão estes sel\0s
ser tirac!os senão de commum aocórdo.

2. a Proceder em presença da autoridade local compe
tente, se ella julg-ar dever comparecer, ao inventario de
todos os ben e elfeitos que o fallecido possuia.

Pelo que diz respeito ao processo, tanto da apposição
dos sellos, que deverá sempre ter lugar o ma is breve pas
sivei, como do in ven tario, os consu les geraes, consules,
vice-consu les ou delegados consulares, preven iráõ por es
cripta a autoridade local do dia e hora em que tiverem
de dar principio a cada um eles. es dous actos, e a dita
autoridade accusará promptamenle recebimento daquella
communicação. Se a autoridade local não se prestar ao
convite, os consules, vice-consules, ou delegados consulares,
proceder:íõ sem demora e sem mais formalidades ás sobre
dita. opcraçõQ, e vice-versa.

3.. Proceder, segundo os usos do plliz, á venda de todos
o. bens moveis ela herança que pndCrel'l soITrer deterio
ração ou forem de uma conserVação e.videntemente muito
di pendiosa; administrar e liquidar pessoalmente, ou no
mear, sob sua responsabilidade, um ag'enle para adminis
trar e liquidar a herança, sem que a au toridade local tenha
que intervir nestes actos, salvo se um ou mais cidadãos,
ou corporação do paiz ou de uma terceira nação, sendo
essa· corporação constituida e reconhecida, segundo as leis
do paiz onde se abrir a successão, tiverem de fazer valer
direitos a respeito tia mesma herança, porljuanto, neste
caso, se sobrevierem dilliculdades, serão eltas .resolvidas
pelos tribunaes locaes, intervindo então o consul como re
presentante da successão, e a liquidação não poderá ser
feita senãQ depois ele proferida a sentença ou conciliadas
as partes. .

0. o O~ ditos consules g-eraes, consules, vice-consules, ou
delegados coO"ulal'es, devel'aõ mandar annunciar o falle
cimento do . ubdlto de sua nação no jornalomcial, ou, na
falla deste, em qualquer outro mais em uso para seme
lhante avi o , e não poderão fazer a remessa da herança
Ou do seu prodncto aos berdeiros legitimo au~entes, ou a
.C'us manela tarios ta mbem auseo te , senão depois de paga
todas as dividas que o fallcciclo tive se contrabido no
paiz, e todos os direi tos elo Es tado, taxas, con tribuições
e emolnmen to lerraes: ou depois de c]r.corrielo um anno



- M3-

desde a data da publicação da mortc, sem qua e tenha
apresentado reclamação alguma contra a llerança.

4. o FICa, além disso, entendido que o direito de ad
ministrar e liquidar a herança dos subditos italianos no
Brasil pertencllrá aos ~onsules, vice-consules ou delegados
consulares da Italia, ainda quando os herdeiros sejão me
nores fi lhos de italia nos e nascidos no Brasil; e vicc- versa
aos consllles e vice-consules do Brasil nos E5tados italianos
competirá.o direito de administrar e liquidar as heranças
dos brasileiros fallecidos na Italia, ainda quando os her
deiros sejão menores, filhos de brasileiros nasGidos na
Italia.

5. o Fica olltrosim entendido que a todo o tempo que
os herdeiros, legalmente reconhecidos, ou os executores
testamentarias se apresentarem no lugar em pessoa ou
representados por procuradores legal e devidamente cons
tituidos, deveráõ lo~o os con:,ule', vice-con.'ules ou de·
legados consulares dar-lhes conta de tudo e entregar-lhes
a adminis tração da herança.

Art. 8. o 1. o Tudo quanto diz respeito á policia dos
portos, carreg-amento e descarga dos navios, á segurança
das mercadorias, bens e etIei tos, será determ: lado conforme
as leis, estatutos e regulamentos do paiz. ,

2.' Todavi:l, se ,'50 os respectivos consules e agentes
consulares exclusivamente enearregados da ordem interior
a bordo dos navios merGantes de sua nação, e só elles to
m::H'áõ conheci men to das desavenças que sobrevierem en tre
a capitão, os off.lciaeg, os marinheiros e outros inJividuos
matriculados por qualquer titulo no rol da equipagem,
seja qual CM o motivo da desavença, especialmente no que
fÓr relativo 3 soldadas e execução dos contractos mutua
mente celebrados.

3 o As autoridades locafls só poderão intervir no caso
de serem as desordens que dahi resultarem de llatul'cza
tal que perturbem a tranquillidade e ordem publica em
terra ou no porto; e no caso Ue em taes elesa venças se
achar implicada alguma pessoa Jo paiz ou estranl1a á
equipagem.

~. o im todos o' demais casos as di tas .'1Utoridades se
limitaráõ a dar auxilio elficaz aos agentes consulare',
quandu forem por elles requisitados para mandar prender
e conduzir á cadêa os individuo:> da cquipagem,-contra
os quaes por qualquer motivo eJles julgarUQl conveniente
assim proceder.

Art. 9, o Pelo f]ue diz respeito â collocaç:To dos navios,
ao seu Cil rregamen to e descarga nos por tos, bacias e an
coradouros dos dous Estados; ao uso dos armazens publicas,
balanças, guindaste, c outros semelhante::: mecani mos; ~
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em geral. a toüa. a formalidades c disposiçõc rclati\ra~

á admi,sITo, ·ancoragem c partida dos navios, será con
eedido aos lious paizes o tratamento da nação mais fa
vorecida:

Art. ~O. 1. o Os consule3 geraes, consules, vice-consules e
delegados consulares respectivos polierão mandar pre-nder
l) remeUer, ou para bordo ou para seu .púz, 'os' mari
nheiros e todas as outras pessoas que fizerem parte d,il
cl[uipagem dos navios de guerra ou mercantes, 8 que ti
verem desertado dos ditos navios.

2. o Para esle fim devcráõ dirigir-se por escrip10 ás
autoridades locaes competentes 8 provar, pela exlJibiç,-o
oos registros do na\'io ou do rol da equipagem, e se o
navio já li,oer jJ:\l'tiLlo, pela cópia :1Utl1enliea dr.) laes do
Climen los, que ii pes80as rcclamlJ.das fazião rea Imenle
parte ua equipagelll. Em visla de ta J'cljuisi(:ãtl, as'im
justificada, não lhes poderá ser negaJa a enlrega ue Laos
individ:IOS .
. 3. o cer-lhes-lw, -além disso, prestado todo o auxilio e
a sistencia para a busca e prisão dos ditos desertores, os
qnaes serão mantidos nas cadêas do paiz a peuido f1 á custa
lIos cOllsulc;;, até que cste. agentes ac!lem occasião ue
fazel-o partir.

4. o Esta detenção não poderá durar mais de tres mezc~,

decorriuos os quaes, mediante prévio aviso de tlCS dias
ao consu I, será o encarcerado posto em liberdade, e não
poderá ser preso pelo me mo moli \'0.

ti. o Com tnclo, se o desedor li ver commetlido qualquer
uelicto cm terra, a sua ex.tradição podcrá SUl' defcl'ida
pelas :lutoridacles locaes, aLé que o tribunal haja pro
ferido :en tença c esta lenba tido plena cxecnção.

G. o As altas partes contract::lI1tes convém em que os
marinheiros c outros indivilinos da cquipagem, seouo' ulJ
9it05 do paiz onde OCCOlTer a de,crgão, sejão exceptuado'
das estipulações do prcsenle arli'1'o .
. Al't. 1'1. Todas as vezes que não houver estipulaçfies
contrar;as entre os dono, armadores, carrcgadores e se
guradores dos navios de um dos dous paizcs que. e djrjg~rem

ao respectivos portos do outro, voluntariamente ou po.r
força maior, as al/ariasserão reguladas.pelosconsu!f'sgcoe:;,
tonsule vice-consulcs ou delegados consulares de sua
nação. Quando, porém, subditos do paiz em que r88i
clirem os ditos agenles, ou de uma terceira nação, se ;)
charem interessados, e reclamarem conlra li liquiJação
con 1I1a 1', terão di rci to a serem seus io toresses regulados
pela autoridade local compelenle. o

Art. i'2. LU No ('as· de dar á cost:! ou naufra~ar no li
toral ela outra alrr'lm navio pertencente ao governo ou aos

Â. 7
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subdit.os de uma das ~Jtas p.artes contractan~es, as auto!i G

dades locaes deveráõ Immedlatamente prevemr do o"Ccorndo
ao consul geral, consul, vice-consul ou delegado consular
do districto, ou, na sua falta, ao consul geral, consul, vice
consul ou delegado consular mais proximo do lugar do si
nistro.

2." Todas as operações relativas ao salvamento da carga e
outros objectos dos navios italianos naufragados nàs aguae
territo\'iaes do ImperiG do Brasil, serão dirigidas pelos con
sules geraes, vice-consules ou delegados consulares da !talia;
e reciprocamen te os consu les geraes, consules e 'vice-con
sules do Brasil, dirigiráõ as operações relativas ao salva
mento da carga e outros objectos de sua nação, naufragados
nas aguas territoriaes do Reino de Italia.

3." A intervenção das autoridades locaes, só terá lugar
nos dous paizes, para facilitar aos agentes consulares os
soccorros necessa·rios, manter a ordem, garan til' os in teresses
dos salvadores estranhos á equipagem, e fiscalisar a exe
cução das disposições que se devem observar para a entrada
e sahidn das mercndonas salvadas.

4." Na ausencia, e até á chegada dos consules geraes,
consules, vice-consules, ·ou delegados consulares, as autori
dades locaes deveráõ tomar as medidas necessarias para a
protecção dos individuos, e conservação dos objectos sal
vados.

5. o No caso de ·duvida sO'bre a naóonalidade dos navios,
as dif(po~ições mencionadas' no presente artigo serão da
excluf(iva competencia das autoridades locaes.

6. o As aILas partes con tractan tes cOflvém, além disso, em
que as mercadorias e eff"itos salvados não serão sujeitos a
nenhum direito de alfandega, salvo se forem admittjdos' a
consumo i nLerno.

Árl. 13. 0.3 consu les geraes, consu les, vice-consules e de
le~ados consulares ref(pectivos, e bem assim os chancelleres,
adjuntos e alnmnos consulares, gozaráõ nos dous paizes de
todos 05 privileg-ios, isenções e immunidades concedidas, ou
que venhão asêl-o aos agentes de ignal categoria dI nação
a mais favore:;iela, salvas as excepções contidas no artigo se
gundo.

Art. ii. Todos os navios que, em virtude das leis em
vi~or nos respectivos paizes, forem considerados brasi
leiros, ou italianos, serão, quanto aos elIeitos da presente
'Collvenção, Lra tados como taes.

Art. 1.1':í. A presente Convenção vigorará por espaço de
dez annos, a contar do dia da troca das ratificações; mas, se
um aTJno antes de expirar esse prazo, nenhuma das alt.as
parles contracLantes tiver notificado omcialmente aoutra
a intenção de fazc~ cessar seus etleitos, a Convenção conti-
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nuará em vigor para ambas as partes, até um anno depois
de feita aquella declaração, qualquer que seja a época em
que ella tenha lugar.

A presente Convenção será approvada e ratificada pelas
altas partes contractantes, e as ratificações serão trocadas na
côrte de S. ~I. o Impel'ador do Brasil dentro do prazo de
cinco mezes, ou an tes se r61' possi vel.

Em fé do que, os l'especLivos plenipotenciarios assignárão
a presente Convenção em duplicata, e lhe puzerão o sello
de suas armas.

Feita no Rio de Janeiro aos quatro dias do mez de Fe
vereiro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo, de mil oitocentos sessenta e tres.

Sergio Teixeira de Macedo.

Fé d'Osliani.

ConvenÇào consular entre o Brasil e a Uespallha.

De~l·eto 0.° SI:JG de S1 de .Jul1&o de tSOil.

Havendo-se concluido e assignado nesta côrte, no dia
9 de Fevereiro ultimo, uma convenção entre o Bra"il e o
Reino de Hespanha, para regular os direitos, privile~ios

e immunidades reciprocas dos consules, vice-consules e
chancelleres, bem como as funcçães e obrigações a flue Dcão
respectivamente sujeitos nos dous paizec;, e tendo si:.!,) esse
acto ratificado. e trocadas a~ ratificações na meSJTlJ CÔl'te,
aos ~4 dias do corrente mez: Hei por bem mandai' que
a dita convenção seja observada e cumprida inteiramente
como neHa se con têm.

O marquez de Abrantes, etc. -Com a rubrica de Sua
Magestade o Imperador.

(Assignado)- Afarquez de Abrantes.

Art. Lo Cada uma das altas partes contractantes terá a
faculdade de nomear consules geraes, consules e vice-con
sules para os portos, cidades e lugares do lerrilorio da outt'a,
reservando-se o direito de exceptuar qualquer localidade
onde não julgue conveniente o estabelecimento de taes
funccionarios.
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Al't. 2. o Os consules gerae'<, consnles e Yíce-consules,
nomeados p~lo Brasil e pgla Hegpanha, nITo pollerão entrar
no exercício de suas funcções sem que prévlamente ub
mett50 as r qpectivas nomeações á approvaç50 do governo
territorial, e' obtenbão o competente exequatw' que lhes
será expedido gratuitamente, e pela fórma estabelecida em
cada p iz.

As éÍutoridades administ.r:ltiva e judir.i.lrias do dlstricto
cm que ti 'erem de residir e tes fUl1ccionanos, á vísta
do eXl'glUltúT, os l'econheceraõ immcdJatamemte no exerci
cio de finas att.ribuições, e os farão gozar das prerogalivas
e privilegias inllerellLBs ao seu carrro

Cada aUla elas altas partes contractantes se reserva o
düeito de anDullar o c<r;cquatu.1' de qU:llquel' dos ditos
funccí narios, quando assim o julgai' conveniente, mani
festandô osmotívos que a isso a inl1uzÍl'ão.

An. 3.· Os consules geraes, consules e vice-consules res
pillCtÍ\'OS gozaráõ, em ambos os paizes, dos privilegios pro
prios de seu emprego, taes como, isenção de aloja'lIcnt.os
militares e de todas as contribuições direct.as tanto pes
soacs como mobiliarias e sumptuarias, salvo se forem ci
u,dãos lia paiz em que residão, ou possuírem bens immoveis
ou exercerem o commercío. porque nestes casos ficaráõ su
jeHos aOs mesmos serviços, encargos e taxas que os na
cionaes.

Gozar:iõ, ;J!(~m disto, estes funccionarios da immunidade
lJesso:J.l, excepto pelos crimes que, segundo as leio do Brasil,
Jlão al1miLtem fiança, e pelos delict.os Cjualifjcados como
graves pelo Codigo Penal de Ilespanha, e se forem COUl
lllcrci:1l'lte., podcrão ser fJreso' em conscqueDcia de sua
operações de commercio.

Poderão coJ[ocar sobre a porla ex ter ior d:J. casa de sua
rc 'idencia o escudo das arma de sua nação, com a seguinte
]egcnda -Consulado rio Brasil ou Consulado da Hespanha-;
.e DOS dias de solemnídacles publicas nacionaes ou religio~as,

poderão arvor:lr a bandeira de sua nação sobre a C:Jsa consular,
Estes signaes exteriores só serviráõ para indicar a j)a

Jlita~:Jo consular, não podendo jclmais ser intecprelados como
dando direito de a'ylo, nem como embarac:o para as ill
'cslígações e díligencias que a j usliça terri torial tiver de
praticar dentro do cdifieio.

Al't. 4. 0 Os consules ge.raes, cansu[es e vice-collsules, qUll
nào forem subditos do raiz onde resil1ão, não poderão ser
~.lbrigad1o a comparecer como testcmunhas perante os tri
bunaes <10 mesmo púz. Quando a autoridade local nc
cessiLar obter de taes funcciol'larios alrruma declaração ou
informação, deverá requisitaI-a por escripto, ou dirigir-se
ti cu l1omicilio para recebei-a pessoalmellt'.
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Art. 5. n Em ca::.o de impedimento, :lU encia ou morte
dos con<;ulcs e vice-consules, 05 chancelleres, ou pessoas
préviamcnLe designadas pelo titular para suo tituil-o, serão
admiltidos a exercer interinamente as funcçôl's consulares,
com apfl1'ovaç;l11 do autoridade local competente; e goz~ráõ

durante a sua ~e,;tão interina, de todos os direitos, pri
vilegias, e immunidades inherentes ao carRo

Art. (j. o Qua ndo uma das aItas par Les con tr,)ct<l IlLes nomear
para seu cansai ou vice-consul em um porto ou cidade
da outra. a um ~ubdiLo desta. continuará o dito funccio
nal'io a' ser considerado c.omo subdilo da nação a que
pertence. e ficará por conseQ:uinte sujeito â. !l'is e regula
mentos inberenLe_á sua nacionalidade, sem que, entretanto,
"s a obrig-ar;ão possa, por fórma alguma, coarctar o exercício
tle suas funrções.

Arl. 7. o O. archivos consulares serão inviolaveis, e as
llutoridades locaes não poderão, sob qualquer pretexto, de
lassar, nem embargar os papeis perlencenles aos mesmos,
que dcverúõ estar sempre sep<ll'ados dos livro. e papeis
rela li os ao com mercio ou ind ustria que possão exercer
os respectivos consules e vice-consules

Se fallecer algum funccionario consul~r sem substituto
designado, a autoridade local procederá immediatamente á
i1pposição dos sellos nos archivos, devendo assistir a este
aclo, se róI' possivel, um funccionario consular de outra
Ilação, residente no di tl'icto, e duas pessoas sullditos
cio paiz, cujos interesses elle representaya; e, na falta
deslas, outras duas das mais notaveis do lugar, as quaes
rruzarãõ os seus sellos com os da referida autoridade.
De les acLos la Vl'ar-se- ha termo em duplica ta, en trega ndo
se um dos ex.emplilres ao consul, a lIuem estiver subor
din:lda a agencia consular vaga.

Qua.udo o novo funccionario houver de tomar posse dos
archivcs, o quebramento dos sellos verificar-se-ha em pre~

cnca da autoridade local.
AÍ't. 8. o Os consules geraes, consules e vice-consules,

ou aquelles que suas vezes fizerem, poderão dirigir- e as
auloddades de seu distl'icto, e, em caso de necessidade
lia falta de agente diplomatico de sua nação, recol'I'er ao
goveruo do paiz., em que exp.rcerem suas funcções, para
reclamar contra qualquer infr~cção dos Tl'at~dos ou Con
venções existentes entre os dous paizes, que pelas respec
tivas ~utoridades ou funccional'ios do dito Estado tiver
sido commettida, ou contra qualquer abuso de que se quei
xarem os seus nac.ionaes, e terão a faculdade de proteiSer
offlcialmente os direitos e interesses destes perante as au·
toridades iocaes.

Ar!. 0.° O.; cOllsules geracs, on uIes e vicc-consules,
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tel'ão o direito de receber em sua chancellaria, no domi
cilio das partes e a bordo dos navios de sua nação, as
declaraçõe:; que os capitães, homens da equipagem. pas
sageiros, negociantes ou outros subditos de sua ·nação qui
zerem fazer; poderão igualmente, como notarias, autorisar
os testamentos ou disposições de ultima vontade de seus
nacionaes, e quaesqueI' outros actos pl'oprios da jurisdicção
voJuntaria, ainda mesmo quando taes actos tenhão por fim
conferir hypotheca.

Entretanto, quando estes actos se referirem a bens im
moveis situados no paiz. um notaria ou escriv:io publico
competente do lugar, será chamado para assisti!' á sua
celebração e assignal·os com o funccionario consular ou o
seu chanceller, sob pena de nullidade.

Os referidos funccionarios terão além disso o dir'eilo de
lavrar em suas chancellal'ias qlHle,;quer actos c::onvcncionaes
entre um ou mais dos seus concidadãos e outras pessoas
do paiz em que residirem; e bem assim aquelles que in
teressarem exclUSIvamente aos !;ubdltos do paiz em que se
celebrem, com tanto que t.aes aclos sell'efirão a bens si
tuados ou a neg-ocios que tenhão de ser tratados no ter
ritario da nação a que pertencer o consul ou vice-consul,
pel'ante o qual forem' elles passados.

O:; tr'aslados ou certidões dos ditos actos, devidamente
leg'alisados pelos dilas funccionarios e sellados com o sello
oUieia I do seu Consulado ou Vice-Consulado, farão fé em juizo
e fóra delle, quér no Brasil quér nos E ·tados de Hespanha, e
terão a mesma força e validade como se .fossem passados
perante notarias ou outros officiaes publico,; de um ou de
outro paiz, uma vez que estes actos sejão lavrados na confor
midade das leis do Estado a que pertencer'em os Consules ou
Vice-Consules, e tenhão sido depois submetLidos ao se 110,
registro, ou quaesquer outra-s formalidades que regerem a
mataria no paiz em que o acto tiver de seI' posto em exeéução.

Art. -1.0. No caso de morle de um subdito de uma das altas
parles contractantes no territorio da outra. as autoridades
locaes competentes deveráõ imrnediatamente noticiai-a aoS
Consules geraes, Consules ou Vice·Consules do districto, o
e5tes, por sua parte, devel'áõ fazer igual cornmunicação ás
autoridades locaes, se primeiro ti verem conhecimen to do
obito.

Quando fallecer um subtlito de sua nação sem haver deixado
herdeiros ou executores testamentarias, ou quando os her
deiros ou executores testamentarias forem desconhecidos,
legalmente incapazes ou estiverem ausentes, deveráõ os
Consules geraes, Consules e Vice-Consu\es proceder aos actos
seguintes:

1. o Pór os ello 1 ex-ameio, ou a requerimento das part.es



interessadas, em todos os effeitos I moveis e papeis do
fallecido, prevenindo com anticipação a autoridade local
competente, que poderá assistir a este acto, e, se julgar
conveniente, cruzar tambem seus sellos, depois do que náo
poderão ser tirados senão de commum accórdo.

2. o Formar, em presença da autoridade competente do
paiz, se esta julgar dever comparecer, o inventario de todos
os bens e elfeitos que o fallecido possuia,

Para a apposição dos sellos, qúe deverá verillcar-se o
mais promptamente possivel, assim como para se proceder
ao invent:lrio, os ditos funteionarios fixaráõ, de accórdo com
a autoridade local, o dia e hóra em que deverá pI'oceder-se a
cada uma des~as operações, p'revenindo-a com anteceden
cia paI' escripto, e desta communicação ella accusará o re
cebimento.

3. o PI'! ceder, segundo os usos do paiz, á venda de todos
o,; bens moveis ou fructos ela herança, que pudel'em solfr'er
deterioração; administl'ar e liquidar pessoalmente, ou no
mear, sob ~ua responsabilidade, um funccionario para a
administração e liquidação tia herança, sem que a autori
dade local tenha que intervir nestas novas operações, salvo
se um ou mais subtlitos tio paiz, ou de uma terceira po
tencia ti verem de fazer va ler direi tos :.l respei to da mesma
herança; pOl'que, neste caso, não tendo o consul direito
de resolver a questão, será esta submettida aos tribunaes
para que a julguem segundo as leis do paiz em que os
bens hereditarios e.itiverem situados, pl'ocedendo então o
consul, quando se suscitem questões 'Iitigiosas, como re
presentante da hel'ança, sem que po~sa dai-a por li
quidada até que, se não houver aecónlo entre as parles.
seja proferida a sen tença corresponden te, fi qual deverá
dar cumprimento, se della não se interpuzer l'E.curso.

0" ditos con,.;ules geraes, consules e vice-consnles, de
vel'flõ aílnunciar o fallecimento dos subditos de sua nação,
em um dos jornacs que se publique no seu districto
consular, e nào poderão fazer entrega tia herança ou
do seu producto, aos legitimos herdeiros, ou a seus pro
curadores, se não depois de satisfeitas todas as dividas que
o defunto pudesse ter contrahido no paiz, ou de haver
decorrido um anno do dia da morte do subl1ito de sua
nação, sem que se tenha apresentado reclamaçáo alguma
contra a herança.

Fica, além disso, entendido que o direito de adminis
trar e de liquidar as heranças dos Hespanhóes, fallrcidos
no Brasil, pertencerá aos consules e vice-consules de Hes
panha, ainda quando os herdeiros sejão menores, filhos je
he:panhóes nascidos no Brasil, em reeiprocldade da facul
dade que tem os consules e vice-consules do Brasil em



- ;)ü -

Ilespanha de aJministrar e liquidar as 1Jcl'ançJs ele seus
naeionacs em casos ideu Licos.

Ad. 11. Tudo quauto diz respeito á policia elos porto.,
carregamen 1.0 e elesea rga dos lia vios, segura nça !.las mer
cador ias, bens e effei tos, será r gulaJo conforme as, leis,
estatutos e recrulamenLos do raiz

Os respectivos consules e vice-comulcs, ser5'o c:elusil':l
mente encarreg-ados da ordem interior a bordo dos navios
de c,ommercio de sua uação, p, só elli~- tO;.1aráõ conhecimento
de todas as desavenças (Iue sobrevierem entre o eLlpiLão. os
omciacs, os marinheiros e outros individuos comprchen
didos, por qualquer titulo, no rol do equip::lgem.

As :lutol'iuadc loeae nio podel'ão intervir, rnão no
caso em que as de"ordens que dahi resultarem forem de
tal natureza que perturbem a tranquillill.lc!e ou a orrIem
publica em lerra ou no porto, ou quando uma ou mais
pessoas do paiz ou eslranhas á equip::lg'em nellas se acharem
im plicadas.

Em todos os demais casos as ditas autoridades se li
mitaráõ a dar auxilio etncn aos fUllccionarios consulares
qUilnclo esle o requj,itnrem, para mandar prender e con
duzir á callea nlgum dos individuos da equipagem, contra
o qual, por quollfuer motivo, ,elles julgarem conveniente
assi m proceder.

Art. '12. Os consulcs geraes, consules e vice-consules
poderão fazer prender e remetter, ou p:lra bordo ou pal'a
o seu paiz, os marinheiro e quaesCjller outras pessoas que
fação parte da eCjuipagem dos nal'ios ele gllel'l'a e de com
mereio de sua nação que tiverem desertado dos ditos
navios.

Para este fim dirigir-\;e-llão por escripto ás autoridadns
Jocaes competentes, justiHcar~iõ, mediante a apre,;entaç50
do registro do navio ou da matricula da equipa-:re:ll, e, se
o navio já tiver partido, mediante cópia iluthentica dos
~itos documentos, que as pessoas reclamalbs fazião real
menLe partedo eqllipagem, E'u vislo desta requi iç5'o, assim
justillcada, não lhes podlmi. ser n Jgada a entrega de taes
indi vidllos.
, S r-liles-~la, além disto, dada to;la a as [--teneia e auxi
lio para a bu~ca e prisào du, <le"el'tOI'O;" O. fJll.1es :ierà
detidos e mantiu • nas Cduêa" do paiz, a pedid e ii costa
dos funccionarios acim:l referidos, a lê que estes funcciona-
rio~ at;he occilsião de fazeI-os partir.

Esta (letenção não poderá dUl'al' mais ue tres meze~,

1)nllo os qUile ,mediante pré io aviso de tre, dias ao 'cousol,
será o encal'cerado po. to em liberdade, e nào portei'i ser
pl'PSO pelo mesmo motivo.

Comtudo) se o desertol' tive!' commcttic!o delieto em terra,
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a sua cxlrad ição ,ó se veri ficará depois que o tribunal haja
proferido entença, e esta tenha tido plena e inteira exe
cução.

As aUas partes contractantes convém em que os mari
nheiros e os demais indiviLluos da equipagem, subditosdo
paiz em que a deserção tiver lugar, sejão exceptuados das
estipulações do presente artigo.

Art. 13. Todas as vezes que não houver estipulações em
cou trario en tre os armadores, carregador,es e seguradores,
as avarias serão reguladas pelos consules geraes, consules
e vice-consules de sua nação, salvo se individu.os, subdilos
do paiz em que residirem os ditos funccionarios, ou de uma
terceira potencia, se acharem interes ados nestas avarias;
porquanto neste caso, a não haver compromisso ou accôrdo
entre os in.teressados, ueveráõ ellas ser reguladas pela
autoridade local competente.

Art. H DUqndo naufragar Oli cler á '(')sta 110 litoral da
outra algum navio perlenc;enleao governo ou aos subdilos
de uma das altas parles contractantes, as autoridades Jocaes
deveráõ immediatamente prevenir ao con uI geral, consul
ou vice-consul uo districto,.e, na sua falta, ao consul geral,
consul ou vice-consul mais proximo do lugar do sinistro.

Todas as ollerações relativas ao salvamento dos navios
br3sileiros, naufragados ou çlauos ii Go!>la nas aguas terri
toriaes do reino de Hesp3nha, serão dirigidas l' elos. con
sules "'eraes, ou ules e vico-con ulcs ~Io Era ii; e, reci
procamente, todas a, operações relativas ao salvamento dos
navios hespanllóes, naufragados ou dado á costa nas agua:;
territoria' s do Bra ii, serão'dirigidas pelos consules geraes,
consules e \"ice-consules de He panha,

A intervenção tia autoridade local só terá lugar, nos
uous paizes, para manter a onlem, garantir os interesses
lias salvadore!>, se forem estranhos á equipagem do navio
naufragaJo, e assegurar a fiscalisação dos impostos respec
ti vos.

Na ausencia e até a chegada dos consules geraes, consules
c vice-consules, as autoridades 10caes deveráõ tomar todas
as meditlas nceessarias para a protecção dos individuos e
conservação dos elfei tos salvados do naufragio.

No, oaso de duvida sobre a nacionalidade tlos né.\vios, as
disposições mencionadas no presente artigo serão da ex
clusiva competencia da autoridade local.

As altaS partes contractantes convém, além disto, em que
a mercadorias e effeito~ salvados não sejão sujeitos a ne
nhum direito de alfandega, alvo se fOl'em destinados ao
consu,mo interno. ,

Art. Ui. Os consules geraes, c.onsules e vice-consules res
pectivos gozaru-, . os dous paizes, de todos os outros pri-

A, ~
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vilegios, "isenções e immunidades concedidas aos funccio·
narios da mesma categoria da nação a ma is t'a vorecida.

Art. {5. As disposições da presente Convclll;ão não ~ão

applicavnis aos dominios de ultramar que possue Sua Ma
gestade Catholica, emquanto neltes vigorar a legislação es
pecial que restringe as faculdades dos con~l1les estrangei
ros; toda via, os do Brasi I residen tes nas ditas pos~essões

obterão do governo hespanhol toJas as vallta~ens de que
gazão ou possão gozar, segundo a sua ca legoria, os func
C'ioaa rios da nação a ma is Ia vorecida.

Art. t7. A presente Convenção vigorará paI' r, paço de
dez aIlJilOS, a contar do dia da troea das ratilicaçõus, mas,
se um anl'lo antes de expirar esse prazo nenhuma das altas
parttls contractante~ tiver notilicado ollicialmente á outra a
intenção de fazer cessar seus e/feitos, continuará em vigor,
para ambas as partes, até um anno depois de feita aquella
declaração, qualquer que seja a época em que esta tenha
lugar.

A presente Convenção será approvarla e ra tificaJa pelas
duas altas partes contract.antes, e as ratilicações st'I'ão tro
cadas, no Rio de JaReiro, dentro do prazo de seis mezes,
ou antes, se ifór possivel.

Em fé elo que os respectivos plenipotenciarios assignárão
a presente Convenção em duplicata, e lhe puzerão o selto
de suas armas.

:Feita no Rio de :Janeiro, aos 9 dias do mez de Fevereiro
do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chrislo
de .1863.

.Mar'quez de Abrantes.

Juan Blanco del Valia,

'Convençào Consular entre I) Brasil e Portugal.

Decl". n,· 3 ••& de~' de A~o8to de :1.863.

'Havendo-se concluido e as ignado ·nesta côrte, no dia (4 de
Abril ultimo, uma convenção entre o Brasil e o Reino de
Portugal para Tegu1ar os direitos, privilegio!> e immuni
dades reciprocas dos Consules, Vice-Consules e Chancelleres,
bem como as funcções e obl'Ígações a que ficão respectiva
mente sujeito~ no dous paize , e tendo sido esse acto rali-



ficado e trocadas as ratificações na mesma côrte aos 20 dias
do corrente mer. : Hei for bem mandar que a dita convenção
seja observada e cumprida inteiramente como neHa se
contém.

Com a rubrica de Sua Magestade ° Imperadol'.

(Assignarlo) Mnr'l'w= de Abrantes.

Art. i. o 05 eon 'ules gerae. , eonsules e viee-con::.ures
nomeados pelo. gOl'emos do Brasil e de Portugal serão reci
procamente admitLidos e reconhecidos depois de apresenta
rem as suas pa ten tes, segundo a rórma estabelecida nos
respeetiros territorios. O exe'llLatnr necessario para o livre
exercicio de suaS fllncções lhc' será dado grali:>; eas autori
dades admini. trativa e judiciarias dos portos, cidades, ou
lugares de sua residencia lhes pcrmittiràõ, á vista do dito
exe'lUatllr, o gozo immediato das prerogativas inhcrentes ás
Suas funcçães no distrieto consular respediro.

Cada uma das altas partes contractantes reserva-se o di
reito de exceptuar para o futuro as localidade onde não
jlllgue convenien te o esta belecimen to de vjce-consules e
agentes ou delegados consulares.

Art. 2. o Os consulcs geraes, consules e seus chance:lleres,
bem como os vice-consules, gozaráõ cm ambos os paizes das
privilerTios geralmente concedidos ao seu cargo, taes como
a isenção de alojamento militar e de Iodas as contribuições
directas tanto pcssoaes como de bens moveis ou sumptuarios,
salvo todavia se se tornarem proprietarios, ou possuidores
temporarios de bens immoveis, ou emOm e exel'l;el'el1l. o
commercio, porquan to nesses casos ficaráõ sujeitos ás m-es'
mas taxas, encargos e contribuições que o outros particu'
lare' .

Art. 3. o O~ consules geraes, consules e vice-consules no.
dous paizes gozal'áõ além l1isso da immnnidade pes~oal, ex
cepto pelos factos e acto. qualilicatlos e punillos como cri
mes irrafiançaveis, OlI seja pela legi la lião brasileira, ou pela
portugueza.

Se fdrem negociantes não lhes poderá tambem ser appli
cada a pena de pri ão ~cnão pelos unicos factos de COID-
mereio. .

Art. 4. o O., consllles g-el'aes, consules e vice-consules
poderão collocar por cima da porta exterior das suas. casas as
al'm?s da respectiva nação, com a seguinte legenda :- Con
~lll(!do rio Brasil, OlI Consu.larlo de Portnfjaf-; e nos dias d'e
festa. nacionae. poderão lambem anorar na ra a con,'u4ar a
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ba'Àdeira de sua nação. Estes signaes ex ter iOl'es não podél'ão
comtudo ser em ca o algum interpretados como dando di
reito de asylo.; serviráõ principa lmente para indicar aos
marinheiros ou aos nacionaes a habitação consular.

Art. 5. 0 O consules geraes, con llles e seus chancelleres,
bem como os vicc-consules, nào poderão ser intimados a
comparecer perante o tribunaes do paiz de sua re idencia.
Quando a justiç.a local tiver necessidade de receber delles
alguma informação jurídica, deverá pedir-lh'a por escripto,
ou transportar-se ao seu domicilio para recebê l-a de viva voz.

Art. 6. o No caso de impediIllento, ausencia ou morte dos
consules ou vice-consules, os chancelleres ou pessoas pré
viamente designadas pelo titular para substituil-o, serão
admittidas a exercer interinamente as funcçues consulares,
com approvação da autoridade local competente, e gozaráõ,
durante a S1)a gestão interina, de to los os direitos, privile
gias e immunídades in Iteren t ao cargo.

ArL 7. o Fica especialmen LI:: en tendido que, qua ndo uma
das duas altas partes contl'actantes, escolher para seu consul
ou agente consular, em um porto ou cidade da outra parte
Gon tractan te um subdito desta, o mesmo consul ou agellle
consular con tin uará a ser considerado como subdi to eh nação
a que pertencer; e Dcará por conseguinte s.ujeito ás leis.c
l'egulamen tos que regem os nacioQ.aes no lugar de sua l'eSl
dencia, sem que en tretan to esta óbr igação possa por fõrma
alguma coarctar o exercício ue suas funcções respectivas.

Art. 8. o Os archivos e cm geral os papeis de chancellaria
dos consulados respectivos, serão inviolavr.is e não poderão
ser, sob qualquer pretexto e em caso alguIQ., apprehendidos
nem devassados pela au torid:lde loca t.

Fica porém en tend itlo que os li vro<; e pa peis pertencentes
a estes arcbi vos deveráõ sempre estar separádos dos livros c
papeis relativos ao commercio ou industria que possão exer
cer os respectivos consules e agentes consulares.

Se fallecer algum funccionario consular, sem substituto
designado, a au toridade local proceuerá immedia tamen te á
apposíção dos sellos nos archivos, sendo sempre acompa
nhada de dQUS subditos do paiz, cujos interesses eUe repre
sentava, e na falta dest,~s, de duas pessoas das mais notaveis
do lugar, e tambem se fór possivel de um funccioJlal'io con
Sular de outra naçào residente no districto..

As pessoas chamadas a Lestemunhar o acto cruza1'áõ os seus
sellos com os da referida autoridade. Destes actos lavrar-se-ha
termo em duplicata, entregando-se um dos exemplares ao
consul a quem estiver subordinaaa a agencia consular vaga.

Quando o novo fuuccianal'Ío houver de tomar posse dos
archivo , o quebramento dos seltos verificar-se-ha em pre
ença 'la autoridade local.
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Art. 9.· Os consules geraes, consllles e vice-consules, ou
aquelles que suas vezes fizerem, poderão dirigir-se ás auto
ridades do lugar de sua residencia, e em ca:o de necessidade,
na falta de agente diplomatico da sua naç;io, recorrer ao go
verno uperior do Estado em .que residão, para reclamar
contra qualquer infracção commellida pelas autoridades ou
funccionarios do dilo Estado contra os Tractados ou Conven
ções existentes entre os dous pnizes, ou contra qualquer
outro abuso de que se queixem os seu naGionaes, e terão o
direito de· dai' todos os passos que julgarem nece 'sarios para
obter prompta justiça. .

Arl. 10. Os consule.5 geraes e consules respectIvos po
derão e tabelecer ageutes, vice-consules ou agente:. consu
lares nas difIerentes cidades, portos ou lugares do seu
districto consular, onde o bem do serviço que lhes está con
fiado o e'\igir, salvos. bem entendido, a approvação e o
exeqllatllr do governo territorial.

Estes agentes poderão ser igualmente escolhidos d'entre
os cidadãos dos dous paizes, bem como d'entre os estran
geiros, e serão munidos de uma patente passada pelo consul
geral ou consul que os ti\'er nomeado, e debaixo de cujas
ordens eltes deveráti servir. Gozaráõ além disso dos mesmos
privilegios e immunidades estipuladas na presente Conven
ção em favor dos consules, sal vas as excepções mencionadas
no art. 3.°.

Art. 1.1. Os consules geraes, consules e vice-consules
respectivos terão o direito de receber na sua cbancellaria,
no domicilio das partes, ou a bordo dos navios de seu paiz
as declarações e mais acLos que os capitães, equipagens ou
passageiro~, nc"'ocian tes ou subdiLos de sua nação quizerem
alli fner, inclusivamente os testamentos ou disposições da
ultima von tade, ou f1uaesqller outros actos de tal)ellião,
ainda mesmo quando os (litos actos tenhão porJlm conferir
II ypo theca.

Entretanto, quando estes actos se referirem:a bens im
moveis, situados no paiz, onde reside o consul ou agente
consular, um talJellião ou escrivão publiCai competente do
lugar será chamado para assisti r á sua celebração e as
signal-o com o chanceller ou agente, sob pena de nullidade.

Al't. 12. Os con«ules geraes, consules e vice-consu~es
terão, além disso, direito de lavrar em suas chancellanas
quaesq uer actos convencionaes en tl'e os seus concidadãos,
ou entre um ou m.ais destes e outras pessoas do pai7., em
gue residirem, assim como qualquer acto convencional que
lllteresse unicamente a :mbdit.os deste ultimo paiz, CClm tanto
que os mesmos actos se reflrão a bens situados ou a negocios
que tenhão de ser tratados no territorio da nação a que
pertencer o consul ou agente perante o qual forem passados.
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Os traslados dos ditos actos, devidamente legalisados
pelos consules geraes, consules e vit;e-collsules, e sellados
com o sello omcial do seu consulado ou vice-consulado farão
fé em juizo e fóra delle, quér no Brasil, qué!' cm Portugal;
e terão a me ma força e validade como se fossem pas. a
das perante tabeUiães, ou outros olTiGiaes puhlicos, quér de
um quêr de outro paiz, Ullla vez que este actos sejão la
vrados conforme as leis do Estado a que o consul pertencer,
e tenhão sido submeLlidos préviamelltc a todas as fonnali
datles do se110, registro, insinuaç,To e quaesquer outras que
regem a materia no pail. em que o acto tiver de ser cum
prido.

Art. i3. No caso de morte de um subdito de uma das duas
partes contractantes no tenitorio da outra, as autoridades
locaes competen te dcveráõ immed ia la lIlell te nol idal-a aos
consules geraes, consu le8 ou vice-consules do tlis tricto, c esle s
por sua parte deveráõ communical-a.is aUlorillatles tocaes, se
antes tiverem disso conhecimento.

Quando fallecer um subdi to de sua nação sem deixar herdei
ros, ou designar lestamen teiros, ou cujos herdeiros não sejão
conhecidos, estejão ausentes, ou sejão incapazes, os consules
geraes, consules e vicc-consules devcráõ proceder aos actos
seguintes:

i. o PÓ!' os sellos ex-oficio ou a requerimento das partes in
teressadas, em toda a mobilia e papeis do fallecido, preve
nindo com anticipação deste acto á autoridade local compe
tente, que poderá assistir a elle, e mesmo quando julgue con
venien te, cruzar os seus sellos coraos que ti verem sido postos
pelo consul: depois do que estes sel\os duplicados não poderão
ser tirados senão de commum accórdo.

2. o Formar tambem em presença da autoridade loeal com
peteo te, se esta julgar dever comparecer, o in ven tal' io de to
dos os bens e eITeitos que o fallecido possuia. Pelo que diz res
peito ao processo, tanto da apposição dos sellos, que deverá
sempre ter lugar o mais brevemente passivei, como tio inven
tario, os comules geraes,consules e vice-consules /ixaráõ, ele
acc<lrdo com a autoridade local, o dia e a hora em que estes
dous actos deveráõ ter lugar, prevenindo-a por escripto, de
que. ella passara recibo. Se a autoridade local se não pre~tar

ao convite que lhe tiver sido feito, osconsules procederáõ sem
demora e sem mais formalidades ás duas operaçõc:. já citadas.

3. 0 Os consules geraes, consules e vice-consules farão pro
ceder, segundo o uso do paiz, á venda de todos os bens moveis
ou fruclos da herança que se possão doteriorar; poderão admi
nistrai-a e liquidai-a pessoalmente, ou nomear, sob sua rcs
ponsabilidade, um agente para a admini. traI' e liquidar, scm
que a autoridade local tenha de intervir ne te novos actos,'
salvo c um ou lllai:i ~libdito do raiz, ou tIe uma lcr 'eira {lQ-
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tencia ti verem direi los a fazer' va ler a respai lo dessa mesma
successão. Porquan to nesse caso, não lendo o. consul direito
de decidir a questão, deverá esta sei' levada aos tribunaes
do ,pa iz, aos quaes pertence ,'csol vel-a, pror.edendo en tão o
consul como represen ta nte da snccessão. Proferido o julga
mento, o consnl Llaverá ex.ecutal-o, se não tiver por conve
n:ente appellar, ou se as partes n50 se accommodarem, con
tinuando depois com pleno direi to a liquidação que havia sido
suspensa emquanto se aguardava a decisão do tribunal.

4.· Os consules geraes, consules e vice-consules serão to
davia obrigados a annunciar a morte do individuo de cuja
successão se tratar, em um dos jornaes de seu districto; e
não poderão fazeI' en trega da herança ou do seu producto aos
legitimos herLleiros ou a S'lUS procuradores, senão depois de
pagas torlns asdividas que odefunto pudesse ter contrahidono
paiz,ou de haver decorrido um anno depois do dia da morte,sem
quese tenha apresentado rrclamação alguma con tra a herança.

5.· Fica além disso entendido,que o direito de administrar
eliquidaras succes~ucs dos portug-uezes fallecidos no Brasil
pertencerá aos consules de Portugal, ainda quando os her
deiros sejão menores,fiIhos de portuguezes, nascidos no Brasil,
em reciprocidade dé. igual faculdade que fica pertencendo aos
consules do Brasil em Portugal de administrar e liquidar as
uccessões dos seus nacionaes, em casos identicos.
Art. 1", Em tudo que diz respeito á policia dos portos,car

regamento e descarga dos navios,segurança das mercadorias,
bens e efTeiLos, os subditos dos dous paizes serão respectiva
mente subjeitos ás leis e regulamentos do territorio. Todavia,
os consules geraes, consulcs e vice-consule5 respectivos, serão
exclusivamente encanegados da ordem interior a bordo dos
navios de commercio de sua nação; e só elles tomaráõ conhe
cimento de todas as desavenças que sobrevierem entre o ca
pitão, os ofliciaes e os individuas que estiverem comprehendi
dos, por qualquer titulo que seja, no rol da equil'agem.

As autoridades locaes não poderão intervir senão no caso em
que as desordens que dalli resultarem, f(}rem de na tureza a
perturbar a tranquillidade publica, ou quando uma ou mais
pessoas do paiz, ou estranhas á equipagem, neHas se acharem
implicndas. Em todos os demais cnsos as au toridades se limi
taráõ a dar auxilio aos funccionarios consulares quando estes
o requisitarem, para mandar prender e conduzir á cadêa os
individuos da equipagem que elles julgarem conveniente alli
recolher em con. equencia de taes desordens..

Art, i5. O consules geraes, consules e vice-consules, po
derão mandar prender e remetter, ou para bordo, ou para o
seu respectivo paiz, os marinheiros e todas as outras pessoas
que regularmente fazem parte das equipagens dos navios de
guerra ou mercan tes de sua nação, que tiverem de-erlado dos
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ditos navios. P:lra este fim dirigir-se-h:io por escripto {IS au
toridaucs locaes competentes, e justificaráõ pela exhibição do
registro do nnvio, ou da matricula da equipagem, ou, no caso
do navio ter partiuo, pela cópia do documento respectivo, de
vidamente legalisado por elles, que os homens reclamados fa·
zião parte da dita, equipagem. Em vi. ta desta reclamação
assi'm justifjcaLIa, não lhes poJerá ser denegada a entrega.
Ser-lhes-ha, além dis o, dado todo o aux.ilio para a busca e
prisão dos .ditos desertores, que poderão ser guardado;> e
ma'ntidas nas cadêas do paiz, i pedido e á custa <.los agentes
acima referidos ate que os mesmos agentes tenhão achado
occasião de os remetter para oseu paiz,

Se, porem, não se ofTerccer esta occa ião dentro do prazo de,
tres mezes, contados do dia l1a prisão, os detidos serão postos
em liberdade precedendo aviso lIe tres dias ao consul ; e não
poderão ser pre ·os de novo pelo mesmo motivo.

Comtudo, se o desertor tiver commettido, além uis. o, qual.
quer crime ou clelicto em terra, a sua. altura só se verificari
depois que o trihunal competente haja proferido sent.ença
sobre o crime ou delicto; e esta tenha tido plena execução.

Fica ,igualmente entendido, que os marinheiros e demais
individuos que fizerem parte da eCfuipagcm, . ubllitos do paiz
em que a deserção tiver lugar, são eXl:optuados das estipula
ções do presente artigo.

Art. 16. Sempre que. não bouver esti pulações con trarias
entre os donos, armadores, carregadores e secruradore' do
navios de um dos paize5, que se dirigirem aos respecti vos
portos dooutt'O voluntariamente ou por força maior, as ava
rias serão reguladas pelos consules geraes, consules e vice
consules de sua nação.

Quando, porém, subditos do paiz em que resiuircm os ditos
agentes, ou de u"ma terceira po tencia ti verém nellas inte
resses, as avarias serão reguladas pela autoridade local
competente, a não haver cotUl?romi so amigavel entre as
partes.

Art. 17. o caso de LIar á costa, ou naufragar no litoral
da outra algum navio pertencente ao governo ou aos subditos
de uma das altas partes contraetantes, as autoridades locaes
deverâõ immediataruente prevenir do occorrido ao consul
geral" consul ou vice-consul do districto, ou, na sua falta, ao
consul geral, consul ou vice-consul mais pt'oxi mo do lugar
do sinistro.

Todas as operações relativas ao salvamento da carga, e ou
tros objectos dos navios brasileiros naufl'acrados nas aguas
telTitoriaes de Port1,lgal, serão dirigidas pelos consules ge
raes, consules ou vice-consules do Brasil; e recíprocamen~e
os con ules geraes, consules ou vice-consules de Portugal dl
rigiriõ as upel'ações relativas ao salvamento da carga e outro:
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ol.Jjectos dos uavios de sua nação naufl'agauos nas aguas terri·
toriaes dos dominios brasi leiros ..

A intervenção d~l.<; autoridades IOcaes só terá lugar nos dous
paizes para facilitar aos agentes consulares os soccorros ne
cessarios, manter a ordem, garantir os interesses dos salva
dores estranho ;'l cquipagcrn, e tl calisar a execução das dis
posições que se develll oln~rvar para a entrada e sahida das
mercadoria' alvada. .

Na ausencia, e até a chegada dos con ules geraes, consules
ou vice-coasules. as autoridades Jocaes deveráõ tomar medi
das necessarias p'ara a prote ção dos individuos e conservação
dos objectos salvados.

As altas partes contractantes convém, além disso, em que
as mercadorias e elreitos salvados não serão sujeitos a ne
nhum direito de alfandega, salvo se fÔrem admiLtidos a con·
sumo interno.

o caso de duvida sobre a nacionalidade dos navios, as dis~

posições mencionadas no presente artigo serão da exclusiva
compeLencia das autoridades locaes.

Art. i8. Os consules geraes, consules e seus chancellel'es,
e bem assim os vice-consules, gozaráõ, nos dous paizes, de
Lodos os outros privilegias, isenções e immunidades que para
o futuro venhã0 a ser concedidas aos agentes de igual cate..
goria da nação mais favorecida.

Art. i9. A presente Convenção vigorará por espaço de dez
annos, a contar do dia da troca das ratificações, que terá lu
gar nesta cidade do Rio de Janeiro dentro do prazo de tres
mezes, ou antes, se fôr possivel.

Se um anno antes de findo o di to prazo de dez annos, ne·
nhuma das altas partes contractantes tiver notificado a sua
intenção de fazer cessar seus effeiLos, a Convenção conti
nuará a vigorar por mais um anno, e assim successivamente
até a expiração ele um anno contado do dia em que uma das
partes tiverfei to á ou tra aquella notificação.

Em fé do que, os respectivos plenipotenciarios assignárão a
presente Convenção em duplicata, e lhe puzerão o sello de
suas armas.

Feita no Rio de Janeiro, aos quatro d'ias do mez de Abril do
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil
oitocentos sessenta e tres.

Marquez de Abrantes.

José de Vasconcellos c Souza.

.L 9
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(;i.,c. n." ;;20 de 20 de ~o\'t~mbl'o de 18G3.

oMarqueI. ti AJmlllk~, Presiúente interino do Tribunal
do Thesouro NaclOua I, transmi tte aos Srs. Inspectores das
Thesourarias de Fazenda para sua illtelligencia e execução,
e para que fação constar a quem convier, as Instrucções
jun tas regulando a maneira por que os Pror.uradores da Fa
zenda poderáõ interv ir nas massas fallidas quando a mesma
Fazenda rOl' nellas interessada por divida activa da nação.

Reconhecida a neces~jdade de conciliar, quanto ser possa, a
liquidaçã'O das massas fallidas, na fórma do Codigo do Com
mercio, com -a prompta arrecadação e privilegios da divida
activa da nação, deveráü os mesmos Srs. Inspectores, visto
serem méramente facultativas as disposições das referidas
Instrucções, quando se tratar de cobranças, sobretudo de som
mas avultadas, por semelhante titulo, proceder com toda a
pl'Udencia, examinando e resol vendo, sempre de accordo com
es Procurad0res Fiscaes das Thesollrarias, se convirá ou uão,
segul1do as·circums-tancias especiaes de cada fallencia, in
tentar no Juizo dos Feilos os sequestros e acções execu
tivas, proseguindo nelles até real embolso; ou tomar as me
didas conservatorias que permitte o art. 830 do citado Co
digo, ;promovendo então no mesmo Juiz.o um simples sequestro
para segurança da Fazenda, ou finalmente deixar de recorrer
ás medidas conservatorias.

Tomadas ou não estas, nada {Jbsta a que os Procuradores
da 'Fazenda se apresentem no Juizo da fallencia nos termos
das referidas Instrucções para administrativamente, segundo
a natureza desse Juizo, cobrarem a divida activa da nação,
constante de contas correntes, certidões, letras de mora
toria, bilhetes da Alfandega,· ou outros titulas, sem per
turbar as operações regulares da liquidação, e onerar as
massas fallidas com despezas inu teis, desde que o direito da
Fazenda é oerto e incontes-tavel.

Em taes circumstancias, os administradores das referidas
massas hão de sem duvida evitar lil.igios e despezas, satis
fazendo log.o a divida, (m reservando ·na caixa a importancia
integral da mesma, se alguma questão ,se mover sobre .prefe
rencia entre a Fazenda e outro credor tambem privilegIado,
como previnem os arts, 5. o, 6. o e 7. o das Instrucções citadas.

Em todo o caso, {JS mesmos Srs. Inspectores ordenaráõ que
se promovão, e os Procuradores Fiscaes poderão promovêr
no Juizq 'dOf; Feitos as acções competentes, ainda mesmo de
pois de se terem apresentado no Juizo da fallencia, se os in
teresses da Fazenda perigarem em consequencia de fundada
suspeita de extravio de bens e outros factos.
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Quanto, porém, ás dividas provenientes de letr:l5 mer
cantis, negociadas em ditTerentes praças do Imperio para re
messas de fundos para o interior ou exterior, attentas as
du vidas suscitadas sobre o pri vilegio da Fazenda Publica e
consr.quente preferencia, e havendo-se levantado os se
questros elfectuados nos referidos lugares, deveráõ os Pro
curadores da Fazenda apresen tar-se no Juizo da fallenr.ia,
para os effeitos determinados no art. 7." das citadas Ins
trucções, as quaes sendo autoris:ldas pelo Codigo do f:om
mercio, sal vão, sem prejuizo das mas as fallidas e seus inte
ressados, o direito da Fazenda e dos outros credores, qualquer
gue seja a solução de taes duvidas pelo poder competente,
Isto é, pela Assembléa Geral, ou pelo Poder Judicial, se a tal
respeito alguma questão existir pendente dos Tribunaes de
Justiça ci vil do Imperio. .

Inst1'ltcçlJes a qu.e se 1'c{erc a Cirwlar 1·c{crida.

Art. 1." Nos casos em que a Fazenda Publica fór inte
ressada nas quebras por divida provenilmte de letras, notas
promissorias e creditos mercantis, os seus Procuradores, de
pois de feitos os protestos necessarios na fórma da legis
lação em vigor, poderáõ comparecer no Juizo da fallencia,
a fim de promover o embolso da mesma Fazenda na fórma
do Cad. do COID. e das presentes Instrucções.

Paragrapho unico. Estas Instrucções são extensivas a qual
quer outra divida activa da nação que não fór de origem
mercantil, em tudo quanto possão ser applicaveis.

Art. 2. U Os ditos Procuradores tomaráõ parte nas deli
beraç~es dos credores da fallencia no respectivo processo,
como os demais credores, excepto. sob pena de responsa
bilidade, llaquella em que e tratar da concordata e qui
tação.

Art. 3." As disposições do art 830 do Cad. do Com. são
extensivas á Fazenda Publica nos casos de que trata o art.
L', salvo todavia o privilegio do fóro. .

Art. ~.' A concordata não é obri.gatoria para com a Fa-
zenda Publica. (Cod. do Com. art. 852.) .

Ar!. 5." A jurisdicção cOl1tenciosa do Juizo dos Fp.itos
continuará em seu inteiro vigor para as questões respec
tivas, quando não se pos a obter admi1listrativament~ no
Juizo da fallencia o embolso ou cumprimento das obriga- .
ções ac ti vas da nação.

Art. 6." Levantando-se questão no Juizo da fallencia sobre
a divida' ou sua classiücação, a Fazenda será todav,ia cm
lcmplada como credora pri vilegiada nos termos. d3 L. de
22 de Dezembro de 1761 til. 3." *14" Alv. de 12 de Uaio
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de 1.758 ~§ 1.0 e H, L. de 20 de Junho de 1774 s, ·3~, 37,
39 e M, Alv. de 26 de Junho de 1793 ~ L· e mais dispo
sições vigentes.

Art. 7. 0 Na conformidade do art. 886 e 890 do Cod. do
Com. deduzir-se-ba do prodncto dos bens hypothecados a
quantia sufficiente para satisfação por inteiro da divida á
;Fazenda Publica, se para tanto der esse ·producto, ficando,
porêm, consignada na caixa até que o poder competente
declare se a mesma Fazenda tem direito de preferencia como
credora privilegiada.

Paragrapbo unico. Não obs tau te a dispo ição des te artigo;
a quota que caberia á Fazenda Publir,a, se fosse contemplada
na qualidade ue credora chyrograplJaria, será satisfeita no
caso de proceder-se a algum raLeio, ficando em reserva na
caixa a dilferença nos termos do art. 888 do Cod. do Com.

Art. 8. 0 A.quitação plena dada ao fallido em virtude do
art. 870 do Cod. do Com. não o desobriga da responsabi
lidade para com a Fazenda Publica; o que todavia não obsta
á concessão de sua re1Jabilitação, a qual não será extensiva
.á mesma Fazenda.

Art. 9. 0 A moratoria, á vista do art. 903 do Cod. do Com.,
só poderá ser concedida pelo Tribunal do Thesouro Nacio
nal pejo que resReita á divida activa da nnção, na confor
midade do art. 2. o ~ 9. 0 do Decreto n. o 736 de 20 de No
vembro de :1.850; mas e ta disposição não obsta á concessão
da moratoria de que trata o art. 898 e seguintes do citado
Codigo.

Art. W. O pagamentos serão reali ado por guia de Es
crivão do Juizo da fallencia, e da I'cspecti a cobrança se
abonará nas Reparti.;ões compeLen tes aos empregados do
Juizo do Feitos a porcentagem devida segunLlo as disposi
ções em vigor, conforme as diligencias elJectuada .

Ci.'c. tIe 2~ de .Jtl.ueil"o de 'I8G•.

. 2." Secção.-Rio de Janeiro- ll1ini:;terio dos Negocias
E trangeiros, 27 de Janeiro de 18Ul.

Illm. e E'l:m. Sr.-Havendo alguns Arrentes Diplomaticos
e trangeiros uscilado duvida sobre a verdadeira intelli-

. gencia das disposições contidas no arL. 7. o da Couv'enção
Consular celebrada entre o Imperio e a França, e nos
artigos correspondentes das d mais Convenções identicas
que lem()'orn outra Potencia, convém dar a V. Ex.
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conhecimento para transmittir ás autoridades competentes",
da resolução tomada a semelbante respeito pelo Governo
Imperial.

Segundo o que se acha expressamente disposto nos al
ludidos artigos, os Consules só tem a faculdade de arre
cadar e liqúidar os espolias LIas subditos das respectivas
nações, quando estes fallecerem: 1. ° sem haver deixado
herdeiro; 2. ° ou exer-utores testamentarios; 3. 0 0u quando
os herdeiros forem desconhecidos; 4,.0 legalmente inca
pazes; 5. ° ou estiverem amentes.

E pois claro que precisados assim os casos da inter
venção daquelles Agentes, não póde nem deve ser ella ad
mittida cm quaesquer outros.

Invocando porém a ultima parte ou periodo dos ar
tigos ciladas que diz: I Fica além L1Íssn entendido que o
L1ireito de administrar e liquidar a . uccessões, etc.), preten
dem os AO'entes Diplomatico estrangeiros que aos Consules
cabe sempre, em todos os casos, o direito de administrar
c ~liquidar as uccessões dos subditos L1e suas nações falle
ciclos no Brasil.

A prevalecer semelhante intelligencia, o resultado seria
que as referidas palavra do ultimo per.iodo do artigo em
questão não devem er entenLlidas como phrases subor
dinadas ás disposições anteriúres, a qu~ aliás rigorosa
mente se prendem, mas como tenelo por objeclo conferir
aos Con ules uma :.JltriJnic:Jo mui to mais ampla do que
a contida na parLe,.priIJGipal do me"mo artigo.

Mas uma tal doutrina repugna ahsolutamente com a
interpretação gralUmatiGal c logica do proprio artigo
questionado.

A ulLima parte ou periodo de, e :lrLigo não encerra
11illa di posição nova ou distincta: c"ielentemen te referc-
e <Ipenas its disposic:ões ii nt.eriores, elecla ra ndo nellas

lambcm cOIl1prelJendidas, por virtude da Lei de 10 de Se
tembro de 1860, as heranças pcrtcJJcelltes a menores nascido
110 Brasil. flIhos de estrangeiros.

Seguramente que ahi não. e conf're 80S Consulcs, como
o pretendem os men~ionados A!.2'l'ntes Diploill<ltiGos, o
amplo direito de liquidar e adnlll1ls,rar toda e quaJquel
SUCGe.são de ori!!'em de 'sua 118eiio.

A. palavras jã'aJludidas prcsuljpuem, fóra de tOU:1 a du
"Ida, um uireito Gonccdido em uulra parle da Conyençào
ao~ Consules; e se este dirello nâo fosse o çslabelecido nas
disposiçõcs principaes do artigo controvertido, ficaria sem
ongem e sem nOrID:l.

Em outros termos, I a a 'ci I.ar-se a pret.endida intelli
geocia do periodo em ljUe lão, ficarião nullilicadas todas
as regras c di"po~içõcs cxprcssamcn le estabelecidas pejo
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artigo a que está incorporado e de que faz parte inte
grante o mesmo periodo, o qual aliás nada mais importa
do que a decla ração de que a f:lCuldade outorg-ada aos
Consl1les de liquidar e administrar as successões dos
subditos de suas nações, nos caso~ expressamente desig- .
nados, cabe-lhes ainda na hypothese de pertencer a he··
rança a menores brasileiros filhos de estrangeiros, de con
formidade com a autorisação :::oncedida pela Lei da to de
Setembro de 1860.

Sendo esta a verdadeira e litteral intelligellcia do art.
7. o da Convenção Consular com a França, e dos artigos
correspondentes das demais Convenções; e 'tendo neste sen
tido sido contestadas ag reclamações .dos Agentes Diplo
maticos estl'anll'eiros: o Governo Imperial muito recom
menda a V. Ex. que instrua ás aut.oridades competentes
dessa Provincia de que a intervenção dos Con.'ules na
arrecadação e liquidação das hel'anças d,)s subJitos de
suas res.pecti vas nações, só póde ser admittida nas hy
potheses ex.pressamente figuradas no. artigo das Conven
ções de que me tenho occupado.

Renovo a V. Ex. as seguranças de minha perrei ta es
tima e distincta consiJeração .-FraacíscJ Xavier Paes Bar-
reto.-A' S. Ex. o Sr. Pre$idente da Provincia de ,

Av. de .ó de Fevereiro de .86<1:.

A' Thesouraria de Minas, declarando que, visto ser o ob
jecto constante do otlicio do Juizo dos Feitos da Pl'ovincia, que
se remette por cópia, da competencia exclusiva da autol'Ídade
judicial e não da administrativa, pOI' se referir a questões de
posse e propriedade, movidas por occasião da demal'cação e
orientação dos rumos á vista de um titulo de dominio: é claro
que toda!' as du vidas que se susci t.arem devtil'ãõ ser decididas
por aquella autoridade; conseguintemente, sendo o Juiz dos
Feitos uma autoridade judicial e não administrativa, não
compete ao governo decidi r o conflicto de j ul'isd icção que
se dá entre o mesmo juizo e o juiz municipal, sobre compe
tencia para julgar a$ refel'Ídas questiJes, e devem ser estas
decididas, pois que as di tas autoridades são de La instancia,
pela Relação do districto de conformidade com a L. de 2'2 de
Setembro de 1828 art. 2. o § 6. o e Reg. das ReI. de ~ de Janeiro
de 1833 art. 9. 0 § 9. 0 e art. 61; e, nas provincias em que não
ha relação, provisoriamente pelos respectivos Presidentes
nos termos da L. de 3 de Outubro de 1834: art. 5. 0 § ii, envian
do-se, sem demora, os papeis com os é1ocumentos precisos j
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Relação do districto, em face do cito art. 51 do Reg. das Re
lações.

E porque se deva dar conhecimento da solução do negocio,
tanto ao Juizo dos Feitos como ao Procurador Fiscal, convirá
que no o/ficio que a dita Presidencia dirigir aquelle, acres
cente llue, seja qual fór o Juizo que a final os Tribunaes de
J~stiça declararem competen te para julgai' as questões, á
mta do Decr. n.o29Hde27deJunhode 1852 deverá nos autos
.respectivos se interpÕl' o competente protesto pela completa
exoneração da Faz. Nac., nos termos da L. de 27de Setembro
.de 1860 a·rt. i2 e Dee. cit., Reg. annexo. art'. 10.

J\.V. de , d.e 1Ilar~o de :1.80...

.A' Thesouraria de Minas declarando, em resposta ao omcio
do Procurador Fiscal respectivo, dirigido á Directoria tiera!.
do r.on tencioso, no qual, dando con ta de ha ver req ,lerido
,carta de inquirição para justificar uma denuncia contra o
vigario .Joaquim José da Costa Sena, por tel' este deixado
de pagar a siza dos bens de raiz que lhe farão dados in
solntum para pagamento do que lhe devia o herdeiro de
José Joaqllim de Araujo Soares, de cujos bens se havia
empossada, ·consulLa se deve si mplesmen te receber do de
nunciado a importancia da siza que elle pr:)cuI'ou pagar
na respectiva 'collector,ia, depois de ter noticia da denun
cia, ou se deve pl:oseguir nos ulteriores termos dell3. para
Que possa ter lugar a penalidade dos ~~ 8. ° e 9. ° do Alv.
de 3 de .J.unho de i809: - que, sendo liquidj e sem con
testação a obrigação do .imposto da siza pela dação i'tI,
solntum de que se trata, deveria em tal caso pro,'.ecler
pelo dIreito antigo á denuncia civel no Juizo dos Feitos
para a imposição das penas do Alv. de 3 de Junho de 1809
3§ 8. ° e ,9. ° pela wnegação do imposto, como e pratica
em casos semelhantes, quêr haja ou não denunciante; sendo,
porém, certo que, attenta a disposição do Cap. 4,.0 § 12
d?s al'tigos das sizas e segundo o pl'lncipio canonisado em
direito de que :.l denuncia ou manifesto voluntario do con
tl'ibuinte ê sul'ficiente para exculpar todo o commisso in
CUI'~O pela sonegação dos tributos, os que sonegão sizas evi
tavao as penas descrevendo as sizas e declarando-as nos
respectivos livros antes de citados e demandados em Juizo;
hoje, porém, depois d<J publicação do art. 1.2 da Lei de 26
de, ~etembro de 1.857, é da competencia da autoridade ad
ml~lstrativa fiscal impôr as penas comminadas no citado
artIgo pela sonegação ela siza, e não as do Alvará, haja ou
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não denunciante, embora os factos seJao anteriores; por
quanto, sendo a disposição penal nova mais suave do que
a anUga, deve ser applicada immediatamente, ainda que
não se tenha publicado oRegulamen to das sizas, por ser assim
conforme aos principios de stricta justiça e ás consequen
cias necessarias do direito de punil'. Cumpre que neste
caso o Collector competente, colhendo os esclarecimentos
necessarios, e fazendo certa a sonegação da siza, imponha as
penas da lei citada, facultando recurso para a Thesouraria,
e desta para o Tribunal do Thesoul'o na fórma das dispo
sições em vigor, sem que possa obstar a este procedimento
o facto de haver o devedor manifestado o imposLo, quando
foi expedida a carta de inquirição Rara se justificar a de
nuncia, pois que esse acto não foi yoluntario, e sim mo
tivado pelo conhecimento que tM-e da denuncia dada, e
procedimento contra elle instaurado; ao que accresce instar
o denunciante pela imposição da pena, fundado no direito
eventual, que incontestavelmente lhe assiste, á metade da
multa da lei nos termos do Alvará ciLado.

Communico ao Sr, Administrador da Recebedoria do Rio
de Janeiro, para sua inte11igencia e devidos effeiLos, que o
Tribunal do Thesouro Nacional, tomando conbecimento do
recurso interposto da decisão da mesma Recebedoria no caso
<;la verba testamentaria de FrucLllo o de Paiva, que, insti
tuindo o legado de um predio, declarou que, se o legatal'io
João Evangelista Rangel, seu sobrinllo, se casasse e ti vesse
filhos, a elles passaria o predio, mas que, se não Livesse filhos,
então passarião os bens a outros sobrinhos do te tador, resol
vendo a Recebedoria que, havendo-se pago uma decima da
transmissão do testador para o legatario, e tendo.o predio
depois passado aos filhos do legatario, essa decima, visto como
se deu na especie uma substituição fideicommissaria, devia
ser reputada de usufructo, por quadrarem em taes circum
stancias ao lega tario em 1.. o gráo os direi tos e obrigações de
um usufructuario, e que se devia cobrar agora outra decima
pela transmissão dos bens do testador para os filhos do lega
tario, oomo paren tes collateraes do tes tador:

E con iderando que, attenta a intenção do testador, na
especie Ido recurso, os Lilhos não podem ser considerados
substitutos, porquanto, se a intenção fosse chamai-os á substi
tuição no fideicommi;so, tel-o-l1ia feito primeil'amente, e não
houvera nomeado um subo tiLuto sómenle para o caso em que
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cites faltassem, circum, tancias esla em que, prcvalec 'ndo
em toda a sua extensão o principio de Direito, em materia
testamental'Ía, de que os fiihos que estão na condição nâo estão
na disposição; é claro que, pela sobrevi vencia dos fi lhos, não
se tendo verificado a condição, ex.piroU o fideicommis30:

Considerando que, na especie vertente, ainda que os filbos
fo~sem substitutos, nâo podia proceder a regra adoptada da
applícação do imposto; porquanto, sendo certo, na substi
tuição lideicommiss:.Iria, quando se opera a restituição deler
minada pelo testador, que, se a ordem successiva é regulada
pela vontade do testador, em relação aos bens do fideicom
misso, esses bens, todavia, passão do gravado para o substi
tuto; cumprindo distinguir em semelhante disposição a
causa que pertence ao testador, e a t.ransmissão qu.e vem do
gravado; que, nestes termos, como se tem entendido. desde
a jurisprlldencia feudal até a de nossos dias, nos paizes, em
que existe o imposto sobre a transmissão de propriedade,
dous impostos de transmissão são devidos na substituição
fideicommissaria, o L" do testador para o gra vado, o ~. o do
gravado para o fideicommissario, os quaes, em face dos princi
pias expostos, se regulão pelo parentesco respectivo daquelles,
entre os quaes se opera a mesma transmissão, e conseguinte
mente que na referida especie, se os filbos fossem substitutos,
estavão isentos do imposto, attento o gráo do parentesco
entre elles e o legatario seu pai:

Considerando, finalmente, que em todo o caso não procede
nas substituições desta natureza a regra de applicação do
imposto do USUfl'uctO, e da núa propriedade; porquanto os
direitos do gravado de uma substituição ditferem do usu
fructo, consistindo elles em propriedade. por tempo deter
minado, sajeitos a uma clausula resolutoria, endo puramente
cventuaes os do sabstitl1to, de espectativa mas subordinada
a uma eventualidade que suspende a sua cxistencia legal,
entretanto que na disposição peja qual se deixa a um indi
viduo o usufructo, e a antro a propriedade, ha duas liberali
dades, mas igualmente directas, sem nenhuma eventualidade
econdição de sobrevi vencia, que só é na época da morte do le
gataria do usufructo que o legatnrio da núa pl'opriedade entra
no gozo dos bens, é esse o cITei to da consolidação, um (los
modos na turaes porque se ex tingue o I1sufructo; que nenbum
direito póde o usufl'llctnario Lransmittir, porquanto o seu
dil'eho acalla com elle, não sendo necessario que o legatariCl
da nlia propriedade lhe sooreviva para que 'e consoli,de, e
que por ta nto, embora haja certas relações de semelh:ll1ça
entre a Sllbstituição e o usufructo, as quaes podem suscitar
Ullvidas ponderosas quanto a interpretações das disposições
da ultima vontade, existe, todavia, e sempre existia uma
ilifl'el'on.ça profllnrla ('fi tre a f; ) os ti tllic:ão fideicommissaria c

-lO
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a diiipoiiição pela qual se deixa a nua propriedade a um indi·
viduo, e o usufructo a outro:

Resolveu o mesmo Tribunal dar provimento ao recurso
p3.ra .o clfeito d declarar-se isenta da clecima de heranças e
legados a tI'ansmi,são pal:a os I1lltos do legatario, visto ha
ver-se ·eJIeel nado na linha dir-ecta.

(Assignado) .José Pedro Dias de Carvalho r

ILei 1m. O ~$õ de ~O de figosto de .86.1.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execu te are·
solução seguin te da Assembléa geral Iegisla ti va:

Art. J. o O governo é autúrisado a conceder às corpo
rações de mão morta licença para adquirirem ou possui
rem por qllalq uer titulo terrenos ou pr'oprieclade.., neces
sarias para ediLlcação de igrejas, capellas, cemiterios
cxtr'a-muros, hospitaes, casas de educação e de asylo, e
'luaesquel' outros estabelecimentos publicas.

Art. ~. ° Os bens de raiz, adquiridos pelas cOI'porações
de mão morta, na conformidade da Ordenação Liv. 2.°,
T! t. iS § L', serão, no prazo de seis mezes, con tados de
SlJ3 entre!4a. alheados. e o seu pl'odncto convertido em
apollces da divida publica sob as penas da mesma ar
denJção; exceptuados os predios e terrenos necessarios
para o serviçn das mesmas corporações, e 05 que até agora
ti rerem coos ti tu ido o SeLl pa tri monio.

A:-t. 3. ° Ficão revogadas as disposições e.m contrario.

A' Thesouraria da Bahia declarando, em resposta ao sea
omcio 1). o 2;)() de 19 do mez passado, no qual acompa
nharão por cópias o contracto celebrado por essa presi
dencia, autori ada pelo ~linistro da A~Ticuitura, com Thomaz
de 1\11 ii o Gaspar pal'a a continuação das obras da mon
tanha e aúe tUfa de uma rua entre a ladeira da Misel'i
cOl'dia e o alto da Conceição na respectiva cidade, e as
observações que li tal respeito fizera qUI:' os lIrts. 2~
,4.° c 81 do Decreto de20 de Novembro clei850, al'l.1.
. i4, 13 2.0, 33 ~ 4. o do de 2t de No\'embro de 1851, e
art. i. ° • 2. ° do de i9 de Janeiro de 1859, refel'em-se ás
anemalac:ões e contractos fei!o~ com a 1!c!ministração da fa-
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zenda, e não aos celebrados com os outros ministerios, o:;
qlJaes em suas condições, eITeitos e competenG·ia, não se
regem por aquellas disposições, e sim pelas que estiverem
estabelElcidas nas leis c rerrulamen tos dos ramos respect ivos
do serv iço publico.

Carlos Carneiro de Campos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, transmitte aos Sr's. Inspectores das
Thesoural'ias de Fazenda, para a devida intel!ig-encia
e execução, o Aviso junto por cópia do Ministerio dos
Negocios Estrangeiros de 30 de Janeiro proximo passado
relativamente a al'recadação dos bens dos subditos por
tug;uezes, e declarando as bypotbeses em que, á vista da
Convenção Consular celebrada entre o Brasil e Portugal
a 4, de Abril de 1.863, cabe aos Consules desta Nação in
tervir nas successões dos respectivos subditos faHecidos no
Imperio.

2,' Secção.-N. 2 -Ministerio dos Negocios Estran
geiros.-Rio de Janeiro, em 30 de Janeiro de 1.865.

IlIm. e Exm. Sl'.-Deseja V. Ex. saber, pelo seu Aviso
de 19 do corrente, se por ventura deve ser favoravel
mente deferido o requerimento que ao Thesouro Publico
dil'Í~io D. Maria MJl'cel!ina Pacheco, reclamando o paga
mento de quantias que o mesmo ThesouJ'o deVia a i'leu
marido, o finado negociante desta praça, Antonio José Pa
cbeco.

A supplicante, na qualidade de inventariante, allega estar
aUlorisada pelo Consulado Geral de Portugal, onde PI'O
cedeu-se a invent.ario dos bens do finado, para receber
~s dividas activas do ca aI, como tudo consta do auto que
V. Ex. transmittio-me por cópia.

A'cerca desta pretenção o que me cumpre declarar a V, Ex,
é que ba êa-se ella em um acto nullo, qlla I é o in ven ta
rio a que procedeu o Consul Geral de S, M. Fidelissima
contra o expresso da nossa legislação que regula a ma
tel'ia

A Convenção Con sular celebrada entre o Brasil e Por
tugal a 4, de Abei! de 1863, especificou no art. 1.3 as .y
potheses em que cabe aos Consules intervir nas succes
sões. dos subdi tos de sua nação fallecidos no Brasil.
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Segunda aquellc artigo os Consules tem a faculdade de
arrecadar e liquidar os espolios de seus nacionaes, quando
estes fallecem sem haver deixado herdeiros, ou designar
testament.eiros, ou cujos her1eiros forem 'desconhecidos
estejão ausentes, ou sejão incapazes.

Segue-se que a Convenção conferio esta intervenção uni
camente nos casos em que pelo direito patrio não houver
quem entre na posse e cabeça do casal, para nesta quali
daje proceder perante as autoridades do paiz ao compe~

tente inventario e partilha.
Equivale a dizer que a intervenção foi concedida aos

Consules tão sómel1te para os casos em que a successão se
considera jacen te.

A successão de Antonio José Pacheco não está, porém,
comprebendida em nenhum destes casos, porque achava-se
prp~ente a viuva, a quem, pela Ord. Liv. l&.O Tits. 95
c 96, §§ 6° e 9°, pertencia ficar na posse dos bens e cabeça
do casa l.

E' além disso um ahuso intoleravel o facto de arrogar-se
o Consul Geral o caracter de juiz, admittindo as pessoas
encabeçadas no casal á requererem perante elle provi
dencias relativas aos actos de administração e liquiLlação
das heranças; porquan to, ainda nos casos em que as con
venções conferem a intervenção exclusiva dos agentes con
sulares para aqueHes actos, não o podem exercer senão
pessoalmente ou por agentes por elles nomeados sob sua
responsa bil idade.

O inventario da herança em questão devia, pois, ser
processado e julgado perante a autoridade local, que era
a unica competente para autorisar á supplicante a cobrar
as €lividas activas de seu casal.

A' vista do que fica exposto é evidente que D. Mal'ia
:Marcellina Pacheco não está legalmente autorisada para
cobrar as dividas activas do casal de seu finado marido;
e que. portan to, não pMe ser favol'avelmen te deferido o
requerimento que para aquelle fim dirigio ao lUlDisterio
da Fazenda.

Renovo a V. Ex. as seguranças de minha mais alta es
tima e distincta consideração.-João Pedro Dias Vieim.-A
S. Ex:. o SI'. Carlos Carneiro de Campos.

Ch'c. de :lá de lUa'"ço de 1lSSiY.

Carlos Carneiro de Campos, Presidente do Tribunal da
Thesouro Naciona I, transmiLte aos Srs. Inspectores das
Thesouraria de Fazenda, para a devida intelligencia e
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execução na pa rLe que lhes toca, os inel usos exemplares
das Circulares de 4, de Julho de i864, 10 de Janeiro e
6 de ~'e\ ereiro do corrente anno expediuas pelo Minis
Leria de E'Lrangeil'os a respeitadas atlri'buições das Bossas
auLoridades locaes e dos Agen tes Consulares das nações,
com as quaes celebramos Convenções.

CIRCULAR.-2. a Secção.-l\linisterio dos Neg-oeios Estran ..
geil'os.-Rio de Janeiro em !J, de Junho de 136.i.

Illm. eExm. 81'.-0 Decreto n.O 2127 de 13 del\farço
de 1858 que permi ttio a creação de Delegados dos Con
sules estrangeiros no Imperio sob a denominação de
AO'entes Consulares-, quanto a França, buissa. Italia, Res
panha e Portugal, Nações com as quaes celebrámos pos
teriormente Convenções Con:,ulares, licou implicitamente
revogado pelas expressas disposições das mesmas Conven
ções a semelllante respeito.

Segundo as disposições alIudidas poderão os Consules
Geraes e Consules estabelecer Agentes, Vice-Consules ou
Agentes Consulares nas differentes Cidades, portos, ou lu
gares do seu districto Consular, onde o bem do sel'viço
que lhes está confiado o exigir, salvos, bem entendido,
a approvação e o exequat'ur do Governo terri toria I.

Dos termos desta disposição resulta evidentemente que
a creação de C]ualquer Vice Consulado, ou Agencia Consular,
não pMe ser realizada sem a approvação do Governo ter
ritoriál, em que ella houven;ido proposta ou indicada pelo
Consul Geral uu Consul; assim como que não pMe, de
pois de feita e approvada a creação, en traI' em exercicio
o individuo nomeado sem o exequatut' do respectivo Go-
verno. .

Esta doutrina, cujo fundamento c procedencia não carecem
de demonstração, pOl'que deri vão-se do direi to inconcusso
da sobel'ania terrilol'ial, e ainda do respeito devido ás
conveniencias, e estylos constantemente seguidos nas re
lações internacionaes, exig-e que o Governo Impel'ial recom
mende á V. Ex. que todas as vezes que nessa Provincia
lhe fór proposta por qualquel' Consul das Nações com
quem temos Convenções, unico para isso competente, a
cl'eação de alguns dos referidos lugares, limite-se II trans
mittir a mesma ·proposta com as informações que julgar
apropriadas ao Governo Imperia I, a fim de que este resolva
definitivamenl,e; devendo paI' conseguinte cessar a pl'atica
até aqui seguida de autol'isarem as Presidencias não só
a creação dos lugares mencionados, como ainda o exercício
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immediato dos individuos nomeado, sob a clausula de
apresentarem o ex~quatltr do GoverJIo Imperial dentro de
um prazo determinado.

Renovo á V. Ex.. as seguranças de minha perfeita es
tima e distincta consideração. -Joéia Pedro Dias Vieira.-
A S. Ex o SI'. Presidente da Provincia de .

CIRCULAR .-2. a Secção.-Ministerio dos egocios Estl'an
geiros.-Rin de Janeiro em 10 de Janeil'o de 186;).

111m. e Exm. Sr.-Nenhum Consul ou Vice-Con~;ul póde
entl'ar no exercicio tle suas funccãe', senão depois de haver
obtido do Governo territorial o' exequatw" que é o Litulo
omcial, que comprova a sua admissão e o reconhecimento
dos seus poderos ..

Mu para que aquolle acto confil'a aoS Agentes Con
sulares a sua jurisdicção não é bastante que se limitem
a sol ici ta I' a sua concr.ssão, é necessa l'Ío ta mbem que o
titulo seja tirado da Chancellaria de E.:tado para ser ex
lúbido ás auturidades locaes, porque só á vista daquelle
documenLo é que ellas podem pennittir aos Consules e
Vice-C msules o gozo, no distl'icto consular respectivo, das
prerog'alivas ioherentes ás suas funcções, ..

Enlretanto um grande numcro de A9,'enLes Consulares
estrangeiros tcm deixado de Lirar da Chancellaria Jeste
.MinisLerio os seus respecLivos exeqltatl~TS, e uão obstante
a fa lia desta formalidade essencial estão exercendo os seus
cargos.

Ha tambem licenças concedidas a subditos Bra ileiros
pal'a aceitarem Vice-Consulados estl'angeiros, a' qual:" ain
da não fJrão procurada. pclos intere:,sados, sendu aliás esta
formal idade indispensa vel segundo o art. 7, u ~ 2, U da CJns
tiLuição.

Estas licenças paQ'ão emolumentos no Thesoul'o Nacional,
assim como o exequatttl's do~ A~I'nLes Consulares das nações
com a quaps não temo. Con \ enções, ue qlle não é possi
vel prescindir POI' serem impostos ueterrninaclos por lei.

As Presidencias das I'rovincias dcvcrião exigir a apre
sentaçâo d s licenças e exeqna.turs p:ll'a pôr-lhes o -cumpra
sc-co no 'c: lpre se tem determinado n s Avisos em ljue
este MinisLel'iu communica a conces:'lão daqul)lles titulus .
. Co,n o fim de evitai' taes abuso.: reco.u,nendo a V. Ex..,
que d'ol'a em diante observe a~ seguintes regra;

1," Não reconllecerá Agente C nsular algum senão á vista
do e.r;l'qltalltl' e da Iicença para exercer esse cal'00, se fôl' ci
dadão Bra ileiro.

2. o Mandará registrar na Secretaria do Governo estes
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titulos, depois de pôr-lhes o seu- cum pra-se-, e antes de
os entrap:ar á parte.

3. ° Daclarará imm ediatamente depois deste acto pelo
jornal o "fici::d o seu I'ec onheci;nentú, e o c, mm,lnic Irá ás
autoridal1es das cidades ou vlllas em que fór residir o Agente
Con,ular.

Antes de cumpridas estas formalidades nem V. Ex., nem
as autoridades judiciarias e administrativas dessa Provincia
de\'em permitt.ir, que os Agentes Consutare entrem no ~xer

cicio de suas funcções.
Renovo a V. Ex. as se~uranças da minha perFeit.a esti

ma e distincta consideraçã0.-João Pedro Dias Vieira.-A
S. Ex. o SI". Pre'idente da Provincia de .....

CIRCUL,\R.-·2. ° Secção.-l\fini terio dos Ne\Socios Estran
geiros .-Rio de Janeiro em 6 de Fevel'eiro de 1.865.

IIlm. e Exm, Sr.-Convindo bem precisar asattribuições
das nossas autoridades locaes e dos Agentes CO,nsulares das
Nações, co'm as quae: celebramos I'on\'enções, passo a ex.pór
a V. Ex. neste d SplCl10 as resoluções, que o Govrrno Im
perial já tem to'mdo á respeito de algumas questões rela
tivasa esta materia.

O arL 7." da Convenção Consular celebrarIa com a França,
e os correspondentes artigos d:ls demais Convenções iden
ticas, especiflcárão as hypotheses em que c~be aos Consules
a facu tJade de urec ada r e I iq uidar os espollos dos subd itos'
de suas nações fallecidos no Brasil.

Segundo aquelle artigo os Consules têem esta faculdade
quando os seus nacionaes fallecem: 1..0, sem haver deix.ado
herdeiros; 2.°. Oll executores testamentarios; 3.°, quando
os herdeiros forcm desconhecidos ; ~, o, legalmente incapazes;
5. o, ou estivcrem ausentes.

Segue-se q'le as C n \'cnç1cs, precisanl10 e determinando
POI' este modo os CelSOS d, intervenção dos Cons~les, ~i

vel'ão em vista conferíl-a unicarnente, quando pe!o dil eito
brasileiro nã houves, e quem licasse na posse e cabeça de
casal p:.lra ne:ta qnalid.Hle proceder perante as autoridades
do p:lÍz ao competpn te inventario e [.l1rtill1a.

Oque acabo (lJ ponderaI' importa o mes~no que dizer-se:
que a ilLerve çã conferiu..l aos C)11 illle~ pJlas reft:ridas
CJnVençl)aS,. circumcl'eve-se aos casos em que a successão
se considera vacante.

A base da intervençãoConsular, portanto, não é pura e
exclusivamente a nacionalidade do fallecido, fi:!S sobretudo
a falta absolnLa de intere sados pre entes, capazes de fazer
Yalf'l' o. ,PllS direitos.
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Esta doutrina, conforme o Governo Impel'ial já declarou
na sua resposta á nota collectiva do Lu de Maio de i 86fl:,
não póde ser contrariada pela declaração feita nas Con
venções, de que o direito de administrar e liquidar as suc
cessões pertencerá aos Consules, ainda quando os herdeiros
sejão menores .filhos de estran~eiros nascidos no Brasil.

Semelhante declaração é subordinada ao que se acha
antecedentemente disposto no proprio artigo a que está
incorporada, e apenas explicativa du periodo em que se falia
dos herdeiros incapazes, em cujo numero estão incluidos
os menores.

Era preciso que se fizesse especificada menção dos menores
para ficar bem claro, que não .obstante a nacionalidade
do lugar do nascimento, durante a menoridade seguião
a condição ciyiI do pai fallecido, como faculta a lei de
1.0 de Setembro de 1.860; visto que a não se dar esta
faculdade não se poderia no Imperio applicar aos menores
filhos de estrangeiros, aqui nascidos, outra lei civil que não
fosse a brasileira.

Os Consules, portanto, só podem intervir nas successões
em que não houver conjuge sobrevivente, executor tes
tamentario, emfim quem pelas nossas leis pertença ficar
de posse dos bens e cabeça de casal embora hajão filhos
menores, e havendo viuva não tenha esta feito a declaração
do art. 2. 0 da lei de 1.0 de Setembro de 1.860.

Algumas vezes acontece que as hypotheses do art. 7."
veril1cão-se em localidades, onde não ha Agen tes Consulares.

Nestes casos as autoridades locaes participaráõ imme
diatamente ao Governo Imperial o fallecimento'do subdito
estrangeiro, e procederáõ á arrecadação e liquidação do
espolio, na fórma do Regulamento de H; de Junho de. 1.859,
até que o respectivo Consul, ou a pessoa por elle nomeada
ad hoc, se apresente para tomar couta da herança.

O espolio assim arrecadado só poderá ser entregue ao
Consul, ou ao Agente por elle nomeado se por ventura
não estiver ainda liquidado, e o seu producto recolhido
ás Colleclorias ou Thesourarias Provinciae, na conformi
dade do que dispõe o citado Regulamento de Ui de Junho
de 1859.

Convém não confundir estes Agentes deque trata oart. 7."
S 2. o da Convenção Consulal' entre o Brasil e a França
e disposições analogas das ou tras Con vençõe:>, COIl! os Agen les
Consulares de que fallão os primeiros artigos das mesmas
Con venções.

Estes ultimos são os Consules Geraes, Consules e Vice
Consules, que são Agen tes Publicos, nomeados ou confir
mados pelos seus respectivos Governos, e que não podem
assumir o exercicio dr snas funcc;ões sem ter m previamente
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apresentatlo as suas carIas patentes, e obtido o exelJuatlll'
Imperial. '.

Concedido o exeqnatur, e preenchidas as formalidades, que
recommenda o aespacho circular de 1.0 de Janeiro proximo
passado, estes Agentes Publicos gozão de todas as preroga
tivas e privilep;ios inherentes ao seu cargo.

E' escusado dizer que, de accôrdo com o tlirei~o con
véncion::tl e das gentes, o Governo Imperial reserva-se o
direito de ex.c-eptuar as localidades onde não julque con
veniente o estabelecimento de taes Agentes.

A es te respei to V. Ex. dever-se-ha regular pelo meu
despacl10 circular de 4 de Julbo do anno proximo preteríto,
em que tleclarei ás ~residencia~ das Provi~cias, que não
eontinuassem a autol'lsar a creaçao ue AgenCias Consulares,
{l o exercicio immedia to uos inui viduos nomeados para ~aes

cargos. .
As pessoas dc que falia o art. 7.° " 2.° são Agentes

espcciaes c particulares, quc os Consules pouem nomear,
sob sua rcsponsabilidaue, para arrucadar e liquidar uma
cel'La e determiBada herança. Não gozão ue privilcgio e
prerogativa alguma, e só podem occupar-se da l1erança de
que são encarregados. Não tem iniciativa em nenllLlm outro
caso Je successão, que apparccer, senão dcpois de nova no
meação, na qual dever-se-lia sempre espccifi ar a herança,
cuja arrecadação II10s é conliada.

Cabc-mc prcvcnir a V. Ex. de l[Ue os Vice-Consules só
podem nomear taes Agentes, quanuo tratar-se ue admí
uistrar c lil[ uidar as her:ll1ças, quc e derem dentro dos
seus rcspectivos tlístrictos, que de ordinario só compre
hentlem as cidades, villas e porlos onde residem.

O registro dos exequllttll'S imperiaes nas Secretarias dos
Governos Provi Bciaes, conforme determina o citado des
pacho circular de 1.0 de Janeiro do anno corrente, habili
tará es a Presidencia a conl1ccer a ex tensão e composição
do~ districtos Consulares.

Os Consulcs Geraes, e os Consules pOllem nomear esses
Agentes especiaes, que tem de arrecauar e liquidar as he
ranças de seus nacionaes fallcciuos em localidades, onde
não houver Vice-Consulados dc suas ações.

Cabe-me ainda advertir a V. Ex. que a competencia do
Consul para o recebimento da hcrança cessará, se por qualquer
circumstancia supel'Venien~e a successão deixar ue con
scrvar-se liOS ca os prccisos e limitauos pelo art. 7.0 para
a in tervençào dos Agen~es Consulares na administração e
1ill uiuação dos bens deixados por subdi tos de suas nações
fa llecidos no 1mperio.

Devo por ultimo declarar a V. Ex., que é mui repre
hensível e intoleravel o procedimento de aJgu.ns Consules,

A. 11
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que se anogão o caracter de juizes admittindo as pessoas
in teressadas nas successões de seus nacionaes a requerer
perante elles providencias relativas aos actos da admini 
tração das heranças.

E' uma pretenção inadmissivel, que não tem apoio nas
Convenções, e que por con eguinte cumpre l'epellir com
toda energia, pois que é além de tuuo uma Jlagrante vio
lação da soberania territorial.

Os Constiles ainda mesmo nos casos em que as Con
venções conferem a intervenção exclusiva para os actos
da administração e liquidação das heranças, não a podem
exercer senão pessoalmente, ou por Agentes nomeados sob
sua responsabilidade.

São simples administradores das heranças los. eus 11:1

cionaes; e nos proprios actos da administração e liquidação
dessas heranças, a autoridade local'tem o direito e obri
gação de intervir desde que apparecêr alguma difficuldade,
que dê lugar a contestação.

Não podem os Consules decidi l-a porque não exercem
jUl'isdicção contenciosa, o que é attribuição essencial e ex.
clusi va do Poder Judlciario.

Qualquer questão que sobrevier deve ser immediata
mente levada aos 'fribunaes do paiz, unicos COmlJetentes
para resolveI-a; continuando os ConsuIes a proceder neste
caso como represen tan te da successão.

Emquanto as Justiças não proferirem o seu julgamento,
os Consules não podem continuar a liquidação, a qual fica
suspensa até a decisão da questão.

A intervenção dos Consules nas heranças de seus na
cionaes é, pois, apenas graciosa ou voluntaria.

Arrecadão, administrão e liquicliio os espolios vacantes
emquanto não ha contestação ou reclamação, isto é, em
quanto a intervenção é inter Dolentes; cessa, porém, ilJSO jltr8
desde que surgir alguma questão, que tenha de ser deci
dida por que~ tem o direito de jnlgar, que são os Tribu- .
naes Imperiaes.

Os Consules, segundo fica dito, não tem em caso algum o
carecter de Juizes, e por is o tambem não podem julgar o pro
cesso divisorio, o que é da competencia do Juiz do territorio.

As partilhas que tiverem sido feitas perante os Cousules
só poderão ter valor depois de serem apresentadas ao Juiz
territorial, e e te as tiver julgado por sentença. Sem esta
confirmação judicial o processo divisorio feito pelos Con
sules não tem vaüdade alguma no nosso paiz; e por con
seguinte ninguem apresentará semelhantes cartas ele par
tilhas como documento authentico. Estão no mesmo caso
~as partilha amigaveis, que carecem ser homologadas para
poderem obrigar, firmar direito e· ervir de documento.
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Os [ormaes de paf'lilhas feitas pelos Consule , que não
tiverem sido juLgadas pelo Juiz competente, não servirãõ
de titulo de dominio; e portanto as l'ep~rtições publicas não
transferirãõ propriedade alguma em vi'rtude de taes titulos, .
e diante dos Tribunaes não proLluziráõ eO'eito algum.

Recommendo a V. Ex.. que preste a estas instrucções a
mais séria attenção, e deltas dê conllecimento ás autori
dades dessa Provincia, significando-lhes o empenho que tem
o Governo Imperial em que sejão cabalmente comprehen
didas as suas vistas, e fieLmente execlltad:ls as suas ordens.

Aproveito a o(;easião para reiterar a V. Ex. as seguranças
ue minha perfeita c. tima e uisLincta consideração.

Joc"lo Pedro Dias Tieira.

A S. Ex. o SI'. Prc.'ir/cnte la Provincia ele ....

José Pedro Dias cle CUl'ValllO, Pre idcntc do Tribunal do
Thel!onro Nacional, trallsmittc, junta por 'ópia, aos 51'S" Ins
pectores das Thcsourarias de Fazenda, para a devida intelli
{tcncia e execução, o Aviso cio Mini terio ,lo Imperio de Ui
do corrente dirigido ao da Justiça ácerca elas execuções que
se promovem por dividas de Ordens Religiosas; cumprindo
que o, 51'S. Inspectores recommendelll ao" ProcuL'adores
)i'is~aes, em confurmid:1Cle do Aviso daquelLe l\'Iinisterio da
mesma uata, que, tenno em attenção o que se declara na
Ordem n." 8t ele 1.5 de .Março ue 1853, se opponhão naS ditas
execuçües ás ::llien:Jções dos bens d<JS referidas Orelen ,. que
são DUlt:JS por direito.

IlLm. e E?:.m. Sr. - Tendo este lIfinisterio conl1ecimen{o
de que se promovem execuções por d i vidas de Ordens Reli
giosas' rogo a V. Ex. se digne de chamar a attenç~o dos
juizes competentes para a legislação que regula a materia.

Os contractos onerosos fei tos pelas Ordens Regulares são
nultos e de' nenh um elTei to em Juizo ou fóI:a delte, uma vez
que á sua celebração não preceda licença do Governo.

Tal é a expre sa di posição da Lei de!) ue Dezembro de
1830, que d 'larou inalicnilveis os lJens llloyei.:, immoyoi' ,
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semoventes das mesma. Ordens, sc,,:;undo o parecer da Secçiio
005 Negocias elo Imperio do Conselho de Estado, exal'ado cm
Consulta de 7 de Dezembro de 18li3, no qual tambem se reco-o
nhece que essa lei seria illudida.o Laes bens fos'em sujeitos
a execuções e penllOras.

E os que celebrão contractos onerosos com as referidas
Ordens, sem exigirem IJréviamen li' a ,1 pre. enlação daq uella
licença, devem resignar-se ás COllSeljUencias de sua negli
gencia.

Deus Guarde a V. Ex .-1I1arl)lw,: de Olinda.-· SI'. José Tho~

maz Nabuco de Araujo.

Illm. e Exm. SI'. - Sua :Magestaclc o llOperador attendeu,elo
a necessidade ele facil i tal' as relaci)es illll'l'Ila(;ionaes, assim
como aos principias e usos con afp'ados pela mór pa de ~as
nações cultas a respeito das cartas ou commissões roga tonas
das justiças estrangeiras: Ha por bem, sem derogar os fun
damentos e clausulas do Av. do 1.0 üo OutuLro de 18l~7,
delaral-o pelo modo seguinte:

1. o Que as disposições do ci tado Aviso, pela igualdade de
motivos, são communs a todas as naçõe~.

2. 0 Que as diligencias civeis, que segundo o Av. de 20 .de
Abril de 18~9 as autoridades do Imperio podem cumprir I~

dependentemente do despacho deste l\linisterio, não sao
sómen te as ci taçôcs e inquirições, de que falia expressamen te
o cit. Av. do i.· de Outubro de 184,7, mas tambem, e por
identidade de razão, as vistorins. exames de livros, avalia
ções, interrogatorios, juramentos, exllibição, cópia, veri.fi
cação ou remessa de documen tos, e todas as demais diligencIaS
que importão á decisão das causas.

(Assignado) José 1'homaz Nabuco ele Araujo.

Dccrcto n.03607 {lc :lO de Fcvcl'ch'o {tc :tSGG.

Em execução do disposto no art. 46 ~ 4. o do DecI'eto n. 02343
de 29 de Jane~r~ de 1859, Hei por bem ordenar que no pl'O
ces.so das habIlItações para as pensões do meio soldo e mon
teplO e ob el've o seguin te:
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CAPITULO I.

DO MEIO SOLDO.

Ar L. 1. o As pc,;,;oas que preLcnJerem goza r do meio soldo
concedido á,; familias dos Omciaes militares pela Lei de 6 de
Novem bro de 1827, e ou tras pos ter iores deveráõ habi li ta r-se
perante o Thesouro Nacional, sendo residentes no Município
da COrte e Província do Rio de Janeiro; ou perante as Tl1e
sourarias de Fazenda respectivas, . e residirem nas outras
Provincias.

ArL. 2. 0 Para semelhante fim dirigiráõ ao Thesouro ou
Thesouraria,; uma petição instruida com a Fé de oflicio com
pleta do omc i:ll e uma .i u tificação dada no Juízo uos Fei tos
tia Côrte ou da Provincia em que residirem, de que são as
proprias e idclltica e n:io pos 'uem emprego provincial vi
talicio que lhes renda tanto ou mais do que o meio soIuo
pretendido.

An. 3. o Além dos documentos que ficão mencionados e
que serão exl1ibiuos eIU todas as habilitações, excepto nos
casos de que trata o arl.. 4. 0 deveráõ ser apresentados os se
guintes, conforme a qualidade dos babilitandos.

§ L° As viuvas juntaráõ:
1.0 Certidão de casamento;
2. o Justificação de que se conservão no estado de viuvez e

viverão sempre C0111 seus maridos, ou não estiverão delles
divorciadas, nem por seu mão proce limento separadas.

E ta ultima prova será dispensada no caso de haver-se o
amcial casado in articnlo mortis.

§ 2. 0 As filhas solteiras:
1. o Cel'tidiio de haptbmo ;
2. o Certidão de casamen to de seus pa is ;
3. o Certidão de olJito da viuva do OmciaI, ou documento

que pl'Ove ter ella perdido odireito ao meio soldo, por haver
passado a segundas l1upcias, ou possuir emprego vitalicio ;
. lf. o Certidão de baptismo, casamento ou obito de seus
Irmãos, se do casal tiverem ficado outros filbos além das
l1abilitandas;

n. o Ju.>tiücação de serem as unicas filha do casal, ou de
terem outros irmãos, na data do fallecimento do Oflicial ou
da vi uva, mencionando as Lestemunhas os nomes de cada um;

6. o Justificação de serem solteiras ao tempo da morte de
seus pais, ou suas mãis, e de que não viverão apartadas
delles por cau~a cle máo procedimenLo, de que resultasse não
terem sido por elles alimentadas, salvo se forem menores de
12 annos.
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~ 3. o 05 filhos menores de 18 annos, os documenLos indi·
cados no paragrapho antecedente, e se forem maiore" de 14
annos tambem os de que Lrata a ultima parLe do n.o G,

§ 4.° As mãi finalmenLe:
1.0 CerLidão de bapLismo de, eu filho;
2.° Certidão ele sua viuvel.;
3.° Justificação de que e1'ão alimentlHlas pelo Omcial ;
4.° Justificação ele haver elle l'allecill0 no estado ele solteiro,

ou no de viuvo em filho, ,
Art. 4.° Os documenLo indicados nos arLigo.) anLeGeuenLes

poderão ser eli pen ados ou supprillos na fúrma elos l)al'agra
pbo seguinLe :*1.0 E' di. pensalla a exlJibiç,io da Fé ele oflicio no, r.asos
de morte em comblJte, não cOllLanelo o Ofricüli mais de 3;:;
annos de el'vico,

2.° Se os liabilitallrlo. não puderem ob[.er a Fé dr omeio
completa por não exi:tirelll ass nLamenLos a "e peiLo do
Ollicial em cQn equencia elcex.Lravio dos archil'O do. corpo:
será aelmitLit1a a certidão de que LraLa o DecreLo n,O 3;JGO ele
10 de Dezembro de 1.865, ou ouLra passada pela SecreLaria LIe
Estado do Negocio, ela Guerra que declare não con tal' Ler
clle gozado de licenças registradas ou solTrido prÍ'i}es em
cumprimento de sentença.

§ 3. ° As certidões de obito, que tambem pollem ser pa.
sadas pelos JlOspi Laes fixos ou ambulan Les, quando os Officiaes
nelles 1'a !lecerem, serão suppridas pela declanção do falle 'i
mento feita na Fé de oflicio, e, em todo caso, pela publicação
na ordem elo dia respectiva.

§ 4.° Será licito ás habilitandas substiLuir a ju~ti(jcação

judicial de que não pos uem emprego provincial por ccrtidões
expedidas pelas Tbesourarias Provinciaes quando lhes fôl'
mais facil este meio de prova.

§. D. ° A declaração do casamen lo e flliação do ameia I fei ta
na Fé de oficio é . ufficienLe para e di pensarem a compc
ten tes certidãe .

§ 6. o ia falta de assento. de baptismo e casamento, aberLo
no tempo oppor Luno, serão acei L:l. as certidões ex trallidas
dos que se fizerem posteriormenLe em virtude de justifi
cação julgada por sen tença no Juizo Ecclesias Lico, segundo° estylos dos bi pados do Imperio.

§ 7. ° A ju Lificac,ão de que as fLll1a ou filhos erão os un icos
do casal na data do fallecimenLo de seus pai ou de sua mãis,
poderá er ub ti tuida por uma cerLidão da declaração de
herdeiros no invenLario, se este se fizer judicialmenLe.

S 8. 0 Quando os filhos do Omcial preLenderem a concessão
do meio oldo por morte das viuvas não serão obrigados a
cxhibir o documenlo que c'la. já tiverem apresenLado elll
> ua hal ii ilação.
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AI'L 5. o Para provar-se qualquer facto relatí'o aos habi
litandos.ou aos Officiaes não se aceitaráõ aLtestações graeiosas,
ou publica fórmas.

Art. 6. 0 Os documentos passados em idioma estrangeiro
serão traduzidos officialmente e visados pelo respeetivo'Consul
bmsileiro, quando forem expedidos fóra do Imperio, na fórma
da legislação em vigor.

Art. 7." ão se admittirúõ os menore;; a habilitar-se judi
cial e administrativamente sem a assisJ.encia ele seus res
pectivos tutores ou curadores.

Art. 8. o No Juizo dos Feitos sómente se justiucaráõ as
cirCLlmstancias 1'efel'iuas nos arts. 2. 0 e 3. 0 que dependem
de prova testemunhal, não sendo os ltabi litandos obrigados
a apresentar ahi documento algum. As justificações serão
feitas com aucliencia do Procurador elo Feitos da Fazenda ou
de seu Ajudante, e da sentença que as julgar não haverá ap
pellação ex-aflicia para a Relação do Districto, devendo en
tregar-se ás partes o respectivo proces"o, independentemente
de traslado.

A1't. 9. 0 As petições instruidas com os documentos neces
sarios serão apresentadas no '1'hesouro ou nas Thesourarias
de Fazenda, Jentro de cinco annos contados da data em que
os habilitandos houverem adquirido direit'O ao meio soldo,
sob pena ue prescrever, nos ter'mos do Decreto n. o 857 de 12
d~ Novembro de '185'1, se as apresentarem depois desse prazo,
ainda que as jus tillcações tenhão sido iniciadas dentro delle
no respectivo juizo.

Art. to. No exame a que se proceder no '1'hesouro e '1'he
sou1'arias para o reconhecimento do direito dos habilitalldos
e fixação da importaneia do meio soldo, deverá ter-se em
vista o disposto na legislação em vigor sobre este assumpto,
attendendo-se especialmente ás seguintes regras:

. L o O meio soldo é devido por escala:
1. o A's viu-vas;
2. o A's filhas e filhos menores de 18 annos;
3. o A's mãis.
Se as viuvas perderein o meio soldo em consequencia de

passarem a segundas nupcias ou de possuirem emprego vita
licio, reverterá em vida deUas, para as filhas e filhos do
casal, a contar da da ta em que deixar de lhes ser abonado.
Não terá, porém, cabimento a reversão immediata, quando
as viuvas fizerem opção de outro meio soldo ou vencimen to
de pensão mais vantajoso.

3 2. 0 A quota do meio soldo pertencente a qualquer filho
ou filha que gozar do beneficio conjullctamente com outros,
nos casos em que cessar o respectivo pagamento, não accres
cerá ás de seus irmãos, mas rever terá para os cofres pu
blico .
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§ 3.° Não ~lo admissiveis as cessõos de meio soldo feitas
pelas pessoas a quem compete este soccorro, embora a favor
de ou tras que com citas concorrão.

§ 4.° Tem Jireito ao meio soldo, além das pessoas que se
acharem nas circumstancias expressamente ueclaradas nas
leis que regulão a materia:

L" As vi uvas dos militares casados in arlicnlo mOl'lis;
2.° Os filhos legitimados por subsequente matrimonio;
3.° As filhas solteiras ao tempo ua morto ue SeuS p:lÍs e de

suas mãis, ainda que se casem depois;
4.° As hahilitandas que, havenuo adquiriuo direito :10 n eio

soldo, obtiverem depois alguma p6l1são em remuneração de
serviços relevantes prestaLlos por seus m:lriLlos, pais ou tilhos.

§ n.o Não tem direito ao mesmo beneficio, além das pes
soas excluidas pela lei:

1.. ° As familias de OfIiciaes que não tiverem servido na La
linha, excepto os do Corpo Policial ua COrte, e os ua Guarda
Nacional e dos Corpos <le Voluntarios ua Patria faltecidos
em combate ou em cOllsequencia de feridas nelle recebidas;

2.° As de 01Ilciaes reformados com solLlo antes Llü Lei
11.° 648 ue 1.8 ue Agosto ue 1.852, som cun tarem 20 anno!') ue
serviço, sal vo os casos ue que trJ ta o AI vará de 16 ue De
zembro de 1700.'

§ 6.° O tempo de serviço dos Officiaes será calculado se
gundo as leis que regularem a respectiya reforma; compe
tindo ao Thesouro esta liquidação para o fim de arbitrar a
quota do meio soldo.

Art. H. As Thesourarias de Fazenda limitar-se-hão a
.considerar habili tados os pretenuen tes e a fixar-lhes provi
soriamente o meio soldo que lhes competir, o qual lhes será
abonaLlo desde logo, prestando elles fiança idonea de repOr
qualquer quall tia indevida que hou verem recebido. se o T11e
souro decidir que não lhes cabe o meio soldo abonado, ou
reduzir o seu quantitativo.

Art. 1.2. O julgamento uas Thesourarias contrario aos in
teressados não porá termo á reclamação, e as habilitações
serão sempre remetLidas ofIicialmente ao Thesouro, onde se
procederá nos termos prescriptos neste Decreto. No caso de
duvida, poderão as Thesourarias limitar-se a remetter os
processos ao Tllesouro para julgaI-os defini ti vamen te.

CAPITULO II.

DO MONTEPIO •

Ar,t. 13. As "iuvas, fll has, mãis e innãs dos OfIiciaos LIa
Armada ou úos Corpos de MUl'Ínha a que se tiver penuittido
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:/·contrilmiçâo para o lllontepio, d veráO pOI'morte, demissão
ou condemnação a degredo desses Officiaes, habilitar-se pe
r.ante o Thesouro Nacional, a fim úe entrarem no gozo do
mesmo montepio.

Art. 14:. A habilitação consistirá em uma petição instruida
com os seguin tes documen tos em origina!:

1..0 Certidão de obito do Omcial, ou das outrascircumstan
eias mencionadas no artigo antecedente;

2.° Gertidão de haver o Official contribuido para o montc
pio por mai de um anno com a quota corresponuente ao
soldo da ultima patente;

3.° Justificação de identidade produzida na AuditorÍ1 Geral
lia 1I'lal'inha.

Art. 1.5. Além dos referidos documentos deveráõ apre-
sentar.

§ LOAs viuvas:
L° Certidão de casamento;
2.° Justificação de que não estavão divorciadas legalmente,

c de que se conservão no estado de viuvez ou passárão a se
gundas nupcias com Oficial militar; provando, nesta ultima
hypothese, que do LO matrimonio lhe llcárão, ou não, filhas
olteiras honestas, ou viuvas, de modo que lhes pertença todo

ou só metau9 do montepio, nos termos do plano ue 23 de Se
tembro de 1795, art. 9.°

§ 2.° As filhas:
1. ° CeI' tidão de casamen to dos pa is ;
2.° Certidão de obito das mãis, ou de casamento destas, se

passarem a segundas nupcias ;
3.° Certidão de sua filiação, ainda que natural seja, dispen

sada neste caso a do n.O LO;
4:.° Justificação de que são solteiras honestas, eu viuvas, e

não religiosas professas, assim como de que são as unicas, ou
tem mais irmãs, quan tas, e em que es tado .

§ 3.0 As mãis:
L ° Certidão de baptismo de seu filho;
2.° Justificação de que se achão no estado de viuvez, e que

o Official não deixou viuva ou filhos.
~ 4.° As irmãs:
:1..° Certidão de baptismo do Omcial;
2.° Certidão de seu baptismo;
3.° Justificação de que se achão no estado de solteiras ho

nestas, e de que não existem viuva, lllhas ou mãi viuva do
Oflicial. .

Art. 16. Na Auditoria de Marinha proceder-se-ba se
gundo o disposto no art. 8. o deste Decreto para as habili ta
ções do meio soldo; observando-se, no Tbesoul'o, as outras
pr~scripções relativas ao documentos probatorios da legiti
mIdade do habilitandos.

A. 12
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Art. 17. As habilitações para as pensões do monfr-pin,
serão tambem en tregues no l'hesouro dentro do prazo de
cincoannos contados da data do fallecimento tio Official,sob
pena de prescri pção.

Art. :iS. Feita a habilitação para a familia do Olicial per
ceber o montepio por moli"o de demissão, ou degredo na
fórma do art. 13, não será repetida quando o mesmo Omcial
fallecer.

Al't. 1.9. No reconhecimento do direito das habilita nuas
ao montepio e fixação lia quantitativo, se deverá attemler ás
seguinte disposições:

3 L° Tem direito ao montepio as familias dos Officiae:
degradados ou demittiuos, na fórma do respectivo plano e dai>
Decretos de 30 de Julho de 1831 e 11> de Julho de 1.852.

3 2.° CompeLe igualmente o beneficio ás irmãs solteiras
dos Officiaes, ainda em vida de seus pai&, na fórma do Decreto
n.o 1023 de 1.6 de Julho de 1859.

3 3. ° As "iuvas de Officiaes casados in articulo mortis tem
direit0 a esta pensão.

34.° As habil itandas qne perceberem mon tepio estrangeim
podem accumulal-o ao que lhes couhel' pelos col'j'e nacionae~.

3 5.° Perdem o direito ao montepio as viuvas de O;Ticiaes
que delles se tenhão uivorciatlo legalmente.

~ 6.° Da quantia men ai em que importar o monlcpir.,
deduzir-se-ha um dia de vencimento, seja qual fõr a quali
dade das habilitandn::i, c0nsidol'ando-sc este desconto como
contribuição que conLinuão a fazer na conCormiunde do pianO'
respectivo.

Art. 20, o caso de fallecimento de alguma das filhas que
iá gozarem do monlepio rever lerá a sua q.uota para as i·rmã

Ibrevivenles :en lo e~las o/)rigadas sómente a apresentar a
c I' tidão de obi to, se o beneficio hou ver passaLlo para ellas por
110rte do Omci,JI, cm consefluencia do não haver deixado
inva, A sobre,;ivencia, porém, não lhes será pel'mittida se

a viuva a houver precQtlido no gozo da pensão, nem ás irmã
lo Officiaes excluiuas dessa vanlagem pelo Decrelo de 14 de
Setembro de 1827.

Art. 21. Na concessão do montepio do exercito estabele
cido pelo plano de 26 de Agosto de 1.790, e divel'sos artigos
addicionaes, serão ob ervadas as regras que ficão prescriplas
nos artigos an lecedente a respei lo uas habilitações para o
montepio de marinl1a, tendo-se em allenção: .

~ LOQue ás filhas viuvas cabe tambem obenefieio, na falia
da solteiras.

~ 2.° Queasjuslificaçõesexigidas nos al'ts, 14e15dcveráõ
'el' produzidas no Juizo dos Feitos da Fazenda tla Côrte, dis
pensada a pl'ova d que não SdO religiosa, profes:as a. habUi
landa' .
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CAPITULO III,

DISPOSIÇÕES GE1UES.

Arl. 22. A., pol.ições de que 1.1'~Lão os arLs, 2." e H .eràl)
nviadas, no 'file uuro, i Direct ria G ral de ConLal)ilidade,

c ahi, depois de e~ami.nadas e infonnauas pelJ. Cuntadoria
competente, subir:iõ a despacho !.lo Director Geral.

: Unico. 'ia i.nformações dever-se-ha declarar expressa
mente seos habilitandos percebem ou não dos cofres publico
algnm vcncimen to a ti tulo de tença, pensão, mon tepio ou
meio soldo, c se possuem ou não emprego geral.

Ad. 23. O Director Gel'al por s u despacho mandará in
timar os intcres:!>ados para allegarem, por cscripto, o que fuI'
a bem de seu direi to, por si ou por seus Procuradores, sendo
feita a intimação pelo Porteiro ou Continuos que passaráõ as
respectivas certiuões a fim de se junLarem ao processo para
os en'citos legaes.

An, 2'1,. O.proces ojuuicial onauminisLrativo não poderá
SOl' entregue ii: partes ou seus Procuradores, c~cepto o caso
ue ser nocessal'io o reconhecimento de fir'mas; ser-lhes-ha,
porém. facul ta!.lo ex.aminal-o na repartição, e tirar cópias de
qU'l\Js'Iuel' docuUlento' ou infornuções flue nelte e'\.istirem

An, 2J. No ca o de se conformarem os illte!'e sado com
a informacào da Contauoria será isto declarado nas certidões
da llotiüca'ção para que o processo tenha anLlamento, sem
depenu neia de outra qualquer formalidade; lllas s alie
garem al!,ulll'l COl!"'a a seu favor, será o processo de no\'
in formado pela lIlesma Contadoria.

AI't. 26. Com a declaração de que a parLe se confor 11
com a informação, ou depois de novamente informado, vol
tará o processo á Directoria Geral para interpor seu parec.el'
c remettel-o ao Procurado!' Fiscal do Thesouro, que deverá
Br ouvido, na fónna da lei, antes do despacho do Ministro

da Fazenda.
Art. 27. No pl'Oce~'os que se fizerem nas Tbesoura'rias

de [fazenda ob ervar-se-hão as regras que ücjio prescriptas,
praticando os lnsp ctores os acto incumbidos ao Director
Geral da C~ll1tabilidade e sendo tam1Jem ouvidos a final os
Procuradores Fiscaes.

Art. 28. Se no exame do processo remetLiclo' ao The
souro pela- Tllesourarias de Fazenda se encontrarem dnvidas
que a ellas não Lenhão occorrido, o Director Geral da Conta
bilidade lIr'o devolverá, a fim de que novaillellte manclem
intimar o infere sados para a olverem. A intim,ar.ão po
derá tOllavia ser feita directamente pelo The ouro, se aS
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partes residirem ou tiverem ProcUl'auore. constiluiuos na
Cô r te para esse fim.

Art. 29. Designauoo quantitativo da pensão por despacho
ua .Ministro da Fazenda, expedir-se-ha o competente titulo
declaratorio do meio sollio ou montepio, pelo qual nenhuns
emolumentos se pagaráõ, e á vista delle se fará o' assenta
mento e lançamento em folha no Thesouro, ou nas Thesoura
rias de Fazenda.

ArL. 30. As Thesourarias ue Fazenda nos casos em que
houverem arbitrado provisoriamente as pensões do meio
soldo, completaráõ o re:pectivo assentamento, lo~ que rece
berem o titulo de que traLa o artigo antecedente, fazendo a.
necessarias. alterações, se as referidas pensões tiverem sido
augmentadas ou reduzidas pelo Th souro.

Art. 31. Quando as viuvas, tilhos e mãis dos Omciaes fal
lecido cm combate não tiverem meios para proceder á habi
li tação por serem nimiamen te pobres, poderão requerer ao
ThesoUl'o c ás Thesourarias o pagamento provisorio do meio
olclo, que lhes será concedido sob fiança, nos termos da Cit··

Guiar de 30 de Novembro ele 1.865, requisitada officialmente
a Fé de amcio, a fim de ser remettida ao Procurador dos
Fei Lo da Fa zenda.

Ar!. 32. Findo o processo pela expellição do titulo, po
derão ser enLregues ás partes os documenLos que a el1e esti
veremjuntos, ficando em sub tituição certidões passadas pelo
Cartorio do Tbesouro, depois de pagos os emolumentos e sello
devidos.

Art. 33. Nos casos °m que constar dos processos remet
tidos pelas Thesourarias, que se elevem aos habilitandos ven
cimento' pertencentes a exercicios findos, será declarada a
Íluportancia na Ordem com que se remetter o titulo do meio
soldo á Thesouraria, autori ando-se esta a processar e ef
fectuar o pagamento nos termos do Decreto n. o 2897 de 26 de
Fevereiro de 1.862. A mesma Ordem não deverá ser expedida,
sem que a Secção competente da Directoria Geral de Conta
biliuade faça o necessario averbamen to na escri ptul'ação da
Divida Passiva a seu cargo.

Ar!. 3í. Ficão revogadas as disposições em contrario.

!nslh'. n. o :l.GIA tia Di.'cciOl'ia GCI'al do Con
tencioso cm ~, de Ab.-iI de :tSGG.

Attendendo á necessidade ele dar aos Procuradores Fiscaes
(' outros Agente Judicj;)cs elo Thesouro a instrucções pre
Clsa., na fórma do art. :::6 S3. 0 llo Dccreto de 20 de Novem~
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bro de 'J8tiO para boa execução da nova Lei IlypotlJ caria e
seu Hegulamellto na parte que l1Jef' compele, e remover
duvidas suscitadas sob)'e a firmeza e validade das lJypothecas
legaes anleriores á lei, resullantes dos termos de tiança até
en tão lanados e assignados, sobre a neecssidaue cm todo C
qualquer caso da prenotação ela hypotheca legal, e finalmente
..~obre outro pontos relativo ao sy tema da inscripção e
transcripção, organizado pela citada lei e rf'gulamento; julgo
convcniclIle que os mebmos Procuradores Fi caes, 110 expe
diente a f'eu cargo, tanto em juizo como fóra elelle, e l1a
ausellcia de decisões do Governo ou dos Tribunaes de Justiça,
que eslabelcção jurisprudencia a respeito deste assumpto,
observem o seguinte:

Art. 1.0 Todas as lJypothecas la Fazenda Publica anterio
re :i Lei n. ° 1237 de 24, ele Setembro tle 1864" tenbão-se ou
não Janauo termos de fianças ou cscripturas publicas para
garan t ia da gerencia dos The ou reiro , Pagadores, Collec
lores, Rendeiros e outros ref'ponsé\reis, ou sobr os bens de
seus nadares ou para pagamento de dividas ao Thesouro, e
impostos, por serem legaes e an ter iores ii execução da ci tada
lei, isto é, á data da inst.allação do Registro geral elo art. L°
do Regulamento n.O 34,53 de 26 de Abril de i86v, estão com
prehendidas nos arts. 317 e 318 do ci tado Hcgulamen to, e
conseguintemente valerJõ como valião antes della, sendo
porém facullado ao respollsa "eis devedores e seus fiadores
cspecialisal-as conforme o regímen do mesmo Rp.gulamento.

Art. 2.° A especi~lisac;ão, facultada pelo arLiO'o antece
deu te, não é ex tensi va aos Thesourei ros, Pagadores, Collec
tore', Rendeiros e outros responsaveis que, havendo cessado
a gerencia, não tiverem obtido quitac:ão do Tribunal do The
souro e das Thesourarias de Fazenda e a seus respectivos
fiadol'es, para evi lar-se o abuso de red uzirem as referidas
hypothecas ao computo das fianças, podendo existir alcances
superiores ao mesmo computo.

Mt. 3.° A disposição elo art-, 317 do citado Regulamento
é applicavel ás hypothecas legaes da Fazenda Publica ante
riorcs ii execução da Lei, ainda quando sc tenha lavrado es
cri ptura de hypotheca con venciona I, e pecial ·ou geral, e
sobre bens futuros, I orq11;.lIl to era de regra que em todo e
qualquer caso, as estipulações dos termo de Jlança ou es
cripturas não derogavão a obrigação hypotlJecaria de todos
os JJens presentes e futuros, con. tituida pela lei em favor da
Fazenda Publica, não sendo portan to applicaveis á mesma
Fazenda as dispo. ições dos arts. 320, 326 e 333 do dito Regu
lamento.

Art. 4,. ° A prenotação; concedida pela legislação hypo
thecaria em vig-or a certas e detel'minad:Js h. pothecas legaes
(Lei Cil, arl. fl,o 27, Reg. cit. al'ls. 14,!~ a H,6), tem por
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fim :lpenas, em ilttenç.âo ii nece sídade da vrriflcação do.
factos, impedir que dentro úo prazo marc<ldo sejão insaiptas
Qutras hypotbec:ls do uevedor, c a. sim, havencloin cripção
:ll1tes de lindo o prilZo, uú-s a certeza ue que o direito pro
tegitlo pela lei, além de acltar-se in 'cripto, nào é preferido
por outra inscripção.

A JJI'Pl1ofoç{lo no" systemas hypothecarios, que a admittem,
é um favor, e seus effeitos entre nós e~tão claramente indi
cados no art. Hj2 do citado Regulam nto: se, poi , dcntro
do prazo ua prenot:Jção a llypotlJeca leg:l I da Fazenda fõr es
pecialisacla c inscripta, não pócle prcjuuical-a qualquer il1s
eripção fcita dcntro dessc prazo, e não 6 provavel que re
gistros antcriorcs a prejudiqucm, observando-se rirrorosa
mentc o processo da especialisação; se, porém, decorrer
aLJuelle prazo, sem quc seja especialisatla e in cripta a hypo
theca legal, csta não J1ca por ccrto extinctn (Reg. cito art.
24,9 e scguintes), e portanto deverá scr e pecialisaua e in5
cripta, apresentalluo·se ao registro a sentença da especia
lisaçiio, 111ns nesse caso a prioridade se regulará, não pelo
numero cle ordem da prenolaçâo (Reer. ciL. arts. 116, 148,
H9 e 1M), mas pelo numero de ordem, que lhe 'CM dado
na data da apre entação da sentençn, conforme a rcgra
geral do processo do registro. (Reg. cil. an. Mi e seguinte'.)

Caso mesmo haverá, em que não possa ter lugar a pre
notação, por exemplo: quando a nomeaç.ão do r sponsnel
cllegar ao seu de. tino, depois tIe 30 dias utcis de sua da!.a·
quando ore. Jlonsavel em exercício auquirir immoveis,
mui lo depois de sua nomeação, e por clles ficar subrogada a
fiança 1restada; quando o fiador tiver de substituir por
immoveis os pcnllores ou deposito em dinlleiro ou titulas
com que tiver caucionado o respon avel; qunndo, muito
depois do crime, se tiver de requerer a inscripção ua hypo
1heca em favor do Estado, etc.; em Laes ca. os é laro que
se deve proceder á especiali ação e in'sGripção da llypotllCca
sobre o immoycl sem o fayoli do prnzo da prenotação.

Póde acontecer 'fi taes circul1lstancias, que, emquanto . o
proceda á especialisaç.ão e inscripção da ilypotheca da Fazenda
Publica, se apre ente no registro algum titulo, e que a
mesma Fazenda venha a ser por elle pl'ejudicadn; ma .0
orrcctivo é não dar posse aos re ponsaveis, nem con entlr

que continuem no exercicio de suas funcções, sem plena
certeza de que a gerencia se acba garantida por uma bypo
theca espf\cialisada e inscripta de immovei , livres e um-
ientes, que não po 5a ser preferida por outro titulo (Reg.

ciL. art. 225), exigindo-se mesmo cerlidão negativa da
alienação do immoycl e da inscl'ipção de outras hypothecas,
ou qualquer outro csclarecimento conveniente.

Art. ti." Incumbe porlanto ,lOS Procuradores Fi cae e
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outros Agente judiciaes do Thesouro o maior escrupulo a
zelo nos processos ele especialisação no tocante á prova da
propr iedade e qua I idade dos immoveis, tendo em vista os
arts. 124, 138 c seguintes e art. 242 do citado Regulamento,
e de que· se achão livres e desembargados; e bem assim, á
sua avaliação; porquan to a segurança da Fazenda depende
nas hypot!ll'cas leg-aes do exacto e fiel cumprimento dos de
Yúres, não só dos Tribunaes e Jurisdicções adminj trativas,
que tem cargo de aceitar as fianças, como elos referidos
Agentes, e elas Alll.oridades Judiciaes na apreciação dos men
cionados requisitos (Heg. cit. art. 1.70 e seguin1es), e final
mente dos OHJciaes do registro no acto da inscripção.

Para este fim o Procuradores Fiscaes e outros Agentes
Judiciaes do l'besouro exigiráõ no processo da especialisação,
logo que se lhes der vista, a exhibição. alám ue quaesqucr
oulros esclarecimento, que entenderem necessarios:

1.0 Dos titulas de propriedade;
2.° De certidão nega ti va do l'hesouro ou l'hesourarias a

respei to de obrigarjões pa ra com a Fazenda Publ iea ;
3.° De certidão n6gativa de inscripção ou transcripção no

l'egistl'o geral;
4. o De certidão que prove que os immoveis estão livres e

ue embargados de penhora, embargo. ou outro onus judicial;
5.° De certidão do livro das tutelas e cUl'atelas do juizo

compe tcn te;
6.° De declaração do responsn.vel ou seu fiador a respei lo

do regímen matrimonial, ou de outros factos d'onde po a
resultar hypotheca legal (Reg. cito art. 1.23).

Art. 6.° As fianças, depois de .aceitos os fiadores pelo Tri
hunal do Thesouro e 'l'hesouranas de Fazenda, nos termos
dos arts. 2.° § 8.° do Decreto de 20 de Novembro de 1850, L°
~ 9. o do De reto de 22 de Novembro de 1.851, e 3.° § 2.° do
Decreto de 29 de Janeiro de 1859, precedendo sempre o con-
elltimento e outorga da mulber, se o fiadoI' fôr casado, con

tinuaráõ a ser lavradas por termo nos livros das fianças,
contractos e obrigações das E tações competentes do The
souro e Thesourarias de Fazenda, expedindo-se depois as
certidões preci aS ás partes interessadas para:

L o Requererem a prenotação e procederem á especialisação
da bypotheca, quando se tratar da hypotbeca legal dos fia
dores dos responsa\reis mencionados no ai't. 3.° 35." da Lei
Hypothecaria; ou para

2.0 Lavrar-se a escriptura de hypotheca convencional da
pessoa obrigada ú Fazenda Publica por outro titulo que não
seja a gerencia e administração da Fazenda civil ou militar
do Impario.

A hypotheca convencional ter<1 lugar portanto quando, não
cndo ca'o cle hypotheca legal:
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L o Alei, regulamento ou contracto a exigir e"-prr samen le;
2. 0 Odevedor ou seu Gador (juizrr prestai-a, deixando de

garan til' a responsabilidade com penhores ou deposi to em
dinheiro ou títulos da divida publica, se esta especie de
caução fdr adm i tlida pela lei, regulamen to ou con tracto.

Em todo o caso deverá averbar-se a inscrilJfião da Ilypo
theca especial ou especialisada nos livros das lianças, con
tractos e obrigações do Thesomo e 1'l1e. ourarias de Fazenda,
com as declarações convenientes, tendo-se InU i to cm vista,
no acto da averbação, o ad. 2% do citado Ptegulamellto
quan to ás bypotheca. especia I isadas.

Art. 7. 0 As autoridades e funccionarios competentes não
podem dar posse aos responsaveis á Fazenda Publica, nem o
mesmos responsaveis podem tomar posse e entrar cm exer
cicio, á vista do art. 138 do Cod'igo Criminal, sem que esteja
especialisada e inscripta a hypotl1eca legal sobre o seus ím
moveis on de seus fiadores, c averbada no livro das fianças,
conlrar,tos e obrigações do Thesouro e Thcsourarias de Fa
zenda, porquanto essa l1ypotheca não produz cO'eito a respeito
de terceiro, sem preencher-se o requisito indispensavel da
especia lisação e inseripção.

Art 8. o Os responsaveis não precisão oO'erecer ao Thesouro
e 1'hesourarias seus proprios bens immovBis, como se prati
cava, porque não é licito á Fazenda Publica renunciar a hy
potbeca legal sobre esses immoveis, bastando que declarem
que vão garantir a ~ua gerencia com seus proprios bens, e
quaes estes scjão: conseguintemente deVt;Ul os mesmos re 
ponsavei , com a certidão de sua nomeação, que é o titulo
constitutivo da dita hypotheca (Reg. cito art. 136 7."), e
mais documentos precisos, conforme o art. n." das presentes
Instrucções, reljuet'el' iUlmeeliatamente depois de nomeados
a prenotação, quando róI' possi vel (art. lf. o destas Instrncções),
e promover em todo o caso, com o consentimento de sua
mulher, sendo o responsavel casado, a especialisação da refe
rida hypotheJ:a legal e sua inscripção.

Art. 9.0 'Os titulos constitutivos de onus reaes a favor da
Fazenda Publica, como as concessões por aforamento de ter
renos de marinhas, encravados em povoações, alluvião mari
tima e 'outros, expedidos antes ela execução da Lei de 24 de
Setembro de 1.864, estão comprebendidos na generica dispo
sição do ci tado Regulamen to, podendo portan to valer contl'a
terceiros, independentemente da transcripção no registro
geral; os ti tulos, porém, expedidos depois da installação do
registro, deveráõ ser transcriptos nos termos dos arts. 2õ6 o
seguin tes e 267 do ci tado Regulamen to, sendo a despeza por
conta dos adquirentes do dominio util, os quaes indemnisaráõ
~ Fazenda Publica da respectiva importancia, na, fórma do
art. 93 do mesmo Regulamento.
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Art. tO. Em caso de trammissão de immoveis, ou de ins
tituição de onus reaes, que exija transcripção (Reg. cito
arts. 256 e seguintes), o preço do immovel não será pago,
nem qualquer obrigação será por qualquer modo solvida pela
Fazenda Publica, sem que a referida transcripção se tenha
effectuado no registro geral, c esteja averbada no livro dos
Proprios nacionaes nas Estações competentes do Thesouro e
Thesourarias de Fazenda, tendo·se muito cm vista, no acto
da averbação, o art. 278 do citado Regulamento.

José Carlos de Almeida Arêns.

Illst.'. n. o 2~8 de 19 de Junho de '1888.

João da Silva Carrão, Presidente do Tribunal do The·
souro Nacional, ordena que no expediente das precatarias
expedidas a favor da Fazenda Nacional para levantamento
de dinheiros pertencentes á mesma Fazenda, quandu as im
as partes interes adas preferirem fazel' o pagamento dos
impostos das heranças recolhidas ao Thesouro, ou se tornar
necessario por qualquer outro motivo, se observe o se-
guinte: .

Art. i. o As precatarias de levantamento de dinheiros
de defuntos e ausentes para pagamento de impostos serão
expedidas a favor do Tbesoureiro da Recebedoria e acom
panhadas de guia cm duplicata passada pelo Escrivão do
Juizo.

Art. 2. o Mandada cumprir a preca toria, a 3.' Con La
doria, feitas as verbas para o pagamento da quantia
deprecada, a remetterá á Tbesouraria Geral e a guia em
duplicata á Recebedoria, declarando na mesma guia Ler
. ido aquella remettida para a Thesouraria Geral.

§ Unico. A caixa da Thesouraria Geral será crediLada
pela importancia da preca toria e ao mesmo tempo debilada
por igual quantia como Receita da Recebedoria.

Art. 3. o A Recebedoria fará a escripturação em receita
à vista de uma das vias da guia, dando à parte interes
sada o conhecimento extrahido do talão e a outra via da
guia com a nota do pagamento dos impostos para serem
exhibidos em Juizo; e creditando o respectivo Thcsou
reiro por igual quantia entregue ao Thesouro por conta
da renda do mez.

ArL. 4,. o Nenhuma deprecada, omcio ou mandado será
expedido para entrega de beu de defuntos c ausente sem

A. t3
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que conste pela exhibição do conhecimento e guia de que
trata o art. 3. o o pagamento dos impo'>tos devidos. (Regula.
menta de 15 de Junho de 1859, art. 61.)

Art. 5. 0 As precatol'ias para levantamente de dinheiros
do cofre de depositas publicas para pagamento de impostos
e outras dividas pertencentes á Fazenda serão tambem
expedidas a favor do Thesoureiro da Recebedoria e acom
panhadas de guia em duplicata passada pelo respectivo Es
cri vão.

Circula.'.

2." Secção.- Ministerio (dos Negocias Estrangeiros.
Rio de Janeiro, em 6 de Outubro de '1866.

111m. e Exm. Sr.- Tenho a honra de communicar a
V. Ex.. que o Sr. Barão do Penedo, acreditado em missão
especial junto do governo de França, assi~nou em Paris,
aos 2,1 de Julho do corrente anno, com l\h. Drouyn de
Lhuys, ministro dos negocias estrangeiros daquelle Estado,
uma declaração interpretativa do art. 7.° da convenção
consular de 10 de Dezembro de '1860, promulgada por de
creto n. o 2787 de 26 de Abl'il de 186'1.

Transmi ttindo a V. Ex. os inclusos exemplares desse
novo ajuste e do decreto que o promulga, a fim de que
se sirva levaI-o sem demora ao conhecimento das autod
dades dessa provincia, encarregadas de sua execução, otTe·
recerei a V. Ex. algumas observações tendentes a faci
litar a intelligencia das clausulas que acabão de ser esti
puladas, e a determinar o seu alcance e importancia.

O art. 7." da convenção supracitada confere, como V. Ex.
sabe, aos agentes consulares do Brasil e da França, em
certos e determinados casos, a faculdade de arrecadar,
administrar e liquidar as heranças de seus nacionaes falle
cidos nos respectivos telTitorios das altas partes contrac
tan te .

As estipulações desse artigo estabelecêrão regras espe
ciaes, e diversas das que erão até então applicadas no
Brasil ás heranças de subditos francezes, resultando tal
diversidade do facto de se haverem concedido aos agentes
consulares daquella nação attribuições que o govemo im
perial sempre lhes negAra. Ampliando assim as attribui
ções consulares, determinando os casos em que devião ser
exercidas e indicando os acto neHas comprehendidos,
'e"per'avão os dou governos pór termo ao repetidos con·
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flicLos que as refet'idas heranças provocavão entre as auto
ridades judidarias do Imperio e os consules de França.

Infelizmente, depois de algum tempo de execução, forão
as mencionadas estipulações interpretadas de diverso modo
pelas autoridades encarregadas de sua applicação, e, sur
gindo as duvidas, reapparecêrão os contlictos; trazendo
comsigo uma situação mais complicada que a anterior por
causa das circumstancias que a acompanhavão.

Com eITeiLo, quando a legação de França encetou a dis
cussão sobre a interpretação do art. 7.·, estavão já cele
bradas com a confederação Suissa, com a Italia, Hespanha
e Portugal, convenções iden ticas á de 10 de Dezembro, e
os representantes destes Estados, unidos áquella legação,
formulárão ig-uaes reclamações contra o procedimento dos
Magistrados Bra!'ileiros nos casos de beranças sujeitos ás
determinações dos sobreditos actos internacionaes. Por
outro lado, no fõro. assim como na imprensa e no proprio
Parlamento, formára-se uma opinião decididamente hostil
{IS clausulas das convenções relativas a heranças, sendo as
attribuições conferidas aos consules considt:radas offensivas
do principio da soberania territorial. E de facto erão postas
em duvida algumas das consequencias mais incontestaveis
daquelle principio, e dava-se às attribuições consulares uma
extensão incompativel com a sua natureza e fins.

Assim que, a questão tornára-se complexa, e V. Ex.
comprehencle que a dimculclade de sua solução não pro
vinha sómente dessa circumstancia, mas tambem da ne
cessidade em que o governo imperial e via collocado de
defender as prerogativas da oberania territorial, tendo ao
mesmo tempo de conservar aos consules, dentro de justos
limites, as faculdades extraordinaria , cujo exercicio lhe
fêlra consen lido no in teresse de seus nacionaes.

A discussão havida ne ta cõrte, cujos incidentes V. Ex..
conhece, manifesta que o governo imperial procurou com
empenho a conciliação destes dous termos da questão. Mas
a~ suas decisões sobre varias reclamações, assim 60mo as
cu'culares que expozerão a sua doutrina não produzirão o
desejado eíTeito de dissipar as duvidas existentes, e por
tanto deixiÍrâo a' questão indecisa.

Nestas circumstancias os governos do Brasil e de França,
dirigidos pelo me.,mo e'piri to de concil iação, concordárâo
em proceder a um novo exame do art. 7.· da convenção
de iO de Dezembro, a fim de lixar-se de commum accordo
o seu sentido e modo de execução. Encetou-se em Paris
ent~'e o Plenipotenciario do Brasil e o ministro dos ne
goclOs estrangeiros de França, uma discussão larga, em que
a q~es.tão, estudada ã luz dos principios que a regem, e
eluCIdada pelo exame compa ra ti vo das legislaçõe dos dous
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}laizes, foi conduzida aos resultado sa ti facLol'Íos que se
achão consignados na declaração in terpreta tiva.

As clausulas deste ajuste claras e minuciosas, como verá
V. Ex:. de sua leitura, desenvolvem e completão o art.
7. o da convenção de 10 de Dezembro, abran~endo nas so
luções que enuncião todos os actos comprehendidos no
processo divisorio nos casos de heranças de que se trata.

Destas clausulas especificão umas quaes são as attri
buições reservadas á autoridade local, e quaes os acto
que cabem dentro das faculdades concedidas aos Consules;
as outras determinão os casos em que estes podem exer
cer as suas faculdades excepcionaes.

As primeiras mostrão que o principio da soberania
tenitorial não foi modificado senão tanto quanto era
necessario e justo, para que os Consules possão exercer a
acção tutelar que lhes é propria, em favor dos ínteresses
dos seus nacionaes envolvidos na herança.

As segundas determinão os casos de intervenção, ap
plicando um principio novo, o da nacionalidade dos inte
ressados, combinado com o da soberania territorial.

O § 2. o da declaração interpretativa, que trata da appli
cação desse principio estabelece em resumo, que o Consul
não intervirá, quando não houver senão herdeiros brasi
leiros, nem quando com herdeiros francezes todos maiores,
concorrerem herdeiros menores de nacionalidade brasileira.

Intervirá todas as vezes que entre os 'herdeiros fran
cezes, houver um ou mais de um meno!' ou ausente,
sendo a sua intervenção exclusiva sómente se não houver
ao mesmo tempo nem viuYa brasileira de origem, nem
herdeiro brasileiro cabeça de casa I, nem testamen teiro,
nem herdeiros brasileiros menores, ausentes ou incapazes;
porque no caso contrario, o Consul administrará em
commum com a dita viuva brasileira, ou dito cabeça de
casal, dito testamenteiro, ou o representante legal dos
ditos berdeiros brasileiros.

Em França, porém, nos casos de fallecimento alli de
subdito b,rasileiro a intervenção consular será sempre
exclusiva, porque a administração em commum não foi
admittida senão por causa das disposições especiaes da
legislação brasileira a respeito do cabeça de casal, e te 
tamenteiro, que não existem na legislação fl'anceza. Tal
é o sentido da resalva expressa no final do § 2. o

Em virtude da faculdade contida na lei de t.O de Se
tembro de 1.860, os menores nascidos no Brasil de dJai
francezes, são equiparados aos herdeiros de nacionali ade
fl'anceza para os 1ins da intervenção consular. E', como
V. Ex. vê, a reproducção da clausula final do art. 7. o

da Convenção de 10 de Dezembro.
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A estipulaçõe da declaração relativas aos actos cóm
pI'ehendidos na intervenção consular mostrão que esses actos
são conservatorios da herança e preparatorios da decisão
final, dos direitos dos herdeiros, a qual pertence excl~si

vamente, em todos os casos, á autoridade local. ASSim.
pois, a acção do Consul não substitue nem annulla a da
autoridade local, mas com ella se combina,

O Consul e a dita autoridade, cada um dentro da es
pllera de acção que lhe é propl'ia, concorrem para o re
sultado final do processo hereditario: o primeiro, acaute
lando, conservando e liquidando interesses; o outro
regulando a transmissão da propriedade e a liquidação dos
direitos e pretenções que se apresentem em concurrencia
ou opposição. '

O Consul, quando a sua intervenção é cabida, procede
ã apposição dos sellos e descreve os bens com a autori
dade local, ou sem ella, se não comparece; pertence-lhe
exclusivamente arrecadar todos os valores da herança;
tratar de ua conservação e aproveitamento, e satisfazer
os legados, dividas e encargos.

A autoridade judiciaria competente procede á abertura
do testamentos; julga das questões de va Iidade deite ;
nomeia tutores e curadores, autorisa a venda dos bens
moveis ou de ra iz, faz a parti lha, nomeando, pel'i tos para
a avaliação dos bens, formação dos quinhões e designação
das tornas, julga das contestações relativas aos direitos
dos herdeiros, collações á herança, legitima e terça, e de
Lodas as contestações que sobrevierem entre os co-J;lCr
deiros ou en tre os herdeiros e terceiros que se consi
derem com direito contra a herança.

Em virtude do mesmo principio da soberania territorial
que serve de base a estas disposições, está estabelecido que
a in tervenção consular não embaraça a acção da au tor i
dade judiciaria a respeito dos bens penborados, embar
gados, seC}uestrados, ou pertencentes a massa fallida, ou
a sociedade commercial. A respeito desses bens, o Consul
s6mente conserva o direito de velar, no interesse dos
menores e com os tutores, em que sejão preenchidas as
fo r'malidades da Lei.

Todas estas estipulações que aqui ficão expostas em resumo
são tão explicitas, que limito-me a chamar sobre eltas a
attenção de V. Ex., indicando-lhe apenas a conveniencia
de assistir a autoridade lócal em todos os casos ás ope- .
raÇões da apposição dos selfos e do inventario.

Resta-me fallar das clausulas dos §§ õ. o i6 e i7 que
reg-ulão casos omissos no art. 7. o da Convenção, O primeiro
tl'ata do procedimento que se deve ter quando não existe
Agente Consular no lugar do fallecimento. Nesse caso a
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Autoridade procedede á arrecadação da herança até que
chegue o Consul ou seu representante.

O § i6, com quanto contenha uma estipulação nova, não
faz mais do que ampliar as attribuições conferidas ao Con
sul no § 6.· da Convenção, incluindo as partilhas amigaveis
nos ~ctos que, em virtude daquelle artigo, podem os Consules
praticar.

O § i7 regula o modo de proceder- e a respeito da
heranças que, tornando-se vagas, tem de ser devolvidas ao
Governo territorial.

Taes são os resultados da negociação que a declaração
intet'pretativa encerrou. O Governo Imperial os julga sa
tisfactorios, e confia em que este novo ajuste fará en traI'
a questão de heranças no Brasil em uma nova phase isenta
de difficuldades, e será para elle, assim como para io Govemo
de Sua Magestade o Imperador dos Francezes, prova lmui
gra ta da lealdade e das disposições amigaveis que os animão
em sua·s relações.

Convém entretanto que as autoridades brasileiras in
cumbidas da execução destas novas estipulações, inspit'an
do-se nos mesmos sentimentos, as observem com a mais
es~rupulosa fidelidade e circumspecção, empenhando-se em
eVItar o apparecimento de qualquer difficuldade. São estes
os desejos do Governo Imperial, e, recommendando a V. Ex.,
que o faça constar ás respectivas autoridades dessa Pro
vincia, remetto-Ihe aqui inclusa uma traducção das in.
trucções que no mesmo sentido dirigio o Governo Francez
aos seus Consules nesta Côrte, na Bahia e Pernambuco.

Renovo a V. Ex. as seguranças de minha perfeita e 
tima e distincta consideração.-.Jlfal'tim Francisco' Ribeiro
de Andmda.-A S. Ex. oSr. Presidente da Provincia de....

Conforme.-JolLquim T/wmaz do Amaral.

Traducão..
Paris Agosto de 1866.

Ministerio dos Negocios Estrangeiros.-Directol'ia dos
Consulados e Negocios Commerciaes.

Senhor.-As difficuldades, que nestes ultimos annos su 
citou no Brasil a interpretação do art. 7.· LIa Convenção
Consular de lO de Dezembro de 1860, Ilxárão, como o sabeis,
desde a sua origem, a ruinha mais seria attenção. Hara
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vezes abria-se uma hCI'ança franceza naquelle paiz, sem
que surgisse um conflicto de attribuições entre o Agente
do meu Ministerio encarregado de administral-a e as Au
toridades Brasileiras. Estas, recusando admittir que o tra
tado de 1860 pudes5e produzir o efIeito de restrmgir, em
certos casos especiaes, a faculdade de intervenção que lhe'
conferião as Leis do paiz, pret.:mdião substituir a sua accão
á do Consul, logo que existia quêr um testamento, quér
um herdeiro brasileiro, menor, ausente, ou cabeça de casal,
quêr ainda uma viuva brasileira de nascimen to. Os nossos
Agentes, por seu lado, sustentavão que a Convenção lhes
conferia o direi to de in tervil', fosse qual fosse a legislação
terri torial, todas as vezes que os interesses de um frwncez,
ausente ou incapaz, estavão empenhados na liquidação de
uma herança franceza. Cada um invocava, sem resultado, a
intervenção presumida do negociador de sua nação, e o
confiicto prolongava-se com detrimento de todos os inte
res ados.

Para pôr termo a esta lamentavel situação, dirigimos um
appello á lealdade do Gabinete do Rio de Janeiro, que, como
me praz reconheceI-o, olTereceu-nos regular por meio de
uma declaração interpretativa as questões delicadas cuja
olução ficál'a indecisa no tratado, e nesse intuito até

mandou aParis um plenipotenciario especial. As diIliculdades
que apresentava o projectado accordo, em consequencia de
certas di vergencias existentes en tre as legislações dos dous
p.aizes, forão felizmente aplainadas mediante concessões re
ciprocas, e eu tenho a satisfação de annunciar-vos, Senhor,
que, no dia U do mez ultimo, as ignei com o Sr. Barão do
~enedo, um accordo que determina, de modo preciso, o
limite da. attribuições respectivas dos Consules e das Au
tOI'idades locaes em ma teria de herança.

Tenho a ·honra de remetter-vos exemplares dessa de-
claração. O desenvolvimento dado ás suas dispo içõcs dis
pensa-me de qualquer commentario explicativo. Como vós
o vereis, o Governo do Brasil reconhece aos nossos Agentes
o direito de intervir todas a:. veze~ que houver quêr entre
o~ herdeiros, quêr entre os legatarios universaes ou por
titulo universal, um ou mais de um subrlito Franrez au
~nte ou incapaz. O mesmo Governo admitte que o exer-

Cicio deste direito não ê incompativel nem com a exis
teneia de herdeiros brasileiros menores ou ausentes, nem
com a presença de um testamenteiro. Por nossa parte, .
c?nsentimos em transigir sobre a base equitativa da di
Visão dos interesses na razão das nacionalidades: conse
guintemente ficou convencionado que, havendo, quêr um
te~tamenteiro, quêr um ou mais de um herdeiro brasi
leiro ausente ou incapaz, quêr um herdeiro brasileil'o ca-



- 104, -

beça de casal, quér uma viuva brasileira de nascimento, o
Consul será obrigado a proceder conjunctamente com a
dila viuva, ou dito cabeça de casal, ou com o represen
tante legal daquelles menores, ou dito testamenteiro. Mas,
afora esses casos, o Consul administra e liquida exclusi
vamente toda a herança franceza na qual está intel'essado
um de seus nacionaes, ausen te ou menor.

Além disso, o accordo regula certos pontos particulares
que a Convenção de 1860 não previo, e por vezes susci
tár:l:o contestações entre os nossos Agentes e a Autoridade
local. O recurso áquella Autoridade para a abertura dos
testamen tos, assim como para a nomeação de tutores ou
curadores, o procedimento que deve ser observado quando se
tra ta dos bens da herança de um f"a II ido ou quando o defun to
era membro de. uma sociedade commercial, emfim a devolução
das heranças que se tornão vagas ao Governo territorial,
são objecto de disposições bastante explicitas para que
qualquer divergencia de opinião seja d'ora em diante im
possivel.

Mas o accordo celebrado entre os dous Governos corres
ponderia imperfeitamente á sua espectativa, se os Agentes
e as Autoridades encarregados de applical-o não se inspi
rassem no espirito de conciliação que, de uma e €Jutra
parte, facili tou a conclusão delles. Devo pois, Senhor, recom
mendar-vQs que, com o maior cuidado, eviteis, quér exer·
cendo, quér reivindicando os vossos direitos, tudo quanto
possa trazer dificuldades ou desintelligencias. Podereis
sempre, ~u o espero, por. meio de explicações verbaes tro
cadas amIgavelmente, aSSlm como pela moderação do vosso
procedimento, aplainar as diffi,culdades desde sua origem,
e quando a vossa acção tiver de combinar-se com a de um
testamenteiro ou de um representante de interesses bra
sileiros, sabereis haver-vos de modo que, emquanto durarem
as operações, reine perfeita harmonia entre vós e o liqui
dador. Não posso insistir demasiadamen te sobre este ul
timo ponto, porque das condições de boa 'harmonia, nas
quaes se exercer esta acção eommum, 1icaráõ dependentes
as vantagens pra ticas do accordo.

O Governo do Brasil, pOl' sua parte, dirigirá sem du
vida instrucções no mesmo sentido ás Autoridades dos dis·
trictos em que residem os nossos nacionaes. E' de inte
resse para o Brasil, que já repudiou as tradicções restrictivas
de outras épocas, augmentar cada vez mais as facilidades
olferecidas aos subditos de outras nações que querem
formar estabelecimentos no seu terl'itol'io. Os estrangeiros
em França, onde concorrem por sua afflueneia para o de
senvolvimen to da prosperidade publica, gozão não só da
protecção efllcaz das nossas leis, como ainda? e com a maio!'
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largueza, da garantias especiaes que lhe. assegura a in
tervenção tu telar dos agen te de seus respec ti vos governo .
O feliz exito da nova negociação que acabamos de concluir
com o Gabinete do Rio prova que elle aprecia as vantagens
d.e semelhante regimen, e praz-me acreditar que o exemplo
lIberal por elle dado hoje aos outros E tados da America
do Sul não ficará sem influencia sobre suas ultcriores de
terminações.

Recebei, ctc.

(A signado) D/'oltyn de Lh~tYs.

Conforme.-Joaquim 1Thomaz elo Amaral.

DeCl'. n. o 3:1:1.1 - de G de Olltubl'O de 1.866.

Havendo- e as ignado em Paris aos 21. de Julho do cor
rente anno, en tre o Mcu Enviado Extraordinario e Mini tI'O
PlenipotenGiario em mi são especial e o Ministro e Secre
lario de E tado do egocio E trangeiro de Sua Magestade
o Imperador do. Franceze, uma declaração Interpretativa
do art. 7. o da Convenção Consular celebrada entre o Brasil
e a França em 1.0 de Dezembro de 1.860, e promulgada
pelo Decreto n. o 2787 de 26 de Abril de 1.861., Hei por bem
Mandar que as disposições da referida Declaração inter
pretativa, que com este baixa, sejão observadas e cumpri
da , como. e contidas fossem no art. 7. o da citada Con
venção, cujo sen tido e modo de execução por ellas ficão elu
cidados e fi rmadtls.

Com a rubrica ele Sua Mage tade o Imperador.

Martim Fmncisco Ribeiro de And1'alla.

Deelaração Intcrlll'ctativa tIo al'L ,",.0 tia Convcnl'ào Consular
de i O tlc Dczembl'o tle t 860 cntl'c o Brasil e a França.

Havendo a applicação do art 7. 0 ela Convenção Consular
de 1.0 de Dezembro de 1860 dado lugar a con1lictos de aUri
buição entre as autoridades do Brasil e os Consules Francezes,
o Governo elc Sua Magestacle o Imperador: do Brasil e o

A. 1.4
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Governo de Sua Magestade o Imperador dos Francezes, an i·
mados de igua I desejo de pÔ!' termo a e. ses con/1ictos, re
solvêrão, de commum accordo, fixar definitivamente a ioter
pretaçãoclo dito artigo.

Em consequencia os abaixo assignados :
Enviado Extraordinari0 e :Ministro Plenipotenciario tlc

Sua Magestade o Imperador do Brasil, em missão especial
junto a Sua Magestade o Imperador dos Franc6zes; e

Ministro e Secretario de Estado do egocios E-trangei-
ros de Sua Magestade o Imperador dos Fraucezes, devida
mente autorisados, convierão no eguinte:

;;J LO

No ca o de morte de um subdito de uma tia. parLe con·
tractan tes no terri torio da ou tra, as Au toridaLles 10Gaes 'orn
peten tes deverúõ immedia tamente avisar os Consules Gcnles,
Comules ou Vice-CoD ules, em cujo distrieto oecorrer o
fallecimento, e este, por sua parte, se forem os primeiros
a saber do facto, cleveráõ dar o ;mesmo avi. o ás autoridadcs
locaes.

2. o

A administração e liquidação da llerança de um Franccz
fallecido no Brasil serão reguladas do seguinte modo:

Quando um l'rancez fallecido no Bra ii não Li ver deixado
enão herdeiros bra ileiros, ou quando, com henleiro

francezes maiores, presentes e capazes, conconerem her
deiros brasileiros menores, auseu tes ou incapazes, o Consul
Francez não in tervirá.

Quando en tre os herdeiros do Francez falleciclo no Bra ii
llouver um ou mais Francezes menores, ausentes ou incapa
zes, terá o Consul a admin istração exclusiva da herança, e
não houver viuva brasileira de origem, nem herdeiro bra
sileiro cabeça de casal, nem testamenteiro, nem herdeirO.
brasileiros menores, ausente ou incapaze .

Se com um ou mai herdeiros franr,ezes menores, ausentes
ou incapazes, houver ao mesmo tempo, quêt· uma viuva
brasileira de origem, quêr um herdeiro brasi leiro cabeça
de casal, quêr um testamenteiro, quér um ou mais her
d.eiros brasileiros menores, ausen tes ou inca pazes, o Consu 1
Francez administrará a herança conjunctamente com a dita
viuva bra ileira, ou dito cabeça de casal, ou dito testa
menteiro, ou o representante legal dos ditos herdeiros
brasileiros.

Fica entendido que aos herdeirqs menores, nascidos no
Brasil de pais francezes será appUcado o estado GÍvil de seu
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pai, até a sua maioridade, de conformidade com a Lei de 1.0
de Setembro de 1860, e em reciprocidade da faculdade que
tem os Consules Brasileiros em França de administrar e li
quidar a herança de seus nacionaes no' casos analogos.

Fica igualmente entendido que os legatarios univel'saes ou
paI' titulo universal são equiparados aos herdeiro.

Reciprocamente a bel'ança de um Bra ileiro faLlecido cm
Fl'ança será administrada c I iquidada conforme as regras es
tabelecidas pelo pl'e ente pal'agrapho, no que não forem COIl
trarias á lei franceza.

~ 3.°

Nos casos em que, no tel'mo do paragl'apho an teceden te,
tiver lugar a in tervenção e~clusiva do Consul, devenlõ os
Consules b"eraes, Consule e Vice-Consules :

1..0 POr sellos, quê r ex-aflicia, quér a requerimento das
partes interessada" em toda a mobilia e papeis do defunto,
pl'evenindo com anticipação a autol'idade local competente,
que poderá as istit' ao'acto, e até, se julgar conveniente,
cruzar om os seus sellos os que houverem sido po tos pelo
Consul.

2.° Fazer tambem em presença da competente autoridade
local, si esla entender que deve compal'ecer, o inventario de
todo o ben. e objectos po suiuos pelo defunto.

Pelo que diz respeito á dupla operação da apposição dos
ellos, que ueverá eITectuar-se no mais curlo prazo, e do

inventario, o Con ule Gerae, Consules e Vice-Con ule
fixaráõ, de accordo com a autol'idade local, o dia e hora em
que ambas est.as operações deveráõ ter lugar; o aviso du
Consul á autoridade serú feito por e cripta, e esta accu ará a
recepção, Se a autoridade local não compal'ecer apezar do
convi te que lhe tiver sido feito, o Consules procederáõ em
demora e sem mais formalidade ás duas supracitadas opera
ções,

Os ellos duplos postos pelo Consul e pela autol'idade local
só. erão levan tados de commum accol'do. Todavia, SQ o Con ui
deixar decorreI' quinze dias sem chamar a autoridade local
para levantaI' os 5cllos, esta lhe pedirá por escripto que fixe
dia e hora em que essa operação devera ter lugar, e eile accu
sal'a recepção do aviso que houver recebido' e o Consul não
responder no termo de oito dias, a autoridade local proce
derá sem demora e sem mai formalidade ao levantamento
dos ello e ao inventario.
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Se o fallecimento se der em uma localidade onde não haja
Agente Consular da nacionalidade do defunto, a autoridade
local d~rá disso parte immediatamente ao Governo, e proce
derá á appasição dos sellos e ao inventario dos bens da he
ranca. OGoverno avisará á au toridade consular do districto,
a qual poderá comparecer no lugar, ou nomear, sob sua res
ponsabilidade, um Agente para liquidar a hera nça. En tretan to
continuará a autoridade local a administrar, arrecadar e
liquidar essa herança atê a cbegada do Consul ou do Agente
nomeado ad 'wc pelo Consul, '0 qual proseguirá en tão na liqui
dação, se ella não estiver terminada; e se já o esti ver, a au
toridade local lhe entregará o producto liquido da herança.

Os Consules gerae8, Consules e Vice-Consules, nos casos em
que, nos termos do paragrapho segundo, lhes compete exclu
sivamente a administração e liquidação das heranças, farão
proceder, de conformidade com as leis e u os do paiz, ii venda
de todos os bens moveis da herança susceptiveis de deteri~

ração, e al'l'ecadaráõ o producto da venda. Poderão admi
nistrar e liquidar pessoalmente, ou nomear, sob sua respon
sabilidade, um Agente para administrar e liquidar a herança.
Receberáõ as rendas, alugueis e quaesquer rendimentos ven
cidos, cobraráõ as quantias devidas á herança, rcceberáõ o
producto da venda dos bens moveis e da dos immoveis, no
caso de haver sido esta autorisada pelo Juiz, pagaráõ os cre
dores, darão quitação aos devedores e cumpl'iráõ os legados.

A herança assim liquidada será dividida en tre os herdei ros,
de conformidade com a partillJa que será Cei ta pelo Juiz
competente, o qual nomeará, se houver lugar, peritos pal'a a
avaliação dos bens, formação dos quinhões e designação das
tornas.

Em caso nenhum os Consules serão juizes das contestaçúc
rela tivas aos direi tos dos herdeiro collações á hel'3nça, legi
tima e terça. Estas contestações el'ão sul met.lidas aos tri
bunaes competentes .

. Se sobrevier alguma questão, quêr entl'e os co-herdeiros,
quêr entre os herdeiro'> e terceiros que se julguem com di
rei to contra a herança, esta questão deverá er' devolvida aos
tribunaes competentes, figurando o Consul, nos caso em que
elle administra só, nos termos do § 2.0, como representante
da herança. Pl'oj'erido o julgamento, o Consul deverá exe-
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cul.al-o, se não tivet' pOt' conveniente appellar, ou se as partei'
se não honVet'C111 accommodado amigavelmente, proseguindo
depoi ,de plano, na liquidação que havia sido suspen. a, em
quanto e aO'uardava a decisão do tribunal.

~ 8. 0

o tI i to. Consule gerae, Con ules e Vice-Consules erâo
obrigado a mandar annunciar a morte do falLecido em uma
tias gazeta do seu districLo, e não poderão fazer entrega da'
berança ou do eu producto aos legitimos herdeiros ou aos
eus procuradores, senão depois de paga todas as dividas que

o defunto tiver contrabiclo no paiz, ou depois de havet' de
corrido um anno da data do fallecimento, em que se tenha
apresen tado reclamação alguma con tra a herança.

Ante de qualqner distribuição aos herdeiros do producto
da herança devel'<lõ paO'ar o direitos do 1'hesouro .

. 9.°

A autoridade local é a unica competente para proceder á
abertura do testamento. Se durante a apposição dos sellos,
ou feitura do inventario, o Consul achar um testamento,
de creverá a fónua exterior delle no seu lJl'ocesso verbal, o
rubrical'à perante a partes interessada e presentes, o porá
d baixo de sello, e dará par te ao Juiz terri todal competente,
para que elle abra o testamento segundo as fórmas legaes. Se
o testamento do defunto estiver depositado no Consulado, o
Con uI promoverá a ua abertura pelo Juiz tetTi tor ial. As
questõe de validade do te tamento erão subrnettida aos
Juizes competentes.

::l 1.0.

Quando houver lugar á nomeação de um tutor, 011 de um
c11rador, o Consul promoverá, se por outro modo não e Liver
providenciado, a mesma nomeação pela aut,oridade local
competente.

§ H.

Se ao tempo do fallecimellto, o bens ou parte dos bens de
uma herança, cuja admini tração e liquidação per tenção ao
Consul, nos termos tio 2. o, se acharem embargados, penho
rados ou sequestrado, o Con. uI não poderá tomar posse dos
ditos bens, ante do levantamento do embargo. penhora ou
sequestro. OConsul terá o direito de se~' ouvido, de. velar
conjul1 l"mente com o tulor na oh ervancla das. formahdade
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legaes, e se a execução se elTectuar, receberá oremanescente
do producto da venda. Se durante a liquidação fei ta pelo
Consul, nos termos do ~ 2.·, sobrevier um embargo, penhOI'a
0\1 sequestro dos bens, ou parte dos bens da dita herança, o
Consul ou oAgente nomeado por elle para liquidar a heranca,
será nomeado guarda ou depositaria dos bens ernbal'gadós,
penhorados ou seques traclos.

~ 1.2.

Os Consules geraes, Consules e Vice-Consules, ainda mesmo
no caso em que o § 2.· lhes concede a faculdade de intervir
!las heranças de seus nacionaes, não poderão pÓI' seltos nem
lIlventariar os bens de seus nacionaes faltecidos depois de
haverem sido declarados fallidos. A administração e liqui
dação desses bens serão feitas conforme as Leis especiaes do
paiz.

Fica entendido..que o Consul conserva sempre o direi to de
velar, a bem dos menores e com os Lutares, em que sejão
preenchidas as formalidades exigidas pela lei.

~ 1.3.

Os Consules geraes, Consules e Vice-Consules, mesmo no
caso em que o , 2.· lhes concede a faculdade de in I ervir nas
heranças de seus nacionaes, não poderão pór seBos, inventa
riar, administrar nem liquidar os ben de um seu nacional,
que pertencer a uma sociedade commercial. Serão obrigados
neste ponto a se conformarem, quér c?m as disposiçõe es
peciaes estipuladas no contracto de socIedade, quêr com as
regras estabelecidas pela lei commercial do paiz. Se a socie
dade continuar depois da morte do sacio, o Consul receberá
para os herdeiros as partes dos lucros que lhes coubcrem;
se a sociedade fór dissolvida por morte do dito sacio, o Consol
deixará liquidar a sociedade por quem competir, e receberá
sómente a parte liquid:l qu.e pertencer á dita herança.

Fica entendido que, nos casos previstos pelo presente pa
ragrapho e pelos dous precedeo tes, o Consul tem sempre o
direito de velar, a bem dos menore , no cumprimcn to da
formalidades legaes.

14.

. A superveniencia de herdeiros maiores e capazes durante_a
lIquidação, começada pelo ConsuJ, nos termo do ~ 2. o, naO
faz cessar os poderes tlo Consu.l, senão quand~ não hou \'91'
mais um só incapaz ou ausente entre os herdeiros, por CUJO
interesse elle intel'vinha' se os ditos herdeiros e I.ornarcm
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todo' maiol'e, e capazes antes de fil1lla a lilluidação, e r
elles se apresentarem tedos, quér em pe soa, quér por prn
curadores, será o Consul obrigado a entregar-lhes toda o"

liqu idação,

lõ.

Nos ca o em que a Admini tração e liquidação se fizerem
em commum, no termos do 2. 0

, pelo Consul e a viu va, ou
o cabeça de ca aI, ou testamenteiro, ou o representante legal
uo menore ausentes ou incapaze , cujos interesses não esti
verem sob a protecção do Con ui, todo o actos de apposição
ue seBos, inventario, administração e liquidação, deveráõ
er feitos em commum, funccionando o Consul e a viuva, ou

o cabeça de casal, ou o testamenteiro, ou o representante
legal do ditos menores até a partilha definitiva, como dou
liquidadore encarregados da liquidação da me ma sociedarle;
nenhuma desobrio-a será valio a e não e. tiver revestida da
unas assignaturas

~ 16.

e o herdeiro forem todo maiores, capazes, presentes e
da nacional idade do Consul, poderão, de commum accordo,
enCélrreo-ar o lito Consul de administrar, liquidar e mesmo
partilllar o bens da herança. Mas, se a herança comprehen
der immo i situados no paiz, ,erá chamado um Tabellião
ou E. crivão (notaire ou-omcier public) competente do lugar,
para as i til' ao acto da partilha amiO"élvel, e assignar com o
Chanceller ob pena de nullidade.

O eon ules o-eraes, Consules e ice-Consules re pectivos
terão além disto o direito de receberem em ua Chancetlaria,
a req ueI' imen to de toda a par te interessada, qualquer
acto de partilha amigavel de uma herança de eus nacionae ,
com tan to que todo os herdeiros eJão maiore , mesmo quando
houver entre os herdeiros mbditos do paiz onde elle resi
direm, uma vez, bem entendido, que essa partilha só diga
respeito a bens ituados no tel'l'iLorio da nação a que per
tencer o Con uI ou Agente perante quem fór feita.

Os traslados destes acto de partilha, devidamente legali
sados pelos Consules geraes, Consules e Vice-Consules, e
sellado com o sello de seu Con ulado ou Vice-Consulado,
farão fé cm Juizo perante todos os Tribuna.es, Juizes e auto
ritlades lIo Brasil e ela França, e terão respectivamente ;i.
mesma força e valor que terião, se fossem passados por Ta
belliães e outros Escrivães competentes do paiz, uma vez que
esses actos sejão la vrados conforme as leis do Estado a que o
Consu qper tencer, e que tenhão sido submet tidos prévia-
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mente á formalidades do sello, ao registro, insinuação, e a
quaesquer' outras formalidades que regem a materia no paiz
- '1 qll:e o acto de partilha dever ser executado .

. 17.

Se a herança ue um subdito de uma das dua parles COfl
tractantes, falleddo (Lb intestato no territorio da outra, se
tornar vaga (vient ri. tomber en de hét'ence), isto ê, se não
houver' nem conjuge sobrevivente, nem herdeiro em gráo
successivel, essa herança, tanto movei como immovel, deverá
ser devolvida ao Estado em cujo tel'ritorio tiver morrido o
di to subdi to.

Depois da apposição dos sellos, o Juiz territorial e:cigirá
do Consul em nome db Estado o inventario dos bens do de
funto. Tres ünnuncios serão publicados ucce sivamente por
~iligencia do Juiz territorial, de tre em tres meze , no
Jornaes do lugar em que a successão e houver aberto, e nos
da capital do paiz. Estes annuncios devuráõ conter o nome
e pronomes do defunto, o lugar e data cio seu nascimento, se
forem conhecidos, a profissão que exercia, a data e lurrar de
sua morte. Annuncio .emelhantes erão publicauos, á dili
gencia do Juiz territorial por intenuedio do Consulado Bra
sileiro em Paris, ou do Consulado Francez no Rio de Janeiro,
nos jornaes da cidade mais vizinha do lugar do nascimento
do defunto. O Consul procederá á administração e á liqui
dação da herança, egundo as regras estabelecida. pela Con
venção. Se, passados dou annos, con tados do 1'a lIecimen to,
não se tiver apresentado nem herdeiro, nem conjuge, quér
pessoalmente, quêr por procurador, o Juiz territorial orde
nará por uma sentença, que será intimada ao Con ui, a
entrega ao Estado. O Consul entregará enl.ão á Fazenda Pu
blica todos os objectos e valores provenientes da herança, e
bem assim todo os documentos relativos á administração e
ás contas da herança. A Administração da Fazenda Publica
tomará posse della, ficando obrigada a dar conta aos herdei
ros ou conjuges que possão depois apparecer, em conformi
dade com a Lei do paiz.

Tal é a interpretação que os Governos do Brasil e da
França declarão, de commum accordo, dar ao art. 7. U da
Convenção de 1.0 de Dezembro de 1860, e qne d'ora em
diante servirá de regra na appli'cação do llito artigo.

Em fé do qne os abai:co assignados assignárão a presenl,o
declarac.i50, e nella puzerâo o sello de suas armas.

Fe.ito e expedido por duplicata em Paris, aos 2'1 de Julho
ue 1866.

Ass ignado- Penedo.
Assignallo-Dl'ouyn ele Lh'nys.
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111m. e Exm. l' .-Tendo nesta data expedido Circular
a()s Pre. iden les de Provincias para providenciarem de modo
que o. Ol1iciae. do Registro Geral da.s Hypothecas, na
occasião de procec1 rem a ill cripção da hYPolheca legal
da Fazenda acional obre os b [IS immoveis de seus res
})onsavris, declarem, na Golumna do livro n. o 2, destinada
pelo art. 2'18 do Regulamento de 26 de Abril do anno
passado aos j L1 ros es ti pulados, que aquellc" bens estão su
jeitos ao juro annual de 9 "lo, na conl'ormidade do art.
43 da Lei n. o 51.4 de 28 de Ou tubro de '1848, assim'o
commull ico a V. Ex.. em re po ta ao seu Aviso de 2:1. do
mez proximo findo

Aproveito o en.ejo para reiterar as expressões de minha
perfeita estima e llistincta consideração a V. Ex. a quem
Deus Guarde. -ll1al'tim Francisco Ribeiro de Andrada.-Sr.
Zacarias de Góes e Vascoll ellos.

,\.". de ii cne FevC1'eiro d!e :lSG;'.

mm. e ExUl. Sr .-A' Sua Magestade o Imperador foi
presente o Aviso deste l\Iinisterio de 4 de Dezembro do
anno proximo passado, com o qual V. Ex. remetteu cópia
das duvidas seguintes apresentadas pelo Administrador da
Recebedoria do Rio de Janeiro:

L" Qual é a autoridade, a quem compete a expedição
de precatarias de ,venia para embargos e penhoras dos de
positas recolhidos áq uella Repartição?

2." Se devem ser cumpridas as referidas precatarias,
quando expedidas por qualquer Juizo, ainda que diverso
daquelle que tinha mandado fazer o deposito '1

O mesmo Augusto Senhor, visto o parecer do Conse
lheit·o Consultor, Ha por bem declarar que as mencionadas
dllvidas estão resolvidas pelo Aviso de n ,o 374 de 30 de
Agosto de i865-sendo que a autoridade competente para
a expedição ela 'preca toria de embargos e penhoras nos
depOSItas recolhidos 'áquella Estação Fiscal, é a mesma que
os ordenou, e só em vir'tucle de seu despacho, e sob sua'
)'esponsabiliuade é que se poderão levantar os depositas
na fÓl'ma do citado aviso.

Deus Guarde a V. Ex.-.Jl{ct'T'tim Francisco 1libciTO de An~
dmdlJ,.-Sr. Zacarias de Góes c Vasconcellos.

A. i~
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Senhor .-Houve V. 1\1. Imperial por bem que a Secção
de Justiça do Con elho de Est~do consultasse com seu pa
recer ácerca dos inclusos papeis rel:-1tivos á disposição feita
pelo fOJTie] Manoel Jo~é Bezerra; do 14. o batalbão de in
fantaria, por occasi~o de sua morte a bordo do vapor On::.e
de Junho.

Sobre esta materia foi Ol1ViLla a Directoria Geral elo
Con tencIoso, que expõe sua opinião nos seguin tcs termos:

« O testamcn to do voluntario Manoel José Bezcrra, que
falleceu a bordo do vapor Onze de Junho em frente ao Passo
da Patria, é um testamento privilegiado sim, mas ?M'ri
timo, e não militar.

a Os E:crivães dos navios de gueTra tem tanta fé e au
toridade publica, quanta os tabelliães, na' cousas do seu
cargo; e é por isso que laVl'ão os actos de obito e n:1:
cimento e recebem os testamentos e disposições de ultima
vontade a bordo: esta doutrina é deduzida da Ord. L. 3.·
Til. 59 § 2.°, aceita pelos nos os civilistas, eainda ulti
mamente foi adoptada pelo R.egulamento suspen o do re
gistro dos obitos e nascimentos de 18 de Junho de 1851
ar~. 12, 13 e 16.

u Este testamento é privilegiado e vale com tres teste-
munhas ordinariamente. .

« O testamento militar é mais privilegiado ainda, pois
vale com duas testemunhas, conforme a Ord. L. 4. o Ti 1.
83 § 5.0; mas o de que se trata é, como disse, mahtimo.

a Tanto este como aqnelle não depenlem de reducção ri
publica fórma; o militar, pOl'ql1e a Ord. L. 4. o Tit. 83
§ 5. 0 não a requer; c o maritimo, porque está munido
com a fé e autoridade publica do Escrivão do navio.

« Os mili tares embarcados nos navios de guerra em ex.
pedlção, são considerados passageiros, cpnforme umas Ins
trucçõcs do Min. da Gucrra de França de 1823, c podem
conseguintemente testar segundo as fórmas do tcstamento
maritimo; mas nem por isso ficão inhibidos de testar
j1we milita?'i, pois embarcados para serem transportados
para o theatro da guerra, j'á estão em expedição, e por
tanto podem usar de seu privilegio, nos termos da Orei.
cito L. 4. 0 Tit. 83 ~§ 8. 0 e 9. 0 -ibi-expedição.

« Quanto á disposição dos bens: importão uma contissão
de di v·ida do tes tadar a favor do Alferes Mario, do seu
batalhão.

« Ora, a confissão de divida do defun to, ainela fei ta em
testament.o solernne, não é preya -attendivel da divida pas-
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iva da herança, e vale apenas como e mola ou le17atlo, não
havendo filhos ou bertleiros legitimos.

« Além disto, podem Sllscítar-se duvidas. obre faltar a
assignal.ur·a do testador, ou não ter declarado o escrivão
do na vio o mo tivo por que não assignou o te tador.

« Mas tudo o que respeita á solemnidade intcmas e
externas do testamento, e ua execução, não é da compe
tencia da administração, e sim da autoridao.e judicial.

« e tcs termos o que resta é proceder como se deve
em casos tae , i to é, logo que recebido seja do quartel
general o testamento, extrahir cópia au [bea tica para ficar
110 Mini. te rio da Guerra, e remeLLer o te tamento original
ao Juiz Municipal do ultimo domicilio tlo defunto, por in
termedio do Pre idente da Provincia, e não sendo conhe-
ido, ao da Côrte, que exercer as fun ç5es de Provedor d)s

resíduos, a fim de cumprir- e e registrar-se na fórma do
estylo.

« O domicilio do voluntario, ao que parece do testa
mento, era a capital do Ceará.

a Quanto ao pagamento da divida, como o privilegio mi
litar a tanto nâo se estend , e a iuva, herdeiros e inte
r ssados se regem p lo direito commum, compete-lhe, bem
como ao te tameuteiro dativo, que o Juiz nomear, requerer
o que o Estado licou devendo ao te tador, e pagar a di
vida , legados, etc.

« Taes . ão os principio~ de direito que me parecem
applicavei á esp cie.

« Dire ·toria G ral 0.0 Contencioso, em 20 de Ago to de
i866. - Are'as. ~

A secção oncorda com este parecer, por ser conforme
o 110 so dil'eito. V. M. Imperial, porém, m:ll1dará como fdr
melbor.-Paço em 10 de et mbro de1866.-J. 1'. Nabuco
de Amujo. - Vi conde de JefjltitinllOnha. - Ettzebio de Q lLei1'O.;;
C. .Ai. Ca.mara.

Como parec .-Paço 2ô de JUllho de '1867.-Com a ru
brica de S. M. o Imperador - Jacto Lu to a da Cunha Po,
mnaguá.

eh-elllal- (Ie 3-1 de Seí·embl.'o .Ie :lSG.,.

Zacaria de Gúes e Vascon ellos, Presideu te do Tribunal'
do Thesouro Nacional, tL'a llsmi tte aos Srs. 1nspectores da s
'l'hesoul'al'ias de Fazenda, para a devida intellilrencia e
ex.ecuçào, os exemplare inellI os do Decreto 11. o 3935 de 2i
do mez pl'oximu pa 'ado, que promulgou o A ordo assig-
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nado em 23 de Maio ultimo por parte do Brasil e de
Portugal, para regular a execução do art. 1.3 da Con
venção Consular celebrada entre os dous paizes em 4: de
Abl'il de 1.863, e da Circular que !'obre este assumpto di
rigio o l\Iinisterio dos Ne~ocio. Estrangeiros, em fi do
corrente, aos Presiden te. das Provincias

Circular.-2. a Secção.-Ministerio dos Negocios K;tran
geiros. -Rio de Janeiro em 6 de etembJ'o de 186],

IlIm. e E'í:m. Sr .-Communico- a V. Ex. qUI', no dia
513 de Maio uo correnle anno, a ignei com . E'í:. o Sr.
José de Vasconcellos e ouza, Enviado Extraol'uinario e
Ministro Plenipotenciario Uü Utl Maxe:::tade Fidelissima
ne; ta Côrte, um Accordo para a execução do art. 13 da
Convenção Consular celebraua em 4: ue Abril ue 1863 entre° Brasil e Portugal.

Este Accordo, destinado 'a resolver a questão de attri
buições consulares, pendente entr' os gOl'ernos dos dons
paizes, está por elles approvado, e foi promulgado no Im
perio por Decreto n. o 393õ de 21 deAgo to ultimo; mas,
segundo foi estipularlo, não começara a ter execuf;ão senão
cIo L o do proximo futuro mez de Outubro em diante.

A' Sua negociação servio de ba. e a Dcciaração Interpre
tativa concluida com a França em 21 de Julho de 1866,
e a' clau. ulas desse ajuste apenas sotrrêrão modificaçõe que
não a ai terão em sua sub ta ncia .

No recente acto internacional, assim como no anterior,
foi a intervenção consular admiLlida como auüliar da acçào
das autoridades locues: veriLica-'e no!' casos em que COlHem
collocar sob a protecção especial dos consules os interesse."
de seus naciollaes dirrt:Lall1en te em penhados na hera nça ;
e está graduada na proporção ue tars interesses: lião appa
rece, por tan to, se elles não ex istem ; é ex.clllsi va, quando com
clles não concorrem outro de nacionalidade diver~a; c se
concorrem, é exercida conjunctamenle coma acção do re
presentante legal desses outros interes'r..

Para garantir a elficacia da sua intervenção tem o con:lLl
n50 só a faculdade de praticar acto. tendente, ii con:;Cl'
vação, aproveitamento e apul'ação da Iwrança, mas tamhem
° direito de represen tal-a em toda as questões que sobre
ella forem movidas perallle os tribunaes do paiz.

Por outro lado pertencem á autol'id3.de local todos os actos
que tem POi; fim garantir e decidir a final os direito' en
volvido" na herança.

Em todos esses pontos cs!'enciaes ela questão ha perfeit.a
concordancia entre o Aceoruo e a DlJclaração lllterpl'etativa.
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As difTerença consistem em ter o Accordo definido por
ou tra fórma as circumstancias que determinão a in ter
venção consular; em ter enumerado com maior indivi
dilação o acto comprehenditlo na attribuições respec
til'u' da autoridades locae e do' funccional'ios consula
re" e em ter indicado o modo pratico de combinar a
acção daquella autoridades com a de ses funccionario.,
para que mais facilmente con i:rão e tabelccel' entre si a
harmonia e mutua conliança de que depende o resultado
!inal e sati factorio a que devem chegar.

Em summa as clausula. do Accordo reproduzem as da
Declaração ln ter preta ti va, ou a de envolvem.

Pre cindindo por esse motivo de mais amplas expli
cações, tran mitto aqui juntos'a Y. Ex. exemplares im
pressos do di to A cardo e do decreto que o promulgou
a' im como da cone pond oe ia qne, ao tes e depois tle
sua celebração, troquei com S. Ex, o r. ministro de
Portugal, e do protocollo com que foi a sua di cussão en
cerrada.

E ses impressos deverãO ser 'di, tribuido pelas autori
dades de a provincia encarreo-ada. da execução do refe
J'iuo Accordo.

Por uILimo recommendarei muito particularmente a Y. Ex.
que faça COIl tal' áquella. autoridade. que o Governo 101
parial e pera de sua illustração e zelo pelo serviço pu
blico, que empenharàõ o maiores esforço para manter a;;
sua relações com os fUIJccionario COl1'ulares de Portugal
no mai perfeito e·tado ue haJ"monia e boa intelligencia.

Reitero a . Ex.. as seo-uranças de minlla perfeit.a c'-
ti ma ui tincta con:,ideraç.ão.

A Ex. o r. Pre iLiente da Pro\'in 'ia.

(A~"ig,) A. C. de Sá e AlbuquIJrque.

DeCl'. 11. o :If):J~ - de ~ i eie .~e'~" to de J.SG,.

Havendo-. c. concluielo e a signado nesta Côrte ;10" 23 de
Maio elo COI'l"nte anno, entre o M'U Ministro e Secretal'lo
de E'tado elos Negocias Estrangeiros e o Enviado Extl'aol'
dinal'io e Ministro Plcnipolen 'ia ria de Sua 1\lagestade Fi- .
delissima-o Rei ele Portugal, um Aecordo para a execuçiio
do ar!.. 13 ela COfl.lrenção Consular (' lebrada entre o Bra.il
e Portuo'al em 4, ele Abril ele 1 '6:1, 'promulO"aela pelo Dl'
Greto n." 31"'5 de 27 de Ago:ito cio file 100 anoo, Hui pur
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1Jom Mandar que as disposições do referido ACCOI'do, que
rom este baixão, sejão, do 1..0 de Outubro do corrente anno
cm dian te, observadas e cumpridas, como se con tidas fossem
no art. 1.3 tIa citada Con venção.

Com a rubrica de Sua ?ti gestatle o Imperador.

Antonio Coelho de Sá c Albnqucrqnc.

Acordo para a cxccuç:'io do :u'( ... a da COJlVCIl\Iií.O Consllla.'
celebradlL eHI 4 de Ab.'i1 de t!!i63 eotl·c o Il.·asil e POl'tugal.

Havendo a applicação do art. ,13 da Convenção Consular
]e 4, de Abril de 1863 ol'i~inado conllicto. de attribuiçõe
ntre as autoridades locae. do Bl'a ii e os fut1ccionarios

consulares de Portugal o Governo de Sua Magestade o Im
perador do Brasil e o de Sua Maijestade Fidelissima o Rei
de Portugal, animados de i'Sual uesejo (le pôr termo a osses
conllictos, resolvêrão regular tIe commum accordo a ex.e
cução do citado artigo, e para esse fim os abaixo assignado :

Antonio Coelho de Sá e Albuquel'que, Mini 1.1'0 e Secl'e
tlrio de Estado dOl> Negocio Estrangeiro de Sua Mages
tade o Imperador do Brasil; e

Jo é de Vasconcello e Sonza, EnviaLl0 E'Ztl'aol'(linario e
Mini tI'O PlenipotenciarÍo de Sua Mag-e taLln FiLl'lissima o
Hei de Portugal junto de Sua !b.gestade o Imperador do
Brasil :

Competentemente autorisados pelo. seu~ respectivos Pleno
Poderes, cuja boa e devida rórma foi mutuamente reconhe
cida, convierão nos eguinte paragl'aplJo.:

§ 1. o o ca o de morte de um suLdi to pOl'tugllez no Im
perio do Brasil, as autoridade. lo.~a('. competente. devel'áõ
immediatamente avisar o funccionario. (;)n. ullll'es, Con
. ules Geraes, Consules, Vice-Con. ule 011 A'Scntes Consu
lares, em cujo districto occorl'el' ° f'illl ci ln nto, e por ,ma
parte esses fllncciollarios, se forem o~ primeiros ~ aber do
L1Cto, devel'áõ daI' O mesmo aviso Ú~ nutoridades 10'ao":

1.. o Sempre que o falleGimentn acollte' 'I' em loealiclaue
onde não haja funccionario consulal' ela naGionalidade 110
finado, a autot'idade local cOlupetente a sim o participará
immediatamente ao Governo Imperial por intet'luellio da
Presidencia ela re'pectiva Provincia consignando na . ua pal'
I icipação todos os eselareci01entos crlle houver eolhido sobl'
o caso e sua. cil'curnstancias. A Presiden 'ia da Provillci~l

transmittirá no m smos lermo c em demora e'La p~r-
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licipação ao fllllcciollurio onsular do districto. No entanto
a autoridade local procederá na fõrma da Lei do paiz, á
appo ição do sellos, ao inventario do.s bens e aos actos
ub. equentes lIo processo até a chegada do funccionario con

~ular, o qual depois de verificado~ segundo as ciz'cumstan
eias, o SC'll dirC'ito de intenir, pros guirá na liquidação,
se não estiy r terminada, e, m ca o contrario, receberá
da autoridade local a parle do e palio que restar da li
CJll ida<;:ão ;

2. o O fnnccional'io consular mandará annnnciar o falle
cimento cm um dos Jomaes do s u lIi trido, inserindo no
annuncio o esclareüimento. que po são aproveitar aos her
deiros do e polio. e não houvcr jornal no districto, o an
nnncio 'erá feito por edilac afllx.aLlos nos lugares mais
publico .

§ 2. 0 A intenenção do funccionarios consulares de Por
lugal na arr cadação las hcrança ue seus nucionaes fal
lecidos no Era ii se rca lizará, dadas as circumstancias e
olJserviiLlas a regras eguintes:

L o Quando um uMito pol'tuguez fallecido no Brasil não
[ircr deixado herdciros de sua nacionalidade, ou quando
com herdeiro PO!'lU"'uezes maiare , presente e capazes.
conCOITt:rem herdeiro menores, aus nle ou incapazes, que
não sejão Portuguez' , o funccionario onsular portuguez
não in tervira .

.... o Quando 'entre os herdeiros do . ubdilo portuguez, fal
Jeduo no Era ii, nau ver um ou mais Por tuguezes menores,
ausente' ou incapazes, terá o fUl1c'ionnrio consular a ad
ministração e},.clu iva da herança, e não houver testamen
teiro nem herdeiro. de nacionalidade direI' a da do finado,
entre os qua haja ou ,iu\'a, ou herdeiro que possa e deva
l.lear na pos e e 'abeçü do ca 'ai, ou menorc , ausentes ou
lIlüapaze ;

3. U e com um ou mai herdeiros portuguezes menol'es
au ente ou incapaze houvcr ao mesmo tempo, quér um
te lament 11'0, qnêr herdciro de diver a nacionalidade da
do finado, entre os quaes haja ou viuva, ou herdeiro que pela
lei pos a e Jeva ficar na posse e cabeça do casal, ou um
ou mai' herdeiro menores, ausentes ou incapazes, o func
cionario consular porluguez administrará a herança conjunc
tamente com a dita viuva, ou dito caber;a do casal, ou dito
testamenteiro, 011 o representante legal úos ditos menores,
ausentes ou incapazes;

4. o Fica eutenLlitlo que aos herdeiros menores nascidos·
no Brasil de pais portuguezes será applicado o estado oivil
de seu pai at.é á SLla maioridade, de conformidade com a
Lei de 10 de Setembro de i860, em reciprocidade da facul-.
dade que terão os func ionario consulares do Brasil cm
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Portugal de administrar e liqlliJar a:' h 1'3n(;aS de seus 11:1
cionaes em ca os analogo ;

5. o Fica igualmente enLcnJido que os legatarios uni
versaes, 011 por título universal, são eC]llipal'atlo aos
herdeiros.

3 3. 0 O funccional'io con ul:Jr nos caso em que, nos
termo. do paragrapho antecedente, tiver de intervir exclu i
vamente, deverá:

1.. o Pôr sellos, quél' e.v-ofTi.cio, quêr a requeri men to da
partes interessadas, em toda a mobilia e papeis do defunto,
prevenindo com anticipação ti autorülacle local competente,
que poderá a~si til' ao acto e até se julgar conveniente
cruzar com os seus sellos os que houverem sido postos pelo
funccionario consula r ;

2. 0 Fazer tambem, em presença da compelente autoridade
local, se esta entender que cleve comparecer, e de duas
testemunhas icloneas, o in ven tario de todos os bens e ob
jectos possuidos pelo deflln 1.0.

3 4. o Pelo que diz respeito á dupla operação da 11 ppo. iç:io
dos sallos, que devera efIectuar-se no mais curto prazo,
e do inventario, o funccionario consular portllguez.1ixar:'l,
de accordo com a autoridade Jocal, o dia e bora em que
ambas estas operações deveráõ Ler lugar; o 11viso cio
funccionario consular á 11utoridade sera feito por escripto
e esta accusará a recepção. Se a autoridade local não com
parecer apezar elo convite que lhe tiver sido feito, o fune
cionario consular procederá, sem demora, nem segundo
aviso, ás supraciladas operações:
. L o Os sellos eluplos postos pelo fnnccionario consular e
pela autoridade local só serão levan tados de CClmmum ac
corda. Todavia se o funccionario consular deixar decorrer
quinze dias sem chamar a autoridade local para levantar
os sel1os, esta lhe pedirá por escripto que fixe dia e hora
em que esLa operação deverá ter lugar, e eUe accusará re
cepção: se o funccionario consular não responder no termo
de oito dias, a autoridade local procederá sem demora ao
levan tamen to dos senas e ao in ven tal' ia. Se, porém, tendo
sido fixado de commum accordo dia e hora para o levan
tamento dos duplos sel1os, não comparecer a autoridade
lMal, o funcciouario consular marcará o prazo de oito dias
para aqueUa operação e assim o communicará por escripLo
a autoridade local, e, se esta, tendo recebido o aviso, deixar
ainda de comparecer, procederá, no ai tavo dia sem mais
demora, aos actos de que se trata;

2. o O funccionario consular la vl'ará termos dos ac tos ele
apposição e levantamento dos sellos e do inventario, e desses
termos rernettel'á copia authen tica den Lro do prazo de 'lua tro
dias á autoridade local competente. Os termos serão assig-
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n~t1os lamb m pela autoi'idat.le local, sc houverem ido
la Hado~ cm sua pre:;rnça .

. 5.· A autoridade lo~al é a unica competente para pro
crrlrl' á abertura do testamento: ma. deste e cio termo de
ülll'r tu 1';\ der rú dar lraslado autilCntico ao funccionario
con nlar, dentro do prazo cle quatro dias:

1.0 Sr durante a apposicão dos sello 011 feitura do in-
ventario, ° fllnrcion3rio Gonsular achar um te tamento, de 
cre'-rrá a fúrl11a ext rior tlclle no termo que deve lavrar, o
rubricará perante a partes intere sadas e presentes, o porá
d baixo llo,ello e dará parte ao juiz tcrritorial competente
para que elle ahra o testamen to, e~undo as fórmas legaes ;

2." Se o testamento do defunlo e tiver depo itado no con
sulado, o fun~ci()nario consular promoverá a sua abertura.
pelo jniz territorial'

3." i\.c; fJuestõ s de nlitlatlc do te lamento serão submet
tida ao. jnize competente.

: 6.° Quando Uver lurrar a nomeação de um tutor ou deum
curador. o fnn cionario con ulal' pl'omo\-el'á, se por outro
modo lião . tiver providenciado, a mesma nomeação pela
autoridadr local compel nte.

:' 7.° O fUl1ccionario consular no ca. o em que nos termos
rIo: 2. 0

, l11r c mpele e 'clusi'-amente a administração e
lilJuidação da." heranças, deverú:

1.0 Arrecatlar c con~I'l'\'al' C'1l1 SU3 guarda todos os bens
pertencentes ao rspolio, tanto morei como immovei (re-
presentado pIos re PI'[:li,·()~ titulo ), e o emoventes'

2. 0 Promover de conformidade com as lei e usosdopaiz
a venda de todo o ]h~n!' mo'-ei da herança, que forem de
facil deterioração ou que não se pos ão O"uardar sem pe
rirro ou grande despeza, b m como das acções de compa
nhia~, 'luando não haja no e!'polio dinheiro para fazer as
rotrada. ou ql1and a ua eon enação não convenha pelo
ri.co imminente de drpreriacão:

:3.· Tratar da con ervaçITo e melhor aprovcitamento do
bens, cuja alienação não deva ser feita, ou tenha de er
dcmorrtd:l no intere- e da heranca:

l~.O Cobrar quêr amiganlmcntc, quêr judicialmente as
rendas, aluguei, dividendo. de a ções, juros de capitaes
mutuado. e qnaesqner outros rendimentos e quantias devidas
ao espolio, c. vencidas, quér antes, quér depois ela data do
fallec imen to .

5. o Beceb r o prodncto da v nd1 dos bens moveis e da.
rios irnmoveis no caso de hav r sido c ta autorisada pelo
juiz;

q.o Liquidar a herança, satisfazendo todos os seus encar
gos, dividas e legados, e passando quitação aos devedores;

8. o A herança, logo que estiver liquidada, será divi-
A. 16
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dida entre o~ 11 l'doiros, de conrol'1uiuade com 3 partillia
que será feita pelo juiz competente, o qual nomeará, o
hOllver lugar, perito para a avaliação dos bens, formação
dos quinhões e designação das tornas:

L ° Em caso 11enhum o funccionario consular será juiz
das contestaçõe rulativas aos diroitos dos herdeiros, col
lações á beran(;a, legitima e terr;a. Estas contestaçôes serão
submettidas aos trilJunaes competentes;

2. ° O funccion3rio consular remetterá á autoridade local
que tiver de proceder á parlilJla uma demonstração com
pleta do liquido da herança, acompanhada dos documentos
relativos aos actos ele sua administração e liquidação. Depois
de proferida a sentença (1e partilha, serão aqu Iles docu
mentos devolvidos pela autoridade local com um traslado
da sentença e calculo da partilha.

~ 9. o O funccionario consular não poderá fazer entrega
da herança ou do seu producto aos legitimos herdeiros ou
aos seus procuradores, senão depois ue pagas todas as di
vidas que o defunto tiver contrailido no paiz, ou depois de
haver decorrido um anno da data do fallecimento, sem que
se tenha apresentado reclamação alguma contra a herança.

Deverá antes ele qllalquer distribuição aos herdeiro do
proelucto da herança, pagar os elireitos estabelecidos pelas
leis do paiz sobre a transmissão elas heranças.

3 10. Nos casos em que a administração e liquielação se
fizerem em COffimUill, nos termos elo 2. 0

, pelo funcGlona
rio consular g a viuva ou o cabeça do casal, ou u testamen
teiro, ou o representante legal dos menores ausentes ou
incapazes, cujos interesses não estiverem 50b a protecção
do funccionario consular, todos os actos ele apposição de seJlos,
inventario, administração e liquidação, devel'úõ ser feitos
em commnm, procedendo o funccionario consular e a viuva,
ou o cabeça de casal, ou o testamenteiro, ou o represen
tante legal elos ditos menores até á partilba definitiva, como
dous liquiuadores encarregados da liquidação tia mesma so
ciedade; nenhuma desobriga será valiosa, se não estiver
reves tida elas ti uas assigna turas.

~ H. Se sobrevier alguma questão, quêr entre os co-her
deiros, quél' entre os herdeiros e terceiros que se julguem
com direi to con tra a herança, esta queotão deverá ser de
volvida aos tI' iUllnaes com pc ten tes, figura nuo J funccionario
consular, nos casos em que administra só, nos termos do
~ 2.°, como representante da herança. Proferitlo o julga
mento, deverá o funccional'io consular executai-o, se não
tiver por conveniente appellar, ou se as partes se não hou
verem accommodado amigavelmente, proseguinelo depois, de
plano, na liquidação que havia sido suspensa, emquanto se
aguardava a eleei ão do tribunal.
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12. e ao tempo do fallecimento o bens ou parte do
bens de uma herança, cuja administração e liquidação per
tenção ao funccionario consular, nos termos do § 2. o, se
acharem embargados, penhorados ou . cquestrado , o func
cionario consular não poderá tomar po se dos di tos bens,
antes do levantamento do embargo, penhora ou ague troo
O funccionario con ular terá o direito ele ser ouvido, de
velar conjullctamente com o tutor ou curador na olJser
,'ancia elas formalidade lelYae:, e . e a execução se efTectuar,
receberá o remanecente do produclo tia venda. Se durante
a liquidação feita pelo funcc;ionario con ular no.; termos
do 2. 0

, sobrevier um embarg-o, penhora ou sequestro dos
beas, ou parte dos bens da dita hel'anç.a, o funccionario
consular será nomeado guarda 0'1 depo itario dos bens em
bargado , penhorados ou . equestrados.

: i3. O funccionario ('on~alar ainda mesmo no ca o em
que o § 2. o Ihe concede a faculdade de in tervi r na heranças
de eus nacionae., não pau rã PÔl' ellos nem inventariar
o bens dn ,cu, nacionae' fallecidos depois de haverem sido
declarados fallidos. :\ atlministração e liquidação desse bens
crão feita, conforme as leis e peciaes do paiz.

Fica entendido qne o fllnccional'io consular conserva em
pr o dir ito de velar a bem uo' menores, ausentes ou in
Ca pazes, e com o tu tores ou cUI'adores, em que sejão pre·
eucl1idas a formalidades ex.igidas pela lei.

~ H. O fauccionario con ular, mesmo no ca o em que
o : 2. 0 lhe conc de a faculdade de in tervir nas heranças
de eu nacionaes, não poderá pÔ!' sello , inventariar, admi
ni trar, nem liquidar os ben de um eu nacional, que
pertencer a uma sociedade commerGial. Será obrigado neste
ponto a se conformar, quér om as disposiçõe especiae
e ti puladas no ontracto de sociedade, quêr com a regra
eSlabelecidas pela lei commerc.ial do paiz. Se a sociedade
continuar depois da morte do sacio, o funccionario consular
receberá para os herdeiros as partes dos lucro que lhe
couberem; se a sociedade f6r dissolvida por morte do di to
socio, o func ionario consular dei 'ará liquidar a sociedade
por quem compelir, e receberá ómente a parte liquida
que pertencer ã dita herança.

Fica en tendido que, nos casos prev i tos pelo presen te
paragrapho e pelos dous precedentes, o funccionario con
sular tem sempre o direito de velar, a bem do menores,
ausentes ou incapazes, no cumprimento das formalidades
legaes.

§ UI. A uperveniencia de herdeiro maiores e capazes
durante a liquidação, começada pelo funccionario consular,
nos termos do : 2. 0

, não faz ce saras poderes do funccio
nario consular, senão quando não houver mai Ul1l_
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incapaz ou ausente eutrc os herd 'iro~, pur cujo iJllcrcs:e
elle in ter venha ; sc os dito' llérdeiros se lor;l~ rcm louos
maiore c capazcs anlcs de fillda a liquidarjão, c se clles
sc apresentarem todos, quér em p' soa, quêr por procura
dores, será o funccional'io consular obrigaLlo a entregar-lhes
toda a liqu ida ção.

§ 16. Se a herança 'dc um :>ubclito porturruez fallecido
ab intestato no Bra. iI sc tornar raga, iSlO ti, sc não houver
nem conjuge sobreviyente. nem herdeiro cm gorilo suc 'C5

sivel, essa herança, tanlo lUoy'l como illlmovel, dc\'crá ser
dcvolvida á fazenda publica do Bl'a:il.

Dcpois da appo ição dos ello:>, o juiz tcrritorial c:i rr il::1
do func ionario consular em nome do ESlado o inventarIO
dos bens do defunto. Tres annuncios scrão publicados suc
cessivamenle por diligcncia elo juiz lcrri torial, de lrcs cm
tre3 mezes nos joma 's do luo'ar em que a succcssão 50
11Ouve1' abe;·to, e nos da capital do paiz. Este: annunl:Íos
deveráõ con ter os nomes e appel! idos do defunto, o lugar
e da ta do seu nascimen to, se forem conhecido., a profi são
que exercia, a data e lugar ue Slla modc. Annuu:;ios, e
melhantes serão publicados, á diligencia uo juiz tcrrito
rial, por intermerlio do eon ulauo bra.ileiro em Li 'bo,I,
no' jornJes da cidade mai vizinha do lugar do nast:!
menta do defunto. O funccionario con ular I1roc derá ;'1

admini tração e liquidação da herança, segundo as regras
estabelecitlas no presente accordo. Se, pns. ado dous unIlO:',
contados do fallecimento, não e liver apre entado nem
herdeiro, nem conjuge, quêr pessoaimente, quér por pro
curador, o juiz teI'l'ilorial ordennrá por uma scntel1Ga,
que será in timada ao funcciona I' ia con ula 1', a en trega aO
Es tado. O [unccionar ia consllla r entregará en tão á Fazel1lla
Publica totlos os objectos e valores provenientes da herança,
e bem assim todos os documen tos rela li vos á adm in istração
e ás conlas da herança. A administração da Fazenda Pu
blica tomará posso dellu, licando obrigada a dar conta aos
herdeiros ou conjuges que possão depois apparecer, em con
formidade com a lei elo paiz .

. 17. Os Consules gerae ,Consule e Vice-Consules po~
derão, nos casos de intervenção, tanto exclusiva COlllU
conjuncta, delegar todas ou pane das attribuições de
administração e de liquidação que lhes competem 110'

Lermos dos paragraphos an teceden tos; e os agen tcs ou
delegados, que sob sua re~ponsabilidade nomearem 11ara
represen tal-os, procedel'úõ den tI'O cios limi tes dos poderes
que lhes forem conferidos; mas não gozaraõ de nenhum
dos privilegias, nem das immllnidactes concedi la aoS
funcci~narios consulare pela conycnr;ão de 4 dc Abril
de 186:3.
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~ 18. Us Ilenteiros, se forem totlos maiore , pro ellte~ c
da nacionalidadl: do linado, poderàõ tie commum accor~o
cncarreo"ar O funccionario consular de sua nação de adml
nistrar, liquidar e me-mo partilh:ll' os bens da herança.
Ma., se a herança comprehender inuuoveis si tuados no pa iz,
será chamado um tahellião ou e crivão competente do lugar
para as,;istir ao 3ctO de partilha amigavel, e assignal-o
com o fune 'ionario COll ular, 'ob pena de nullidad .

O funccionario 'onsular respectivo terà além disto o
direito de receber em Sua clJancellaria, a requerimento
de todas as parte' intere adas, qualquer acto de partilha
amigavel de hel'ança de seu. nacionae , entre herueiros
todo: maiores, pro 'ente' e capazc , embora entre etles haja
subtlitos tlo paiz tie 'ua resitlcncia, contanto que o' beus
da ber;) nlp es tejão si tllados no terr i tor io da sua nação.

Os tra lado- destes acto Lle partilha, devidamente le
gali~ados pelo func ionario consular, e sellado com o se1l0
con ular, farão fé cm juizo perante todos os tribunaes,
juize' e autoritlatles do Bra 'il e de Portun-al, e terão res
pectivamente a mesma força e valor que terião se fossem
pa sado por tabclliãe- c outro f'scrivães compet ntes do
puiz, uma rcz que cs'es actos ejão lavrados conforme as
lois tio Estado a qu o funecionario consular pertencer, e
tenhão ido submetLid05 préviamente às formalidade de
soll, registro e in.illllaçJo, e a lJuaesquer outra' que
j'eg-elll a ma teria no p:l iz em que o acto ela partilha eleveI'
er execu tado.
§ 19. Tudo quanto no' cliveI'. o' paragraphos do pre-

ente accol'llo fica e tipuladu para o ca o de fallecim nta
de um subdito porlllo'uez no Imp rio do Brasil. terá re
'iproca applicação ao Ga o de l'allecimento de um ubdito
urasilei 1'0 em Por tugal.

Tal é a fórma porque o governos do Brasil e Portugal
resol vêrão de COfilUum accordo regular a execução do art. 1.3
da convenção consular de 4 de Abril de 1.863, e que d'ora
em diante servirá de norma na applicação do dito artigo.

Em fé do que, os alJaixo assignados firmárão o presente
accordo feito em duplicata e nelte puzerão o selto das
suas armas.

Rio de Janeiro, cm 23 de Maio de 1.867.

Antonio Coelho ele Sei e Albnqnerque .

.[osé de Vasamca/tos e .ou.:a.



Lei u. o :t~O' de 2G de Setem1tI'o de .867 .

.'\.rt. 1.0. Cobrar-se-ha de cada pessoa nacional ou estran
o-eira que residir no Imperio, e tiver por sua conta casa
de habitação arrendada ou propria, ainda que nella não
more, um imposto de 3 % sobre o rendimento locativo
annual não inferior a 480~000 na côrte, a t80."000 nas capi
taes das Provincias do Rio de Janeiro, . Paulo, S. Pedro,
Dahia, Pernambuco, Maranhão e Para, a t20/)OOO nas de
mai:> cidades e a 60S000 nos m:1Ís lugares.

§ L o O arbitramento do valor locativo, em falta de re
cibos não contestados, será feito com attenção ao local da
habitação: do arbitramento haver~l recurso para as The
sourarias de Fazenda, e destas para o Tribunal do Tllesouro
Nacional.

ão se comprehenderáõ no valor locativo:
i. o Os ediflcios ou parte de edincios con agrados exclu

sivamente a agricultura.
2: o A parte lIo predio occupada por loja, ofTIcina, e crip

tono ou estabp.lecimento de industria ou prof1s ão.
§ 2. 0 Serão isentos do imposto:
LO Os membros do Corpo Diplomatico Estrangeiro .

. 2. o Os A!"en tes ~onsulares que forem e tra ngei ros, e não
tlverem outro rendimento além do proveniente do SeLt
emprego.

3. o OsOfficiaes do Exercito e Armada em elTectividade
de serviço, aquartelados ou embarcados .

.4. o As pessoas, que pagarem o imposto sobre os ven
Cimentos.

Õ. o Os paços episcopaes, os conven tos, casas de miseri
cordia, hospitaes de caridade, recolhimento, estabeleci
mentos de piedade, beneficencia ou instrucção, mantidos
pelos cofres publicos.

Art. H. O governo fica autorisado para alterar o systema
de arrecadação do imposto sobre as industrias e profissões,
creado pelo § 2. 0 do Alvará de 20 de Outu~ro de 1812, e
outras leis posteriores, substituindo-o por um impos~o, que
será devido por toda a pessoa nacional ou estrangeIra que
exercer no Imperio qualquer industria ou proussão, ~rte

ou oflicio, não comprehendido nas isenções estabeleCidas
por lei.

O imposto e comporá de taxas fixas e de quotas pro
porcionaes, sendo lançadas por fórma que se ob tenha a
jrrualdade do imposto, segundo a importancia relativa das
ind us trias e profissões.
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A taxa fi xa lerá por ba e a na turez'a e classe das in ~
du lrias e prolissões, e a importancia commercial das praça s
e lugare' em que forem exercidas, ou, quanto aos esta
belecimento industríaes, o numero de operarios, forno,
alambiques e outros meios de producção e não excederá a
2:000~OOO.

A quota proporcional terá por base o valor locativo do
predio ou local que servir para o exerci cio da industria
OLl prolis ão, comprehendidos, quanto aos estabelecimentos
industriae todo o meios mateI ias de producção, e não ex
cederá de 20 %,

A taxa fixa c a gl!ota proporcional poderão ser appli
cauas isoladamente em casos excepcionaes.

A sociedade anon 'mas pagaráõ o imposto na razão de
1 1/2 % dos beneficios, que se distribuirem annualmente
aos accioni tas .
. A tabella, que o Governo organizar para a cobl'ança do
lmpo to, /lcão dependente da definitiva approvação do Poder
Legislativo, sendo, porém, logo p0stas em execução.

, i. o Ficão isentos do imposto:
.1. 0 Os membros do Corpo Diplomalico Estrangeiro.
2. o Os Agentes Consulare estrangeiros, sómente em re

lação aos r ndimentos de seu emprego.
3. o Os Funccionario e EmprelTados estipendiados pelo

E tado, Provincia e Municipios n0 que respeita ao venci
mento do emprego.

4. o Os lavradores e exploradores de predios ru ticos ou
urbanos, quanto á venda e manipulação dos productos dos
mesmos predio, omprehendido o fabrico do assucar e
aguardente; e os criadore:l em relação ao gado das fazen
da e seus produc tos.

5. o O individuos das tripolações, o artistas, jornaleiros,
operarios e quaesquer outras pe. soas, que trabalharem a
jornal ou por salario em loja ou oilicina de pessoa da mesma
profissão, ou em casa, loja ou officina sem officiaes ou
apl"endizes.

6. o As caix.as economicas, mon tepios e sociedades de soc
corros mutuos.

7. o Os pescaclores.
8. o As casas denominadas de quitanda.

2. o O Ministro da Fazenda e os Inspectores das Thesou~

rarias, com approl'ação do mesmo Ministro, poderão con
cedeI' a remissão total ou parcial do imposto, não só no caso·
de incendio e outra circumstancia extraordinaria attendivel,
como no de pequenhez elos reclitos elas industrias e pro
fissões.

§ 3. o Emquanto não rór expedido o regulamento para
a arrecadação deste impo'to, o governo poderi ujeiLar:lo
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de que trata a lei d' 21 de O.Itnbro cle 1 13 a1'l. 10. r
regulamento de 1~' de Junho de 1844 as industrias e pro
fissões actualmente i cn ta ou não comprehendidas no cio
tado regulamento, gual·daela. as eXGepções do 31. o

Art. 12. O sello proporcional (la~ letras de cambio eela
terra, cscriplos á orelem, creeli tos e facturas ou contas
assignaelas, ,e regnlará prla I.abella seguin te:

Sello.
200 róis.
400 réi .
GOa ré is .
800 réi ..

1,)OUO réi
»

Do valor que nlio e:ceeler de 200~000

ma is de 200:5000 a tê 400$000
D 400:$000 ate 600 "000
)) 600;)000 até 8001;000

» D 800,~OOO atê i :000. 000

Assim por diante, cobrando- e mais lS000 por conto ou
fraccão dr conto de rei. ,

Fica revogado o art. 1:> ela lei de 18 cle Setembro de
1845, e em vigor o art. 12 " 1.. o ela lei de 21 de Outubro
de 18!l,3, na parte que Sllj ita ao se1l0 proporcional as letra'
de r,ambio estrangeiras.

Art. 13. Ao sello proporcional ficão sujeitas todas as
escripturas, escriptos e papeis que contiverem delegação,
subrogação, garantia, declaração ou liqui.dação de somma
e valores por qualquer titulo que seja; e bem assim os
ti tulofi de tran. missão de li o e gozo de ben immovei,
movei e semoventes, além dos comprehenelidos nas leis
actualmente em vigor sobre o me mo i.mposto.

§ Unico. Os recibos de 50$000 ou de maior valor pa
garáõ o sello lixo de 200 réis.

Art. 14. Os chéques e mandatos ao portador ou a pe 
soa determinada, passados para serem pagofi por banqueiros
na mesma praça em vinude de contas correntes, na
t'órma do art. i. D § 10 da lei de 22 de Agosto de 1860,
pag-aráõ o se1l0 fixo de 200 réis

Art. 1õ. A tabella da 5. a classe do selJo proporcional
é extensiva aos titulas de nomeação, qualquer que seja
a sua f6rma, dos empregados estipendiados pelas corpo
rações de mão-morta, e quae quer sociedades anonymas.

Art. 16. O Governo, no regulamento que expedir para
a arreeadação do imposto do se110, podera:

i. o Elevar as taxas do selto proporcional, com tanto que
não excedão de 2 %.

2. o Elevar as taxas do sello fixo, com tan to que não
excedão de 1: OOOI~OOO.

3. D Supprimir as isenções estabelecidas e reduzir as
penas de revalidação como julgar conveniente.

S LO Os direito de merces e outros comprehendidos
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na tabeíla da lei de 30 de Novembro de 1841. §§ 33, 4,0 e
~8, serão substituidos pelo sello proporcional, na 1'órma
do presente art. n. O L

~ 2. o Os direitos de empregos, mercCs e outros com
prehendido:> na mesma tabelb, ~3 ;). o a 31, 34 a 39, 4:1,
45 a 47, na de :1.6 de Outubro de 1.850. e quaesquer outros
fixos estabelecidos a titulo de novos direitos nas leis em
vigor sopre empregos e mercês, serão substituidos pelo seno
lix.o, na fórma do presen te art. n. o 2.

Art. 17. A decima urbana fica elevada a 1.2 %, re'{o
gadas as disposições do art. H 3 3. 0 n." 1 da Lei de 28
de etembro de 1.853, e arL. 17 ~ 2. o da Lei do L o de
Outubro de 1.856, na parte relativa a este imposto.

~ 1." No valor locativo, que serve de base ao imposto
comprellender-se-ha d'ora em diante o do terreno annexo
ao predio, qualquer que seja a ua extensão e genero de
cultura. .

~ 2. o A di posição deste artigo erá applicada no Muni
cipio da Côrte e Provincia do Rio de Janeiro á decima
da legua além da demarcação, estabelecida pela Lei de 23
de Outubro de 1.832, e em todo o Imperio á dedma addi
cional das Corporações de mão morta~ estabelecida pela
mesma lei.

3. o A legua alem da demarcação para cobrança da
decima contar-se-ha dos limites das cidades do Rio de
Janeiro e Nictheroy, que forelll demarcados na fórma dos
decreto n. os 4,09 e 41.1 de 4 de Junho de 1845.

. 4. o A decima addicional, estabelecida pela Lei de 23
de Outubro de :1.832, será extensiva aos predios perten
centes ás companhias e sociedades anonymas, e a quaesquer
associações pias, beneficentes ou religiosas, observada a
disposição do 3 2. o

Art. i8. A taxa dos escravos será:
1,0 De '10$000 na Cúrte.
2. 0 De 8$000 nas capitaes das Pl'ovincias do Hio de Janeiro,

Bahia, Pernambuco, . Paulo, S. Padl'o, Maranhão e Pará.
3. o De 6$000 em todas as ou tra cidades.
4. o De 4$000 nas villas e p voações.
5. o No districto da legua além da demarcação a taxa será

de 6$000.
Paragrapho unico. Proceder-se-ha á matricula geral dos

escravos, na fórma do regulamentos que o ~overno expedir,
podendo nelles comminar multa até 200$000.

Art. 19. O governo fica autorisado para expedir um re
gulamento uniformisando as regras para a cobrança dos
actuaes impostos sobre a transmissão da propriedade e uso
fructo de immoveis, moveis e semovel1 tes, por ti tulo oneroso
ou gra.tuito, inter vivos Oll cau a· mortis, ecompr hendendo no

A. 17
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imposlo que os sul)sLi luil' sob a denominação ue transml. .~ão

de proprieeladê:
LO A taxa ele heranças e legados,
2. 0 A siza (los-bens de raiz.
3. 0 A meia siza e sello da venda dos escravos.
4. o Os direi tos e seIlo ela venda das embarcaljões nacionacs·

ou estrangeiras.
Ü. o Os direitos ele insinuaçe(o e ou tros ela tabella' annexa ;í

1ei ele 30 de Novembro de 1.84'1:, ~ _32, q,2, lJ,3 c 44.
6. o O sello proporcional dos quinhões hcred-ita-rios ele:....

gados, doações, troca de imn o"eis e constituiçãD de emphy.
teuse ou sub-cl'nplryteuse.

§ L o A arrecadação elo imposto se regula.rá pelas- d1isp@si·
ções que seguem:

La A tax·a sobre a tnrnsmissão por titulo succ-cssivo oUl
testamentario sel'ú colJ.raila no l\1unieipio da COrte:

Em linha recLa, na razão uo actual se110 proporcional.
Entreos c(')njuge~ por test.amento, Ü %,

A irmãos-, tios irmãos dos pais e sobrinhos ii.lhos d;e ir·
mãos, ü %.

A primos filhos dos I ias irmãos dos pais, tios: irmãos dos:
~v6s e sobrinhos netos de irmãos, ia %,

Entve os demais parentes até o 1..0." gráo contado por el:i-
reito civil, HS %,

Entre os conjuges, ab intcstato, US %,

Entl'e es tranhos, 20 %,

As heranças não exced-entes de 100~OOO flcãO' exceptuaela~

do imposLo.
2. a As doações pa,ga,rá6 o- imposto:

. Em linha recta, na, razãO' do aetual seNo proporciorl"al.
Entre os conjuges, 2 O{o.
Entre os collateraes a'té o 3.° gráo inclusive, contada par'

direito civil, 2 "ln.
EnLre coIlateraes do 11.0 grão, 3 "/0'
Entre os ma-is parentes até o lO." gráo, 4 %,

Entre os estra·nhos, 6 %,

3.' A compra e venda ele immoveis e a'c t0S equivareu teso
continuará a pagar 6 O{o.

As permntações, quanto ao valores suj,eitos ao seIlo pl'Od
porcional, continuaráõ a pagar 1{10 "1..

4. a
- A amortização medj-ante lioença do poder competente'

pagará, além dos direitos que devidos forem da- acqn-isiç;ão1

na fórma das disposições alilLcceden-Lcs:
Por titulo gra tui Lo, 5 "1..
Por titulo oneroso, 4: %'

. 5," A constituiçao de emphyteuse ou sub~emphyteuse pa d

~a.rá o imposto na razão do actual scllo proporcional, e da<
J01l1,S hOl.lvcl',1%_
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6.' 0, iIU;lostos!le 5 a 15 %sobre as vendas de embarca
.li . e actos equivalentes flcão reullziLlos em todo o caso a 5 %,

7: O imp0.>to da compra e vl}lll \ II:} C cravos e actos equi
valentes será conrado no l\Iunicipio ua Côrte n razão de2"!o.

8." Ace.> ão de privilegio antes UI} realizada a empreza ou
de seu e[ecLivo gozo, ex.cepLo no ca.o da Lei de 23 de Agosto
de 1830, paO'ará 10 "10.

G,' Da alTema Lação, adj udic1ção e venda em lei lão, não
sendo ele immovcis, escravo' ou embarcaçõcs, pa!rar-sc-ha i %'

E se o bens pertencerem a massa falljua~ J1t"lo.
10. Da subrogação de bens inalienaveis por apolices da

dividn publ'lca se pagará 2 %.
E sendo bens não dotaes por ou Lros bens, 1.0 %'

os domai. ca os se cQnLinuarà a pagar 2 %,

H. Todo os actos tran laLi\'o~ de immoveis sujeitos á
tran, crillção pal'a que pos ã "aleI' contra terceiro" pu
gal'áõ, além dos impo Lo:> que devi lus rorem, 1/10 ''/o .

. 2.· A trall missões sujeiLas a c:>tc imposto licão i entas
do sello proporciona t.

Art. 20. Fica revogado o an. 37 da Lei de 10 de No
,"cm !JrQ de 1827.

An. _:3. O.> e tran~eiros poderão isola alll 'nte ou elll
socieuadc, como o .ubditos do Imperio requerei' e obter
conces ão para a mineração, ficando revogadas a' dispo i
çõe que lhes vedão tal concessão.

§ 1.0 As c,once sões de minas licão ujeila":
1. 0 A uma taxa fixa annual de 5 réis por braça qua

drada.
2.· A uma taxa proporr;ional de 2 % do rendimento da

mina, liquido da despezas da extracção.
O governo fica aulorisado para expedir um regulamento,

que submctterá ti approvação cio Poder LegislaLivo, classi
lJcando as minas de qualquer naLureza existentes quór na
superl1rie, quêr no interior do solo; marcando a fÚl'ma e
condiçãe das que forem susceptiveis de conces ão e as
obrig-açães dos concessionarias para com o particulares e
para com o E tado. .

§ 2. o O preço min imo de cada hraça quauraua de ter
reno diamantino ainda virgem, que se houver de arrendar,
será de 10 réis, con tinuando o de 5 réis estabelecido na
Lei n. o 314 de 28 de Outubro de 1.848 para o terrenos
já explorados, e que forem de novo arrematados.

Fica elevada a fj~OOO anl1uaes a taxa da licença dos fais
cadores e a capitação minima de cada trabalhador nos
contractos de companhias.

O governo é autorisado para alterar os regulamentos dos
tel'r~nos diaman ti nos, a fim de melhorar a arrecadação e
fiscallsação da respecLi va renda.
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Art. 2í. A- multas applicadas ás Camara l\íunicíp:lC.
nas leis e regulamento em vigor farão parte da receita
<Teral, á excepção da. comminadas nas leis, regulamentos
e pos turas munici paes.

Art. 28. O governo fica autorisado a .uniformisar a.
dilferentes tabellas de emolumento, que. e cabrão para a
renda gera I, fazendo os adcl i ta menta e aIterações conve
nientes, com tanto que na elevação das taxas não exceda
o dobro da maior taxa actualmente estabelecida, e bem
assim para alterar o systema de cobrança do imposto da
dizima de chancellaria, adoptando o que fór mais conve
niente.

A nova tabella fica deprmdente da definitiva approvação
do Poder Legislativo, sendo, porém, Jogo posta em exe
cucão.

Árt. 29. Os impostos, que até agora se cobravão para a
renda geral sob o titulo - Peculiares do Municipio- con
tinuarâõ a ser cobrados para a mesma renda sômente no
municipio da côrte.

Art. 30. A multa sohre os impostos, que não são pagos
: boca do cofre nos prazos marcados nos regulamenLüs,

lica ex.t.ensiva a todas as rendas lançadas. e elevada a 6 %,

Art. 31. O rroverno não poderá comminar nos re~ula

mentos, que expedir para a arrecadação dos impostos a
qne se refere a pre ente lei senão as penas decretadas
nas leis, que autorisárão os regula men tos em virror.
. Nos mesmos regularnen tos o governo determinará a fôrma
do processo para a liquidação e cobrança dos impostos, e
as penas a que ficão sujeitos tanto os particulares como
os funccionarios e autoridades no caso de infracção, obser
vada a disposição anle cdente.

Art. 39.. Fica rescnada para a servidão publica nas
margens dos rios mve!"aYei~ c de que se fazem os nave
gaveis, fôl'ü do 'alcance das marés, salvas as concessões
legitimas feitas até a data ela publicação da presente lei,
a zona de sete braças contadas do ponto médio das en
chentes ordinarias para o interior, e o governo autorisado
para concedeI-a em lotes razoa veis na fórma das disposições
sobre os terrenos de marinha.

N. 957.- CmcuLAR.- Thesouro Nacional.- Di.rectoria
Geral do CaD tencioso em 5 de Novembro de 1.867.

As Instrucções rle 27 de Abril do anno passado, expedidas
para a 1)oa execução da Lei hypothecaria e respectivo Regu
lamento, prevenirão no art. 6.0 que, pelo facto de responsa-
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LiliLlaue para com a Fazcnda Publi a, 011 Linha de procedcr-se
:i e pecialisação da hypotheca kgal, ou de exigir-se a bypo
Lhrca convencional conforme as circum taneia occorrentes.

0,- conll'acLos celebrado~ com a auministração suscitavão
duvidas a I'C, pcito da garanli<.l, que se devia prestar á
F<.ll-enda.

Por esse motivo em data (I 3 cle De7.Cmbro do mesmo anno
(Collecção do oflicios e lnslrucc/ücs da Direcloria Geral do
ConLeneio o de 1806 p, 16:3) repl'o enlei ao Mini lerio da
Fa7.enda ,obre a neces idade de fixar- so o sen lido das palavras
COlllraclarlor{'s c Renrleiros, de que u 'a o art. 3.· ·5.· da Lei
de 21 cle clembro de 186i, e, por e sa occasião, declarar-. e
se a hypotheca convencional no contractos lavrados em
fórma admini traliva dependia de e criptura publica.

A Imprrial Resolução de C nsulta de 26 de OULubro pro
ximo rindo, solvendo as duvidas susciladas, houve por bem
decidir:

Lo Que a Lei de 2i de Setembro de '186í art. 3. 0 § t> .• ~ó

comprchende debaixo da expres ão-Hendeiro e ConLracla
dore., para sujeilal-os ú hypotilrca I gal, <lqualles que con
trac Lá rJo e aind a hoj e ex.cepe ionli Imenle con lrac Lão ceI' tos
ramo~ de imposlos da receita publica.

2.0 Que só por escriptura pulJli l~ ,e pôde celebrar a hypo
tbeca eon venciona I, embora e la vrem os con (.r:lc Los com a
admini, tração nos livros ela Hepart.ições publicas, e que
nenhuma outra fórma póde suppril-a, nem mesmo o instru
mento que tiver força de escriptura publica.

Tran milLintlo a Ym., por cópia, a referida Resolução Im
perial para sua intelligencia, devo r~commcndJr-lhe ii sua
jiel execução.

Deus Guarde a "' m.-Iosp Cados de Almeida A1'êas.-Sr.
Procurador da Fazenda da Côrte,

Senhor.-i\Iandou ",ossa Mage tade Imperial que a~ ec
ções reunida de Justiça e Fazenda do Consclho de E. tado
con ui lassem com seu parecer, tendo em \' ista a represen
tação junLa do Conselheiro Director Gcral do Contencioso:

1. o Se o art. 3. 0 § t>. o da Lei cI hypother;as de 24: de
Setembro de 186lj, comprehende tão sÓJ1len te os arrema tan tes
das rendas e impostos e outros re ponsaveis por dinheiros
ou valores do Estado, ou quaesquer ccm trac tos com. a Fa
z~nda Nacional, como os dos arrendatarios de propnos na
clOnaes, empreiteiros, fornecedores, etc .

.2.0 Se no caso negativo a hypoLheca convencional que os
dIlos arrendatarios, empreiteiros, fornecedores, etc., terão
de prestar (na ausencia do deposito de apoliccs ou outros
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penhores) pMe ser lavrada por termo nos livros da' Repar
tições ublicas, ou se depende de Escripturu Publica no
Livro de Notas.

A representação do Director Geral da Contencioso, ti qual
se refere o Aviso de õ de Dezembro, pelo qual Vossa l\hgc 
tade Imperial Mandou Consultar as Secções, é:l eguinte:

« A legislação de Fazenda anti(J';) e moderna (Lei L a de 22
(113 Dezembro de '1761 Tit. i. o § 1..0 e Decreto le 5 de
Dezembro de i8lkg) consielera\'a no rigol' ela expressão Con
tractaliOl'cs e Rendeiros os que contractaYão. e ainda hoje,
excepcionalmente contraclão certos ramos de impostos da
rec(;ita publica.

O art. 3. 0
, Õ. O da Lei da hypothecas de 24 de Setembro

de i864 confero Ilypo tllcea legal a Fazenda Publ ica sobre
os immo\'eis sómente de seus Tbesoureiros, Collectores, Ad
ministradores, Exaetores, Prepostos, Rendeiros, Contracta
dores e Fiadores.

Dahi a duvida se a Fazenda Publica tambem tem hypo
tlleca legal sobre os immovei. dos que celebrão com a Ad
min is tração con trac tos de arrenelamen to de pro pr ias nacio
naes, comprellellLlidos os de companhias para exploração dos
terrenos c1iamantinos, de rendimento de estradas, ponte.
etc., de obras, condllcção de generos e dinheiro, de, com
pras de gado das fazendas nacionaes, de fornecimentos c
outros serviços publicos: creio, pois conveniente que se
esclareça este ponto cio nos o direito para boa applicação
do citado art. 3. o 35.o da Lei das hypothecas, declaranC!o
se se esse artigo comprehende tão '>ómente os arrematantes
de rendas e impostos e ou tros responsa veis por di nheiros
ou valores do Estado, ou quaesquer contractos com a Fa
zenda Publicil, o que alias, não me p'H'ece ter siúo a in
tenção da Lei.

Não se diga que, competindo a applicaçJo da disposição
Citada ao [oeler JLldicial, toca-lhe dar a verdadeira intel
Jigencia aLei; porquan to a olução pellida inj] ue no modo
de procedur elos Agentes da Fazenda Publica, antes de sus
citar-se qualquer questão perante os Tribunae .

Com eJIei to :
Na hypolhese de não se considerarem contractaclores senão

os arrematantes de rendas e impostos, e mais re ponsavei
por dinheiros ou valores do Estado, a Fazenda Publica tem
de exigir dos outros, que com ella contractarem, uma ga
rantia ou caução, sim, mas com segurança real de hypotheca
convencional dependente de inscripção, ou deposito de ti
tulas da divida publica, dinheiro ou outros penhores; maS
na hypothese contraria, a uns e outros sera applicavel o
ar1. 3. o 3 5. o da Lei ci tada, e a Fazenda Publica terá by
potlleca legal nos seu, irnmoveis ou nos elos seus fiadore >
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dr.pend nte de esp~cjali':lção e tambem de ínscripção para
valer contra terceIros.

Nenhuma questão tem apparecido até agora sobre este
ponto de direito, mas é mister, para instrucção dos Agentes
ua Fazenda Publica, firmar por uma decisão a intelli
gencia, que oThesouro lhe tem dado, no sentido de não com~

prehender senão os arrematantes de rendas e outros res
ponsavei por dinheiros ou valores do Estauo, como os
cllrauores de heranças jacentes, de que trata o art. 79 do
Hegulamento de 1" de Junho de 18;)0, e os arrematantes
uo trabalho braçal das Alfandegas ou Capatazia , de que
trata o art. 178 do Regulamento das Alfandegas.

A hypothec.a legal sobre os immoveis dos curadores de
heranças jacentes nomeados nos termos do art. 79 do Re
gulamento de 15 ele Junho de 1859, ou ele seus fiadores
não pMe sofTrer objecção.

A responsabil idade do E Lado pelos valores dos particu
lares entregues ao Admini tradores de Capatazia está de
cretada nos Recrulamentos antigos e modernos. O E tado
responde por esses valores no caso de falta ou extravio,
e indemnisa o. particulares com regres o contl'a os ane
matantes nos termo do arts. 193 e 297 do citado Regu~

lamento e Portaria de !(, de Junho de te ::lano.
Pare e, pois, que o art. 3. 0 5. 0 da Lei o comprehende

naturalmente; ma ,como taes vaiare ão de p:lrticulares,
o con traria podorá en tender-se.

Passo agora a tratar de outra questão que se olferece.
Decidindo-se que os arrenuatarios de I::tens do patrimonia

do Estado, empreiteiros, fornecedores, etc., não estão com
prehendidos no art. 3. o ~ 5. 0 da Lei das hypothecas, convém
resolver se a bypotheca convencional, que terão de prestar
o ditos empreiteiros, fornecedores, etc., arrenda tarios, cu
seus fiadore (na ausencia de deposito de apolices ou outro~

penhore) pMe ser laYr<lda por termo nos livros das Ue
p.artiçõcs publicas, ou se depende de escriptura publica na
lIvro de notas.

« A escriptnr8, diz o art. 4. 0 ~ 6. 0 da ciLada lei, é da
« substancia da hypotheca con vencional, aintla que sejão
« privilegiadas as pessoul', que a constituirem. »

Ora, é principio de direito que, exigindo a le'i uma fórma
especial de instrumento publico, qual é a escriptura, outra
e não póde admiLLir para declaração d~'l vontade.
Parece, conseguintemente, que e sa fórma especial é es

sencial, e que a "preterição do artigo citado viciará o con
tracto de nullidade.

Todavia o que póde causar duvida é a jurisprudeneia ad··
mittida em outras nações a respeito desta materia.

ssim, por ex mplo, o art. 21.27 do Codigo Napolcli:o-



t:lmbem exige imperativamente acto eUl f6rma autllenLica
lavrado perante dous tabelliãe , ou perante ulU tabellião e
duas testemunbas.

E' mister, pois, acto de tabellião.
Entretanto a jur'ispmdencia, mas com muitas hesitaçõe~,

tem admittido a hypothecl:\ convencional nos contractos ad
ministrativos, embora lavrados em intervenção de tabellião
(l\'Iarcadé, PTivileges, n. o 663; TroploJlg; Des H!lpolheqnes,
n." 501S bi ; Serrigny, Compétencc, eLliç,ão de 186;), 11. 0S i07fh
e seguintes).

Ora entre nós está admittido (lue os lermos lavrados nos
livros fiscaes e das Repartições publicas tem [orça de es
criptura publica (Ord. Liv. 3." Til. 59 .. 18, Til. 60 ~ 2,0,
e Lei de 22 de Dezembro ele 176'1 Ti t . ;3.")

Dabi a duvida levantada em mais de um contracto sobl'o
poder ou não celebrar-se a hypoLheca convencional nos termos
das Repartições publicas, a qual, me parece deve ser re
solvida no sentido da abrogação geral e absoluta, pela nova
lei, de todas as leis, regulamentos e estylos anteriores sobre
a constituição da hypotheea, dependendo conseguintemente
a hypotheca convencional de escriptura publica; mesmo nos
contractos lavrados em fórma administrativa. »

Quanto á 1.' questão, parece ás Secções que, sendo a regra
geral da ci tada lei a bypotheca convencional ou especial,
e excepção a hypotbeca legal, não pMe esta excepção tel'
senão um sentido stl"icti jlbris; e pois o art. 3. 0 § 5. 0 da
mesma lei. 56 comprehende os que, como bem diz o Di
rector Geral do Contencioso-« a legislação de Fazenda an
« tiga e moderna considerava, no rigor da expressão, con
« tractadores e rendeiros, isto é, aquelles flue contractavão
« e ainda hoje excepcionalmente contractão certos ramos
« de impostos da Receita Publica. »

A consolidação das leis civis; no art. 1272, referindo-se
á bypotheca legal da Fazenda Publica, diz no ~ 2. 0

-" A
mesma Fazenda sobre os bens dos con trac taclores ou arre
matantes das rendas publicas e seus fiadores.

O pensamento fundamental da novissima Lei Hypothecaria
seria illuclic1o, se a hypotheca legal da Fazenda Publica, que
a mesma lei não creou mas apenas manteve, comprehendesse
hoje outros contractadores, rendeiros ou arrematantes que,
antes não erão comprehelldidos pela' Lei de 22 de Dezembro
de '176L

O mesmo DirectOl'·Geral do Contencioso reconhece « que
esta não parece ter sido a intenção da nova lei. »

Entendida a hypotheca legal no sentido stricto e rig~'
roso, que convem ao espirito da nova lei, é consequencla
que essa hypotheca legal não comprehende os Curadores .das
herança' jacente~, nr-m O~ Administradores 'da.' Capata1.las.
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O. Curador!':> da.'; herança. jacen1es não ão prepostos da
Fazenda Publica, podendo ,er elles contradictores legitimos
da mesma Fazenda na collisào dos direitos della com os da
herança jacent . .

Assim que, á vista do Regulamen lo de '!ti de Junho de
i8:i9, não ão elles, mas os Fiscaes, Collectores, etc. que
ropresentão a Fazenda Publica nas avaliações e nas justi.
ficações par:J. pag<'lmento das dividas (arls. 3~ e ~8) ..

O:; CUl'adores Fi caes das heranças jacentes ão manda
tarios e representantes della. até serem julgadas vacante
c devolutas alll E'tauo (arl. 52), como os Cnradores Fi cae
da falleneia ão mandatario~ rcpr sentantc desta at' o
contracto de união.

( La faillite est un utre moral, qui eul représente le
( failli COnl[llC l"hérédité seule represente le defllnt, dont
( la suece sioll est vacante t ii laquelle on nomme ua
( r;nra teur ponr la personn i fier comme de syndic nommés
( d' ffice pour la lllasse pel'sonnifient la faillite. »

Dl3lama're et Le Poitvin.

Sem duvida o? bens da herança jacente não se póde
dizer que são da Fazenda Publica, emquan to a me ma he
l'ança não é julgada vacante e devoluta para o Estado,
ca o em que' conforme o citado art. 52 toda as acções
passão para o Juizo .dos Feitos e são tratadas com o
Procuradores da Fazenda Puhlica.

Assim que, o. Curadores Fiscaes das heranças jacen tes
nem são Procuradores da Fazenda Publica, nem guardão
valores <la Fazenda Publica, embora o possão ser da Fa
zenda Publica.

Os-Administradores das Capatazias das Alfandegas tambem
não estão comprehendidos no rigor <la expl'essão a que
allnde o Consellleiro Director Geral, referindo-se á legis
lação de Fazenda.

ElIes não tem a seu cargo valores do Estado, mas va
lores dos particulares' a responsabilidade eventual da Fa
zenda Publica não justifica a hypotheca legal.

Ao demais, sem violação do principio fundamental da Lei
de i86~, póde a Fazenda Publica recorrer á hypotheca con
vencionaI nos sobreditos casos não comprehendidos na hy
potheca legal que a ci tada lei man têm ou tolerou .
. Quanto á 2. n questão, parece ás Secções que, declarando

a Lei de 1864: que era da substancia da hypotheca - a Es
criptura publica, só a Escriptura publica é admissivel c ne
nhuma outra fórma póde suppril-a, nem mesmo os ins
trumentos publicos que tem força de E criptura Publica
porquanto e té\ força poderá valer pa..ra prova dos con-

A. 18
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tructo.', mas não pal'a substancia dos contract03: é prin
cipio inconcusso, que, quando a lei exige uma fórma es
pecial para o contracto, sem ella o contracto não existe
Fónna dat esse 1'ei.

O Conselheiro Visconde de Jequi tinhonha em seu voto
separado diz o seguin te:

Este assumpto já foi tratado na Secção de Fazenda do
Conselho de Estado, e no proprio Conselho de Estado
Pleno, e acha-se actualmente alTecto ao Poder Legislativo
pela lmmediata Resolução de 28 de Abril de 18õ5, como
se vê dos Rela torios da Repartição da Fazenda de 1856 e
1866. Assim que, continuando a estar de accordo com a
doutrina sustentada na Consulta de 13 de Dezembro de
185~ de que foi Relator, parece ao Visconde de Jequili.
nhonha que, tendo sido o assumpto submeltido ao Poder
Legislativo, cumpre esperar a sua decisão, verdadeiramen'e
interpretação da Lei em questão.

V. 1\1. I. Mandará o que fôr melhor.
Sala das Conferencias, 13 de Junho de 1867.

José Thoma:: Na/JUco de Araujo.
Visconde de S. Vic(;nte.
Euzebio de Queira:: Coutinho A1atto::o Camara.
Visconde de Jequitinhonha.
José Maria da Silva Paranhos.
Fmncisco de Saltes Torres Homem.

RESOLUÇÃO.

Como p3.rece.-Paço em 26 'de Outubro de 1867.

Com a rubrica ue Sua l\Iagestade o Imperador.

ZaCJ1'ias' de Góc e Vasconcelios.

DeCl'. D. O tAO;j~ (te ~S de Dezembro de .S67,

Usando da autorisação conferida pelos arts. 10 e 31 da
Lei n. o 1507 de 26 de Setembro do corrente 3nno: e Tendo
ouvido o parecer da Secção de Fazenda do Conselho de Esta
do; Hei por bem que na arrecadação do imposto· pessoal se
observe o regulamento que com este baixa assignado paI'
Zacarias de Góes e Vasconcellos, do 1\1eu Conselho, Senador
do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro
e ecrelario de Estado dos Negocias da Fazenda e Presi-
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dente do Tribunal do Thesouro NacionaL, que as im o tenha
ce tendido e faça executar. Pa lacio do Rio de Janeiro, em
vinte oito de Dezembro de miL oitocentos sessenta e sete,
quadragesimo sexto da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua I!fagestade o Il'Ilpcrador.

Zacarias de Gde c l asconcellos.

RegulalnClllo a quc se referc o Decrcto acima.

CAPITULO I.

Do impo to lJCS 'oal, SIUL qllO[Ct c iseJlfÕes.
\J

Art. :l. o O imposto pessoal, creado pelo arl. 1.0 da Lei
n. o iti07 de 26 de Setembro de i867, é devido por toda
a pessoa nacionaL ou estrangeira, que residir no Imperio
e tiver por sua con ta ca a ue habilação arrendada ou pro
pria, ainda que neUa não more.

Art. 2. 0 Entende-se por casa de llabitação, para os er
feitos do artigo antecedente, todo o local rnobiLiado, que o
contribuinte tiver á sua disposição, e respectivas depen
dencias, como cocbeiras, cavallariças, quintal, pequena horta
e jardim para uso ou recreio do morador, ex.cLuido o terreno
annexo de maior extensão, inculto, ou que peLo genero de
cultura participe da natureza do estabelecimentos agrícolas.

Art. 3. 0 O imposto não comprehende (Lei n. o Hí07 de
26 de Setembro de 1.867 art. tO § LO):

L o Os edificios ou parte de edificios destinados exclusi
vamente à industria agricoLa, pastoril ou fabril e á resi
dencia dos respectivos trabalhadores e operarias;

2. o A parte do predio occupada por loja, omcina, escrip
torio e e tabelecimento de industria ou profissão, ainda
que isenta do imposto sobre as industria e profissões;

3. o Os armazens de deposito, fabricas e estabeLecimento,;,
quando, não consti tuindo casas de habitação, neUes apenas
durmão caixeiros ou outros prepostos para guarda dos mesmos
estabeLecimen tos. .

Art. (j,. o A quota do imposto é de 3 % sobre o valor
locativo do predio ou parte do predio:

i. o De 480~~000 e mais na cidade do Rio de Janeiro'
2. o De i80~OOO e mais nas cidades capiLaes das Provin-
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cias do Rio de Janeiro, S. Paulo, S. Pedro, Ball ia, Pernam
buco, Maranhão e Pará;

3. o De i20$000 e mais nas outras cidades;
4. 0 De 60$OOOemais nos outros lugares (Lei cit. art. 10.
§ Unico. O valor locativo será lixado pelo modo deter-

minado nos arts. iS a 22 deste Regulamento.
Art. 5. 0 São isentos do imposto (Lei cit. art. ia § 2."):
1. o Os membros do Corpo Diplomatico estrangeiro;
2. o Os .consules geraes, consules, vice-consules e agentes

consulares, que forem estrangeiros, sah'o sendo proprieta
rios ou possuidores temporarios de bens immoveis, bem
como se exercerem o commercio ou outra ind1lstria, caso
em que ficaráõ, sujeitos ao imposto nos termos do presente
regulamen to ;

3. 0 Os oillciaes do Exercito e Armada, que estiverem cm
e1Jectivo serviço de corpos aquartelados, a bordo dos na
vios do Estado ou em campanha;

4. o As pessoas que pagarem o imposto sobre os venci
mentos na conformidaLle do Decreto n. o 3977 de i2 de
Outubro de i867;

5. o Os pariaS episcopaes, os conventos, as casas de miseri
cordia e hospitaes de caridade, os recolh imen tos, os sem ina
rios e os estabelecimen tos de piedade. beneücencia ou ins
trucção man tidos pelos cofres publicas geraes, provinciaes
ou municipaes;

6. o Os templos, igrejas. capeUa , ma trizes e todo (1S edi
iicios destinados ao serviço tio Estado, provincias ou mu
nicipios.

~ Lo A disposição do n. o 3 deste artigo é extensiva aos
officiaes da Guarda Nacional e do Corpos L1e Voluntal'Ío3
da Patria e de Policia, que se acharem cm campanha, ou
cmquanto estiverem incorporados ao exercito.

§ 2. o A disposição do n. o ti comprehendc sómen te os que,
em razão da profissão, emprego c estado, residirem no edi
:ficio do convento, corporação ou estabelecimen~o.

~ 3. o A disposição do n. o 6 não comprehende as pessoas,
que morarem cm casas annexas aos templos, igrejas, ca
peIlas e matrizes, ou em predios do Estado, provincias, muni
cípios c estabelecimen to publicas, ainda que gra tui tamente.

C\PITULO H.

Do lQ.'l~ça11lellto do imposto.

Art. 6. o 0- districtos fi caes mais populosos poderão, para
facilidade e celeridade d.o lanr:amen lo, ser divididos, com
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a pDS "i v!'! i~lI~llJauc, cm . erçõcs de:ilTn:-tuas por numero.,
CQllJpOllUO-SC caua uma (lellas de ruas inteiras e relo mouo
qun mais convenicllte fór.

E la divisão é da competenci<l elos AdminiMraelorc das
Hecebedurias, que a sulJmclteráõ ii appro\"ação rio Mini tI'O
da razellda na Côrte t~ Provincia do Rio de Janeiro, c á
dos ln pectores das Tllesourarias nas outras Provinoia',
pondo-a totlavia logo lU exccução.

Art. 7. o O lançamento allnual do impo, to come,.ara no
1." de Maio e deverá oonclu:r-se no mJis JJre\'e e [l'JÇO de
tempo que po sivel fôl'.

Art. 8. 0 O Jançauor subdividirá a J'espeCliv;J secção Jll
certo numcro de ruas. e, antes de começar as sua' ope
rações em cada uma destas subLlivi. õe', d 'cltlraril P0l' an
nuncios aITixados no lu~are do ostumc e nas folhas pu
blicas quae as ruas ou lugares em que se tera tle pro 'eder
ao lançamento, prevenindo o locatarios tios prcuios d' quc
devem exhibir os r cibo' e contracto dc arrendamento,
à vi ta dos quae tem de ser lixada a quota do illlpustO.

Art. 9. o O lançamento será· dirigido pelo Lançauor ela
respectiva ecção, escl'ipto 'por um empregado da Reccbe
daria, que servirú de E crivão, rcvisto pelo E'crivão da
mesma Recebedoria, e conterá:

1.. o A situação da ca. a'
2. o O nQmc da pes oa sujeita ao imposto'
3. o A sua profissão;
lJ,.o O valor locativo sobre que tem cle recahir o imposto

(ModeHo annexo n. o 1).
Art. 10. E' da attribnicão do Administrador da Rece

bedoria inspeccionar c fisc'alisar o proccsso do lançamento,
corrigindo-o e mandando reformar, como entender convo
lliente, o que não estiver conforme as di po<:ições do pre
sente regulamento, e ordenar, findo o dito processo, a 01'
ganisação da estatistica do imposto no respectivo districto
(Decreto n. O 255:1 e Regulamento de 1.7 de Março de 1860,
3rt. 30 § 23).

Art. H. Incumbc ao Escrivão da Recebedoria (Dec. n. o 2551
e Rog. cit., art. 33 § 20):

L o Examinar os arrolamentos organizados pelos empre
g~d.os, que servirem de E crivães do lançamento e cor
1'IS'1~' os defeitos que ti verem, debaixo da inspecção do Ad
minIstrador .
• .... o Referendar o encerramen to do livro da inscripção do
Imposto juntamente com o empregado que copiar os so
breditos r6es, com a data do dia em que se tiver concluido
o lal1çamen to.

Art. 12. Incumbe ao empregado que servil' de Escrivão
do lançamento (Dee. n. O 2551 c Reg, ciL, ar!. 35):
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!.o Acompanhnl' o respectivo Lançador e assistir ao exame
e revisão dos recilJos e arrendamentos, arbitramentos e mais
ti iI i (rencias, que forem precisas, reduzindo a escripto todos
os actos de omcio, de que darú fé;

2. o Organiznr os arrolamentos ou descl'ipção dos prediqs,
com a declaração dos nomes lias ruas, travessas, praças, etc.,
numeração das casas, andare e lojas, que houver debaixo
uessa mesma numeração; estado em que se acharem, se em
ruina, em obra:; ou lIesoccupadas; rendimento annnal dellas;
nOllles dos proprietarios, que a. occuparem, e dos inqui
linos, e todas as mais cil'cumstancias essenciaes para a fei
lura do lançamento e da estalistica. Os rões serão escrip
turados pela orelem numerica, e, depois de conferidos,
assignados pelo E'crivão e Lançador;

3.° Entregar, no principio ele cada semana, ao Escrivão
da Recebedoria o lrocesso do lançamento ela anterior, o
qual, achando-o legal, porá nelle o seu-vi to-e o tlevol
verá logo ao Escripturario incumbido tio livro da inscripção
do imposto.

Arl. 1.3. E' da attribuiçiio do lançador (Dec n. o 20:';1. e
Reg. cit. at't. 37.): .

i. o Examinar e verificar o valor locativo dos predios
constantes dos recihos ou arrendatnen tos, não attendendo
aos que parecerem dolosos ou lesivos, ou contiverem aterum
vicio, ou por qualquer outra circumstancia forem clara
mente suspeitos de fraude, e fixando nestes casos o preço
provavel do aluguel, que poder ião render em relação á ca
pacidade e localidade delles, e ao tempo do lançamento,
ou aluguel pago por outros semelhantes. Em todos os re
cibos e alTendamen tos, que forem apreseo tados, porá o Lan
çador a nota ele-visto-datada e rubricada por eUe em
lugar d'onde não possa ser tirada;

2. o Arbitrar, quanto aos predios occupados pelos proprios
donos e outros, que dependão de arbitramento, o que po
der ião renJer se fossem alugados;

3. 0 Averiguar as lacunas, que se acharem nos róes no
acto da inspecção dos predios, que devão ser addicionados
para completar-se o lançamen to; ou as mudanças occorridas
provenientes, pOt' ex: de fallecimento, de habit~ição de predios
de novo edificados, de mudança de residencia para o dis
tricto, de acharem-se mobiliados predios que o não estavão,
POl' serem estabelecimentos industriaes ou outra cil'cums
taneia.

Art. 1.4. O lançamento será notificado aos collectados
inscriplos pela primeira vez e quando houver alteração
para mais em relação ao exercicio anterior por meio de
uma nota, que llles entregal'áã os Lançadores, mencionando
o aluguel lo preclio e a quota do imposto, no reverso da
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qual "cl'ão tI' I1'cl'i(JLa~ a' pi'in irnc" di ..;po"iIJi)c.~ rc!!"uJa
mentare" concerllentes aos devores lios collectados (Müdelo
annexo n. o 2).

Para~rapho unica. Se os collectado.:; não forem encontra
dos. publicar- e-hão seus nomes pelas folhas publicas, a fim
de que possão allegar em tempo o que [ór a bem de seu di
reito e interpôr os recurso. que ilS leis facultão (ílccreLo
n. o 2i:i~l e Reg. de 1.7 de Março de 1.860 arts. 77 e 78).

Art. HL Concluido o arrolamen to das pessoas, proceder
se-ha na Recebedoria ao lançamento das declarações que
contiverem os r6es, e da quota correspondente aos collec
tados no Ii\TO da inscripção do impo to.

Paragrapho unico. Todas as notas, que se houver de [azer
no livro, de que trata este artigo, deveraõ er cscriptas na
folhas em branco, que para esse efTe-ito . e rc enaráõ no fim
do dito liVl'o, fazendo-se na columna das oh. ervaçõcs unica
mente a chamada por meio de numeroso Estas notas serão
da tadas e assi::tnadas pelo empregado, que as lançar e nellas
se mencionará em resumo o que fór e sencial para escla
recer ou justificar a alterilção feita no lançamento, como
despachos, ordens e documentos.

Art. 1.6. Feito o lançamento, o Administrador da Rece
bedoria, por editaes afixados nos lugares do costume e nas
folhas publicas, convidará as pessoas, que tiverem sido nelle
incluidas, para den tI'O do prazo legal aprese)] ta rem as re
clamações, que lhes faculta o prcsente Regulamento.

Paragl'apho urrico. As referidas pessoas poderão mesmo
examinar na Repartição o livro do lançamento, mediante
permissão do respectivo Chefe.

Art. 1.7. O lançamento comprehende:
L o As casas de habitação que o collectado tiver por sua

conta no districto, ainda que nelle não resida;
2. o As pessoas que morarem em predios de particulares

gratuitamente, salva a di-sposição do ·art. õ. o n. O õ e § 2. 0

Al't. i8. As divisões ou alojamentos de um mesmo pre
dio occupados por diITerentes pessoas, que não vivão em
commum, considerão-se casas de habitação distinctas.

Paragrapho unico. Esta disposição n50 comprehende os
hoteis, hospedarias e estabelecimentos semelhantes.

Art. 19. O imposto é devido pelo anno in teiro.
§ L o Ocollectado que, no decurso do exercicio, se mudar para

outra casa de habitação de maior ou menor aluguel, não ficará
sujeito ao augmento, nem terá direito.a diminuição de quota.

§ 2. o Oque, no decurso do exercicio, se mudaI' para ou tI'O
districto, não fica sujeito ao impostq desse exercicio no
districto da nova residencia, provando que naquelle d'onde
sahio está incluido no lançamento ou pagou o mesmo imposto.·

Art. 20. O valor locativo do predio, que deve servil' de
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b1SI, Ú quol:J de J'/n' tle que t.rata o art. {k.o, sel',i o ]reço do
aluguel :tllllllal constante do, recibos e arrendamentos ou
~ll'bi trtldn pelos L:mçadores (Lei 11.° 1.507 de 26 de Setem-
bro de 1867. art. 1.0 ~ 1.0) .

Art. 21. Oarhitrümellt.o será fcilo com a1.1enç50 á locali
dade e capacidade do predio, tomando-se por termo de 'om
paração o alllguel elas caSas mais proximas e ela mesma
CJ pacic1adc, pouco ma is ou menos, c teri Iusa r :

L° Quando o predio fôr oc upado pelo propl'ietario ou por
pessoa, que nelle habi te gratuitamente;

2.° .Quando os collectados, sob qualquer pretexto, não apre
sentarem no acto do lançamento o' recibos ou arrendamen
tos, ou estes forem visivelmente suspeitos de fraude cm
pr€'juizo do imposto;

3.° Quando no pl'edio existir loja, offi ina, escl'ipt:orio ou
estabelecim~nto de industria ou profissão p\lra separar-se a
parte correspondente do aluO'uel ;

4.° Quando parte do pl'edio fór exclusivamente consagra(1a
á a"l'icultur::t ou indu 'tria, para separar-se o aluguel a essa
parte correspondente;

rs .. Quando o predio f<.ir destinado a hoteL hospedaria<
collegio, hospital e outros estalJel 'cimentos semelhantes paro
separar-se::t parte correspondente aos quartos, anlai>, dormio
torios, refeitorios, enfermarias e outras divisões propria
de taes estabelecimentos, Ucando sujeita ao imposto sómente
a parte do eeli/icio habitada pelo dono, director ou chefe s
seus propostos;

6.° Em todos os casos em que se tornar absolutamente
necessario, por constar apenas elos recibos e arrendamentos
o aluguel liquido de encargos impostos ao locatario, ou por
outra circumstancia semelhante, que inilua sensivelmente
no valor locativo.

~ L° Se os predios forem occnpados por pessoas reconhe
cidamen te necessi tadas, o arbi tramen to do aluguel será fei to
com moderação, devendo isto eonstar por especial declaração
no lançamento.

§ 2.° No arbitramento do va101' locativo, attender-se-ha
sómente ao edillcio ou parte delle, e não á mobilia, sua
importancia, uso ou destino.

Art. 22. A pessoa, que por sua profissiío, ou renda parti
cular, tiver notoriamente meios de vida suillcientes, é
sujeita ao imposto, ainda que habite em commum com outras.
Não se admittirá, porém, divisão G.o valor locativo, ficando
uma responsavel pelo imposto de toda <Lcasa, conforme as
declarações que se fizerem ao Lançador.

Paragrapho unico.- Se algumas das referidas pessoas fót
isenta do imposto, proceder-se- ha ao ar bi tramen to para
separar-se a parte correspondeu te do valor loca ti vo.
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AI'L _3, A!; alt!'lblti.ões ronf\ll'j!Js neslp. reg-nlamento
ao,; Administradorcs das Receu darias c ",cu Es rivães .erão
('"er ith., nos IUo"are' onde não a houver, pelos Inspectore,;
das Alfandegas e seus Ajudantes ou emp!'egados por este
dI' jO"nado , e pelos allministradores das 1\1e as de Rendas,
Collectore e s us re, pectivo, Escrivàes.

Art. :l!A:. A. attribuiçues conferidas pelo mesmo regula
mento :.lOS Lançadores !.la Recebedoria serão exercidas, nos
luO"arc onde n:'ío as hourer, pelos Inspectores!.la AlfandeD'a.
ou rmpreg-ado , que forem por elles designauos para sen'il'elll
de Lançadores c pelo' Administradores (hs Mesas ue !lendas
c Colledol'e .

Paragrapho uniro. 0'" Inspectores das Alfanu('O"as e os
.~umini'tradore da 1\1 sas de Hcnua, Collectores e seu
E'cri vães, pode!'ão com mettcr, e tes ao eus agen tes •
ajudantes, e aquelles aos cus mpregados, o encargo do
lançamento do impo to. uesignando um clelles para ervir
IIc Lanç:lllor e outro de EscriYão (Reg. de '19 Je Selo ue '1860
arl', 508 e 731.). '

Art. 2J. O Lançador poderá e deverá pedi!' esclarecimen
to , quando se tornem precisos, :IOS Inspectorc. Je quarteirão,
Pa!'ochos, Repartições puulicas e mesmo aos particularcs,
que poso ão ter conhecimento uos contribuintes.

Al'L. 26. Os E crirãús Jo lançamento re pondel'úõ por
f{uaesquer omi ões Ol1 lIgano na escl'iptul'ação, de que
pos.a resulta-r pl'cjuizo não ú ii li'azenua Nacional como á5
jlal'les int 'rcssaJa , as quaes, em tal caso, serão elTect iva
JUant indemni adas pelo me mos Escl'ivães. Igualmente o.
Lançadores que, por abuso de suas attribuições, ou por adio
ou all'eição, arbitrarem maior ou m nOl' imposto, do que o
1 gitimamen te cobra vcl, além ue incorrcrcm nas penas do!;
:ll'ts. 1.29 e 13;) Jo Codigo Criminal, fical'i1õ rcspon aveis á
Fazenda Nacional pela lliminuição, e aos prr.jlluicados pelo
'xcesso que 1'Ô1' verificado por ou tro, Lançauol'es nomeados

tlll /wc pelos Administr'ac1ol'es das llccebedorias (Hegula
menta lle 1.6 d.e Abril de 18402 art. 26).

Art. 27. As pe soas, que injuriarem os cmpregados in
cumbid.os do lançamento do imposto, nos acLo de scu 0O'i io,
ou se portarem de modo Que perturbe o referiJos acto~,

~erão autoadas pelo E~crivão l10 lançamento, e pre. a á 01'
úem da alltoridaJe policial, a quem será enviada de oll'i 'ia
a parte circumstanciada Jo delicIo, a siO'nada pelo Lança
dor, para proceder-sc na fúrma das laiscl'iminaes (Reg ..
cito art. 27).

Art. 28. 03 empregados incumbidos uo l:lI1çamento não
poúerào, com pretexto de verilic'lç50 tio valor lo 'ativo, cu
11'31' nas casas ue habitação sem o consentimcnto dos.mora
dol'~, ob pen:l de demis'ão além das com minadas 110 Codigo

A. 19
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l'iminal, devenllo guiar-se pelas declarações dos mesmos
moradores, comprovadas pelos recibos e contractos d alTen~

(!:Imento, e, na faHa destes elemenlos, proceder ao arbitra
mento na conformidade do art. 21.

CAPITULO III.

DA RECLA~I.\ÇÕES.

Art. 2~. As rr.c1Jm:H'ij s dos collecl:lllos contra o lança
mento podem ter lugar :'

1. U PJl'a exoncl'<Jção ou reducção do imposto exigida prlo
collec lado por esta r inelev ida ou excessi va men le !.axati ,
como nos casos de jnclllsITo de pe soas não sujeitas ao im
poslo, erro na designação das pes oas ou moradas, injusliç,a
na fixação do valor loca ti vo ou mudança de residencia ;

2. o Para remissão tolal ou parcial do imposto pedida por
molivo de perda talaI ou parcial das faculdade_ conlrillllin
tes, como nos casos de incendio ou outra circumslancia
ex ll'aordinaria atlendi vel.

Art. 30. As reclamações tenden~es ú exoneração ou r 
ducção do imposto, nos casos dO!l. o -l do arl.iO'o antecedenlr,
podem ser intentadas, durante o lançamenlo alé o dia 30
de Novembro, sob pena de não serem depois admittitla, .

. L o Fóra do prazo marcado neste artigo, nenhuma recla
mação será admittida pelos chefes <las Estações de al'l'eca
<lação, senão:

L o Por ordem do Ministro da Fazenda na CÚl'le Pro
"incia do Rio <le J:1Deiro e dos ln pectores das 'l'he oUl'<Jl'ias
na outras Província , no caso de incillente não pl'evislO,
justifica<lo perante as mesmas Autoridades;

2. o Pelas pessoas, que sem fundamen to aIgu 111 forem
colleclada~ para o imposlo pessoal, ou a quem por direito
competir °beneficio de restituiçãO;

3. o Pelos collecta<los, que forem comprehendidos no lan~

çamento depois de findo o processo, por qualquer cil'cums
t.ancia extraordinaria, devendo porém nesle caso as reclama
ções ser intentadas dentro do prazo de 30 dias, que fel'
marcado em a nota, de que trata o ar!.. 1l.r:;

~ 2. o As petições serão dirigidas ao chefe da Estação de
:lrreca<lação, instruídas com os documen los que os r cla
manles julguem a bem <le seu direilo, e entregues na mesma
as tação.

~ 3. o As rec1:lmações, i nformadas por escr ii lo pelos Lan
~':ldor('s, e pool' qUl'111 111 ais convir.r, .. el'Jo decidida:; arlminis--
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tr3 li vamen le, ria ndo-:>c o moli vo daf deci -ões fJ (Ia nelo as
mesmas reclamaçõc forcm julgadas improcedentes e cnlr 
gando-se aos reclamantes os documentos, que as acompa
nharem.

Art. 31. Das decisões dos chefes das E tações ele arreca
dação haverá recu·rso, no prazo de 30 dias, sem e1Jei to sus
pensivo, na conformidade dos arts. 28 do Decreto n. 02343
de 20 de Janeiro de 18õ9, e 60 a 67 do Regulamenlo annexo
ao Decreto n. O 2551 de 17 de :Março de '1860:

1. o Na Côrte, e Provincia do Rio de Janeiro, para o Tri
bunal do Thesouro aciollal;

2. o Ias outra Provincias, para as Tllesourarias de Fa
zenda, e destas p:tra o me mo Trihunal;

3. o Do Tribunal do Tl1esouro aciooal, para o Conselho
de E tado.

Paragrapho unico. A di posição deste artigo é extensiva
ao arbitramento do valor locativo (Lei n. 01507 <.le 26 <.le
Setembro de 1867, art. 10 ,. 1. O).

Art. 32. As petições para remi são do imposto, nos casos
do n. ° 2 elo arl. 29, poderão ser dirigidas em qualquer
lempo, ao Ministro da Fazenda na Côrte e Provincia do H.io
<Ie Janairo, e aos Inspectores das Thesourarias nas outra.
provincias, por intermedio das estações e repartições f1scaes
competentes.

ParagraplJo unico. As tleci. õe dos ln. pectore (lcão de
pendcntcs <l.t approvação do Iini tI'O da Fazenda.

CAPITU LO 1Y•

DO qE~PO E MODO D~ COBRANÇA.

At'l. 33. A cobra nça elo impo. to pe. oa 1 . rá rea I i.ada á
boca do cofrc das Estações dc arrccauação, das g hora da
manhã á 3 da tardc, precedendo annul1cios por edilaes nos
lu~ares do costumc c nas folhas publica :

1.0 os fi zes de Outubro c Novembro, se o imposto não
exceder de '121,000;

2." Em duas prestações iguaes, a 1.' nos mezes de Outubro
e Novcmbro, e a 2." nos de Abril e Maio,quando o imposto
exceder de 1_~OOO;

3,° Antes dos prazos marcados, se os collecLado assim o ljui
zerem, ou sendo necessario acautelar os dir itos ela Fazenda
Nacional por Jl1utivu ele abel'lur:J de fa!leneia ou de obito do
contribuin te. .
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Arl. 3.~. Todo;; o;; oUl'igado!-1 no impo, lQ, flll o não P;]·~,1

rcm den (1'0 dos rcferidos prazo, incol'l'rr{lõ n;] mn Ita de
fi "lo do valor rIo mesmo imposto (Lei n. O Hi07 de 26 dc Se
lelllbro ele 1867, art. 30).

Aquelles que não satisfizerem voluntariamente, serão exe
cutados pelo imposto devido e multa incolTida.

Art. 35. O imposto pessoa I não será considerado onU!-1 rra I,
nem o proprietario do prcdio responsavel pelo imposto úe
vida pelo inquilino.

Art. 36. A cobrança não realisada á boca !lo cofre podrrá
scr agenciada, antes do recurso ao meio executivo, pelos
Cobradores das Recebedorias. ou, nos lugare!-1 popnlosos, c
precedendo autol'isação das Thesoural'ias de Fazenda, por
"gentes do chefes das outras Est<lçõe fiscaes, ou dos The
lioureiros das mesmas Estações, onde o houver.

3 1. o Os cbefe da Estaçõe fiscaes, Oll os Thesoureir~s
serão responsaveis por estes agentes, de quem poLlerão eXI
gir fiança idonea-.

§ 2. o Aos mesmos agentes abonar-se-ha mctarle da multa
por elles arrecadada no domicilio dos contribuinte!-1, na con
formidade da circular n. o 37 de 30 de Setembro ele 1867.

§ 3. n O proelucto arrecadado pelos agentes sel'á entrclTu(';
onde houver Recebedorias, no ultimo dia util de carla se
mana, e nos demais lugares, nos prazos que forem marcados
pelos referidos chefe. Serãu apresentados ne se acto os co
nhecimentos em ser, reputando-se cobrados o que faltarem.

§ 4. o Os ditos agentes poderão ser despedidos pelo, chefe
(las Estações Jlscaes, quando estes assim o entendcrcm con
veniente.

Art. 37. O prazo da cobrança do impo!-1to no domicilio
rIos devedores será ann unciado por ed ita es dás Es tações de
arrecadação, afl'ixados nos lugares lo costume, e nas folhas
publicas.

Art. 38. No livro do lançamento do imposto serão in~
criptas as datas dos pagamentos e os numeras dos conheci
mentos de talão, que se extrabil'em, conformc o modelo
annexo n. o 3.

Art. 39. O expediente das Estações de arrecadação será
pro rogado, sempre que a amuencia dos contribuintes o tor
naI' necessal'io nos ultimas dias dos prazos marcados no
art. 33 para a cobrança do imposto.

Varagrapho unico. ~e. não obstante a prorog~çãode 1Iora,
alguns contri.buint~s deixarem de ser aviados por falta d~

tempo no ultImo dia do prazo, o chefe lia estação fi. cal fara
re·lacionar os seus nomes, a lhn de admÍ't,til-os ao pagamento

.!'.em multa até o dia ti do mcz seguinte, sendo a relação
a ig:ní\cla pelo chefe no me, mo eH" (Oc··. l~, o 2~:';1 c 11 g.
\lc 17 d~ larço üe 1800, arl', ü8 I ü9.).
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CAPITULO \ .

DA FISCALISAÇÃO E COl'iTAGILlD.\ DE.

ArL. 4,0. A fisc<llisação do Janç<llUento e do imposto pe~

~oal se f<lrá do mesmo modo estabelecido nos regulamentos
dos impostos lanç<ldos.

Art. 41. H<lverá par<l o expediente e contabilidade do
imnosto o seguintes livros:

1. o De Janr.amen lo (Modelo <lnnexo n. 03) ;
2. o De talões para <lS quitnções;
3. 0 De contas correntes dos v<llores entre!!lleS aos Cohra

flore e Ao-entes, o qual en'l <lberto, numera'do, ruuricado e
encerrado pelo chefe da Estação fi, r.a1.

Art. 4,2 A Recebedoria nn Côrte, c as Thesotll'nl'ias de
Fnzenda n<lS Provi ncias remetteráõ ao Tlle,Olll'O Naciona I,
I'onjunelamente comob11anço de cada exercicio. a est:ltis
lica do ím~)osto pessoal, com as observaçõB que lhes occor
rel'em (~lodelo nnnexo n. 04).

Al't. 4,3. A pOl'centa~em c mai desp zas do expediente
fia arrecadaçfio, administrnção e fiscali, ação, as épocas J1:ll'a
as entrega. do producto nrrecadado, e pre tação da~ conta;;
(los exnc.tOl'es respeeti vos. serão as mesma e, tabclecidas
nos regulamenlo fi caes cm vigor.

CAPITULO YI.

DISPO IÇÕES TP,ANsnOIH.\S.

Arl. M. Publicado o pre ente rerrulamenlo na côrle no
Dinrio 0lficinl, e na: províncias no perioclicos, que cos
lumão publicar os nct.os officiaes, as estações fisraes proce
dCl'áõ immediat:.lmente ao lançamento cio impo 1.0 para o
eorrcn te exercicio, obsenando as di posições do mc:>mo
regulamento.

AI'l. 45. O imposto corresponden te ao exercicio conen te
será parro alé o fim do mez de Junllo proximo fuluro, sob
pena de multa de 6 "I. (Lei n. o Hi07 de 26 ele Setembro de
1867 art. 30, e Circo n. o 37. de 30 do mesmo mez).

Arl. 4,6. As reclamações, ele flue trata o ar\.. 29 o. o i,..
poderão sel' intentadas até o fim rio mez de Junho.

Art. 4,7. O' Inspectores das Thesourarias de Fazenda po·
(lerão aulol'isar os chefes das Estações cle arrer.aclação para
rubricarem os livros nos lugares onde, pela di'tanc.ia em
1[lIe se acll:lrem das capilaes, fól' esta proridencia ne 'ossaria
para ex. 'cuçJu do' arts. 4,'1, e seguint.e. ,
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Dem'. n.· ,.03';» (te -.IS de Jnuch'o de :l8GS,

Havendo-se assignado em Berne aos 7 de Setembro de
1.867, entre o Encarregado de Negocios do Brasil na Confe
deracão Suissa e o Vice-Presidente do Conselho Feueral da
mesnia Confederação. uma Declaração que fixa a inte", r 
tação do aft. 9.° da Convenção Consular celebr;,da enU'0 o
Brasil e a Sui sa em 26 de Janeiro de '18CiI, e promulgada
pelo Decr. n.o 2D:J;) de 24 de Julho de 1.862: Hei por bem
mandar que as disposições da referiel:\ Declaração, que com
este baixa, sejão observadas e cumpridas como se contidas
fossgm no art. 9.° ela cilada Convenção, cujo sen tido e modo
de execução por etlas ficão elucidadog e fil'luauos.

João Lustoza ela Cunha Paranaguú, do Men Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra eill
terino dos Negocios Estrangeiros, as. im o tenha entendido
e faça executar com os despachos necessarios. Palaeio do Rio
de Janeiro aos 1.8 ele Janeiro de 1.8Ci8, quadragesimo setimo
da Independencia e do Imperio,

Com a rubrica de Sua ~hge. tade o Imperador.

João Lltstoza da Cttnha Paranaguâ.

Dcelal'arào do lu't. 9 _<l (Ia C,"n'c.III·ão COJl'iul:u' de 26 de
d;LUcil'O de 1SÚA entre o n;'asH c a Suíssa.

o Governo de Sua Magestade o Imperador 1I0 Bra~il e o
Conselbo Federal da Confederaçào SlI.issa, alJimacios do uesejo
ele pór termo aos conOicto" que appal'ccêl':io relativamenLe
;'\S attribu'ições conferidas aos Consulcs Suissos no Impaio
do Bra~il pelo art. 9." da Convenção Consular de gG de Ja
neir'o ele 1.86l, auLorisárão, de COIUIllUIll accórdo, os abaixo
assignados a fixal'em c1ellniLivamenle a inlerpretação do diLo
ar ligo pela soguin Le

DI<:CL.\nAç~O •

No caso de 11'1.0 r te de um subdit.o (I'essol'tis ant) de uma das
parte: cont.raclant.es no torritorio da outra, as alltoriclarles
JOl'ae Cl:Jmjlelenles dever'áã illlfllerJialamenle avi:;ar os Con-
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sules genes, Cpn ules ou Vicc-Consules, em c'lljO districto
OCCOtTCr o fallecimento, e e. les, por slla parI. , se forom os
primeiro. a saber <.\0 facto, dererau dar o mo mo aviso ás
autoridaLies locaes.

A admini. tra~rro e liquidação da ltcnnça ele um Stlisso,
fallN:ido no Brasil serão r guiadas do seguinte modo:

Quando um Sui. so fallecido no Brasil não tiver tleixado
s não herdeiros brasileiros, ou quando, com herdeiros suis.os
maiores, presentes c capazes, conconerem herdeiros brasi
lei 1'08 menores, ausen tos ou incapazes, o Consul suisso não
intervirú.

Quando, entre os hcrdeiros do Suisso fallecido no Brasil,
houver um ou JUai Sui. sos menores, ausentes ou incapazes,
terá o Con. uI a administração exclusiva da herança, se não
hOlllrer viuva ])rasileira cle origem nem herdeiro brasileiro
cabeç.a de casal, nem testamenteiro, nem llCrdeiros brasi
leiros menores, au nte ou incapazes.

Se, com um ou mais herdeiros suissos menores, au entes
011 inc:lpaz s, houver ao mesmo tempo, quêr uma viuva bra-
ileira de origem, quér um herdeiro bra ileiro cabeça de

casal, quér um testamenteiro, quêr um ou mais herdeiros
brasileiros menorcs, ;Jusentes ou incapazes, o ConsuI suisso
administrará a herança conjuT)Clamente Coam a dita viuva
br:lsileira, ou elito calJcça ele casal, ou elito testamenteiro, ou
() I'rpl'esenlélll te leg:1I dos el j los herdei ros brasileiros.

Fica cnlendido que aos herdeiros menorcs, l1ascidos no
Brasil cl pai suissos, será applicado o estado civil de Clt
pal ,Iú a ,'ua maioridade, de confol'midade com a lei de 1.0
de Setembro de 1.860, em reciprocidade da faculdade que
tem os Consules bra ileiros na Sui sa de allministrar e li
quidar ii herança de eus nacionaes nos casos :lnalogos.

Fica igualmente entenJiuo que o legatarios universae,
ou por tit.ulo universal, são equiparados aos hcrdeil'os.

Reciprocamenle a herança ele um Braslleiro faltccido na
Suissa serú administ.l'aua liquidada conforme as regras es
t.abelecidas pelo presente paragl':ll ho, no que 11ão forem con
trarias á lei suissa .

. Nos C.1S08 em que, nos termos elo paragTaI 110 ant.ecedent.e,
Ilver lugar a intervenção exclu. iva elo Con ui, deveráu os
Consule gera s, Consules e Vi e-Con ules:

1. o Pôr sello, quúr ex-01Jieio, quér a requcrim nto das
partr inlercssadas, cm l·oda:J mobília c papeis elo drfunto



prevenindo om anLicip3ção a autoridade 10c::1I compro
tente, que poLlerá as istir ao ácto, e até, se julO'ar conv'
niente, cruzar com os seus sellos os que houverem ido postos
pelo COIlSUI.

2, o Fazer tambem em presença da competente aut.oridatle
local, se esta entender que deve comparecer, o inventario
de todos os bens e objectos possuiuos pelo defunto.

§ /1" o,

Pelo que diz r speíl.o ti dupla operação da apposição dos
sello , que dever'a elrectuar-se no mais curto prazo., e ti
inventario, os Consules gel'aes, Consules e Vicc-Consuln~

ü-.a raõ, de accúrdo com a autoridade loca I, o uia e hora em que
ambas estas operações deveraõ ter lugar; o aviso do Consul á
autoridade sera feito por escripto, e esta accusaril a recepc:.ão.
Se a autoridade local não comparecer, apezat' UO convite que
lhe tiver sido feilo, os Consules procederaõ sem demora, e
sem mais fonnalidaue, ás uuas supracitadas operações.

Os sellos duplos postos pelo Consul e pela autol'idade local
só serão levantados ue commum accórdo, Toda via, se o Consul
ueixar uecorrer quinze dias sem chamar a autoridade local
para levantar os sellos, e"ta lhe pedirá por escripto que lixe
dia e hora em que essa operação ueverá ter lugar, e elle ac
cusará recepção uo aviso que houver recebido; se o Consul
lião responder no termo ue oito dias, ii ;Jntoriuade local pro
cedera sem demora, e sem mais formaliuade, ao levantamento
dos seBos e ao inventario.

R ~' oCJ D.

Se o fallecimento se der em uma local i,l:u] e onde não haja
agente consular da nacionalidade do defunto, a autoridade
local dará disso parle immediatamente ao governo, e proce
derá á apposição dos scllos e ao inventario dos bens da he
rança. O governo avisat'á a autol'idade consulal'lJo districto l

a qual poder:! comparecer no lugar, ou nomear, sob Sua res
ponsabilidade, um agente para liquidar a hel'ança. Entrc
tanto continuara a autoridade local a admini traI', alTecadar
c liquidar essa herança até á chcgada do Consul ou do agenle
nomeado ad !wc pelo Consul, o qual proseguil'á cntão na li
quidação, se ella não estiver terminada; e se j:! o estiver, a
autoridade local lhe entregará o prou.ucto liquido ua herança.

~ 6. o

o.~ Consules geraes, Consules c Vice-Consules, nos casos
cm que, nos lermo do paragrapllo segundo) IlIes compele



cxclusiramente a aUlIlini:tl'açJo c 1irIUiu']ção das heranças,
farão proceller, de conformidade com aS leis e usos do paiz,
á venda de todos os beus mureis ua lJcrança susceptiveis de
deterioração, e arrecadaráG o producto da venua. Poderão
administrar e liquidar pcs:>oalmenLe, ou nomeai', sob .sua.
responsabilidade, um agente para aLlministrar e liquidar a.
herança. Receberau as rendas, alugueis e quaesquer rendi
men tos vencidos, cobraríõ aS qua nLias devidas á herança,
receberãO o producto da venda dos bens movei:> e da dos im
moveis, no caso ue haver sido esta .autorisada pelo Juiz, pa
garáõ aos credores, darão qui tação aos devedores, c cumpriráõ
os legados.

A herança assim liquidada sera dividida entre os herdeiros,
de conformidade com a parLilha que será fcita pelo Juiz com
petente, o qual nomeará, se houver lugar, peritos para a
avaliação dos bens, formação dos quinhões c designação das
tornas.

Em caso nenhum os Consules serão Juizes das contestaçães
relativas aos direitos dos herdeiros, coUações ã herança, le
gitima e terça. Estas contestações serão submettidas aos
tribunacs competen tes.

<J 7. °

Se sobrevier alguma questão, quér 'n tre os co- herdeiros,
quêr entre os herdeiros e terceiros que se julguem com di
reito contra a herança, esta que 'tão deverá ser devolvida aos
tribunaes competentes, figurando o Consul, nos casos em que
elle administra só, nos termos do 2.°, como representante
da herança. Proferido o julgamento, o Consul deverá exe
cutai-o, se não tiver por conveniente appeLlar, ou se as
partes se não houverem accommodado amigavelmente, pro
seguindo depuis, de plano, na liquidação que havia sido sus·
ponsa, emquanto se aguardava a decisão do tribunal.

§ 8. °

Os di tos Consules geraes. Consules e Vice-Consules serão
obrigados a mandar annunciar a morte do fallecido em uma
das gazetas do seu districto, e não poderão fazer entrega da
herança ou do seu prod ucto aos legi timos herdeiros ou aos
seus procuradores, senão depois de pagas todas as dividas
que o defunto tiver contrahiJo no palz, ou depois de haver
decorrido um anno da da ta do fallecimento, sem que se tenha
apresen tado recfama((ão al.g-uma contra a herança.

Antes de qualquer distribuição aos herdeiros do producto
da herança devel'áõ pagJ.l" os direitos do 'l'hesouro.

A. 20
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A autoridade local é a lInica competente para proceder á
abertura do testamento. Se dur:mte a ai posição dos selias,
ou feitura do inventario, o Consul achar um testamento,
descreverá a forma ex terior delle no seu processo verbal, o
rubricará peran te as pa r tes in tere sada s e presen tes, o porá
debaixo de sello, e dará parte ao Juiz I,enilorial competente,
para que elle abra o testamento segundo as fórmas legaes.
Se o testamento do defunto estiver depositado no Consulado,
o Consul promoverá a sua abertura pelo Juiz territorial. As
questões de validade do testamento serão submettidas aos
Juizes competentes,

§ lO.

Quando houver lugar a nomeação de um tutor, ou de um
curador, o Consul promoverá, se por outro modo não estiver
providenciado, a mesma nomeação pela autoridade local
competen te.

§ i l.

Se ao tempo do fa llecimen to, os bens ou pa rte dos bens de
urna herança, cuja administração e liquidação per tenção ao
Consul, nos termos elo § 2. o, se acharem embargados, penho
rados ou sequestrados, o Consul não poderá tomar posse dos
ditos bens, antes do levantamento do embargo. penhora ou
sequestro. O Consul terá o direito de ser ouvido, de velar
conjunctamente com o tutor na observancia das formalidades
legaes, e se a execução se e/fectuar, receberá o remanecente
do producto da venda. Se durante a liquidação feita pelo
Consul, nos termos do § 2. o sobrevier um embargo, pellbora
ou sequestro dos bens ou parte dos bens da di ta herança, o
Consul ou o agen te nomeado por elle para liquidar a herança
será nomeado gua rda ou deposi lario dos bens embargados,
penhorados ou sequestrados.

§ 1.2.

Os Consules geraes, Consules e Vice-Consules, ainda mesmo
no caso em que o §:l. o lhes concede a faculdade de in tervir
nas heranças de seus nacionaes, não poderão pór sellos nem
inven taríar os bens de s us nacionaes fallecidos depois de
haverem sido declarados fallidos. A administl'ação e liqui
dação desses bens serão feitas conforme as leis especiaes do
paiz.



Fica entendido que o Consul conserva sempre o direito de
velar, a bem dos menores e com os tulore', em que sejão
preenchidas as formalidades exigidas pela lei.

13.

Os Consules geraes, Consules e Vice-Consules, mesmo no
caso em que o § 2.0 lhes concdde a faculdade de intervir nas
heranças de seus nacionaes, não poderão pôr ellos, inven
tariar, administrar, nem liquidar os ben. de um seu nacional,
que pertencer a uma sociedade commel'cial. Serão obrigados
neste ponto a se conformarem, quér com as disposições espe
ciaes e!"tipuladas no contracto de sociedade, quêr com as
regras estabelecidas pela lei commercial no paiz. Se a socie
dade continuar' depois da morte do socio, o Consul receberá
para os herdeiros as partes dos lucros que lhes couberem;
se a sociedade fôr dissolvida por morte do dito socio, o Consul
deixará liquidar a sociedade por quem competir, e receberá
sómente a parte liquida que pertencer á dita herança.

Fica en tend ido que, nos casos previstos pelo presen te pa
ragrapho e pelos dous precedentes, o Consul tem sempre ()
direito de velar, a bem dos menores, no cumprimento das
formalidades legaes.

§ 14.

A superveniencia de herdeiros' maiores e capazes durante
a liquidação começada pelo Consul, nos termos do ~ 2.", não
faz cessar os poderes do Consul, senão quando não houver
mais um só incapaz ou ausente entre os herdeiros, por cujo
interesse elle intervinha; se os ditos herdeiros se tornarem
todos maiores e ca pazes an tes de finda a liquidação, e se elles
se apresentarem todos, quêr em pessoa, quêr por pl'Ocura
dare, será o Consul obrigado a entregar-lhes toda a liqui
dação.

§ 15.

Nos casos em que a administl'ação e liquidação se fizerem,
em commum, nos termos do 2.°, pelo Consul e a viuva, 0W
o cabeça do casal, ou o testamenteiro, ou o representan:te
legal dos menores ausentes ou in,capazes, cujos j'n-teresses
não estiverem sob a protecção do Consul, todos os 3GtOS de
apposição de sellos, inventario, administração e liquidação,
deveráõ ser feitos em commum, funccionando o· Consul e a
viLrv<J, ou o cabeça de casal, ou o testamenteiro, 0U o repre
seu tau te legal do" ui tos menores atê a partilha defmitliva..
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como dous liquidadore>; rncarregadQ~ (b liquidação da mei:ma
sociedade; nenhuma desobriga será valiosa so não estiver
revestida das duas assigna~uras.

§ 1G.

Se os herdeiros fOl'em todos maiores, capazes. presentes e
da nacionalidade do Consul. poderão .. de COmmum accordo,
encarregar o dito Consul de administrar, liquidar e mesmo
partilhar os bens da herança, Mas, se a herança compre
11ender immoveis situado~ no paiz será chamadoum tabellião
ou escrivão (notaire Ol~ olficier publique) competente do Ingar,
para assistir ao acto rle partilha amigavel, e assignar com o
Chanceller, sob pena de nullidade.

Os Consules gerar , Con~1l1es e Vice-Consule~ respectivos
terão além di. to o direito de receberem em sua Chancellaria,
a retlllCrimento de lodas as p:Jrtes inlel'essadas, qualquer acto
de partilha :Jmig-avel de uma herança de seu nacionaes,
com tan to que todos os herdeiros sejão ma iores, mesmo quando
llOuver entre os herdeiros ~Il bd itos do pa it onlle elles resi
direm, uma vez, bem entendido, que e sa partilha só diga
respeito a bens situados no territorio da nação a qu per
tencer o Con uI ou Agen te peran te quem fOr fei ta.

Os traslados ues tes a~ tos de parti Iba, devitlamen te legal i
sados pelos Consules gerélPs, Consules o Vice-Consulos, e sel
lados com o sello de seu Con~ulado ou Vico-Consulado, farão
fé em Juizo perante todos o 'fribunaes, Juizes e Autoridades
do Brasil e da Suissa, e terão respectil'é101r.nte a mesma força
e valor que lerião, se fo ~em pas~atlos por Tabelliães e outros
Escrivães competentes do paiz, uma vez que eSses actossejão
lavrados confonuo as leis do EstJl10 a queo Consul peTlenCel',
e que tenhão sido submet lido-c; préviamen te á~ forma Iidades
do. sello, ao registro, insinuaçãl} c qnae. quer ontras forma
lidades que regem a riJateria no paez.. cm quc o a to de· por
tilha deve scr execu tado.

1.7.

Sc a.lJ·erança de um subdilo (1'1'.~"o·l·tiss(fI1l)dn uma da~ cIua.
partes contl'aclantes, fallecido nb intestrtlo no tClTilOrio da
outra, se tomar varra (I'íent à tombl'r f'n r!psJufI'I'1! ce) , i.'to é,
se não houver nem conj ugo sohre. iVeD te nem hcrc!'ci 1'0 em
g}'áo success ivet, e~~a hera nça·, Lan to moyC' I romo i'illlDov'l,
deverá ser devgfvida ao Estaó'o em cujo territorio tivel'
morrido o dito suTJd.ito (ressortis~(mt).

Depois da apposição dos. r-Ilos, o JUIZ I ITilorial exigirá
do Conslll cm nome elo E~t.aclo o inventario dos ben~ elo de
fURtO. Tre._ anl111l1eio:, serào pulJlil'aci'os . un:cssivam 'nle por
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diligencia do Juiz territorial, de tr08 em tres mezes, nos
jomaes do lugar em que a successão se houver aberto, e nos
da capital do paiz. Estes annuncios deveráõ conter o~ nomes
c prenome!' do defunto, o lugar e data do seu nascimento,
se forem conhecidos, a prolissão que ex.ercia, a da ta e lugar
de sua morte. Annuncios semelhantes serão publicados, á
diligencia do Jui7. territorial por intermedio do Consulado
Brasileiro na Suissa, ou do Consulado Suisso no Rio de Ja
neiro, no!' jornaes da cidade mais vizinha do luO"ar do nasci
mento do defunto. O Con uI procederá á administração e á
liquidação da herança, segundo as regras estabelecidas pela
Convenção. Se, pa~sado dous annos, contados do falleci
menta, não se tiver apresentado nem herdeiro, nem conjur;e.
quér pessoalmente, quér por procurador, o Juiz territorial
ordenará por uma entença, que será intimada ao Con ui,
a entrega ao Estado. O Con ul entregará então á Fazenda
Publica todos o objectos e valores proveniente. da herança,
c bem a~sim todos os documento relativos á administração

as contas da herança. A administração da Fazenda Publica
10mará posse della, ficando obrigada a dar conta aos herdeiros
ou cOlljuO'es que possão depois apparecer, em conformidade
com a lei do paiz. ,

Ta I é a interpretação que os O'o"e1'11os do Brasil e da
uissa declarão, de commUTIl accordo, dar ao art. 9. o da

COIlV nçào de 26 de Janeiro de t 61, e que d'ora em diante
servirá de reO'ra na applil.'ação do di to artigo.

Em fé do que os abaixo a. si;{Jl;Jdo assiO'nárão a pre ente
declara ão, e nella puzerão os sellos de sua arma..

Frito e expedido por duplicata, cm Berne, ao 7 de e
lembro de 1867.

(L. S.) J. C. dI' Yillc/lpl/I'e,

Encarregado de Nego io. do Bra iI.

(L. .) Dr. J. Dnli=,

Yice-Pre" id n te do Con lho Federal.

A". n.O 2«; de 2S de .JUDeia-o de :I.§G~.

Em solução ás duvidas su!'ciLadas pela Recebedoria do Rio
de Janeiro, em omcios n. os 79 e 170 de 10 de Ma io e 27 de
Outubro. d 'claro a V. S., para o devido r.onhecimcnto, c
a fim de qu' o faça ·on. lar úqu 'lia fi partiçãu:
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LO Que o abatimento de fi "lo de que trata o art. 00 do
Reg. de Ui de Dezembro de 1.860 é relativo sómente á taxa
das heranças partilhadas até a data da sua publicação, se
os respectivos devedores comparecerem espontaneamente a
pagar a referida taxa;

2." Que no caso do mesmo artigo não são devidos os juro
do art. 4:9; ficando a Recebedoria autorisada para prorogar
o prazo, a q\Le elle se refere, atê o fim de Junho proximo
futuro; e

3. 0 Que a excepção prevista na 2." parte do art. 24: do
ci tado Regulamen lo comprehende o caso em que o tempo
para a prestação das contas testamentarias fdr prorogado
pela autoridade judiciaria.

Decr. n: o !l10z» de ~~ de Fevereiro de :1888_

Visto o art. 51 ~ 1.4: da Lei de ir> de Novembro de 1831. ;
3. o da de 12 de Outubro de 1833; 37 ~ 2. o da de 3 de Ou
tubro de 1.834; H ~ 7. o da de 27 de Setembro de 1860; 34:
§~ 33 e 39 da de 26 de Setembro de 1.867, relatiYos á con
cessão de terrenos de mar'inha e outros de dominio publico,
de accrescidos natural ou artificialmente, e para aterros ou
obras particulares sobre o mar, rios navegaveis e seu braços;

Reconhecendo quanto é importante semelhante concessão,
a qual, além de conferir direitos de propriedade aos con
cessionarios, torna os di tos terrenos prod ucli vos e fa vorece,
com o aurrmento das povoações, o das rendas publiGas;

Attendendo á necessidade de regular a fórma da mesma
concessão no interesse, não só do dominio nacional e pri
vado, como no da defeza militar, alinhamento e regularidade
dos cáes e edificações, servidão publica, navegação e bom es
tado dos portos, rios navegaveis e seu braços;

Tendo Ouvido o parecer das Secções reunidas de Fazenda e
de Marinha e Guerra do Con-elho de E tado; e

Usando da faculdade qU.e Me confere o art. 102 § 1.2 da
Constituição;

Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. 1.. o A concessão directa ou em hasta publica dos

terrenos de marinha, dos reservados para a servidão pu
blica nas margens dos rios navega veis e de que se fazem os
navegaveis, e dos accrescidos na tura I ou ar ti licialmente aos
ditos terrenos, regular-se-lIa pelas disposições do presente
Decreto.

§ 1.. 0 São terrenos de 1na1'inha todos os que banhados
pelas aguas do mar ou dos rios navegavci vão até a distall-
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cia de lJ braças cr:l.\'eiras (33 metros) para a parte de terra,
contadas desde o ponto a que r,hega o preamar médio.

Este pon to refere-se ao estado do lugar no tempo da exe
cução da Lei de Ui de Novembro de 1.831, art. 51 ~ 14: (Ins
trncçôe de i4 tle Novembro de i832 arL 1., O)

§ 2, o São terrenos resel'vados para a servidão publica nas
margens dos rios navegavei e de que se fazem os navcga
veis, todos os que banhados petas aguas dos ditos rios, fóra do
alcance das marés, vão até a distancia de 7 bracas craveiras
( :15,4 metro") para a parle de terra, contadas desde o ponto
médio das enchentes ordinarias (Lei n." 1.507 de ~6 de Se
tembro de i867, art. 39).

§ 3. o São terrenos accrescidos todos os que natural ou ar
tificialmente se tiverem formado ou formarem além do ponto
'determinado nos ~~ LO e 2. o para a parte do mal' ou das aguas
,dos rios (Res. de Con . de 31. de Janeiro de 1.85'Z e Lei n.O
:1H4 de 27 de Setembro de i860, art. H ~ 7. O)

~ 4, o O limite, que separa o dominio maritimo do do
minio fluvial para o efIeito de medirem-se e demarcarem-se
lõ ou 7 braças conforme os terrenos estiverem den.tro ou
f6ra do alcance das marés, será indicado pelo ponto onde as
.aguas dei xarem de sei' sa Igadas, de um modo sensivel, ou não
houver depositas marinhos, ou qualquer outro facto geolo
gico, que prove a acção poderosa do mar.

§ Õ, o Ao Ministro da Fazenda na Côrte e Provincia do
Rio de Janeiro, Guvido o Mini tro da Marinha, e aos Presi
dentes nas Províncias, ouvidas as Capitanias dos Portos, e
com approvação tio Ministro da Fazenda, compete fixar ore·
ferid0 limite, ficando todavia salvos os direitos de ter
ceire.

Art. 2. o Os requerimentos para concessão de terrenos ac
ere ciclos natural ou artificialmente ou para aterros e
quaesquer obra. particulares sobre o mar, rios navegaveis
e seus braços (Leis de 12 de Outubro de 1833, art. 3. 0

; n. o

{H4 de27deSetembro rle 1860, al'L 1.1 § 7. 0 e n. o 1501
de 26 de Setembr'o de IR67, art. 39), serão dirigidos na
r.ôrte ao Ministro da Fazenda, e nas Provincias aos Presi
dentes, por intermedio das Camaras l\1ul1icipaes dos respec
tivos districtos.

~ L o Os pretendentes instmiráõ os seu requerimentos,
além dos titulas e documentos, que entenderem a bem de
seus interesses, com a planta demonstrativa (la extensão e
confrontação dos terrenos ou dos aterros ou obras, que ten
cionarem fazer, especificando a sua natureza, e o modo c
prazo de levaI-os a elTeito.

~ 2. o As referidas plantas cleveráõ sei' traçadas na es
cala de i :200, os detalhes de 1.: iOO, e os perfiz e córtes de
:1: !'i0, referindo-se ao metro, e bem assim indicar os plano~
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e projectos de obras publicas geraes, provinciae e muni
cipaes na localidade.

Art. 3: As Camaras Municipaes, logo que forem apresen·
tados os requerimentos, examinal-os-bão, e'pecialmente
sob o ponto de vista do alinhamento e reftularidadc dos cáes
e edificações, da servidão e logradouros publicas, ou de outros
interesses muni 'ipaes, informando circul1lstanciadamente
a tall'espeito ao Ministro Lia Fazenda na Côrte, e aos Pre
sidentes nas Provincias, e emittinuu a sua opinião sobre a
possibilidade e van tagen da concessão.

Paragrapho unico. As Camaras Uunicipaes terão muiLo
em aLtenção os planos e projectos de obras geraes, provin
ciaes e municipaes ou 10gradoul'oS publicos estabelecidos ou
qUf\ seja conveniente estabelecer na localidade.

Art. 4. 0 O Ministro da Fazenda na Côrte e Provincia do
Rio de Janeiro, e os Presidentes nas demais Provincias, re
quisitaráõ, estes á respectiva Capitania do Porto, e aquelle
ao Jlfinistro da Marinha a declaração, de que trata o art. 13
do Regulamento de 19 de Maio de 18~6, a bem da navegação
e bom estado dos portos e dos estabelecimentos navaes e dos
rios navegaveis e seus braços, ouvindo tambem o Ministro
da Guerra, ou a primeira autoridade militar nas Provincia'
no interesse da defeza do Imperio, quando os terrenos
estiverem situados e os aterros e obras tiverem de fazer-se
nas proximidades das for talezas e es ta belecimen tos mi
litares.

Art. 5. 0 Ouvidas as autoridades, de que tratão os artigos
antecedentes, e informados os requerimentos, com audiencia
a final dos Procuradores Fiscaes, pelas Repartições de Fa
zenda, a cujo cargo se acharem os Proprios Nacionaes, o
Ministro na Côrte e Provincia do Rio de Janeiro, ouvido o
Tribunal do Thesouro Nacional, e os Presiden tes nas demais
Provincias, podGrão, segundo a localidade e as circumstan
cias, conceder ou não os terrenos e aterros, como entende
rem convenien te, observando porém no caso de resolverem
concedei-os, as regras sobre as preferencias estabelecidas no
art. 16, impondo as condições, que parecerem vantajosas
para aprovei tamen to dos terrenos, mas deixando sempre
safvo o prejuizo de terceiro.

Paragrapho unico. Sendo o terreno pretendido por mais
de um individuo, que não tenha a seu favor o direito de
preferencia garantido pelo art. 16, ou dado o caso de perda
do mesmo direito na fórma do art. 18, o domínIO util do
terreno será posto em hasta publica, nos termos do art. 34
~ 37 da Lei n." 1507 de 26 de Sdembro de 1867, perante o
Tribunal do Thesouro Nacional na Côrte e Provincia do Rio
de Janeiro e a:; Thcsourarias ue li'azenda nas demais Pro·
Y incia .
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Ar\.. G. ° DeI ibcralia :I concessão, pl'oceder-sc-ha á medição
e uva Iíução dos terrenos accre cidos ou da área, que tiverem
de occupar os aterros e obras, correndo as despezas por conta
dos pretendentes, e devendo attender-se na avaliação,!a
favor dos que as honerem feito ou emprehenderem, ás
bemfeítorias e aos aterros e obras, que tenhão dlldo ou derem
maior valor aos terrenos, a fim de se marcar o fôro nos ter
mos da leO'islação em vigor.

Art. 7.° Concluída a medição e avaliação, de que trata o
al'líg-o antecedente, a ecretaría da Fazenda e as Secretarias
das Thesourarias, precedendo deliheração superior, expedi
Táõ os ti lutos ue conce são, devendo er assignados, estes
pelo Mini. tro da Fazenda na Côrle e Provincia uo Rio de
Janeiro. e pelos Presiden tes nas demais Provincias.

Art. 8.° A. plantas, a que se refere o art. 2. 0, serão ar
chivadas 113' Repartições do Thesouro e Thesouraria de Fa
zenda a que pertencerem o neO'ocios relativo aos Proprios
Nacionaes, lançando-se nos Livro respectivos a data da con
cessão e do titulo, o nome do conce sionario, e os esclareci
mento' necessario para a LOdo o tempo se verificar a exten
são do terrenos e 'uas onfrontações, ou a dos aterro. e
·obras concedidas.

L° A alteraçãe propo tas na informações das Auto
ridades e Repartiçãe , sendo approvada , e as que tiverem
lugar quando se resolver definitivamente sobre a c~nce'são,

erào indicadas na plantas pelos Engenheiros das mesmas
Hepartições.

§ 2. 0 As partes interessadas poderão, independente de
i'equeriOlento, rxtrallir cópia das rr.fCJ'idas plantas, para o
que lhes serão franqueadas nas Repartições de Fazenda, sob
a responsabilidade dos Empregados, que tiverem c3rgo ele
guardai-a .

Art. 9.° As élisposi.çães dG artigos precedentes são ex
ten ivas ao requeriment'0s:

1.0 Para concessão de terreno" propriamen te de marinha
(art. 1.0 , L 0), que não se acharem comprehendidos no
<listricto do Municipio da Côrte:

2. ° Para concessão de terreno; si tuados 11a zona da servi
'dão publica dos ries navegaveis e de que se fazem os nave
gaveis (art. L0 ~ 2.°).

Art. 10. Os aforamentos de terrenos de marinha compre
~}endidos no dis-lricto da Côrte e·do mangne vizinho á Cidade
Nova (Lei de 3 de Outubro de 183~, art. 37 2.°) conti
'nuaráõ a ser feitos }Jela .mm." Camara l\1unicipa.\ da Côrte, c
submetticlos á approvação do Ministro ela Fazend1ll; o qua,l,
a ~e~peito cios terrenos de marinha, .ouvirá préviame!lte o
.MInIstro da Guerra, quando se derem as circHmstancJas da
.parte final do art ,~,o: e o da 'larinha, para o eITrito do

A. 21
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ál'L :13 do Regulamento de 19 de .Maio de 1846, sendo neces
sario.

. § L o As plantas dos terrenos de marinha e do mangue,
exl1ibiélas na conformidade do aI' t. 2. o ~. 1. o e 11, serão 'ar
cbivadas no Thesouro na ReparLição a cujo cargo estiverem
os Proprios Naciomes.

§ 2.0 Os titulas de. aforamento dos referidos terrenos con·
tinuaráõ a ser expedidos pela Ilfm. a Camara Municipal.

Art.H. A primeira transferencia dos terrenos de ma·
rinha, ou nas margens dos rios, ou accrescidos si tuados na
Côrte e Provincias, que se tiver de eiTectu(}r depois da pu
blicação do presente Decreto por titulo dependente de licença
do -senhorio directo, será precedida de apresen tação da planta,
de que trata o art. 2 o, por occasião de requerer-se a refe
rida licença.

Paragrapho un ico. EITectua ntlo-se a transfel'encia por ti·
tulo testamentaria, ou successivo, alI outro, que não dependa
de licença do senhorio directo, os tel'l'enos não serão averbados
em nome de quem os houver adquiritlo, sem a exhibição da
referida planta.

Art. 12. As disposições deste Decreto, na parte relativa
aos que emprehenderem- aterros e obras sobre o mar, rios
navega veis e seus braços, comprehendem os (lue, tendo con·
cessão legitima para os ditos ..'1 terras e obras, quizerem fazer
uso della depois da sua pu bl icaçâll.

Paragrapho unico. Nas concessões fei tas sem onus de furo,
g\lardar-se-hão as clausulas respectivas.

Art. 13. As Companhias ou Emprezarios, singulares ou
collectivos, de obras publicas geraes, provinciaes ou muni·
cipaes, de navegação, ou quaesquer outros que tivel'em ob·
tido concessão de terrenos <le marinha ou nas margens dos
rios, ou accrescidos e aterros,- Dcão obrigados no prazo de
seis mezes, con tados <la da ta da publicação de~ te Decreto, a
apresentar á Camara Municipal do districto, para ser trans
mittida ao Ministro da Fazenda na Côrte, e aos Presidentes
de Provincias, a planta dos terrenos de que e achão de posse,
com as precisas declarações da extensão e confrontações na
fórma do art. 2. o

Paragrapho unico. A disposição deste arligo é extensiva ás
concessões, que d'ora em diante se fjzerem ás referidas Com
panhias ou Emprezarios, contando-se o prazo de seis mezes da
data da publicação dos actos legislativos ou executivos em
que se tiverem concedido osierrenos e aterros.

Art. U. As Repartições de Fazenda, a cujo cargo estive
rem os Proprios Nacionaes· depois de ouvidas as autoridades
competentes, na conformidade dos arts. 4. o e tO in timaráõ
pessoalmente, sendo possivel, e por edi.tal de 30 dias os pos
seiros confinantes e outros intrressados para dentro de um
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prazo, que pollerá sei' pl'orogado, reclamarem perante o Mí·
nistro da Fazenda na Côrte e Provincia do Rio de Janeiro, e
os Presidentes nas demais Provincias, o que entenderem a
bem de seus direitos, sob pena de perda da prefere"ncia ga
rantida pelo art. i6.

~ L· Os posseiros, confinantes e outros interessados po
derão, não obstante a disposição deste artigo, oppôr-se á
concessão, declarando os motivos e exhibinJo os prQcisos do
cumento', perante as Camaras Municipaes, e até o fim do
prazo mat'cado peran te os Presidentes de Provincias e o Mi
nistro da Fazcnua.

§ 2.· Fica especialmen te recommendado ás Camaras Mu
nicipaes, Capi tanias dos Portos, Repartições de Fazenda e
ou tras autoridades, por occasião da remessa dos requerimen tos
á Autoridade Superior, informarem ao Ministro da Fazenda,
e aos Presidentes das Provincias sobre os litígios, de que ti
verem conhecimento pendentes de decisão do Poder Judicial
entre os pretendentes, e os posseiros, confinantes, ou quaes
quer interessados a respeito da propriedade, servidão ou
posse nos terrenos e sua, bemfeitorias, nos atenos e quaes
quer outras obras, ou de direitos resultantes da natureza
do local.

Ai't. i5. São da competencia exclusiva da jurisdicção ad
mini tratíva as questões:

L o Sobre a validade da concessão em relação ás formali-·
dades do presente Decreto, intorpretação do titulo e cum
primento das condições impostas pela Administração aos
concessiona r)os.

2.•. Sobl'e o direi to de preferencia á concessão garan tido
aos posseiros e outros confrontantes dos terrenos lat'ts. i5,
H e 18).

3.· Sobre a avaliação dos terrenos, feita por arbitras,
para o pagamen to de fóro (Instrucções de i4 de Novembro
de 1832, aI' t. 10). .

§ L· As questões, de que tratão os nOs. 1.· e 2.· deste
artigo serão decididas pelo Ministro da Fazenda l1a Côrte e
Provineia do Rio de Janeiro, e na3 demais Provincias pelos
Presidentes, com recurso para o Conselho de Estadt'> (Re
gimento de5 de Fevereiro de i812, arts. 45 e 46 e Aviso de
H: de Janeiro de i850).

~ 2.· As questões, de que trata o n. ·'3.·, serão decididas
pelo lIfinistro da Fazenda na Côrte e Província do Rio de
Janeiro, e pelas Thesourarias nas demais Provincias, com
recurso para o mesmo Ministro e deste para o Conselho de
Estado, nos termos do paragraplJo anterior.

~ 3.· As deliberações do :Ministro da Fazenda e dos Prc
siden tes nos casos dos ~~ L· e 2.· serão precedidas de
aucliencia do Tribunal do Thesouro Nacional na CÔ1'le e Pro-
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vincia do Rio de Janeiro, e das 'Fhesoural'ia nas Gemai
Provincias,

Art. 1.6. Tem preferencia á concessão dos terrenos de
marinha., e outros, a que se refere o presente Decreto:

1. o Nas suas respectivas testadas e frentes, os que ahi
tiverem egtabelecimentos de sua propriedade, como tra
piches, armazens e outro semelhantes'; dependentes de
franco embarque e de embarquo.

2. o Nas me mas circum" tancias os posseiros, na suppo i
çâo de lhes pertencerem os terrenos, e fazerem parte ue
suas fazendas, s i tios, ou outras propr iedades con tiguas.

3. o Os que tiverem arrendado ou aforaclo os terreno·,
como parte de sua propriedade, em con urrencia com ar:
reruhtarios ou foreiros, ainda que estes tenMo hcmfeitoria '.

4. o Os po 'eiros de terrenos contigua" a terras deyolu
tas, havendo lJemfei toria .

Paragrapho unico. Se a fórma do littol'al do mar ou m:trgem
do rio por sua curvatura ou outra circumstancia não permitLir
que a conces ão seja da extensão correspondente á testada
ou fren te, poderá conceder-se o terreno proporciona lmeu te
;cos confinantes, ou reservar-se para uso COlllmUl1l dos
mesmos confinantes ou para logradouro publi(;o, como rór
ma-is conveniente.

Art. i7. Apreferencia, de que trata o artigo precetlentc
não tem lugar a respeito dos terrenos úe marinha, ou nas
margens dos rios ou accrescido , não occupauo~ ou possuido ,
quando estiverem oontiguos a estrada, rua ou outro caJUi)lho
de servidão publica.

Paragrapho uuico. Em igualdade de circumstancia., ,'>erão
preferidos os proprieLarios dos terrenos fronteiros, que pe
garem do lado de terra com a mesma estrada, rua ou caminho
publico.

Art. 18. Resolve-se a preferencia pela perda do direito,
findo o prazo do art. 14, sem reclamação, opposição ou pro
testo perante a Autoridade administrativa competente, salyo
havendo litigio sobre a propriedade, servidão ou pos, e.

Al't. 19. As questOes sobre propriedade, servidão e po. se,
ainda que resultantes da natureza do local, ou fundadas em
concessões anteriores, são da competencia r.xclusiva dos
Tribunaes.

§ 1. o O :rtlinistro da Fazenda na C6rte e Provincia do Rio
de Janeiro, e os Presidentes nas demais Provincias, não
obstante qualquer litigie, farão d'emarcar competentemente.
o pon to de onde se devem con tal' as 15 braças, que coos
ti tuem a zona da l1w'l'inha, ou a·s 7 braças da servid·ão publica
nas margeus dos rios, mas suspenderáõ a concessão ou a ex
1edição elo titulo até decisão final perante os Tl'ibunaes.'

:' ':!. li. medição e demarcação dos terrenos de marinha c;
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outro", d que tl'ata o pl'esent Decl'elo, é da atlribllição ex
clusiva da auloridaue admini trativa. Nenhuma duvida Oll
opposição, que occorrer enll'e os concessiona rios, posseiros
ou pretendenles, e quaesquer pessoas, que por serem coo"
Jinan les, ou por qua lq uer ou tI'O motivo, llueirão obsla r,
poderá impedir ou suspender a diligencia tia medição e de
mil I'cação, n'em mesmo quando se <l'presen te de 'pacho de·
dualquer Autoridade, que não seja do Minislro da Fazenda
na CÔrle e Provincia do Rio de Janeiro, e dos Presitlente
qas demais Provincias, ficando salvo os direitos de proprie
ande particular, DOS termos desle artigo.

3. o As queslõe , a flue s refere este artigo poderão ser
julgada pela Autoridade judiciilria ainda depoi da conces ão
ou exprdição do título. OMini tro da Fal':enda, eo Pre iden
tes de Provincias, decillindo o litigio, resolveráõ como 1'Ól'
de justiça obre a concessão, declarando-a de nenhum etreito,
quando esta providencia deva ter lugar em vi ta do julgado dos
'1'l'ibunae, sobre a questão de pl'opriedade, servidão 0\1 posse.

Art. 20. As Capitanias cIos Portos e as Gamaras Munici
paes, e las na' rúrmas de suas Po turas e aquellas na do seu
Regulamento, não consentir:iõ qllae quer con. tmcções, ater
ro e obra 30bre o mal', rios nayegavei e seu. braços, ou
sobre os terrenos do domin io pu blico, cIe que tra ta o presen te
Decreto, sem conce !'ão ou contra o modo e condições autol'Í
sada' na licença' das Camara Municipaes e declarações da
Capitanias do. portos, fazendo-se 100'0 efTectivas contra os
ll'ansgres ores as penas de mulla c demolição das obra',
comminadas no me mo Regulamenlo e Po luras.

DCClO, no" .J,11.3 de ~ dc ;Ulll"~~O ele 1.SGS.

Attendendo a nec s idade de prevenir os conf1ictos que se
podem dar en tre a Fazenda Gera I e Provincia I na arrecadação
do imposto da tran missão das heranças e legados de apolices,
e fixar regras pa I'a a mesma arrecadação, e tendo ouvido a
Secção de Fazenda do Gonselllo de Estado: Ilei por bem, á
vista do art. 20 da Lei n. o 1.507 ue 26 de Setembro do anno
passado, Decrela1' o seguinte:

Art. 1..0 O impo to da tran missão das heranças e legados
~Ofls'tslellte em apolí'ces da divida publica fundada e seus
Juros per tencerá exclusivamen te á renda geral, qualquer
que seja o domicilio uo clefunto.

Paragl'apho unico. Das heranças e legados comistentes em
apolices }Jrov i ne iaes não ~e cobrarú o impo Lo para a renda
geral.
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Art. 2.· O pagamenlo do imposto podcl'ú ter lugar na
Estação Fiscal do distl'icto em que se achar a Repartição que
tiver a seu cargo a trallsferencia das apolice , ou em que se
proceder ao inventario dos bens do fallccido testado ou in
testado.

Art. 3.· Nenhuma transferencia de apoliccs, por titulo
successivo ou testamentario. se elTectuará na Caixa da Amorti
zação, nas Caixas Filiaes e '!{hesoural'ias de Fazcnda, sem que
conste o pa~amento prévio do imposto da herilnça e legado.

Art'. 4,." Nenhum pag-amento de juros de :lpolices se rea
lisará do i.. de Julho de 1868 em diante na Clixa ue Amor
tização, nas Caixas Filiacs e The80urarias de Fazanua a
procuradores, sem que apresentem certidão de vida dos
possuidores, salvo se a existencia destas constar dos docu·
mentos para esse 11m exhibidos.

Paragrapho unico. A certidão do vida 13roà'uzirá e/feito por
dous annos.

Art. 5.· As Repartições e Funccion3rio. Publicos Gerae
e Provinciaes nos actos de seu orticio fi. cali 'arúõ o pagam /lIa
dos impostos devidos lanto á Fuzenua Genl! como á Proviu
cia I, da transmis ão de apolices, .por ti tu lo succe i vo ou
testamen tario.

ArL. 6.· O imposto de que tratão os nrLirros antecedentc~,

será cobrado d3S heranças e legados dos fallecidos testados
ou inteslados depois tIa publicação do presente Decreto no,
periodicos, 8m que se publicarem O' acto otnciacs na Côrte
e Provincia.

DcCl'. n.· 1.1129 de 2S de JI,U'ço de .1888.

Usando da autorisação do art. 18 da Lei n.· Hiü7 de 26
de Setembro de 1867; Hei por bem Ordenar que para a
matricula geral e arrecadação da taxa dos e Cravos se ob
serve o Regulamento, que com este baixa, assignado por
Zacarias de Góes e Vasconc.ellos, do Meu Conselho, Senador
do Imperio, Presiden te tio Conselho de l\Iinis tl'OS, Ministro
e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda e Prc
siden te do Tribunal do Thesouro Nacional, que assim o
tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro,
em vinte oito de Março ae mil oitocentos sessenta e oito,
quadragesimo setimo da Indepcndencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.

Zacarias de Cóes c Vasconccllos.
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Rf"llllament!, Jll'1'3 arrec:\.laç,'to lIa 'nxa .1M: f"<;('ral'os} :l que
.!lll\ refet·c o " ...·t·ct" JI. 4'121) tlesta tlala.

CAPITliLO r.

DA ~1.\TRlCULA DOS ESCIU vo..

Art. L" 1'ollo os r cravos rcsidcntes na~ cidades, Yilla
c povoaçGe , ainda que não Lr.nl1ão a idaL1e fie 12 annos,
c f('jão ou não matr~ ulado actualmente, serão dadosá ma
tricula no deeur o do mezes de Julho c Agosto dó cor
r nLe anno.

Para lT rapl10 unieo. Para e le fim publicar-se-hão ditaes
ria: Hepartições al'!'t) MIadoras do imposto, com anticipação
de trinta dias pelo menos.

Art. 2.° A nova matricula comprehcouerá:
. r. No Municipio ela Cdrte o escravos residentes dentro
dos limites da cidade e da legua além da demarcação, e
l1em assim nas pov'Ouçôes fóril des referidos limites;

II. Na- Prov incias os escravos residen tes nas cidades,
villas e povoações.

§ LO Os limites da cidade e da legu·a além da demar
cação, no l\Iunicipio da CMte, serão o cle ignados para a
robrança da decima urbana nos termos do Decreto n.O 4ü9
de ft. de Junho de 1845.

§ 2.° O limites das cidades e villas nas Provincias ~erão

demarcados de 5 em 5 anoos, a contar de Junho proximo
futuro, por uma commissão composta L10 chefe da Estação
IIsca I, e dous cidadãos resiL1en tes no lugar designados pela
Camara Municipal.
. § 3.° Os limites das povoações serão demarcados, no

1I1esmo per iodo :
1. No l\Iunicipio da Côrte pela commissão de que trata

o Decreto n. ° 4,Q9 de 4, de Junho de i8M;, podendo o Ad
ministrador da Recebedoria ser substituido por um em
'pregado, que elle designar, e o Vereador da Camala pelo
cjdadão, que a mesma Camara nomear;

11. Na- Provincias pela commissão de que tuta o § 2. o

§ 4. U Os escravos empregados na vida marítima, que não
:fizerem parte da tripolação das emba rcações de barra fóra,
'Considerão-se residentes nos lugares onde forem domici
liados eus dono 1 ou a pessoas que o tiverem sob sua
lldmini. tração.
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At'L, 1." ão s~rão comprehcnLliJo" na matricula:
1. o 05 'e cravos que tran itarem ou se demorarem na

cidadeli, villas e povoações com passaporte ou guia das au
toridades competen te5, sem de tino de nellas residirem'
salvo se a demora exceder o tempo do passaporte ou guia,
ali passar de seis mezes;

~. o 05 que se acharem nas prisões e depositas publico.
Art". 4:. o Incumbe a matricula:
1.0 Aos respectivos propr'ietarios, quando residirem na

mesma cidade, villa ou povoação da l'esidencia do e
cravos:

2. o Aos que, sendo moradores nas referidas localidades,
os tiverem de pessoas de fóra dellas, empregados n.o seu
erviço ordinario, ou sob sua administração por aluguel,

consig-Hação, deposi to ou qua lqnel' outro ti tulo.
Art. 5. o Todos 03 senhores e outros mencionados no

art. 4. 0 deveráõ apresentar uma relação datacla, e por
'elles assignada, dos escravos sujei tos á ma tricula, com
declaração de sua morada, e do nome, naturalidade, idade
sabida ou presumida, côr e alicio dos mesmos escravos.

Art. 6. 0 A' vista das relaçúes, de que trata o artigo an
teceden te, far-se- ha a ma tricula no livro competen te, se"
gundo o modelo annexo a este Decreto.

Paragrapho unico. As mesmas relações dcverãõ ser nu
'meradas e rubricadas· pelo chefe da e tação fiscal, á medida
que forem apresen tadas; e, depois de feita a matl'Ícula, en
cadernadas e remettidas, na Côrte e Provincia do Rio de
Janeiro ao Thesouro Nacional e nas demais Provincias ás

'Tbesollrarias de Fazenda, para erem presentes aos empre-
gados a quem competir a tomada d:lS contas e para qualquer
ou tro eITei to leg-al.

Art. 7. 0 De 5 em ti annos a contar do L o de Julho pro.
ximo futuro, será renovada nas estações fiscaes a matri
cula dos escravos, consistindo porém este processo em trans
portarem-se para novos livros, independente de re,laçã&

'ministrada pelos 'contribuintes, os escravos illscriptos na
matricula, que não tiverem sido eliminados legalmente a
requerimen to de parte.

Art. ·8. o Ficão obrigados na época da renovação da ma
tricula, no decnrso dos mezes de Julho e Agosto, a 3pre
sentar rela'ções pela maneira estabelecida no art. 5. \ as
pessoas que, residindo fóra dos I imi tes das cidades, villas
e povoações, ficarem c{)mprehendidas nos mesmos limites
em consequencia de novas demarcações.

Art. 9.° Conclmda a matricula de cada quinquennio far
se-hãO nella os additamentes e alterações, que forem oe
'Correndo, á vista das l'eclamações dos donos ou adminis
tradora dos escravos, justificÍldas e at.tcndid~s pelas auto-
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l'idades cutnl'ctt.:lltcS. Ar rIJa 1'-. c-lia talJllJcm na matricula
a DluflaJlça ue re 'idencia dos cOlllribuinte , lluando con'tal'
na~ e Lacõe- fi'cae .

I\1'L ... 1~O. ALé o fim elo m z ue Junho de cada anno, 0'
dono' de e cravo:> e mais pessoas de ign:Jdas no art. 4.",
ileveráõ n treO'ar nas estações fiscaes dc(;\arações assignadas

j u. tiJlcadas ua' alterações pl'ovcnien tes de acquisição,
tmil ferencia de dominio ou de resid encia, aIfonia, mar Le
ou outro motivo, que possa inlluir no l:Jnçamento da taxa
do exercicio se.O'u in te.

Pal'agrapho unico. QuantIo a alterações oecorrerem no
dito mez poderão er manife. tada cm Julllo, prouuzindo
nos Le ca o os me mos enei to ..

AI' L. U. O dono ou admini"trador de escr:lI'os ujei to
:i matricula, que o não manifesLar nos Lermos dos art .
1.0 u 8. o, ou não requerer no prazo do art. :lO a in "crip
ção dos que adquirir paI' nascimento, compra on outro ti
tulo, on lhe forem remettic10s para vender ou ter sob sua
admini tração, incorrerá na mui ta de 40~)OOO a 100i~000. de
cada um, qualquer que seja o modo por que o facto con tal'
á repartição de ill'l'ecadação, c c1e 10~000 e o escra vo não
tiver completado doze annos.

Paragrapho unico. A dispo ição de te artigo não é ap
plüiavel ao caso em que, <luhando-se o e cravo matriculado
na estação do lugar de sua residencia, e passando a fnovo
dono ou administrador, deixar este de requerer a transfe
reneia da ma tricula no referido prazo.

Art. 12. Os donos e administradore inconeráõ na multa
de 100~OOO de cada escravo, quando se verificar serem
fal as a l'elaçõe, que derem para a matricula nos termos
do Ul't. 5. o e 8. o, e a declaraçõe, que fizer m egundo
o di. po to no art. 10.

C PITULO II.

DO LA. ç.<UIE. 'TO E COBIU.'I'ÇA DA T.\X.\.

Art. 13. A taxa do escravos, é:
1. o De 1.0$000 na cidade do Rio de Janeiro;
2. o De 8 000 nas cidades capi taes dasProvinoia do Rio

de Janeiro, Bahia, Pernambuco, S. Paulo, S. Pedro, l\1a
I'anhão e Pará'

3. o De 6$000 no districto da legua além da demarcação
da cidade do Rio de Janeiro, e em todas a. outra cidade ;

4. o De 4S000 na villas poyoaçõc..
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P'u'agI'apho unico. São isentos o . cravos que não Liv -
rem a idade completa cle doze :1I1nos. ,

AI't. H. °lançamento fal'-se-ha á vista da matricula, de
vendo· comprehender o e cravos, que tiverem completado
doze annos;

E' contl'ibuinte a pessoa que tivel' dado os eSCl'avos á
matricula.

Al't. n. A cobrança da taxa terá luo'aI' á boca tlo cofre
nos mezes de Janeiro e Fevereiro, excepto se o contribuinte
quizor pagar antes desse tempo, ou fÔl' necessario acau
telar os direitos da Fazanda Nacional por causa de obito
ou de abertura de fallencia.

0" collectado , (fue não pagarem no dito prazo, incoI'
reI'i,õ na multa de 6 % (art. 30 da Lei n. O 11507); e os
que não satisfizerem voluntariamente serão executados pela
divida do imposto e multa.

CAPITULO III.

DAS RECLA~I.\ÇÕES E RECUR os.

At·t. 16. As reclamações contra o lançamento pollarão
ter lugar:

1. o Para exoneração do imposto, exigida pelo collccLado
por estar indevida ou excessivamente taxado, como no
casos de inclusão de escravos menores de doze annos, ou
tributados com taxa maior do que lhes competir, segundo
sua residencia constante da matricula;

2. o Para exoneração da taxa de escravos que, tendo ad
quirido a liberdade ou falLecidô, forem incluidos no lan
çamen to por falta das declarações, de que tra ta o ar Lo 10.

Art. 17. As reclamações devem ser dirigidas ao chefe
da repartição fiscal, por meio de reque'rimen to, duran te o
exercicio atê o fim do mez de Junho.

Paragrapho unico. FÓTa do prazo marcado neste artigo,
nenhuma reclamação será admitLida, senão:

i. o Por ordem do Ministro da Fazenda na Côrte e Pro
vincia do Rio de Janeiro, e dos Inspectores das Thesou
rarias nas outras Provincias, no caso de incidente não
previsto, justificado perante as mesmas autoridades;

2; o Quando fôr in ten.tada por pessoa que sem funda·
menta algum tiver sido collectada, ou a quem por direito
compelir o beneficio de resti tuição.

Art. 4.8. Haverá recurso:
1. o Dos actos ele designação dos limites das cidades, villns
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e povoaçõe , na Côl'le e Prov incia do R ia d Janei 1'0 para
o Ministro da Fazenda, e nas outra:. Provincias para os
Inspectores das Tllesourarias, e de l,es para o mesmo .Mi
nistro;

2. o Das decisões contenciosas dos chefes da. repartiçõ
fi cae , para as The ouraria lie Fazenda e 'fribllnal do The
souro Nacional, na fõnua das di posições em vio·ol'.

Paragrapho unico. A petiçãe erão apresentadas á au-
toridade de cuja deci ão se recorrer, dentro do prazo de
trinta dias, sob pena de perempçâo lia recurso.

CAPITULO IV.

DI PO lÇÕES GEnAES.

Art. UI. No r,a. o de transferencia de propriedade o novo
dono do e cravo não .lica re pon avel pela taxa, que seu
antecessor tiver dei~ado de pagar.

Art. 20. Na Recebedoria da Côrte não erá rec 'bido o
imposto de tran missão de pl'ppriedadc de e cravo matri
culados, dos quaes se deva taxa, sem que a mesma e teja
paga.

ArL. 21. A autoridades judiciaes mandaraõ levar em
conta, no preço dos escravos arrematados ou alienauos poe
qualquer outro acto judicial, a importancia que os arre
matantes e outros adquirentes pagarem de taxa dos mesmos
escravos, para ter lugar a cobrança do imposto de trans
missão na fórma elo artill'o preceliente, ainda que a mesma
taxa comprehenda outros escravos, por se acharem ius
criptas am uma só matricula.

Art. 22. Não será admittida cm juizo acção alO'uma,
que verse sobre escravo sujeito á matricula, sem que se
mostre que o mesmo se acha ma triculado e delte . e não
deve taxa.

Art. 23. Os Tabelliães e Escri vães não la vraráõ e crip
luras de contractos, nem extralliráõ cartas de arrrJmatação,
adjudicação, formal de partilhas e quaesquer outros titulo.
concernentes a escravos sujeitos á matricula, e as autori
dades policiaes e criminaes não darão passaporte, guias de
mudança, ou ordens de solLUl'a para os mesmos escraVO"
sem que conste que :,e achão matriculados e delle se llão
deve taxa. .

Art. 24:. As autoridades c omciaes publico., que infrin
girem a. di po. ições do ar\;, ~3, incol'l'er<\ã na mulla (lc
·0·"000.
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l't. 2:1. A imposi .ão ua. pena. omminadas no pr-
;ente Decreto é da competencia elos Chefes das Repartiçõe'
de arrecadação. eguin 10- e a fórma do processo pres(jripto
no art. 74, do Regulamento annexo ao Decreto n. o 2551
de i7 de 'la rço ele 1860.

Art. 26. Ficão revogadas a di po ições em contrario.

cc... Ii.· JUS. de G de j611aio de :8.§GS.

Usando da autori ação conferida pelo al'ts. 27 e 31 ela
Lei n. o H)07 de 26 le Seternbl'o de 1867; Hei por bem
Ordenar que na cobrança das multa, que farão applicarla
á recei ta geral pela réferida Lei, se observe o Regula
mento que com este baixa, assignado por Zacarias de Gúcs
e VasconcelIos, do' Meu Conselho, Senador do Intperio,
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secre
tario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente do
Tribunal do Thesouro Nacional, que assim o tenha en
tendido e faça executar. Palaciv do I\io de Janeil'o, em
seis de Maio de mil oitocentos sessenta e oito, quadra
ge:imo setimo da Independencia e do Imperio.

Com a l'ubrira de Sua Magestade o Imperador.

ZaC{LTia.~ de G61" e Ya concello.~.

Regu1:lJncnto :I que se refcre o UCCl'. ]),.0 418-1 des~a .lata.

Art. LO A certidões das acta dos Tl'ibunaes do Jur ,
Camaras .l\'lunicipaes, Jun ta de qualificação, Mesas e Col
legios EIeitoraes; as cópias authentieas das deliberações
dos Mini. tros de ESlado e dos Presidentes de Provincia,
ou das deci õe de quaesquer outras Autoridades adminis
trativas ou judiciarias, singulares ou collectivas, por que
conste a imposição de multas, que, nos termos do art. 9.7
da LCl n. o Hí07 de 26 de Setembro de 1867, devão ser
applicadas á Fazeuda Publica, serão remettidas pelas men
çionadas Autoridades:

i. o Na Côrte ao Thesouro, e nas CapiLaes das Provincias
(I. Thesourarias de Fazenda;

~,o No outros Município ás Eslaçõe. Fiscae do disLrict.
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Par(l<tl'apho uni(;o. As certidões e cópias <.tutheuticas, de que
(rata este artigo, terão força de sentença para a eobrança
da multas.

Art. 2. 0 Recebidos os do umentos eomprobatorios da im
posição de multas, as Repartiçõe Fiscaes promoveráõ a
cobrança amig<Jvel dentro do prazo de 60 dias.

Art. 3. o Findo o prazo do artigo antecedente, as multas
não sati fei tas serão in5criptas nos livros competentes do
Thesouro e Tl1esouraria. de Fazenda, expedindo-se logo
:15 certidões precisas pa ra a cobrança execu tiva pelo Juizo
do Feitos.

P.1rall'rapho unico. A Estações Fiscaes, a ryue se refere o art.
1.0 n. 02, findo o dito pr<JZo, e não tendo sido paga as multas,
envial'áõ na Provincia do Rio de Janeiro ao 'flle80uro, e
nas demais Provincias ás 'file ourarias de Fazenda, os do
cumentos precisos para a inscripção da divida e sua co
brança executiva.

Art. 4,. o O pagamento das multas, quér amigavelmente,
quêr pelo meio executivo não obsta á restituição de parte
ou de toda a importancia no caso de relevação ou reducção
decretadas pelas Autoridaues competentes administrativas
ou judiciarias.

Paragrapho unico. E tas Autoridades tra nsmittiráõ logo â
Estações Fi cae a cúpia authentica das decisões, contendo
relevação ou reducção das multas, para etIectuar-se a res
tituição ou pro eder-se como de direito fOr.

Art. ti." A disposição do art. 27 da Lei n. O :1507 de
26 de Setemhro de 1l:l67 não alterou o disposto na legi~

lação a tê en tão em vigor a respei to da execução, liqui
dação, commutação e outras providencia concernentes ás
multas imposta como penas pecuniarias no Codigo Cri
minal e leis respectiva .

~ L o Feita a liquidação das multas a que e refere este
arligo, e não havendo commutação, a sua cobrança, bem
como a das multas de policia administrativa geral e dis
ciplinares, eiTectuar-se-ha nos termos do presente Regula
mento.

§ 2. o As attribuições que competião aos Procuradores
das Camaras, por serem applicadas em beneficio elos cofres
municipaes, serão exercidas pelos Procuradores da Fazenda
na Côrte e Capitaes da. Provincias, e pelos Collectores
c mais Ag-entes fiscaes no outros c1is tric tos (Dee. n. o ~9~
de itl de l\1arço de i8~9, ar ts. 7. o, 9. u e 23 )., .

" 3. o O::. depo 'itos de moeda, ti tulos ou valores que. se
elIectuavão na. Camaras lHunicipaes para caução elo pa
gamento das multas, serão feitos nos cofres elo depo ito
publico na Côrte e Capitaes das Provincias, e nas EstaçÕe.
Hs ae no ontros distl'ictos (D c. cito art. 18).
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ArL. 6. o As dispo içàes úo presente Regulamento não
C'omprehendem:

1. o As multas, que por Lei tiverem applicação especial
a certo e determinado fim ou a instituições pias;

2. o As multas (jomminadas nas leis e regulamentos pro
vinciae e municipaes

. A~·. «~e ~9 de Jhdbo de .iSSS.

Sua l\1agestade o Imperador tendo em vista a informação
prestada pelo Presidente do Tribunal da Relação da Côrte:
Houve por bem, de conformidade com a pt'a xe deste Tribunal,
decidir o seguinte:

3.° Nas appellações do Juizo da Provedoria deve ser ou
vido o Desembargador Procurador da Corôa, Soberania e Fa
zenda Nacional, que na 2." instancia é o representante da
mesma Fazenda, e tem a obrigação de fazer proseguir a.
causas em que clla por qualquer maneira intervenha, como
determina o Av. n." 293 de 22 de Março de 186:1.

Ch·c. n.O 1.2 de :lU de l\\.Iarço de :l.SG9.

o Visconde de ltaborahy, PresidenLe do Tribunal do T11e
. ouro Nacional, em virtude da Impet'ial Resolução de ComulLa
da Secção de Fazenda do Conselho de Estado, rela ti va á
duvida proposta pelo Co]JecLor das Rendas Geraes de Nova
Friburgo em allicio de fi de Novembro ultimo, sobre a intel
ligencia da disposiOão do art. 2.° n.o 2 ~ 3.° do Regula
mento de 28 de Março do anno passado; declara aos Srs.
Inspectores das Thesourarias de Fazenda, para seu conheci
mento e devidos elfeitos, que no termo-povoações-da citada
disposição só devem ser compl'ebendidos para o lançamento e
cobrança da taxa de e cravos, de que trata o art. 18 n." 4,
da Lei n." 1Õ07 de 26 de Setembro de 1867, as que tiverem
pelo menos vinte cinco casas habitadas e approximadas umas
das outras; sendo este o numero minimo que fica adoptado
como base para o referido lançamen to.

ViSCOIlr!f de /[abornli!f.
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Usa nela da attribuição conferida pelo art. 28 ua Lei n. ° 1507
de 26 de Setembro de 1867, e T ndo Ouvido 11 Secção de Fa
zenda do Conselho de Estado, Hei por Lem OrcIenar que na
<It'l'ecadação elo impo to ub titutivo da dizima ele chancel
laria eob eneo Regulamento, que com e lebaixa,a-~ignado

pelo "\ isconde de lLaborahy, Conselbeiro de E tado, Senador
do Imperio, Presidente do Con elho ue 1\1inistros, :Minisl.ro e
Sccl'el.al'lo de Estado dos Negocios da Fazenda ePresidentedo
Tribunal do Thesouro Nacional, que a sim o LenIJa entendido
e faça executar. Palacio do H.io de Janeiro, em vinte de lar.o
de mil oito enLo c cnla e nove, quadl'agesimo oitavo da
Independcllcia e elo Imporio.

Com a rubrica de Sua Mage. taLie o Imperauor.

Yí:condc de Ilaborally.

Ileglll:unento llar:, a ::l1'recatlac:ào do iml)osto substitulivo d:\
dizima de chanccllal'ia, :l quc :>0 I'CI'CI'O II Dc(,reto n.o 433l'
dest:\ Ilata.

Ar!.. 1.0 O imposto substitutivo da dizima de chancetlaria
continuará a ser cobrado na razão de 2 "/o elo valO!' da
demanda.

Art. 2. 0 E' devido:
1. ° Da demanda propl'iamen te dita.
2. ° Da reconvenção.
3." Dos emhargos de terceiro enhor e po suidor, ou po -

suidor sómente.
4. o Dos ar tigos de preferencia.
Ar t. 3. 0 Excep tuão-se:
1.0 As acções meramente preparatorias, preventiva e a e-

cm'atorias.
2.° As cIos Juizos Ecclesiastico .
3.° As dos Juizos Criminaes e Policiaes.
4.° As dos Juizos de Paz.
5.° As dos Juizos Arbitras.
6.° As ~entenças de condemnação de preceito.
7. ° A desappropriaçõe.
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Art. !f." (~ozuo llo isellr'ITn da Ji:úllla:
1.0 A Fa7,etllla Nacional; PrOVill(;ial ou JHulJit;ipal.
2." Os Procuradores da Coróa o o ua Fazenda rubI ica.
3. ° Oe; Promotores ue resíduo .
4. ° A Casas ele mi ericordia c de 'aridade.
:>.0 Os que defendem. sua liberdade.
6.° As pessoas miseraveis., isto é, dignas de 1'a,or, como

orpbãos, menores, pobres, loucos, viu vas e seme111antes.
'7.° As her,lJ1ças jacentes.
Art. 5.° Os autores <.leveráo tieclarar logo no t:omeço das

demandas o valor da cau a ; e, em falta de declaração, "er[l
e:te determinatio antes do pagamento do imposto ou por
at'cordo das partes, ou por arbitras doe nomeação do Juiz, que
ex-omcio manuará proceder aos termos e diligencias nece 
'arios para esse fim.

Art. 6.° O imposto serú cobrado antes de. e proferir f:U
lença flna!, ali. de se julgar a!O'uma excúpção, desistencia,
composiçãc ou transacção que ponha termo á demanda.

Paragrapho unico. Cobrar-se-\la o imposto da importancia
pedida na acção cumulativamente com a das reconven~ões e
preferencias, se as bouver.

Art. 7." Pagal-o-ha quem tiver intere e no andamento
do pro 'osso ; en trando porém a sua importancia 'omo cu. tas
a !Ia vor do vencido na devida proporc;ão.

Art. 8." No concurso de rodores ou proferoncias, o cou
cunentes são reciprocamente autores e réos; o aS mesma
regras se observaráõ a seu respeito.

Art. 9.° Dar-se-1M restituição do imposto:
1..0 Se o processo rÓI' declarado nullo por sentença passada

em julgado, e de que não caiba mais recurso;
2.° Se o vencedor que houver pago o impo to não puder

havel-o do vencido, por não ter es te bens sufficien te para a
solucão·

3. ü sé já houver sido pago uma vez pela me ma parte.
Art. iO. Não e cobrarú 100'0 o impo to, e averbal'- e-ha

para ser cobrado do vencido, que não fór i. ento, no. c.aso do
art. 4.° .

Paragrap\lo unico. Tambcm será averbado no 'aso do
artigo an teceden te n. o 2 para ser cobra lo elo ven ido a todo
o tempo.

As averbações nos casos do art. 4.° serão feita nos pro
prios autos pelo E crivão; e no do art. 9.° n.o 2 pela Re
partição encarregada da arrecadação.

Art. U. Os Escrivães remetteráõ annualmente, no mez
de Janeil'o, ú Estação fiscal relações especificadas do im
posto averbado, que esteja no caso de ser cobrado, por haver
passado em julgado a respectiva sentença, e dellas se extra
hiráõ certidõe~ para a cobrança xeculiva.
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1\1'l. 1.2. Conlinúa cm yigor m tllllo (fuc nü fOI' oppostt)
ao pr smt Hcgulamenlo a anterior lrgis!:lção sobr o im
11oslo ubslitntivo ua dizima de hancellal'ia.

ArL. ~u. Fi ão revogadas as disposiçG S ('lll contrario.

II\m. eExm. r.-OJuiz de Dir~jlo la 2.' yara i'le~l:l côrle
em Gorreição, a t tendendo a que, por força do Dcc. n. o -1225 de
20 de Ago '10 de 1864, devem todas as corporações de mãc
morta que adquirem bens de raiz na conformidade da 0l'C1el1.
Liv. 2. 0 Til. 18 ~ Lo albeal-os e converter seu proelucto em
apolices da divilla publica dentro d 6 meze., contado:, da

LIa entrega determinou ao juiz provedor d re~iduos e ca
p J!a. cru fize:>"e cumprir strictamente aqllella dispo ição,
apprehendendo para o Est:ldo, nos termos da mesma OrcJ 'no
in pI'. todo o hcn de raiz que fossem encontrados flira
da~ condirue do De reto.

Em on: 'qucncia ue"ta uclermina(iio, o (Iito JuizProvct1or
mandou qne a ll'mandade de . [jO'llel e AII11:ls da frcguf'zi:t
do anti silllo acramel1to da antiga Só 'xl1iiJisse os titulos
dos bens por ella adqu iddos e convertesse em apol icr.
dentro de G mezes ontauos da sua entrega o producto C!a
quelle para cuja aCQlli i(ão não tivesse licen(a do poelrr
legi la ti vo.

A lrmancladc, não tendo encontrado cm sen archivo livro
ou documento por onde pude_se mostrar omo houvera uma
ca a sira na rua do Sabão apre enlon certi Ião do Thesonl'o
Tacional, da qual v(}- a que j,l a pos uia el11 1808, al1no LIa

creaçâo da dccima urbana.
Indo os papeis com vis~a ao Dr. Procurador dos Feitos,de

clarou e le ser indi pensaval a exilibição 10 titulo e da li
cença réO'ia na forma da ci t. ord. e dema is lei de amoi'
tização, ob pena de jlllgar- e a Irmandade incut'sa em com
mi~ o. OJuiz Proveuor confoi'Jnou-sc om este parecer.

Sciente do despacho a IrmandaLle dirigio-s ao governo
em 20 de Noyembro uItimo.

ODec. n. o 1.225 de 20 ue Agosto de 1864 autorisou o go
verno a conceder ás corporações lic.ença para auquirirem OIL
possuirem por qualquer titulo ben" de raiz para os I1ns que ü

especificou, e hem assim determinou qne os por ellas auqui-
ridos na conformidade ela Ord. Li 1'. 2. 0 Ti l. 18 ~ L o 1'0. sem
alheados no prazo de ü mezes conLados de sua entrega, con
'ertendo-se o seu producLo em apoli es da uivida publica
sob as prnas da mesma 01'd.: cx.cep Iuou, porl:m, os prrd io"

9"
~. -~
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e terrenos neceSSal'i03 para o serviço das dilas corporaçõe.,
e os que constituião o seu patrimonio, isto é, adquiridos
até então por titulo legitimo.

As decisões do governo, explanando a doutrina do Decreto,
firmárão: que os bens de raiz, adquiridos pela corporações
de mão-morta depois que começou a vigorar o cito Dcc.,
devem em geral ser allleados convertendo-se seu producto
em apolices intransferiveis da divida publica; que estão
isentos desta regra os que com prévia licença do qovemo
forem destinados a algum dos mistéres alli indicados, ou ao
serviço das corporações, e mais os que cons ti tuião o re 
pectivo patrimonio ao tempo da promulgação do Decreto,
pois ficárão resalvados pelas palavras finaes deste, e podem
ser, independentemente de Iicença, conservados ou permu
tados por apolices (art. 44 da Lei n. ° 360 de 18 de Setembro
de 1845~ ; tendo havido portanto perdão de commisso para
os legi timamen te adquiridos, em cuja posse e tavão as refe
ridas corporações por mais de anno e dia.

A conversão em apolices do producto dos bens de raiz,
adquiridos pelas corporações na conformidade da Ord. Li v. 2.·
Til. 18 ~ 1.0 e alheados no prazo de 6 mezes contados ele sua
entrega, só é obrigatoria tratando-se de bens cuja acquisiçãe
realisou-se depois da promulgação do Decreto citado.

No in tui to de acau te\ar piei tos odiosos, com perturbação
da mansa e pacifica posse em que es.tavão as corporações de
mão-morta até 1864, de bens immoveis adquiridos por titulo
legitimo, segundo a legislação que então vigorava, o legis
lador sabiamente estabeleceu a excepção contida nas palavras
finaes do Decreto n.o 1.225, a exemplo do que dispõe a Ord.
Liv. 2.· Til. i8 ~ 3.°

Convindo que estes principios sejão respeitaclos emquanto
não fór publicado o necessario Reglllamen to para boa exe
cução do referido Duc. n.o 1225 de 20 de Agosto de 1864,
rogo a V. Ex.. se digne de providenciar como para tal fim
entender conveniente.

Deus Glla rde a V. EX.-Paulino José Soares de Souza..- A' S.
Ex. o Sr. José Martiniano de A\encar.

Usando da au tori ação conferida pelos ar te. ii e 3i da
Lei n.° 1507 de 26 de Setembro de 18ü7, e Tendo ouvido a
Secção de Fazenda do Conselho de Estado: Hei por bem que
na arrecadação do imposto sobre industrias e protl,sões se
execute o Regulamento, que com este baixa, as ignado pelo
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rl:,conde de Ilaboraby, Conselheiro de Estado Senador do
Imperio, Ijresidente do Con elho de Ministros, 1I1inistro e
'ccretario de Estado dos Negocios da Fazenda e Presidente

do Tribunal do The ouro Nacional, que a sim o tenha en
tcndido e faça executar. Palacio do lUo de Janeiro, em vinte
tres de :Março de mil oitocento sessenta e nove, quadra
gesimo oi ta vo da lndepenclencia e do Imperio,

Com a rubrica de Sua Mage tade o Imperador.

ri 'cO/ule de llalJoralty.

Regulamenlo a que se refere o Decrelo acima.

CAPITliLO r.

!':lO UlPO TO SOBnE 1~9USlnu E PROFI SÕES, SUA QUOTA E ISEr\ÇÕES.

Art. L o O imposto de indu tria n' profissões, que, na
conformidade da Lei n,· 1.507 do 20 de etembro de 1867,
, ub, ti Luc o de loja, O' de casa de moda, o de moveis e
de ou tros genero fabricados no c trangeiro, o de Despa
cbante , Corretores c A~entes de leilões, creados pelo Alvará
de ~O de Outubm de 1.812 2,·, Lei de 21 de Ou tubro de
1.8'1:3 e pos teriorcs disposições, é devido por todo o naciona1
uo estrangeiro, que exercer no Imperio industria ou pro
fi são, arte ou oflicio, que se não comprehender nas i en
çõe , de que trata o art. /1" o deste Regulam ato.
- Al't. 2, o O imposto compõe-se de taxas lixas e pl'opQr
cionaes;

A taxa lixa, que n5.o excederá de 2:000 000, tempot' ba e
a natureza e las e das indu tria e- profissões, e a· im
porlancia commercial das praças c lugares, em que forem
exercidas, c, quauto aos estabelecimento indu'triaes, o
numero de opera rio , fomos, alambiques e outros meios de
produccão .

A taxa p~'oporcional, que não excederá de 20 "lo, tem por
1)as80 valor locativo do predio ou 10f.:al, que servir para o
cxercicio de industria ou prolissão, comprelLendidos, quanto
am~ estabelecimento induslriaes, lo€lo' os·m io matcrine
de producc;ão ;
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Sociedade anonyma, ou Companhias pagaráõ o imposto
na razão de 1 1/2 % dos benef1cios distribuidos aos accionis tas
no exercicio anterior ao do lançamento.

Art. 3. 0 As taxas fixas e a do dividendos das Sociedal1es
anonymas scrão coi radas na fórma das tabellas A, B e C;

A cobrança da taxa proporcional regular-sc-ha pela ta.·
J)ella D;

ão c-tão s\ljeitas á taxa proporcional a5 indu trias e pro
fis-ões mencionadas súmente nas tabella. &, 8 e C, e nem
á fixa as que s6 o estão na tabella D.

Ar!.. 4. 0 São isentos do imposto de industrias e profissões:
§ 1.. o Os membros do Corpo. Diplomatico E trangeiro.
§ 2. o 03 Agentes Consulares e trangeiros, sómente quantO'

aos nroven tos do empre"'o.
§ 3. 0 Os fUllccionario e Empregado estipendiado pelo

Estado, Provincias e l\1unicipios, quanto aos vencimentos
do emprego.

~ 4. 0 Os lavradore e exploradores de preclios rusticos ou
urbanos, quanto à renda, manipulação e beneficiamento dos
productos cios me mos J1l'edios (comprehendido o fabrico do
a. sucar e aguardente), bem como os criadores, quanto ac
haL10 das fazendas e pl'oductos destas.

;}. 005 indivil1l1o' das tripolaç(}es, o artista., jornaleiros,
operarios e quaesquer outros, que trabalharem a jornal ou POl"
s;llario em loja ou officina propria, em officiaes ou aprendize ;

A isenção em fa vor dos operarios, que exercerem industria
em sua propria oillcina, sem official nem aprendiz, abrange
ta TI to os que empregão ma Ler iaes se us, como os que t.'abalhãc
por mão d'obra ;

Não são consiL1crad'Js officiaes nem aprendizes a mulher,
que trabalhar com eu marido, o' filhos solteiros, que tra
]Jalharem com seu pai ou mãi, c os auxiliares, cuja- coo
peração (: indispensavet para o exercicio da industria.

5. o As Caixas Economica , 1\1ontes Pios e Sociedaliles ue
SOCC01TO mu tuos.

§ 7. o Os pescadores, comprehendendo-se nesta expressão
a. emprezas e os eslabetecimenLos de pe ca .

. 8. 0 As casas denominadas cIe qttitanda. (O'l'llem n. o 61 dO'
31 ue Julho de HW1!).

,APIT 'LO II.

D.t ,\ S • E M E L H .q: :i. o.

Arl.. u. o Da indL1~tl'ia, profissão, arte ou omcio, que a la
1;xJllns não LI ~jgtlarrml co\.lrar-se-I1a . taxa por assem.01I1a l;ão,
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tomanuo-sc por base desta a analogia de operações e o objecto
de commercio.

Art. 6.° Quando o Func:>ionario encarregado do lança
mento encontrar uma profissão nova, ou que lhe pareça não
e tal' incluida nas tabellas, indicará n'um relataria em que
consiste essa profissão; sua importancia ; de que maneira é
exercida e á qual outra se assemelha;

Cs rela torios serão dirigidos pelos Lançadores da Recebe
doria e Empregados das Alfandegas (art. 24 elo Regulamento
do imposto pessoal) aos Chefes elas mesmas Repartições, pelos
Administradores das \\Iesas de Rendas e CoIlectorias da Pro
vincia do Rio de Janeiro ao .Ministro da Fazenda, e nas de
mais Provincias aos ln pectores das Thesourarias.

Art. 7. 0 A' vista dos mesmos relatarias e de quaesquer
outros escIa recimen tos, as referida s Autoridades clecidiráõ
se a industria ou profissão está designada nas tabellas, ou se
deve ser tributada por assemelhação, fazendo logo cumprir
suas decisões; salvo aos collectados o direito de reclamação
e recurso,

Art. 8. o A decisão, que tributar por assemelhação uma
nova industria, será communicada ao ~Iinistl'o da Fazenda,
para que a mande executar em todoolmperio, seaapprovar.

Art. 9. 0 Os relatorios do Ministro da Fazenda ao Corpo
Legi lâtivo trarão annexas as tabellas supplemental'es, que
se organizarem em virtude do que fica disposto neste ca
pitulo.

CAPITULO III.

DO LANÇ.\i\l~:'iTO DO InlI'OSTO.

Art. 10. O lançamento cio imposto de 1industrias e pro
fissões Serú feito, como o do imposto pessoal, pelas Recebe·
~Iorias, Col!ectorias e Alfandegas, que arrecadarem rendas
ln ternas; devendo começar no 1. o de Maio e terminar o mais
breve possi vel.

Art. 11. O preço do alu.!\"uel annual para~servir de~base ÚS
quotas propol'cionae ck 20 %, 10 0f., e [} %será o C/ne cons
ta r do. reci !lo, e con truc tos cle arrendamen loS, ou o arbi trado
pelas Estações enearregadas elo lançamento.

Art. 1.2, O arbitramcnto, quanto aos estabelecimentos
eOilHllel'ciaes e bu tros mencionados na ta b~\Ia D, se;'ú fei to
com applicação á localidade, onde existir a loja, elepo. ito, ar
maz~m ou escriptorio eú capacida le deste estabelecimentos,
S L'VUldu de lcrlllo d c ll1[ ar<1fJ:lo o alug'llL'1 da:; ca:'.a:; mai:
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prox.imas; e, quanto aos estabelecimentos industriaes de
signados na tabeUa C, comprehenderá tambem o valQr lo
cativo das machinas, animaes, utensilios e outros meios ma
teriaes de producção.

Paragrapho unico. Este arbitramento se dará:
1.0 Quando os collectados forem donos das casas, em que

csti verem as lojas, depositos, armazens, consul torios e es
criptorios, e dos objectos mencionados na segunda ''Parte
deste artigo; ou quando o estabelecimento não occ1War todÜ'
o predio, arbitrando-se o aluguelrclativo á parte da casa no
pavimento terreo ou no sobrado, que servir para o exercicio
da industria ou profissão;

2.° Quando os collectados usarem do predio gratuitamente,
ou, por qualquet' pretexto, não apresentarem no acto do
lançamell to os recibos dos arrendamen tos, ou os mesmos re
cibos forem suspeitos de fraude em prejuizo do imposto.

Art. -13. Aos que cxercerem indu tria ou prolissão em
localidades incertas c não determinadas se fará o lançamen
to sobre a base de metade do valor' locativo da casa, que
ltabitarem em qualquer época do anilo.

Al't. H. Oque tiver diversos estabelecimentos no mesmo
municipio pagará de um a maior taxa fixa applicavcl a taes
estabelecimentos, e do outros a metade da que lhes t'M cor
respondente; com tanto que o total das mcias taxas não ex
(;cda o dobro da principal;

Ex(;eptuão-se as Sociedades, que pagaráü a taxa integral
de todos o seus estabelecimell tos.

Art. Ui. O que exercer úiffcrentes industrias no mesmo
estabelecimcnto contribuirá com a taxa mais elevada, que
lhes t'ó!' applicavel; fic:mdo isento das outra' taxas fixas.

Art. 16. O valar locativo, para o lançamento da taxa pro
porcional, comprehenderá os armazens de depositas de mel'
cadorias por conta propria ou á cOlOmissão, aiuLla que nelles
não sejão expostas á yenLla ; observando-se para a taxa fixa
a regra do art. 14. .
. Art. 17. Aos encanegados do lançamento, e ;j sua requi

slção, será pelos Tribunaes, E,tações ou Autol'iuades com
petentes, fomecida uma relação dos negocian tes e sociedades
c de quacsljucr rcgistros, de que conste a existencia das
casas ou individuo sujeltos ao irnpo~to.

Art. 18. Os Directores e Gerentes de Companhias anony
mas apre entaráõ aos Agentes Fiscaes declaração <.lo <.Iivi
d ndo anterior ao exercicio do lançamento, ou de se não
11aver distribuido dividendo.

A falta de ta declaração, ou a fixação dd dividendo ell1>
~enor algarismo que o real, sujeitará as Companhias ao ar
bitramento do dito dlvidcnclo p los A~entes ela artiecadação.
e os Di.rcClurus ii. multa alé 200~OOO.
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Art. 19. Q.3 donos dos estabelecimentos a que se refere a
tabel1a C, manifestaráõ por escripto o numero de operario~

que empregão e de objectos que servem de base ao lança
menta;

A recusa deste manifesto, ou a infidelidade de suas de
clarações, sujeita-os ao pagamento do imposto por meio
de arbithmento e á multa do artigo antecedente.

Art. 20. Ninguem poderá exercer industria ou profissão,
sujeita ao imposto, sem que primeiro o ueclare na res
pec.tiva E tação Fiscal, a fim de ser inscripto no lançamento.

~ 1. o Encerrado o lançamen to, os que de novo se es
tabelecerem inscrever-se-hão para paga rem a quo ta, a que
forem obrigados, desue o primeiro dia do mez em que
começarem a exercer a indus tria ou profissão, proce
dendo-se, para esse fim, aos convenientes ex.ames.

§ 2. o Os infractores incorreráõ em multa igual à quota
de um semestre, e nunca excedente de 2005000, que será
cobrada com a importancia do imposto.

Art. 21. Oo~ casos de multa dos artigos antecedentes são
oLjecto de denuncia perante as Autoridades administrativa,
caJJendo ao- den uncian tes metade da respecti "a ilUpar tancia.

CAPlT LO IV.

no TE~PO E Mono DA connA~ç~.

Art. 22. A cobrança do imposto de industrias e profissões
será realizada á boca do cofre da E tação competente. pre
cedendo annuncios por editaes nos lugares do costume e
nas folhas publicas:

1. o Nos mezes de Setembro e Outubro, se o imposto não
exceder de 1.2 000;

2. o Em duas prestações iguaes, ai.' nos mezes de Se
tembro e Outubro, e a 2. 0 nos de Março e Abril, se ex
ceder áquclla quan tia;

3. o Antes dos prazos marcados, se os collectados o qui
zerem, ou se fôr necessario acautelar os direitos da l~a

zenda Nacional, por motivo de abertura de fallencia ou
de obito do contribuinOte.

Art. 23. Os que não pagarem o imposto nesses prazos
incorreráõ na multa de 6 % do valoro delle (Lei n. o :!.tiO?
de 26 de Setembro de 1.867, art. 30.); sendo executados
pelo mesmo imposto e multa.

AI't. 24,. A cobrança não realizada á boca do cofre po
derá ser agenciada, antes do recurso ao meio executi\'o,
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pelo' CobraJores da Recebedorias, ou, nos lugares popu
losos, por Agentes dos Chefes das outra Estnçues Fiscaes
ou elos Thesoureiros das mesmas Estações, onde os hou ver;
precedendo autorisação das Thesourarias ele FazenJa.

§ L o Os Chefes das Estações Fiscaes ou o Thesourciros
são responsaveis por e tes Agentes, de quem poelem exigir
fiança.

S 2. 0 Aos mesmos Agentes abonar-se-lu metaeledamulta,
que arr.ecadarem no domicilio dos contribuintes, na eon
formiuade da Circular n. o 304 de 30 de Setembro ele 1867.

§ 3. 0 O producto arrecadado pelos Agentes será en tregue
nas Recebedorias, onde as houver, no ultimo dia de caela e
mana e, nos demais lugares, nas respectivas Estações dentro
dos prazos marc~do pelos referidos Chefes. Serão apresen
tados nesse acto os conhecimentos em ser, reputando-se co
brados os que faltarem.

CAPITULO V.

DAS nECLA~IAÇÜES.

Art. 25. As l'eclamaçües . erão feitas até 30 tle Agosto ao
chefe das Estações tle arrecadação, os quaes, á vista da al
legacões e in formações competen tes, proferiráõ sobre lias
decisão, facultando os recursos legaes.

S :1. o Fóra desse prazo, nenhuma reclamação será aumi t
tida pelos chefes elas Estações ele arrecadação, a não ser:

1.. o Por ordem elo :Ministro da Fazenda na Côrte e Provincia
do Rio de Janeiro, e.dos Inspectores das Thesourarias n~'
outras Provincias, no caso não previsto de incidente ju ll
.fjcado;

2. o Pelo collectados, sem fundamen lo para o serem, ou a
quem por direito compita o benel1cio da restiluição; .

3. 0 Pelos que [(\rem comprehendidos no lançamento depOIS
de findo o processo, na fórma do art. 20; devendo porém,
nes te caso c no do § 3. o do ar t. 3." ser inten tada a reclamaçãO
den tro do prazo ue 30 dias, a con tal' daqueIle, em que se
derem os [actos especificados nos mesmos artigos.

Art. 26. O Ministro da Fazenda e os Inspectores das The
somarias, com approvação do mesmo Ministro, podem con
~eder I:emis ão total ou parcial do imposto, não só no caso de
lllcend 10 e ou tro [acto extraol'dinar ia, como no de escassez
dos reditos da industria ou profissão.

Paragrapho unico. As petiçües para remissão do imposto,
nosca.osd stoarligo.podemseruirigidasem qUJlfJuer t mpD
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ao ?llini:tro da Fazenda e aQ5 Inspectores das Thesourarias,
por via das E. tações Fiscaes competentes.

Al't. 27. DJS decisões dos chefes das Estações de arreca
uação haverá recur. o no prazo de 30 dia., sem elTeito suspen~

sivo, para a" The"ouraria" de Fazentla e Tribunal do Thesouro
Naciona I, e do me:HJlO Tribunal p ra o Conselho de Estada,
nos tetmGS da legi .la~ão em vigor.

CAPITVLO ·VI.

D.\. FI G.HISA(i:O g CO:'lT.\.CII.ID·\D8

. rI. 2 . A fiscJlisaçã'o do lançamento do imposto ele in
rlll'lria: e pro fi sues se fará do me. mo modo c'tabelecido no
Regulamentos das rendas lançadas.

Art. 29. Ilaverá~ para o expediente da. contabilidade, os
eguintes livros:

L° De lançamentt,
2. o De quitavõe".
3.° De contas correntes dos valore entregues aos Cobra

llores e Agen tes.
Art. 30. A Recebedoria na Côrte e a Thesolirarias nas Pro

vincias remeLteráõ ao Thesouro acional, com o balanço d
cada ex.ercício, a estatistica do impo to de industrias e pro
fissões, acompanhada das ob enaçõe que lhes occorrerem.

Art. 31. A porcentagem e mais despezas do expediente da
arrecadação, aclmini tração e fi cali 'ação, as épocas para as
entregas do producto arrecadado e pres tação das con tas dos
exactores, erão as mesma e ·tabelecidas no Regulamentos
Fiscue .

APlT LO YII.

DISPOSIÇÕES GER.\E.•

Art. 32. Fica obrigado ao imposto pelo anno illteiro o que
~xercer a industria ou profissão no mezde Julho, ainda que
lcche ou transfira o estabelecimento antes de findo o exercicio.

§ 1.0 A mudança de profissão, {lU de estabelecimento para
ca~a de maior ou lllenor aluguel, no decurso do exercicio, não
sUjeita o collectaclo a augmento nem lhe dá direito á dimi
nu ição do ir:! po. to.

A. ;H
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I' § 2. o No ca o de 'cs 5"0, venoa ou transferencia do
estabelecimento por titulo extrajudicial, qualfJuer do
-inLeressados póde requerer a averbação no lançamenlo
para o fim deJ exio-ir-se do novo dono as quotas do im
posto ainda não pagas pelo cedente, cuja cobrança. de\'a
.realizar-se posteriormente;

A falLa de averbação tornarú I'esponsavcis solidariamente
o ces ionario e o uedenle pelo impo lo em divida até o
exercicio, em que se houver cfTectuado a cessão.

~ 3.· Cessando o xercicio da industria por fallencia,
obito, ou fechamento da casa á ordem de autoridade, o
imposto não é devido pelo auno inteiro, e sim até o
ultimo dia do mez antecedente ao da cessação.

Art. 33. O imposto de industrias e profissões não é
onus real, nem o pl'oprieLario do predio é responsarel
pelo imposto em tliyida do inquilino.

ArL 3L As Camara !lIunicipaes não poderão tIar li
cença para o exercicio de industria ou profissão aos que
não exhibirem quilação do imposto, ou não mostrarem,

.por documentos da Estação Fiscal, que são isentos delle.
Art. 35. Os Tl'ibunaes do Comn 'Cio e, onde não os

houver, os Juizes Commerciaes, su penderáõ do ,exer
.cicio os Col't'etore~, InterpreLes do Commercio e Agentes
de leilões, que deixarem de pagar o impo to.

Paragrapho unico. Amesma obrigação incumbe aos Inspf'c
tores das Alfandegas em relação aos Despachantes c seuS
Ajudantes.

Art. 3G. Nenhuma acção poderá o collec Lado propúr
ou defender cm Juizo sobre que~tões relativas á .'ua
industria ou profissão, sem exllibil' quitação do im
1Josto.

Art. 37. As tabellas, a que se rcfereoart.3.·,serão
executadas provisoriamente;

O Governo organizará c submetterá á approvação uo
Poder Legisla li vo, outras tabellas baseadas sobre a popu
lação das dilferentes localidades quando houyer colhido
para esse fim os necessarios elementos.

Art. 38. A imposição das penas comminadas neste
Regulamento é da competencia dos Chefes das Repar
tições de al'recadacão; observando-se o processo pre'
cripto no art. 74 do Regoulamento anncxo ao Decreto
n. o 25M de '17 de Março de 1.860.

Art. 39. Ficão re\'ogadas as disposiçõcs cm contLlrio.



Tahelia-A.

Das indnsta'ias e lH'ofissues taxadas na razão dn. !ml~O!·tanch. commcl'cial
dos liJ~are§ ena que suo e~ercldas.

.
I 2. a onDE~1. ~. 3 ORDE~1. &..' ORDE~J.

CLASSES DAS {. 3 OnDE~1. nlo DE JANElnO, DAHl! E !I!:,AS, S. p.n;Lo, s. t'Jmno,
AS DmUlS pnO\'l:'iCIAS.

Ii\OUSTRIAS E
PEl\:'iA!U1lGCO. I'AR.l ~ ftfAll.I:'iIÜO.

PllOFISSÓES. ~ -- -~ -- - ......... -
!IU:\,ICIPJO
DA CÔRTE. Cidades Outras Fóra das Citlarlcs OUlras Fóra das Cidades Ou Iras IFóra das

eapi laes. cidades. cidades. cnpilaes. cidndes. cidades. capilacs. cidades. cidades.

Primeira ... 200$000 130$000 8(;$000 6;)8000 100Hooo 66$000 00$000 1:S0$000 30$000 2158000

Segunda '" 100$000 . 608000 ~OSOOO 30,~(J00 1508000 3fJSOOO 2ii8000 2ii9000 168000 128000

008000 ITerceira .. ' 30UOOO 20$000 1õ8ooo 21:S8000 16$000 128000 128000 12$000 1~8000

. I

..
cn
.....1
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'1. n CLAS E.

AgenLe Je companlJia e. Lrangeira.
Aguardente (mercado"!' por gl~" o de).
Assncar (mercador por grosso de).

-Café (mercador por grosso e ensacador de).
Calçado estrangeiro (mercador de).
CambisLa (o que faz transacções sobrc moeda).
Carruagens, seges e outros ychiculo semelhantes ( fa-

bricante e mercador de).
Carvão de ped'ra (mercador d·e).
Charutos e cigarros (fabricanLe e mercador de).
Commissões (emprezario de e criptoL'io de).
Consignação de e cravos (emprezario de escriptorio de).
Descontos (emprezario de escriptorio de).
Dique ou mortona (emprezario de), não sendo de com-

panhia que distribua dividendos.
Droguista. .
Escl'iptorio cmumercia-I (emprezario de).
Estaleiro (emprezario de), separado de estabelecimento

de fundicão e fabrica de mach inas.
Fazendas (mercador por grosso de tecidos eu).
Ferragem (mercador por grosso de).
Ferro em barra (mercador de).
Liquidas e comesli veis (mercador de).
l\façames (mercador de).
l\fadeiras (mercador de).
:i\fodas (emprezario de loja de).
:Moveis fabricados no cstrange~ro (mercador d )
Navios (fretador de).
Ourives, com estabelecimento.
Pianos (mercador de).
Rapé (mercador de).
Relojoeiro, cQm e, tahe·lecimen lo.
Vinho (mercador por grosso de).

2. 3
CLASSE.

Agt?as gazosas artiflciaes (rabri'cante e mercador de).
Aguas mineraes e thermaes (mercador de).
Armeiro, com cs tabelecimen to.
Azeite (mercador de).
Bilhares (fabricante e mercador ele)
Bilhar e· café (emprezario d·e).
Eotequi m (emprezario de).
CabelIeireiro, 'com estabelecim.ento.
Cal (mercador de).
Caldeireiro, CfJ-m cstabeleeirnen toP



- lS0-

C~ll'l1e sccca (mercador de).
Carroças e carro ue bois (fabricante e mercador de).
Carros e seges de aluguel (emprezariode).
Casquinha e bronze (mcrcador de objecto de).
Cavallo a trato e de :llugucl (emprezario de cocheira de).
Ccrieiro, com estabclecimento.
Cerveja (mercador de).
Chá (mercador de).
Chocolate (mercador e fabricante de).
Confei taria (emprezario dr.).
Consenciro (o que prepara e yendc conservas ali-

menticias) .
Couros (mercador de).
Espelhos e qHadros (mercador de).
Farinha de trigo (mercador de).
Fazenda (mercador por miudo de tecidos ou).
Ferragens (mercador por mi udo de).
FIares artiliciaes (fabricante e mercador de).
Fogõti:s de ferro (mercador de).
Fumo em rama (mercador de).
Fumo em rolo (mercador de).
Gado vaccum (ma rchan te ou mercador de).
Instrumentos de drurgia (mercador de).
Instrumentos de musica (idem).
Instrumentos de nautica e mathematicos (idem).
Ins trumen tos de optica (idem) ..
Lampista, com estabelecimento.
Loterias (thesoureiro de-ou mercador de bilhetes de).
Louça de porceIlana, "iuro ou crystal (mercador de).
l\'1ateriaes para construcção (mercador de).
IJapel pintado (mercador de).
Perfumarias (mercador de).
Productos chimicos (fabricante e mercador de).
Reboque a vapor (emprezario de).
Houpa fei ta no estrangeiro (mercador de).
Sellins fabricados no estrangeiro (mercador de).
Sil'gueiro, com os tabelecimen to.
'l'abaco (fabricante o mercador de).
Theatro (emprozario de).
'foucinho e queijos (mercador de).
Vinagre (fabricante e mercador de).

3. 3
CLASSE.

Abridor ou gravador, com cstabelecimen to.
Açougue (cmprczario de).
Algodão (cmpl'ezario ele fabrica de descaro~ar).
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Algodão (fúbl'ic:lnte e mercador ue pasta de).
Apparelllador de madeira, com oillcina.
Armador, comestabclecimcnto.
Arroz (emprezario de fabrica de descascar e ensacar).
Bahuleiro, com estabelecimento.
BoLicario, com e tabelecimento.
Bordador, com esta beleci meIl to.
Brinquellos (mercador de).
Bronzeador, com estabelecimento.
C~bello (fabric:mte e mercador de artefactos ue).
Café (emprezario de fabrica de despolpar).
Calçado do paiz (mCl'l;ador de).
Carroças de aluguel (emprczario de).
Carpinteiro, com estabele ·iJllento.
Cha péo (fabricallle e lUercador de).
Chapéos de sol (mercador de).
Colchoeiro. com estabelecimenlo.
Collete. para senhoras e crinolinas (lllercador ele).
Correei 1'0, com estabelecimellto.
Coo morama (emprezario ele).
Costureira. com estabelecimento.
Cutileiro, om estabelecimento.
Diorama (emprezario de).
Dourador e pr:.lleador, com estal.Jelecimcnto.
Empalhador, com estabelecimento.
Embarcações miudas (fretador de).
Encadernador, com estabelecimento.
Entalh<Jdor, com estabelecimento.
Escayas e vassouras, finas (mercauor de).
Esculptor, com estabelecimento.
Estofador, com estabelecimen to.
Ferreiro, idem.
Ferro em moveis (mercador de).
:Fun i lei ro, com estal.Jelecimen lo.
Gado suino, ovelhum e caprino (mercador de).
Gelo (fa\.1ricanLe e m~JI'cadorde). .
Geren te ou director de companhia ou socieuade anonyma.
Imagens (mercador d~).

Rerosene (mercador de).
Latoeiro, com estabelecimento.
Lenha (emprezario de eSLancia.do).
Licores (mercador de).
Livro~ (mercador de).
Livros em branco (mercador de). .
Louça de pó de pedra (mercador de).
Machinas de costura (mercador de).
l\1achinas agricolas' (mercado I' de).
Machinas lJydrp.ulicas (idem).
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Marcenciro, com cstabelccimcnto.
lIlarmore (mercador de).
IlIascate ou bofarinhciro.
Massas alimenticias fabricante e mcrcador de).
Moveis do paiz (merc:ldor de).
Moveis usados (mercador de).
Musicas (idem).
Padaria (emprezario de).
Papel e objectos de escriptorio (mercador de).
Pescado (emprezario da banca de).
Penteeiro, com estabelecimento.
PhQsphoros (fabricante c mercador de).
Pin tal', com es tabclecimen to.
Poteeiro, idem.
Retra tis ta, idem. .
Roupa de fantazia (alugador tle).
Houpa feita no paiz (mercador ue).
Sabão e velas ue sebo (mcrcador tle).
Sal (idem). '.
Sanguesllgas (Idem).
apateiro, com estabelecimento.

Selleiro, com.estabelecimento.
emen tes (mercador dc).
erralheiro, com estabelccimento.

Tamanqueiro, com estabelecimento.
Tanoeiro, idem.
Tintas (mercador de).
Tintureiro, com estabelccimento.
Velas de navios' (fabricante e mercador de).
'elas de stearina (mercador de).
Yidraceil'o, com estabelecimento.
Yioleiro, idem.

Tubclla B.
Das ip.dush-ias e pll-ofissôes taxadas com I'e
la~ão á illlllportauc»a cOluulcrcial dos lug4lres,
luas pOol' uma tal-ira. excepcional.

SOCIEDADE ANO:'lYM!.

i,ci % dos dividendos que distribuir aos accio
nistas no exercicio anterior aodo lanc.:amenLo.

BANQUEInO.

Rio de Janeiro .....•........••..•..•..•.•
Rahia e Pernambuco ...•.............•.•.•
Maranhão, Pará, S. Paulo e S. Pedro •......•
Em qualqucr outra provincia ·
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connETon.

lFundos publicos .
Rio de Janeiro Mer~adorias .

. NavIos .

{

Fundos públicos ,
Dahia e P-crmmbuco Mer~adol'ias .

NavIos .
Nas demais prQvincias .

AGEXTE DE LEILÕES.

Rio de hneiro : , ..
B:lhia e Pernambuco' · .
Nas Llemais provincias .

DESPACHANTE DE ALF.\!'lDEGA.

Rio de Janeiro .
Ballia }
P@mambuco. . '
:Maranhão .
Par;·l. .
S. Pedro..... .
Nas demais provincias '" ,

AJUDA~TE. DE DESPACHA"TE.

Metade uas taxas estabelecidas pJ.ra Despa
chante.

ti0015000
300$000
200$000
230S000
HiO$OOO
1.00~OOO

2001~OOO

800,~OOO

'~005000
200,}OOO

25~OOO

300~OOO

iOO~OOO

TRAPICIIEIUO.

Rio de Janeiro , '" -' .

Bahia ... "'l .Pernambuco
1\1ar.anhão .' .. , ........................•
Para .
S. Pedro .
Nas demais provincia .

Advertencias.
\ La O corretor que, nas cidades do Rio de Janeiro, Bahia
c Pernambuco, accumular o~erviço de dous ou de todos os
ramos de corretagem, paga'rá uma taxa fixa cqui valen te á
sornma das taxas determinadas para cada um dclles. .

2.' Os corretores e 'agen tes de leilões, que exercerem o
omcio em lagar onde não houver Praça do Commeroio,
pagaráõ metade da taxa fixa.

3." Além do imposto qxo estabelecido nesta tabella, p:.lgão
essas industrias'e profissãeso imposto proporcional da tabella
D, excepto as 'Sociedades anonymas, que dêl1l dividendo e
os ajudantes d~ despachantes.
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Tabella C.

Dos estabeleciu!len~os iOtil.st.'iaes taxados
cOUll I'ela~~iio aos lncios de !H.·odne~ão.

20."000

~6000
i~OOO

20$000
:1.2.000

:1.00$000
40·000
1O~000
4$000
50~000

2006000
10:000
4'000

1-6000

~800
'í!OSOOO

i 00$000

iJOOO
4.000
30~OOO
40 000

200$000
400 000
50"000

2:0008000
tO 000
28000

20 000
10 000
4S000

Algodão (fabrica de fiar e tecer) _ , .
Mais: por tear mecanico movido a vapor, agua

ou animal .
Por tear á mâo '

AspbalLo ou marmore artificial (fabrica de) .
Mai i~OOO por opera rio, atê o maximo de .

Assucal' (fabrica de refina ão de) movida a vapor
ou por agua, não sendo o assucar da propria
lavoura do emprezario .
Mais 2~000 por operario, atê o maximo de .

Cal (fabrica de). Cada forno .
Mais 4,00 réis por operaria até o maximo de ..

Cerveja (fabrica de) " .
Mais 40 réis por hectolitro de capacidade das

caldeira, até o maximo de .
Cana (fabrica de) .

Mais 4,00 réis por operario, até o maximo de ..
Cortume (empreza de) .

Mais: por metro cubico dos Lanqu ou tinas
de curtir ..............•................

1$000 por opera rio, até o maximo de , .
Distillação (fabrica de), não di tillando produc-

tos da propria lavoura do emprezario .
Mais: por hectolitro de capacidade das cal-

deiras .
28000 por opera rio, até o maximo de .

FundiçãO (empreza de) .
Mais 4,~000 por operaria, até o maximo de ..

Fundição e fabrica de machinas (empreza de) .
Com es taleiro .
Mais 5$000 por operario, até o maximo de .

Gaz para illuminação (fabl'ican te de), não sendo
companhia anonyma estabelecida no Brasil,
5 réis por hectoli tro de capacidade dos gazo-
metros, até o maximo de , , .

Oleados (fabrica de) .
Mais: por mesa de estampar .
2~000 por operario, até o maximo de ...•....

Oleos medicinaes (fabrica de) .
Mais [~OO réi por operario, alé o ma imo d "

.l. 2:'>



- 19r~ -

Olaria. Cada forno , , ..••..
Mais 1~000 por operario, até o maximo de ....

Papel para escrever ou imprimir (fabrica de).
Cada cylindro '" , .
Mais 1~000 por opera rio, até o maximo de .

Papel pintado (fabrica de). Cada cylindro .
, :Mais 1~000 por operario, até o maximo de .

Papelão e papel de embrulho (fabrica de). Cada
tina , , .. " , '" .
Mais 2~OOO por opera rio, até o maximo de .

Rapé (fabrica de) , .
Mais: por forno ................•..........
3$000 por operario, até o maximo de .

Sabão e velas de sebo (fabrica de) , .
.Mais: por caldeira que contenha cinco hccto-

li tros ou menos " , . , o ••

28000 por operario, até o maximo de ...•....
Serraria a vapor (empreza de) '" .

,!\Iais 4~000 por operario, até o maximo ue .
Tabaco (fabrica ou estanque de) .

~Iais 2$000 por opera rio, até o maximo de .
Velas de stearina (fabrica de) '0 •••

Mais: por caldeira que contenha cinco hec lo-
li tros ou menos o •••••••••••

3$000 por operario, até o maximo de .
Vidros (fabrica de). Cada lorno , .

Mais 1$000 por operario, até o maximo de .

Advertencias.

1O!)000
6$000

20$000
W5000
l.OS000
1O~000

4~000
20000

'100~000
1.01,000
30#000
50$000

5~ooO
20$000
60~000
lkO~OOO

50~000
20$000
80$000

5~000
30~000

10~000
iO~OOO

L" As taxas marcadas nesta tabella serão applicadas na
Côrte e Provincias do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco:
nas demais Provincias cobrar-se-ha pOI' metade.

2." Os estabelecimen tos mencionados na mesma tabelIa
estão sujeitos ã menor taxa proporcional da tabella D.

3." Os individuos menores de '16 annos e maiores de 60
serão ~ontados na razão de metade do seu numero.

4." As mulheres empregadas na qualidade de operarias
serão contadas do mesmo modo por que se contão os homens.

n. u Não se contaráõ como operarios a mulher c os filhos
solteiros trabalhando com o chefe da família no eu proprio
estabelecime)) to.
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Tabella D.

Da§ intiustl'ias e IU'ofis!9ões iaxadal5 na pl'O
po.'cão do valo.. locativo dos lu'cdios em
tine· são cxcl'cidas.

L' CLA E.- 20 °/•.

Ad,ogado.
Agente de companhia estrangeira.
Agen te de leilões.
AO'uardente (mercador por gro 50 de).
Armeiro, com estabelecimento.
A ucar (mercador por gros o de).
Banqueiro.
llarbeiro, com estabelecimento.
Bilbares (fabricante e mercador de).
Café (mercador por grosso e ensacador de).
Calçado estrangeiro (mercador por grosso de).
Cambista.
Carruagen , seges e outros vehiculos semelhantes (fabricante

e mercador de).
Carvão de pedra (mercador de).
Cbá (mercador de).
Chapéos (fabricante e mercador de).
Chapéos de sol (idem idem).
Commi sõe (escriptorio de).
Con ignação de e cravos (escriptorio de).
Confei taria (emprezario de).
Corretor.
Desconto (c criptorio de).
Escriptorio commercial (dono de).
Fazendas (mercador pOI' gros o de).
Ferragem (idem).
Ferro em barra (idem).
Flores artificiaes (fabricante e mercador ele).
Guarda -linos.
Instrumentos ele cirurgia (mercador de).
Instrumento ele musica (idem).
Instrumentos de nauLica e mathematicos (idem).
Instrumentos de optica (idem).
Kel'osene (idem).
Louça fina, de porcelana, vidro ou TY. tal (iclem),
Lino (mercador ele).
Livros em branco (id m).
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Medico.
Modas (emprezario ele loja de).
Moveis fabricados no estrangeiro (mercador de).
Navios (fretador de).
Papel e objectos de escriptorio (mercador de).
Papel pintado (mercador dej.
Photograph ia (empreza rio de).
Perfumarias (mercador de).
Pianos (idem).
Rapé (idem).
Relojoeiro, com estabelecimen to.
Roupa feita no es trangeiro (mercador de).
Sabão e velas ue sebo (mercador de).
Sellins fabricados no estrangeiro (mercador de).
Serventuario de omcio de justiça, comprehendidos os Escri-

vães do Juizo Ecclesiastico e de Paz, os da Policia, os
Curadores geraes de heranças jacentes e bens de ausentes,
e os Depositario~ publicas, excepto o que estiver obrigado
ao imposto sobre os venr.imentos de que trata o Decreto
n.O 3977 de 12 de Olltl1bro ue 1867.

Velas de stearina (mercador de).
Vinho (mercador por grosso de).

2. 3 CLASSE-iQ "lo.

Aguas gazosas artíficiaes (fabricante e mercador de).
Agnas minerlles e tllermaes (mercador de).
Alfaiate, com eslabelecimento.
Armador.
Armarinho (empr--ezario de).
Ava liaelor.
Azeite (mercador de).
Bilhar e café (emprezario de).
Bonets (fabricante e mercador de).
Bolequim (emprezario de).
Boticario) com es tabelecimento.
Brinquedos (mercador de).
CabelIeirei 1'0, com estabelecimento.
Cabello (mercador dl3 artefactos de).
Cal (mercador de).
Caldeireiro, com estabelecimento.
Carne secca (mercador de).
Cu rroças de alugue! (emprezario de).
Carros e seges ele aluguel (emprezario de).
Casa de pasto (emprezario ele).
Cav~qos a trato e de aluguel (emprezario de cocheira de).
Ceneiro, com es tabelecimen to.
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Cerveja (mercauor ele).
Charutos e cigarros (idem).
Cbocolate (fabricante e mercauor de).
Ci rurgião-e1en tis ta.
Colcboeiro, com estabelecimento.
CoUetes para senhoras e crinolinas (mercador de).
Conserveiro (mercador ele conservas alimen ticias).
COlltractador de obras.
COlTeei 1'0, om es tabelecimen to.
Costureira, com estabelecimento.
Couros (mercador de).
Despacban te da Alfandega.
Despachante da Camara l\lunicipal e da Policia.
Droguista.
Embarcações miudas (fretador ue).
Engenh eiro civil.
Escova e vassoura s, fi nas (mercador de) .
Espelhos e quadros (mercador de).
Estofador, com estabelecimento.
Farinba de tt'igo (mercador de).
Fazendas (mercador por rniudo de tecidos ou).
Ferragem (mercador por miudo de).
Ferro em moveis (mercador de).
Flores naturaes (mercador de).
Fogões de ferro (mercador de).
Fumo em rama (idem).
Fumo em 1'610 (idem).
Gado vaccum (idem).
Galões (fabrican te de).
Gerente ou director de companhia ou sociedade anouyma.
Interpretes do commercio.
Lampis ta, com es tabelecimen Lo.
Licores (mercador de).
Liquidan te de massas fallidas.
Liquidas e comestiveis (mercador de).
Livros usados (idem).
Loterias (tbesoureiro de - ou mercador de bilhetes de).
Maçames (mercadúr de).
Madeiras (idem).
Marmore (idem).
l\'foveis do paiz (idem).
Ourives, com es tabelecimen Lo. .
Productos chimicos (fabricante e mercador de).
Roupa de fantazia (alugador de). .
Roupa feita no paiz (merçador de).
SeBeiro, com estabelecimen Lo.
Sirgueiro, com estabelecimento.
Solicitador e procurador de causa
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Tabaco (mercador de).
Tamanqueiro, com estabelecimen Lo.
Ta noeiro idem.
Tintureiro, idem.
Torneira. idem.
Toucinho e queijos (mercador de).
Typographia (emprezario de).
Taverna (idem).
Vestimenteiro, com cstabelecimen Lo.
Vinagl'c (fabrican Le e mercador de).

3 • ,. 0/'. CLASSE - iJ o'

Abridor ou gravador, com estabelecimento.
Açougue (emprezario de).
Annador ri concertador de pianos.
"-lgodão (emprezario de fahrica de de caroçar).
Algodão (emprezario de fabrica de pastas de).
Amolador, com estabelecimento.
Apparelhador de gaz, idem.
Arameiro (fabTicante de gaiolas e outros objectos de arame).
Arroz (emprezario de fabrica de descascar e ensacar).
Bahuleiro, com estabelecimen to.
Barca de banhos (emprezario ue).
Cadeirinhas e liteiras (alugador de).
Café (emprezario de fabrica de despolpar).
Café moido (mercador de).
Caixas para cbapéos (fabricante e mercador de).
Caixas para charutos (idem).
Caixas para relogios (idem).
Caixas para sabão e velas (idem).
Calçado do paiz (mercador de).
Carvão vegetal e calce (idem).
Casa de banhos (emprezario de).
Casa de saude (idem).
Collegio (director de).
Concer tador de leques.
Cosmorama (emprezario de).
Diorama (idem)
EstabelecimenLos industriaes da tabelJa C, comprehendidos

os depositas em que sejão expostos á venda os respectivos
productos, se não estiverem separados completamente.

Figuras de gesso ou barro (fabricante e mercador de).
Fogos de artificio (fabrican te e mercador de).
Funileiro, com estabelecimento.
Gelo (fabl'icante e mercador de).
~ospeclaria (emjrazario de).
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Latoeiro, om eslabelecimenlo.
Li thograph ia (emprezario ue).
Louça de pó de pedra (mercador de),
Machinas de costura (idem).
l\Iachinas agricola (idem).
Machina hydraulicas (idem).
Massas alimentícias (fabricante e mercador de).
Materiaes para construcção (mercador de).
Moveis usados (mercador de).
Musicas (mercador de).
Pa,daria (emprezario de).
aI (mercador de).

Tamanqueiro, com estabelecimento.
Tin tas (mercador de).
Trapicheiro.
Typos (fabricante e mercador de).
Velas de navios (mercador e fabricante de).
Vidraceiro, com estabelecimento.
Violeiro, com estabelecimento.

Av. de 1.8 de Abll'jJ de :I.§GD.

A' directoria geral das rendas publicas, declaranJ:l ter
sido decidido, de conformidade com a con ulta da secção
de fazenda do conselho de estado, abaixo transcripta, que
não é devido o pagamento de siza exigido pelo collector
de Iguassú na transacção havida ell tre o te tamen teiro e in
ventariante dos bens dos finados rnarquez e marqueza de
Itanhaem e os locatarios das fazendas -Campo Alegre e
Piranga-, pertencentes ao espolio do dito finada.

C6píct ela consulta a que se refere o avi o acima.

Senhor .-Mandou Vossa Magestade Imperial que a secção
de fazenda do conselho de estado consultasse com seu pa
recer se a transacção de que tratão os papeis juntos, ha
vida entre o testamenteiro e inventariante dos bens dos
finados marquez e marqueza de Itanhaem, e os arrendatarios
das fazendas - Campo Alegre e Piranga,- pertencentes ,ao
espolio dos ditos finados, a respeito das bemfeitol'Ías nelJas
existen tes, importa ou não um con tracto ele compra e venda
e consequentemente se está ou não sujeito ao impo to
da ,iza.
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o facto d'onue se deriva a questão é o seguinte: O l1nauo

marquez, como locador, deu em arrendamento essas fazen
das, uma a um 10catario e outra a outro.

Estes, para ti rarem provei to de seu con trac to, fizerão
varias plantações, até que na actualidade o testamenteil'o
e invental'iante, por conveniencias da herança, propoz-1I1es
dar por findo o arrendamento.

Os ditos locatarios concordarão com tanto que fossem in
demnisados do valor das plantações existentes, ou fructos
pendentes, que deixál'ão de aproveitar. Concordárão a
partes nisso, e nas respectivas avaliações, e foi então que
suscitou-se a sobredita questão de ser considerado este
accordo como compra c venda, e ser ou não devida a
siza,

Contra essa pretenção fiscal a directoria geral do con·
tencioso do thesouro nacional se expressa nos seguintes
termos:

« Parece-me que a exigencia da siza no caso constahte
dos papeis juntos, é infundada pelas seguintes razões:

« E' incontestavel que entre o marquez de Itanhaem e
Miguel Athanasio da Costa Barros Sayão, houve um con
tracto de arrendamento da fazenda denominada - Campo
Alegre -, no qual figurál'ão o i. o como locador e o 2. o

como loca tario:
« Não ha, é verdade, prova litteral desse contracto, mas

llem por isso é elIe menos subsis ten te, e a prova es tá na
petição junta por certidão, sob n' o i, na qual o visconde
de Aljezur, contestando que houvesse arrendamento, con
sidera-se todavia, como testamenteiro e inventariante do
finado marquez, credor dos alugueis vencidos e devedor da
importancia das bemfeitorias feitas na cousa arrendada
pelo loca tario Sayão.

« Quanto á fazenda denominada - Piranga - ha o se
guinte: era e11a possuida por Florindo Pereira Barbosa, por
igual titulo, isto é, por arrendamento.

« Não existe tambem desse contracto prova litteral entre
os papeis j un tos. Todavia os proprios in teressados o re
conhecem, tanto que, fundados nesse facto juridico, e de11e
partindo, fizerão a petição constante do documento, sob
n. o 2, no qual accordarão, de um lado, os representantes
do locador (o finado marquez) a receberem a fazenda,
pagando as bemfeitorias, conforme as avaliações que ti
vessem, e de outro lado, o locatario, a abrir mão da mesma
fazenda p'ugando as pensões devidas.

« Convêm consignar aqui antes de entrar no desenvol·
\!iroen to, qu-e .a materia 'exige, que o conttacto de locação
é consensual; não estâ sujeito à fôrma alguma especial.
Assim, com tanto que o consentimento, e as outras con-
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dições ínll'inseCélS CJue o constituem, exislâo, o contrarIo
é valioso, CfualCJuer que seja a soa fórma, quél' seja feita
por acto authentico, quér cm papel particular, quér mesmo
verbalmente (argumento deduzido da ord. liv. 4. 0 til. 19;
C. da Rocha, direito' civil, til. 2. ° ~ 830; cad. civil fr.~

arl. 171.{~; Dalloz, V. Louage n." 1.13).
e Isto posto, vejamos quaes as reli.lçõus de direito entre

os con tractan tes mencionados.
« Fallão-nos dados sufTIcientes, documentos necessarios

para bem avaliarmos e"sas relações du direito de modo
certo e determinado.

e A' vista, porém, dos document.os que existem, devemos
presumir que estabelecido o preço do contracto, a duração
deste era por tempo indeterminado.

e estas condições reputa- e o arrendamento feito pelo
tempo necessario para que o locatario colha todos os fructos
da cousa arrendalÍa, Dig. Port. de Corrêa Tel1es~ N. 3.·
§ 8,1 , cod. civil fI'. arl. 1.7í4, e findo esse tempo, se 010
catuio conlinúa a occupar a cOUSa arrendada, presume-se
que houve tacita reconducção, e que a nova loc:lção deve
úurar tanto tempo quanto o tempo anterior, facto este
que se póde repetir tantas vezes quantas forem as recon
ducções que se deram, cil. Gorrêa 'felles § 820.

« Estas regras de direito justificão-se plenamente attenta
a natureza do contracto pelo qU:ll'o arrendatario, entrando no
gozo da cou a arrendada, teJll o direito de fazer seus os fructos
que percebe.

« 'faes são os direitos do arrendatario oriundos do uso e
gozo que tem. obre a 'ousa, e que elle póde fazer valel' con tra
o locador por meio das competentes acções pes oaes, visto
como pessoaes são todos o úirei tos que dimanão do con"
trélclo.

« Quan to ás bemfei tor ia :
« Cumpre não e~quecer que as bemreitorías ou são ne

cessarias ou são uteis, ou são voluptuarias .
. « O valor, quêr das necessal'ia , quér das uteis, deve seI'
tndemnisado ao locatario, que pMe reter a cousa a Lé que
seja pago desse valol\ ord. liv. 4.° tit. 54, ~~ LO e 3.°;
di posiçào que esLá de harmonia com o principio de direito
neminem a'qutun e·t cnm altel'ius damno locupletal'i. .

« Este direito ê tão reconhcciçlo que, como consectano
do mesmo, admittte-seque o locatario pOS':l remover e leval'
comsigo aCJuellas bemreitorias que podem ser separadas da
COusa arrendada, sem damno, caso o locador não queira pa"
gai-as.

e Estabelecidos estes principios, e reconhecido que, em
hora não houvesse prova escripta, subsistia, entretanto, em
seu inteiro vi~or o alluúido contracto de arrendamento, não

,<I.. ~ 26
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podião de fúrma algun a l' de conh iL10 os L1il' ito do
Jocatal'io. E por i :0, com LoL1o o fUl1l1amento, :lpre: ntanuo
o advoO"ado deste o pedido de indemni ação, disse que a po
sição de eu constituinte não era tão precaria como par cia
ao inventariante e tesLamenteiro do Iarquez de Itanh<l m.

« Quaes cjão e:;se direito parece-nos t I-o aponLado no
pre ente parecer, e foi em duvida por não poder dcsco
nheceI-o, ob pena de ser a i. o judicialmente obrigado,
que, compontIo-se o in ven taria nle com o arrenda tario'
do linado l\1arquez, tratou de fazer avuliar a [) mfeitorias
e frnctos exisLente para illdemni ai-o', 'alUo ra de
direi to.

« Dadas estas circnm tancia , potI - e juriL1icamentc 'U.
tentar qu Lae bemfeitoria e fructo revert~rão para o
casal do Marquez de ltanhaelll por litul0 de 'compra '?

~ De cel'to que não. E nc te 'a·o,. ob qlle fundamenl
exicrir-se-ha elo me mo in\entariantc 'iza de semelhal11c
transacção, Cjue não exi tio'?

« Mas quando mesmo se qu il'::I con. illerar c te facto
como um contracto de 'ompra e "onda, ainL1a assim a
exigencia da siza ra inadmi . ivel.

« A siza, como é . abido, é um impo!;to que l' cahe sobre
a propriedade immo"el, que é Ll'all-fel'ÍLla por titulo anc
rosas.

« Qual a propriedadc immovcl que se transfcrio no ca o
que nos occupa?

« Nenhuma, porque é ab urdô suppôr-se que o inven
tariantc do l\1urqu z de Itanll:1em compra se para o a ai
bens, que ao me mo ca aI per Lencião.

« Os bens, que o diLO ca ai adquirio, pertencião lle di
reito ao loca tarjo, que Linha o dircito d havor a na im
portancia, como di emos; ma o'se direito era todo pc 
soaI, e a transferencia, que teve Jurrar, foi des e dircito,
pois que o arrendatario não adquire dominio algum lia
cou a nrrendada. e não adquirc dominio algum, ma ap na
adir ito de u o e gozo, não podia ceder mai direitos do
que tinha, E a sim ncnhuma razão ha para cobrança da
siza, por falta de ba e le,rral para cssa exi~cncia.

« Antes de concluirmos cumpre recLilicar 11m ponlo cm
que parece tor havido eC"juivoco no parecer do SI', Con
selheiro Dircctor Geral das Renda, é que os acce ~orios
de um objecto immovel, que participão dc'sa natureza,
visto o fim a que são destinados, é que ,eguem o immovel,
e o acompanhão nas dilTererlles t.ransformaçãc porque pa a.

« Sempre que um immovul róI' transportado, os acce 
sorios adslrictos ao mesmo o acompanhão, porque assim
o exige a lei.

« No ca o vertente, os accessorios de uma propriedade
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rural a proceder o quiroco, não o potIião eguir e acom
panhar, porque e 'a nunca sabirá do d minio do pro
pl'ielario.

( ão on la que tivc ~e sitIo rendida qualquer das fa
zcnda m que tão, para flue o: a ;ce orio'::I acompanha cal
ne~:a tran acção, devendo o ralor dos mcsmos concorrer
pa ra o pa "'a 01 nto da siza .

« Parece-me, em conclu ão, que não e deve ex.i~dr es e
impo. lo na tran acçõe de que e trata no papei junto.

Dir cLoria Geral do Conlen io o do Tlle.ouro acional,
Clll 11 de Fe\' rciro de 1809.-Mene~e c S01lza. »

ec~ão adopta C]ua. i todo o. fundamentos da opinião
que acaba de transcrever, por is o que Ihc parecem per
feílamente detIuzido tIo direito.

Embora o onlracto d loca~ão foroe<:a alguma relaçõe
de analogia com o contra to de ompra e venda em i,
e Jll aI"'u ma con ec] uen ia que delle e derivão. lodavia
.ão entidade' diver a", e quc se regem por condiçõe dif
fel' n te .

Elle nãoali na o dir ilosdolo ador n mdáaolocatario
outro que nã . cjão de empregar ua indu tria e havcr
o produclo della.

m pl'opri tario que não quer ou não pócle aprovei Lar
por i uma h 'rdade ombina- e om um emprel endedor,
para que 'L por ua indu'tria haja de aprov ital-a, pa
lTando-lh a retribuiçao conv n ionada, auferindo em
proveito cu o re to. Ora, é vi to qu , se pUl' di o.luçãO
de e trato o emprchenuedor deixa de perceber e e resto,
o lo 'ador, que lU IUITar delle vai aproveitai-o, deve por
quidade, me mo por direi to, indemni aI-o da induslria

cmpr gada, quo aliá não teria compen ação.
e o lo adol' ti v ssc (' i to por i a plan taç.ões de que e

tl'at1 não teria 'mprcgado e cravo ou jornae ?
Cortam nte que im: poi b 111 o 10caLario foi como que o

seu mandatario ou ag ale d nego io e tem o direiLO de
ha\'el' o que despendeu, o equivalente que reverte em favor
do locador.

Vê- c, poi , que não ha uma venda de direito reae, e
st~ im uma tran f r ncia do nlor de 'rviços, ou lo di
l"ilo arl Tem 111 diante uma indemllisação onvencionada-,
como ra de j llS tiça .

on.equenLemente o contracto de que e trnta não tem
o 'aract'r de compra venda uj ita . 'omo tal ao impo to
da siza, Ile não é s não uma con\renção illoominada, ou
ll'ao,a l:ão que re o\veu a di olução de uma locação, e
simullan amente a quc lão <.la indel.l1ni a~ões recill'OCa'
pel qn' l1.ão· se de\ ' o ill1po~to da siza.
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E t~ é o pal'ecer da Se ção, Vo Sa lagcstade Imperial,
porém, mandará o que fOr maio ju to.

Sala da Conferencia., enl 27 de Março d i 69.-Vjs~

conde de S. Vicente. - Francisco de &lles Torres Homem,

RESOL çÃo.

Como p3rece. Paço, em !) de Ab1'Íl de 1869.

C~m a rubrica de Sua Mage tade o Imperador.

risco/wc de Itaboralty.

Decl". 0,0 <133-6 de i., de ....i! de t.SGD.

sando da autorisação c:onferirla p 10$ arts. i9 e 31 ela Lei
n. o i507 de 26 de Setembro de 1867, Tondo ouvido a ecçào
de Fazenda do Conselbo d Estado' Hei par bem Ordenar
que na arrecadação do iro posto de transmIssão de proprie
dade se observe o Regulamento, que com este baixa, a ig
nado pelo Visconde de lLaborahy, Conselheiro de E tado,
Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Mini. tro ,
~1inistro e Secretario de E tado dos Negocias da Fazenda e
Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, que a sim o
tenha entendido e faça executar. Pabcio do Rio de Janeiro,
em dezesete de Abril de mil oitocento. sessenta e nove, qua·
dragesimo oitavo da Indopendent:ia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua l\lage tade o Imperador,

ri conde de ltaborahy.

Re~nlamento aque se refere o Decreto de. la dala. n. O 43!)a.

Art. 1. o A taxa de Tleranças e tegados, a siza dos bens do
raiz, a meia siza oos escravos, o imposto dll venda de em
barcaçõ.es nacionaes e estrangeiras, e os novos direitos de
dispensa da lei da amortização, de habilitação para haver
·heran~as, de insinuação de doações, de licença para :sub.ro~
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gação ue I en' inalienavcí' licão uh lituiuú' pelo imposto de
tran mi 'ão de propl'Ícuaue (Lei n." 1:5a7 ue 2li ue Setembro
de 1 67, al't. 19). .

Art. 2." E:te impo to recahe obre a tran ferencia da
propriedade ou u ufrucLo de bcn immoveis, movei e se
moventes, no ca~o' dldgnado no pro ente Rerrulamenl.o.

Art. 3." E' devido, na conformiuade ua tabella annexa:
1. ° Das herança. por te LamenLo e ab intcstalo e dos legado.
2." Da doaçõe intcl' cito..
3." Da compra e venda e acto equivalentes de ben

immovei .
1." Das compra e venda" e acto equivalente de emblr

caçõe .
fi." Da compr'a e v nda e actosequivalente'de escravo.
ti." D' acqui'i'ão d illllUOV i pela- corporações de mã

morta, com licença do Púd I' ompetent6,
7," Da eon tituição de cmph teu e ou ub-emph 'teu e .

.o D ce"'ão de privilerrio" ant s de realizada a empre7.a
ou de eu eITe ti vo rrozo, com excepeão do que a lei de 2
d' Ago to de 1 30 a. 'egul'ou ao inventore. de industria,

\)." Da vendas em I' iI[io e ua al'I'ema tação e adj ud icação
de mov i', não compr h nuido no' numeros anteriores.

10. Da ubrorração de ben inalienavei .
H. De todo' O' mui acto e contrar.to tran lativo de

immo ei, ujeito á trün' ripção, na conformidade da le
gi lação hypothecaria.

Arl. 1.· ' rão manlida a i ençGcs até hoje dec.retadag.
Paraarapho unico. São tambem i cntos do imposto de

tran mi ão:
LO O acto tran:lativos de bens de ou para o Estado,

provincia ou município..
... 0 O acto' de de'apropriaçiio para o E:tado, provincias

u municipio .
3.0 Os actos d tran mi 'ITo de propriedad Iitteraria ou

al'li. tica.
4.° A venda ue immovcis a colono. e a primeira venda

por ,t j' ila a outros '010110, que se estabelecerem no
Imperio, en lo o ben i tuado fúra da cidades e v i lia•.
bem como, no me'LUO' ca os, a cOll'tituição da emphytcusc
e subo mphyteu o.

".0 A. hCl'anr.a não excedente de 100.000, não se com
prehendendo n' sta expres"ão a. quota hcreditaria.

6." Os contractos de sociedade, não havendo tra:l mi ão
ue bens entre o socios e outra pc soas .
. 7.' O actos, que fazem cessar cnlro socios ou ex-socios a
Indivisibilidade dos bens commUD", salva. as c1isposições dos
artigos das sizas do 27 de Setembro de Hi6, cap. 0.0 § í,Q
({ue li ilpplica reI aos lllCSlllO' aelo·.
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Al't. tV São uj 'ito ao imposto do ll'ansmissão:
l.0 Os bons immoyois, mo cis o cmovcnles situado ou

exi tentes no Imperio.
2. o A apolices da di,ida publica interna (Decreto n.O 4113

de 4 de Março de 1.8(8).
3. 0 Os titulas 10 divida publica e trangeira' as él çue, de

companhias nacionaes ou e"trang-eira e os crodito livi
das activas, que segull'ilu o domicilio, ou a pc SOa do tran 
mi. '01' ou credor.

4.° Os direitos'e a 'ç5es relatiro ao llen, de que tratão
os TI umoros anteceuon tes.

Art. 6." Para o pagamento do imposto o valor dos bons
transroittidos será:

1.0 Nas hei'anças e legados, o dos inventarias.
2.° Nas doações, o valor dccJ;:lrado ou arbitrado.
3. o as compras e vendas, subt'Ogaçõe e a to. elluivall'n

tes, o preco elos conlracto , qllér eOII."ista em dinheiro, quér
cm acções de companhia ou titulog da divida publi 'a.

f},," Nas arremataçãe' e adjudkações, o preço da arremata
ção ou o alor da adjudir:ação.

5.° Nas uações in solutwn, o da divida que fOI' p D;a.
6. 0 Na constit.uição de empltyteuse ou sub-cmphyteuse, o

valor do dominio uti!.
7. o Nas permutaçãe" de 1)('ns da me ma peci, o (1r. um

dos vaiare. permutados, e forem iguaes, ou elo maior d \le ,
se· o não forem.

Nas de ben de div rsa e. P 'eie, o valor de cada um delles.
8. o Nas cessães de pri vi le!Sio , o preço da c ão.
a. o Nas renuncia, o preço pag-o ao renunciante ou ceuen

te, ou o valor do olJject.o, que elle receberem.
Paragl'ap\10 uníco. Quando a tl'ansmis ão se cfTectuar por

t.iLu!o grat.uito, o ill1po. to erá, empre lanl/ado ohl'> o alar
della, liquido de c1iyidas encargo, nos Lermo dos I"gula
mantos act.naes.

Art. 7. 0 A liquidarjão do J 1'1'1/0, quando ste n:io puder sel
calculado á visla da declaração das parLes, ou havendo fun
dada uspcita ele fraude contra a Fazenda, I'egular-se-ha pela
disposi(jões segll intos:

1." O yalol' dos bens lirres, em geral, será arbitrado por
pel'i tos.

2." O do dominio direc:lo , 'rú a illlporlancia de 20 fóros c .
um landemio.

3." O do domínio do' bano cmphyt.euticos será () do predio
livre, dcuuzido o do dominio directo, na fÓl'ma da regl'a an
tecedente; e o dos bens sul -emphyte lUCO', e:se mesmo va
lor, deduzidas 20 pensõe.. nb·emphyLeutica crluivalelltcs ao
dominio do emphyteu1.a principal. .

4,." Oda po se s~ rá de 111 etal! e do \,a lar da pl'opr icdad· .
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;i.' Odo ll'Ufl'lII"lO yit:t1icio pr:', o prollllclo do rrndimenlO
d um'anno mulLillicado por ia, e o do le,nplJrario o pro
duclo do r ndimen lO de um anHO multiplicado por tanlos
anno quanlos os do usufruclo nunca excedendo de 1.0.

6.' O yalor da nua-propriedade s rã o produrlo do rendi
mento d um anno mullipli ado por 20, deduzido o valor do
u<nfrllclo, na forma da re~ra anll'cedente.

7..' O uas pen õe vilalicias erá o jlroduclo tIe uma pensão
mulLiplicado por 10.

8.· da acçõe. de rompanhin e do lilulo' da divida pu
Llica erâ o médio cio do mprcado.

~ 1. o a rbi l]"a men to do ya 101' do~ hcn~ . Há fei to por uouc;
perilo;;, Jlomeado.. um pela par'l' intr'. ada e oulro pelo
CI~efe da Rl'parliç,io ri~ 'al, r.ahrnllo o d :;pmpatn a um ler
crlro le JlOII1 'aç,-o da parle ou tio me mo Chefe, cm falta de
accordo.

; _.0 D arhilramenlo hrm romo da liquill:Jçiio, hanrú
r('Cur. o para tini. lro ua Fn nda The ouraria', na forma
da. ti ispo. içu , rm vigor.

. a. U • [ler ilo. pt'r C'hcr.ifi d:1 c; pa I' I Ci: Cfue os nomearem,
inclu il'amellle da Fazenda Nacional o. emolulllenLo;' tlo
Reaim nto tla ruo Ia jlldi iae. endo civil e riminalmente
r pon.a,ei p lo pr juizo qne ':Iusar lU por tlolo ou ne
glken ia.

ArL. 8.· impo. lO de tran. mi:, 50 erá pago por inteiro
pelos adquirenLe: do b n :-nas permutação por ambo$
o. p rmulanlrs-na al'l'cmalaçõe C adjlllli aç-. metad'
por con La tio x cu tado metade pelo :lrrema lanlo ou adju
dica La rio.

, J" cndo O. bens immoyeis o imposto consLitue onns
real Lei n. 01_37 d 2'~ eI el mbro lie 1 'ü'~, art. 6." _ 11:. 0)

• 2.· i: o-h rei iro respondclll olidariamcnle pelo pa
gamenLo d impo to da lran mi '50 causa mm'li .

ArL. 0. 0 a lran.mi.',ue irnnlLan ii tle immovei c
mo\' i ainda Cfllantl 'le não r llulem immo\'ei' por
dir i lo, o impo lo rú cobrado na razão tia La xa tio uens
d rai7. obre valor o I prcço ioLa\ .
. Faragrapllo !lnico. E: 'cpluão- e da di.'po.;ição de toar

tlfrO:
1. o O: ronlr:lclo, ~e e-Ii pular desig-

nada e pC'ialm llLo pr tO para o mo\'ei.
2. o O' on Ira 'Los e a tos, que omprehcnderem c<::-

rayos, devendo pap;ar-se de L" em LOLlo I caso, o ilU-
po lo d Lran missão d e'cravo..

Arl. 10. Das Lransmi . õ se rela de bens por Iitulo
0:1 r o cobrar-se-ha o imposlo, qnando os b n forem
in criptos nos arrolamentos tla decima nrb:lJ1a, p;eral n
pr \'inci:ll, (' tl. Olllros impo. los, L1 alugados arr 11-
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<:13 do. pelo novo possuirlor, ou quando c3le pl'atit':H' a los
relativos á sua pl'oprí dade ou usufl'ucto.

Pal'agl'apho unico. Fica .alvo o direito a restituição do
imposto no caso de reivindicação. -

Ar!. 11.. A tax.a de herancas e le.Q'atlos de u. ufructo
será paga por uma vez ~.ómente, na fÓl'ma do art. 7.·
n.· ri., não estando aberta a conta do li uf"ucto na Re
cebedoria do Municipio ao tempo da publicação deste Regu
lam.ento.

Paragrapho unico. O" devedores da taxa lançada na re
ferida repartição serão admittido a pagai-a nos termos d~ te
artigo, fech'ando-se-Ihes a respectiva conta.

Art. 1.2. A disposição do art. 7.· do Hegulamento an
nexo ao Decreto n.· 2708 de {fi de Dvzembro de l8tiO
não é applicavel ao inventarios, cm que. Ó houver her
deiros necessarios.

Art. 13. O pagamento do imposto na transmis ão illtiJl'
VlVOS efTectuar- e-lia antes dr. celebrado o aclo, que a opél'a,
mod iante guia dada pelo<; 'raboll iães, Escr ivITe,; 0:.1 ou tr05
Olficiaes Publi os, Otl e cripta 11 ln parte int're.. nt1as,
o o da tl'ansmis, io causa rnnrtis, no' termos 'do actUJCS
Regulamentos sohre n taxa de herança o IOl!ilLIo .

Art. H. O imposto de tran mis'â não poderá er res
tituido, salvo:

i.· Quando o cont"acto ou acto, de que e tiver pago
o imposto, não chegou' a ellectuar-se.

2.· No caso de nullidaclo de pleno direito do contr:lcto
ou acto, formalmente pronunciada pela lei cm 1'a7.:io dn
preterição de solemn idades, visi vel pelo m"smo inst.ru
menta ou por prova lit.teral (Decreto n.· 737 de ~õde

Novembro de 1850, :lrt. 68'l, ~ L·)
3.· Nos outrds casos de nullidad ab.o\uta do contracto

ou acto, sendo decretada pela autoridade judiciaria, de
pois de regular o contradictoria discussão entre as parte..

Paragrapho unico. As reclamações deveráõ ser intentadas
dentro do prazo de cinco annos; mas as questões judi
ciaes, de cuja solução eIlas dependão, in terromporáõ a pres
crípção.

Art. H>' Das decisões proferidas pelos Chefes das 1\.e
partições Fiscaes sobre questões rola tiva ao impo to de
transmissão de propriedade o sobro HS multas comminadas
neste 1\.egulamento, caberúõ os recur os facultados pelo De
creto n." 23f!~;l de 29 de Janeiro de 1859, arts. ::l •• ~ LO, e 27. '

§ 1. o Os Collectores e Ad mi niSlrauores de Mesas de Rendas
recorreráõ e:r;-officio na Provinda elo Rio de Janeiro para
o Tribunal do Thesouro Nacional, e nas outras Províncias
para as Tllesourarias de Fazenda, tias decio ões favoraveis as
partes om materia do r tituic;ão elo impo,lo ou elns multa.



- 209-

~ .• O recurso., lanlo volunlarios como necessarios,
serão interposto dentro do prazo de 30 dias, contados
da intimação ou publicação das decisões; tendo eJIeito
suspensivo os que versarem sobre reslituição.

§ 3. ° No caso de denuncia por sonegação do imposto,
as partes interes adas deveráõ justificar o facto em juizo,
e~hibindo depois os documentos neces arios perante a au
toridade admin istraLi va competen le, que procedera. como
de dir i to fór.

Art. i6. Os Tabelliãe ou Escrivães, que tiverem de
lavrar instrumentos, termos ou e criptUl'as de contractos
ou actos judic:iae, ou de extrahir in trumentos, que por
qualquer modo operem ou venhão á operar transmissão
de propriedade ou usufl'ucto sujeita ao impo to, exigiráõ
prova de pagamento desle.

Paragrapho unico. O conhecimento erá tran<:criplo lit
teral e integralmento na escl'iptura, no termo de con
venção ou instrumento.

ArL. 1.7. ão se poderá fazer inscripção ou trans-
cri pção de titulos sujei to ao regi tI'O hypotl1ecario, e dos
qU3.es se devão direitos, sem que e lLostre que estes
forao pago.

ArL. i8. O Tabelliães, E crivãe e OlIlciaes Publicos, que
infringirem as disposiçõe dos arts. i6 e i7 incorreráõ,
além da pena comminadas na legi lação m vigor, na multa
de 25$ a 50$000.

ArL. i9. O imposto de tran mi, são de propriedade será
e cripturado como renda do exercicio em que fór pago.

AI'l. 20. Ficão revorrado o art. 4.° do Decreto n.O "'li3 de
~ de llfarço de 1.86 e toda as di po içõe em contrario a
este Regulamento.

Tallella. annexa ati Regulamentll, qne acompanha o Decreto
D. U 431>1> de {7 de A.bril de {869.

I. Transmissão por tilulo successivo ou testamentario, no munici·
pio da córte: .

Em linha recta, sendo herdeiros neces arios "'. l/lO 0/.
Não sendo necessal'io ••..........•....•.. o' •••• o ••••• " IS))
Entre os conjuRes por teslamento o o. 5»
A irmào , tios irmãos dos pais e sobrinhos filbos dos

irmão o,. li»
A primo filho' dos lias irmão dos pai$, Lios irmãos dos

avós e sobl'inhos nelas de irmão o" 10 "
Entre o mais parenle alê o 10.° gráo 'coulado por di-

reito civil............................................. 15'"
Ellll'e os conjuges ab intestato... 11S "
A religiosos professos e s6Cularisados, qualquer que seja

o gráo ou a Iinna de parentesco...................... 1iS "
Entre e tranho •. , .•. , .••. , ....• o ••••••• , ,.,............ 20 I)

A. 27
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II. n'Oal,'ôe iII te.r ;"0'
Em linha recla. 'enuo herilo1ros necessarios.•.

'ão sendo Deces ados .........•........•...•.•.........
Entre os cOlljuges '" " '" .
A irmãos. tios irmãos do.s pais e sobrinhos filho dos

irmão " •..••.•~ .
A p'rimos filhos dos lios irmãos dos pais, tios irmãos dos

avós e sobrin11Os nelos de irmãos............ . ......
Enl~e os .n~ais paltenles atê o 10.'" gráo contado por di-

reito CIvil '.•.••........•...................•
Enlre estranho .. ' ••................•......

III. Compra e venda, al'rematação, alljudicaçãú, dação in
so/utum e aClos equivalenres ·de imlUoveis. quêr po r sua
natureza, quêr por seu destino, quér pelo objecto a
que se applic:lo .. .

As permutações pagaráo do monor dos ~a'lol'es permu-
tades ou de qualquer delles, se forem Iguaes ..

Da llill'e·rença, se a houver, mais ..
IV. Compra e venda, arrematação, adjudicação, dação in

·solutum.e actos equivalentes de embarcaçõe nacionaes
ou estrangeiras. . . . .. . .......•..•..•.•.•.....•..•....•

)\s permulações pagaráõ do menor dos ~'alores perlUu-
tadbs ou de qualquer deUes, se forem Iguaes .

Da dilferença, se a houver, mais ..
V. Compra e venda, arrematação. adjudicação, ilação in

8C1/utILm e actes equivalentes de eScravos no l\1uuicipio
da C(jrte .

As permuta ões pagaráõ do meDOl' dos valores permu-
tados ou ·de qualquer deUes, se forem iguaes .

Da dill'erença. se a houver, mais ..
VI. A acqnisição üe immoveis pelas corpor.ações de mão

morta mediante ~icenç:l do Poder 'CompeteDte, .além
dos direitos. que devirlos forem do titl!Jo de transmis·
são, na conformidade da presente 'l:abella :

Por titulo gratuito ..
Por tibulo oneroso .

Vil. A canstituição de emphy-teuse Q.U de sub·emphyteuse .
Da .joia, se a houver, mai~ ~ .

VIlI. Cessào de privilegio de qualljue,· el1!preZ:I com autorisa·
ç:io do poder competente, ames de realizada a tlmp"eza
ou de seu effectiva gozo, excepto a dos assegurados
pela lei de 28 de Agoslo de 1830, ..

IX. Venda em leilão, arrematação ou adjudicação de bens
moveiS, não sendo escravos ou embal'cações .

e os bens pertencerem a massas 'fallidas : ..
X. Da subrogação de bens inallenaveis. na conformidade das

leis, por a.polices da divida publica ....•..............
Sendo de bens não dola'es por outros bens .....•.•.....
Nos demais casos .

:x:I. Tojos os :lctos translativos de immoveis sujeitos fi trans
cripção na conformidade da legislação hypotheca.l'ia,
além dos direitos, que devidos forem do titulo de
transmissão ' ' ' ..

~/iO "
2 "
2 "

2 li

3 "

4 "
~ "

6 )I

IS "

2 "

4/.10 "
2 I)

IS li
4 li

l/lO "
1 »

10 "

1 "
1/'1. "

2 "
10 "
2 "

41iO"

Ri de Janeiro, em 17 de Abrll de 1869.-Visconde de Itabora!ly.
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Decr. n.· !&Sã8 de 2.. de Abril de- t.S 9.

Em virtude da autorisação concedida pelo art. 28 da
Lei n. o 1~07 de 26 de Setembro de 1867: Hei por be
Ordenar que na cobrança dos emolumentos das Repartições
Publicas e ob3el've o Regulamento, que com este baha,
as ignado pelo Visc()nde de ltaborahy, Senador do [mperio"
Conselheiro de Estado, Pra. idente do Conselho de Mini tr05,
Mini tI'O e ecretario de Estado dos Negocios da Fazenda
e Pre idente do Tribunal do TnesoUf() Nacional, que assim
o tenha entendido e faça e ecutar. Pala:cio do Rio de Ja~

neiro, em vinte e quatro de Abril de mil oitocentos ses
senta e nove, quadragesimo oitavo da [ndependencia e do
Imperio.

Com a rubrica de ua Magestade o Imperador.

Visconde de Itaborahy.

Regulamento a que se refel'e o Decreto n.· 43':;6
desta data.

Art. L" Dos actos expedidos 3. favO'r d'e particulares
pelas Reparliçõe Geraes, comprehendida as Secretaria
do Senado e da C mara dos Deputado, erão cobradas .para
a receita do .E tado, a titulo de emolumentos, as taxas.
de~ignadas na Tabella annexa a este Regulamento.

E ta di'po íção é extensiva ao actos praticado pelas
mesmas Re.{lartições Gel'aes e as ignados pelos Presidentes
de Provincla.

Art. 2." Os emolumentos dos actos que expedirem as
Alfande~as e Mesas de Rendas, concernentes a Capitanias
de Portos, nos Ilugares onde não houver Capitão do Porto.
ou seu De/eaado, erão cobral1os na fórma da Tabella an
nex.a ao Decreto n." !jll7 de 19 de Maio dü i84eô, a que
se refere o art. 683. do Regulamento de iI} do Setembro.
de i860.

Art. 3." As disposições deste RegUlamento, não (;om
prehendem os emOIUmel}tos de que tratão os' seguintes
paragraphos, os quaes continuão a ter a. applicação deter
minada na legislação em vigor:

~ 1." Os emolumentos consulares;
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3 2.' Os que são devidos aos membro do Tribunaes
do Commercio;

§ 3.' Os que percebem os Secretarios das Capitanias dos
Portos;

3 4.' Os que competem a Empregados Ecclesiastico e
os direitos parochiaes;

3 õ.' o' que pertencem aos Juizos Commissarios de
medição, e aos Parochos pelo reR'i tro de terras do domi
Dio partieulár, na conformidade da Lei das terras publicas;

§ 6.· As cu tas judiciarias, comprehendidas as que se
pagão em beneficio das Casas de Expostos.

Art. 4.' Continuaráõ a ser arrecadadas para a receita
do Estado:

§ L' A custas dOi; actos pra licados pelos Procuradores
e Solicitadores da Fazenua Nacional, nas demanda em
que esta fM vencedora, contadas, na fórma do Regimento
de 3 de .Março de 1.855, para os Advol1ado e olicitadores
(Lei n.· 514 de 28 de Outubro de i8'~ , art. 50);

§ 2.' As devidas pelos acto que praticarem o Omciaes
llIaiores das Secretarias dos Tribunaes do Commercio, na
qualidade de Escrivães ou Se(;retarios dos me mos Tri
bunaes, contadas, na fórma do citado Regimento, para os
Escrivães da La lnstancia do Civel e Secretarios das Re
lações.

Art. 5.' Os papeis sujeitos a emolumentos serão expe
didos á Estação Fiscal, onde os interessados poderão re
cebei-os, depoi~ de paga a taxa devida, excepto:

1.' Quanuo a Repartição, que lavrar o acto, e tiver au
torisada pc1fa arrecadar os emolumento, antes ua expe
dição;

'2 ..' As nomeações de lugares com vencimen to dos cofres
publicos, as quaes serão entregues aos nomeados, qne po
derão tomar possse e ter exercicio, dependendo porém a
percepção dos vencimentos do pagamento da taxa.

Arl;.. 6.' Os actos expedidos pelas Repar.tições da COrte
a favor de pessoas residentes nas Provincia serão en
viados aos respectivos Presidentes, os quae ordenaráõ a
remessa dos mesmos actos á Repartição competeu te da
Capital para a oobrança dos emolumentos, nos termos do
art. 5.'

Art. 7.' A cobrança dos emolumentos deverá constar
dos proprios titulos, por verbas de quitação da Repartição
arrecadadora.

Das nomeações de Bispos se passará a qui tação no Be
neplaei to á Bulia de Confirmação, e das dos Pat"ochos na
Provisão de Collação. .

Das aposentadorias e jubilações, no titulo dedaratono
do venr imr'n lo .
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Das mercês de Guarda Roupa e mais Oillciaes menores
da Casa Imperial, e concessão do Faro de Fidalgo, serão
averbados os emolumentos no diploma que expedir o Mor
domo-mór, na conformidade do art. 3." do Decreto n." Mã
de 23 de Dezembro de i8~7.

Art. 8. ° Dos actos preparatorios para a conces ão de
quaesquer ti tulos, assim como dos necessarios para que
elles produzão seus effeitos, não se cobrará emolumento
algum.

Arl. 9.° O" titulos de Empregos Publicos e mercês com
prehendidos na tab lia annexa, • LO a M, que não forem
~olici tado deu tro dos prazo marcado na legislação em
vi"or serão devolvidos pelas E tações Fiscaes á Repartição
que os houv r expedido.

O' emolumentos devidos por quae quer outros actos,
quando não forcm pago depois de avi o da Repartição
do ar'l'ecadação competente, serão cobrado executivamente.

Art. iO. Ficão revogada a disposições em contrario.

Tabella anne. -a ao Rc;,;'ulamento que acompanha
o Decreto n. 4366 de ~4 de Abril de 1869.

NOMEAÇÕES CO:U YENCntE TO E CONCESSÕES DE APO ENTADORIA,
JUBILAÇÃO E PENSÃO •

. i. ° m ção para ellpregos CIVl , do magi terio, da
ma~i·traLura, ceci ia -lico', diplomatico , cou ulat'es, of
(ki e emprego de justiça; conce são de apo eutal1oria,
jubi~ ão e pensão:

D'l vencimento annnal até t:OOO 000 Õ °/0
Pelo excedente até o de 6:000~OOO 1 °/0

O emolumentos el'ão calculado obre o vencimento
fixo ou lotado do empre~o ou mm·cc.

Do acce so, tl'an 'rel'enCla, l'emoçãG, dc"ignação, pr'olUoção
ou passag-em de empregos e oficios lio mesmo ou de dir
ferente lIlinisterio, erá cobralio o imposto na razão do
augmcnto ou maioria do vencimento annual.

2.· Nomeação de Olliciaes cio Exercito e Armada para
empregos de administração em repartições e estabeleci
mentos militares:

Do vencimento anrmal de qualquer natureza, deduzido
~ oluo propriamente da patente 2 °/0
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As nomeações designadas neste paragrapho e no' antece
dente ficão sujeitas á taxa fixa de Decreto ou Portaria, quando
a quota proporcional ao vencimento estiver abaixo da
mesma taxa.

§ 3. o Nomeação de Presiden te do Supremo TribunaI de
Justiça e das Relações......................... 4:08000

§ 4:. 0 Nomeação de Juiz Municipal............ 30~OOO

Reconducção e remoção.. . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. 20~OOO

§ õ. o Nomeação de Agente do Correio......... iO~OOO

§ 6. 0 Nomeação de Carteiro, Correio e Mestre
de omcina, com vencimento diario.............. 5~OOO

§ 7. o Força policial da Côrte:
Corpo militar:

Commandan te Geral....................... .. . ÕO~OOO
Major :. .. ........•............ 408000
Capitão " '" .•.... . . •.•... 30~OOO
Tenente e Alferes............................ 20~OO

Guarda Urbana:
Commandante Geral.......................... 4:0,000
Commandante de Districto.................... 20~000

§ 8. 0 Nomeação interina, de commis ão, ou de emprego
com vencimerito eventual:

Decreto....•...•.•........... " . . . . . . .. . . .. . • 20,,000
PorLaria..................................... iO~OOO

§ 9. o Ficão isen tas:
t. o As nomeações e promoções de Officiaes do Exerci to

e da Armada e classes annexas;
2 o A d~signação, distribuição, ela ificação, remoção,

transferencia, nomeação ·dos Olficiae do Exerci to pa ra as
commissões ou empregos de seniço e pecial ás diO'erentes
armas e corpos do respectivo quadro ou ás fortalezas; e
bem asssim analogas alterações do Offir.iaes da AnDada
para todo oserviço e1Jecl.ivo a bordo dos navios do Estado,
Corpos de Marinha e Companhias de aprendizes mari
nheiros;

3. o A Carta de Senador;
4:. o A designação para substituição de Empregados da

mellma Repartição, e a de Officiaes de Gabinete dos Mi
nistros;

Õ. o A nomeação de Delegados e de Subdelegados de Po
licia e Supplentes. no Municipio da Côrte;

6." A designação ou nomeação para commissões de ser
viços extraordi'narios;

7. o A concessão de meio soldo e de montepio ás familias
dos Officiaes do Exercito e da Armada;



505000
4,O~OOO

1008000
008000
4,0~000

W$OOO
358000
30$000

30~OOO

-.W:S-

• o A conce ão do reforma aos Oficiaes do Exercito e
da Armada e praças de prot;

9. o A concessão de pensão às praças de pret do Ex.er
cito e da Armada;

tO. As pen õe concedidas pelo Governo ás familias dos
militare e dos Officiaes e Praças da Guarda Nacional e
\""oluntarios da Patria, mortos na guerra do Paraguay (Lei
n. o 131"} de 19 de Setembro de 1866).

OMEAÇUE E)l YE ·CIME. TO, PROFIS:.ÕES E ~lERCÊ •

§ 10. Postos da Guarda acional:
CommanJan ta uperior-Coronel. •... ' . . . •.... SOHOOO
Tenente CoroneL .•.........•....... , " 70~OOO

lajor '" . . . . . . . . . . . .• •.... . . . . 60$000
Capitão, Tenente, Alfere ou 2. 0 Tenente..... 20 000
Pao-aráõ as taxa deste paragrapho as patentes de con

ces ão de honra dos po tos, as de reforma e de passagem,
no me mos po tos, ou do serviço acti o para o de reserva
e vice-ver a.

Ficão isentas:
I. o A nomeação de Officiae do Ex.erci lo {'ara servirem,

em commissão, po tos da Guarda acional (art. õ7 da Lei
n. o 602 de i9 de Setembro de i85O);

!l. o A designação de Capitães da me ma Guarda Nacional
para servirem de Major, no corpos em que não houver
OlIicial do Ex.erci to, na fórma do Decl'eto n. o i74,5 de 5
de Abril de 1856.

§ ii. Honras de Ministro do Supremo Tribunal
de Justiça ..•.•..................•.....•..•...

§ 12. Ditas de Desembargador ..•...........•
§ 13. Bispo Ti tular, comprehendido o Ben6-

placi to á Bulia de confirmação _..

Ii4,. Homas de Monsenhor .
i5. Honras de Conego da Capella Imperial..
16. Pregador da Capella Imperial o honras

deste omcio ..•.....•..•......•................

I17. Honras de Dignidade das Ca thedraes...•
i8. Honras de Conego das Cathedraes .
19. Addido de segunda clas e ás Legações

Brasileiras .....•........•........•.. , •........
§ 20. Nomeação de emprego não especificado:
Decreto ..•.•. ~ ~ o 00 •••••• o....... 20~()()()

Portaria •.•.••••••.••....•.. :." .:.:. ...•.•...::. tOnOOO



108000
so~ooo
SOnODO

608000
48000

300$000
2808000

250BooO
H:i08°OO
100$000
2õOBOOO
50~000
80'000
308000

60~000

308000

~BOOO
20nOOO
2OBOOO

200,sooo

1208000
lOOBOOO
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• 21. OlTIciae honorarios do Exercito e da Armada:
Official general , . . . . . . . . • õOSOOO
Dilo superior , 305000
Capilão e subalternos........ 20S000
São isen las as grau uações de lJO tos concedidas a Ofliciaes

do Exerci to e da Armada.
§ 22. Advogado do Con elho de Estado....... 20/'000
$ 23. De pachante, Ajudante de De pachanle,

Caixeiro-Despachanle, na Alfandegas e Mesas de
Rendas .

1
24,. Carta de egocia nte matric.u lado .
2õ Dita de rebabilitação de egocianle .
26. Carta de Corretor, Agente de leilão, In-

terprete, Trapicheiro, Admini. irador de Armazem
de Deposi to ..•.....................•..........

1
27. Nomeação de Avaliador commercial. .
28. Duque e Duqueza .
29. Marquez e ltlarf]ueza .
30, Conde e Condessa, Visconde e Viscon-

dessa com grandeza, Barão e Baroneza com gran-
deza ...••..•......•...........................

1
31. Vis~onde e Viscondessa .
32. Barao e Baroneza .
33. Honras de Grandeza .
34. Titulo de Conselho ..

1
35. Tratamento de Excellencia .
36. Dilo de Senhoria ,.

• 37. Foro de Fidalgo Cavalleiro, e Moço Fi
dalgo com exercicio ......•....................

dafg;~:. ~.i ~~. ~~..~i.~~I~,O..~~~~~~~~~. ~. ~~~~~ . :~~
Fi~af:o' ..~i.t~. ~.e..~~~~:I~~~~.:~~~l.~~ .:. ~S.C,U.d.~i~'~

§ 40. Concessão de brasão d'armas .........•
§ 41. Titulo de Imperial. .
§ 4~. Mordomo-Mór ..
§ 43. Capelião-Mór, Estribeiro-Mór, Camareira-

Mór: e qualquer Ofllcial-Mór .
§ 44. Gen tilhomem, Dama de Palacio e Veador .
§ 45. Moço da Camara da Imperial Guarda

Roupa, Açafata, Moço da Camara e mais Officiaes
menores. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • • . . . . • . . . •• . 30~000

§ 46. Honras de ollicios da Casa Imperial.
O mesmo qu,e se deve pagar da nomeação effectiva.
~ '47. Grão-Cruz de qualquer Ordem......... 130BOoo
§ 48. Grande Dignitario da Ordem da Rosa.. fOOBooO
§ 49. Dignitarios da Ordem Imperial do Cru-

zeiro e da Rosa ...•...•....• '.'.' .....•... '.' . . . . • 9OBOoo



80000
70~OOO
60 000
;)08000
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Commclldadol' da rd m da Ro a .
()lTir~iae. do Cruzeiro e da Rosa .
COllllUcntlador las outra' Onlens .
Cavalleiro <le qualquer Ordem .

• 50 is nlas:
1... A condecol':lções, honra , ti tulo' e disti ncções con

('eu ida. a mciaes pr:lça. do E'<Cl'ci to, Armada e Guarda
acional em ele lacam n1.0 ou arpo de. tacado , em remu

nCl'ação de scrviços militare (An. ~L da Lei n. o 7i9
d 2 cI clembro II '1"3)'

2.· A. que forem conferida a Principes e a subditos
cstranltci 1'0 que Ilou verem mere ido a bencvolencia do
Imperio'

3. o ,\5 onde oraçõ da Ordem de . Bento de Aviz'
~. o A conce . ão ao Exerci lo e Armada de medalhas de

hravUl'a, de ampanha e outra, e a de medalhas huma
ni la ria .

, :i'L C'lI'ta lie naturali aç50................. ~O~OOO

E'\cepto a on Clida a tran rr il'o que vier para o Brasil
como immigrantr ou olono ou e conlractar para o erviço
militar, na onformidad da. Lei. n. O 808 n. de 23 de
Junho d 1.;);-' n.· li01 de 20 de Setembro de 1.860,
art. 1:. o paragrapho uni o.

DIPLOM.\ CIEi'\TIFICO. r. LITTEn.\RIOS, E TIT 'LOS DE
IlAlllLIT.\ÇÃO.

§. OJ. C:ll'ta de Doutor ou Bacharel, de Pharmaceuticos
e de approvacão no cur o do ln tituto Commercial da
,Orte , ' , . . . . . . . . . . . iO~OOO

. ;·U. Titulo dI' j',Il!!'l'nIIPiro G oO'!'aph " úe Enp' Ilh iro
Civil, do ('111':-00 de ditlt'!'pptes arm c; c rorpo. do Exercito,
tilulo de Arrrimen$ 1', <le approYação de Piloto, Pratico
d b. rras l\1acllilli ta........................ õROOO

a taxa devida pela. Carta do Piloto e Machini ta
não comprehendom o~ molumento, que percebem o

ecr tario e os membro da Commi são examinadora pelo
acto de approvação .

• :7. Parteira, Dentista o angrador... ...... 2$000
. ;)8. Apostilla cm Carta ou Diplomas de Doutor em

Medi ina ou Cirurgia, de Pharmaceutico o outro obtido
em Rcolas o~lrangeiras:

O mesmo qne pacrarião os titulas, se fos.em passados
pelas Academia. do Imperio.

A. 28
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§ :19. Cortidão (Ie approvação em exame' de cada uma
das mat rias exigida para a matricula no cur o up
riores, passada pela Jn pecção da ln trurção Publica na
COrte , ,. . . . . . . . . . . . . . . 5,000

§ tiO. Titulo de capacidade para o ensino de qualquer
ramo de instrucção secundaria no municipio da COl'le, com
prebendida a li ença para o exercicio da prof! são.. 101 000

~ 61. Dito para o ensino primado, idom.... 51~000
Esta taxa é devida, ainda quo haja dispensa das prova.

ele capacidade nos a o dos R guiamento do In.tru ção
Publica.

APPROV ÇAO ou CO~Fm:.tAç:\o DE E TAT TO E CO~lpnom 50' E
CONCE ÕE' DlVEI1SA •

§ 62. Approvação ou confirmação do compromis o o de
esta tu tos de Sociedades de benoficoncia, r Iigiosas I i ttc-
rarias , , . . . . . .. 20 000

§ 63. Approvação de o tatutos e autorisar.ão para incor
poração de ocieLlade anonyma:

Bancos de cil'culação, ue clepo ito c desconto, Com-
panhias ele eguros ' . . . . . . . . . . . . .. 601 000

Associações e companhia de minei'açã , navegação ou tras
mercantis ou indu triao {kO 000

Caixas Economica , Mon tes Pios Oll de occono, oeie
dades de occorros Mu tuos, Seguro i\) utuos €I viua e cred i to
real................ 20 000

§ 64. Appl'ovação de quaosquor alterações no compro
missos e estatutos............................... 2 1000

Exeep tuão-se:
L° A approvação de estatutos e autori.ação de in 'orpo

ração de Companh ias, que se o. tab I cerem para a pc 'a no
li tloral e rios do Imporio (Lei n." 876 do 1 do elembro
de 1856). .

2." Dita para a fundação do ociedades de colonisação e
immi~l'ação.

§ 55. Approvação de e talulo e autorisação para fUllccio
narem no Imperio, de Caixas ou Agoncias f11iaes do oeie
dades anonymas estabelecidas em paiz o trangeiro.

O mosmo quo pagarião tae Sociedades, e fossom ostabe-
lecidas no Imporio.

§ 66. Concessão de privilegio:
Por 1.0 annos ou menor prazo.... .. . 50#000
PGr mais d 1.0 annos , . .. . l.00nOOO
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ndo a inven tore , nos termos da Lei de 28 de Agosto de
1. 30, qualquer que seja o prazo de duração. . . . . . . 208000

67. Ces ão ou tran ferencia dos mesmos privile-
gio. ..........................................• 20Sooo

~ 6 . Conce ão de entrepo to particular c de trll.picbe
alfandegado .. '" .' :... .. .. ...•.•. 20~OOO

69. Conce ão M terra publica :
té i:OO ,00 inclu ive.... 4:~OOO

De 1:0 0tO a 2:00 .'0 , , .. ,...... 5.000
De maior valor - mai i 009 por conto de réis, não ex

ced mio, porém, a iO.~OOO~

ão i nto o titulo de alienação ele t na publicas por
cone. ii O'ratuita, ou m rClllUll ra(io de erviço •

: 70. Titulo de lol ti lerra 'elidida' em ha ta publica
ou fúra d lia ue cada lot 2 000

71. Tilulo de I ropriedade de t '1'1' nos pertencentes ao
dominio pi1l'licular quando requeridos p lo. r pectivo pos
suidor ~ . d legitimação ou revalidação de po e, e ma
ria ou outra. once õe ujeitas a e tas operações. 4:Eooo

• 7 . Titulo de aforamento e ul'endamento ele terrenos
nacionae , de marinha- de alluvião ou accre cidos á ma-
rinha' , " , ',. '" , , 10.'000

e ta ta a não ompreh !ldem o emolulllen to devidos
ao mpr "ado occupauo' na mediçã.o e demarcação do ter
reno d marinha.

73. Titulo de aforamento de lotes de terra 1'e ervadas
pal'a po oaçãe , ,.......... 2 000

h. Titulo de con e ão de penna d'agua do~ aquoducto
I!ublico , no Municipio da COrte, ... , .... ,.,...... 1.0 000

}'A '.\1' RTE E ACTO RELAT1YO A EMBAI\CAÇÕE •

,. 7Õ. Pa aporte e Portaria parn viajar:
Expedidos pela Secretaria de Estado.
Por pc.. oa ou familia., .. , ,..... 10 000
Concedido pelas ecretaria de Policia.
Por pc oa ou Camilia ... , ..... , . . . . . . . . . . . . . . .. ~EOOO

ão isen to :
1.0 6 pas aportes concedidos aos membros do corpo Di-

plomatico ; .
2,0 O vi to da Autorid.ade Policial nos pas aportes je E 

Ll'angeiro .
. 76. PassaJXll'Le ou passe de viagem aos paqueLes e navios

morca nLe ... , •. ,............................... &,. ooa
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§ 77. Dito a embarcaçõe de ob rta, para a navcrração
entre os portos de uma me ma Provincia .... , . . •.. ~ 000

E' isento o p3 aporte ou pas e á embarcações bra ileira
empregadas na pesca.

§ 78. Carta ou bilhete de saurie ás embarcaçãe , no termo.
do al't. 7~ doDecreto n.· 2734 de 23 de Janeiro de 1.861. 2,)000

§ 79. Carta ou registro de propriedade das emlJarcaçôe
nacionaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ti; 000

Averbação nas mesmas Capta......... {iooO
Das cartas expedida pias Gonsenatoria tio 'ommel'cio,

-mais pela assignatura do Con ervadúr........... lbOOO
§ 80. Certificado de exame de ye toria lias bar a

a vapor , ...........•... iOlooO
Nesta taxa não se compl'ehendem o amolum BtO, lue

forem devidos ao Secretario e membro da COlnlI\i ão de
exame, pelo ac to da vestoria.

LICENgAS E UlSPE~ A •

§ 81. Licença concedida a Magistrallo e emprogado Civis,
Ecclesiasticos e l\1ili tares:

Atê tres mezes..................... 5. 000
Por ma is de tres mezes............. iO 000

São isentas:
L o As licenças concedidas a praças de pret do Exercito

e da Armada;
2. o As concedidas a Omciaes do Exeroi to o da Armada em

virtude de inspecção de saude.
§ 82. Licença concedida a pensionistas do Estado, ju

bilados, aposentados e reformado, não sendo praças de
pret do exercito e da Armada, para mudarem do re idencia,
comprehendida a expedição da guia para o pagam nto do
vencimento na I\epartição de Fazenua do lugar da nova
residencia...... 5 000

§ 83 Licença para aceitar emprego, pensão ou condecoração
de Governo Estrangeiro....................... 30 000

§ 84:. Licença para impetrar B.reve apostolico da Santa
Sé ou de seu delegado no Imperio............ 5~000

Sendo para Breve de dispensa de impedimento, não se
pagará mais do que 'esta quanlia, ainda que seja de mais
de um impedimento e duas as pes oas que a requer rcm.

São isentas do imposto as licenças concedidas a pessoas.
pobres, declaradas taes pelo Parocho competen te.

§ 85. Beneplacilo a Breves concedendo honras, graças
ou ti~tllos especiaes a Clerigos sec.ulares ou regulares 50PQOO
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Breve oncedendo graças e piri-
tua) '" " ,.. 10 000

'enJo o B neplaciLo a Br ve de di pensa de impedi
lU 'nLo para ca'amenLo applicar-se-ha a observação do § 84.

.. í. Di pe1l'a a corpol'açõe ue mão- mol'La para po-
suirelu ..... , . " .... " .. ' . ... . .. .... ... .. . .. . . 20hOOO

. Lic nça a OrJ n' regularc para eel urarem con
traliLo 011cro o, na fÓI'ma da lei de 9 de D zernbro de
1830 " 10. 000

• 89. Licen 'a para ab I'lura de e'Lab 'lecimenLos parLi-
culare ue in 'LrUcl,'ão no município da côrte. 5,<000

A licença para abertura de collerrias e c'cola da A'
ociacão de . Yicenl de Paulo não e lá ujciLa a emo

lumento .
90. Licença 'oncedida p la Junta Central ou Commi ão

de H 'gicno Publica, para ab rlma u bolilia ou fabrica de
agua minol'acs "'Ilua UI' . ub:Lancia: veneno a. 10 000

os DI. Lir nça para abril' casa ou "ripLorio de cm-
pr limo. obl' P Illlor , :lO:OOO

. D~, Li 'cl1~a 1150 • pe'ilicada '" 5.000
A' licelll~a: a que I' fel' le pal'agrapho ão a de

quo o expedem titulo c.peciae', e não a de implos
de'pacho .

A. lic nca. Jas Alfamlerra para ir a bonlo do navios
ão c:u:epLuaua' ue ernolum 1110s.

CAIITAS, DEcnETos, AVI os, l)OnTARI.\ ,ALVAnA E OIlDE' ;
TEII~tO E UIWISTLWS; n UIUC.\ \)E L1VllOS, IIECUl.'iLlECllUENTO
DE l;lltlU.\ E CERTlDã~.

93, Carta e Decreto não e peei licado , comprehendidos
os de perdão e de di pen a do lapso de tempo.. 20$000

Exc ptuão- e os do perdão ou commutação de pena, quando'
expedidos a favor de pobr s.

§ 9-i. Avi 1), Ponaria,Ol.fieio o Ol'uem não e pecificados,
comprel1endidos os Avisos de di pensa de lap o de tempo
e os de concessão de mOl'a torias a devedores da Fazenda
Nacional. , '. iOJOOO

95. Portaria expedida pelas Secretarias de Poli-
cia........................................... 2~OOO

São isen tos:
LO Os Avisos e Portarias que ordenarem o pagamento

de vencimentos, de ajndas de custo e de gratificaçãe pro
veniên te ele contrac tos ou destinadas a remunerar serviços
~x lraordinarios,
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•• 0 O que communicarem a d i ão de I' cur o .
3.° Os que ver arem obr matricula em Academia ou

a ulas de instrucção secundaria ou onces ão de di p n a
de exame de habilitação para qualquer fim.

4. ° O' que forem expedido a favor de praças de pret
do Exercito e ja Armada.

5.° O que e expedirem em beneficio de preso pobre.
6.° O que ord narem o pagamento a Emprecrado , pela

E taçõe Fi caes dos lugares em que re idir m.
7.° Os que ordenarem o paO"amento d divida pa i a do

Estado, de qualquer oriO' m.
8.° As quitaçõe pa .ada ao re ponsavei da Fazend'
aciOJ:laI.

96. RcO"i tI'O da patente c nom açõe de Oficia do
Exercito e da Armada e classe ann xa ' O O

3 97. Di to das de l'eforma dos me mo Orncia '. 51 000
• 98. Matricula ou regi tros de diploma, na' Juntas de

Hygiene Publica:
J\iedico, Cirurgião, Boticario, Denti, ta, Parteira. 21 00
Drogu is ta. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5S000
§ 99, Matricula de conductor de vehiculo.... 2 000
§ 1.00. Registro de qualquer documento ou titulo, feito

no livros das Repartiçãe Publicas, por solicitação de parte.
Cada linha de 30 letras ,......... 60 réi .

Não se cobrará de uma verba de regi tro menos de 1. 000
~ 101.. Alvara de moratoria a egociante JUatl'icu-

lado , . . . . . . . . . . . . . . .iO 000
§ 102. Termos de entrada e sahida nos livros do cofre dos

deposi tos publicos ,................... :1$000
§ 1.03. Verbas de embargo e penhora dos me mos de-

posi tos , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 500 réi .
§ :104. Termo lavrado nas Repartições Publica. O m mo

que se deve pagar pelo reO"i tI'O de qualquer documen to.
Exceptuão- e os termos de fiança de respon aveis á Fa

zenda Nacional, péla cobrança de rendas publicas, por eon
tracto de serviços e de ·forneeimento.

§ 1.05. Termos de abel'tura e de encerramento do livros
de Commerciantes. Agentes auxiliares do Commercio e ven
dedores de substancias vonenosas. Por liVI'O.. • . 2õooO

§ 1.06. Rubrica de livros.
Nas conserva torias do commercio .

. Livros de Negociantes e Agentes auxiliares do Commercio.
Cada rubrica 401'éis.

Nas Juntas de Hygiene Publica.
Ljvros de vendedores de substancias venenosas. Cada

rubrica............................... /10 l'éis ..



. 107. R'ronlll' im nlo de firma do. Ag nle' Diplo·
ma til'. Gon nla 1'0 ...•.•...•.•..•.•.•• ' '" uOO réi .

~ 1 . C rtirlão extrahirla d lino, de a tos publicos e
d documen lo .

Cada linha de 30 1 tra 50 réis .
• enhuma c ['lidão p'lgara meno' de i; 000.
Ex epluão- e:
1. ° A ré d oflicio de om iar. do Ex rci lo o da Armé\da e

ela se annexa e a sua' du erviço tia pi:aça de pret
do Exel'cito e da marinhagem .

•• 0 A. erlidõ pa ada e.c-officío no intere se da Ju tiça
IJU da Faz mia Publica.

3.° O. erlificado de obi to pa ados pelos Medico veri
ficauor .

certidõ ' exlrahidas d liVro. ou de docnmeoto. findos
ou parado parral'áõ de bu ca, por anno, 500 réi .

Conlar- -ha o tempo da bu ca doanno erruinte áquelle
em que os papei e ItVI'O e acharem lindos, excluido o
anno m que pa sal' a cerlidJo.

inda que dou ou mai individuo requeirão a erlidão
nem por i o haverá emolumento de mai de uma bu ca,
nem e ta erá ontada egundo o numero de volume em
qu ti erem dividiUo o livro obre orne mo a umplo.

Cobrar-o e-ha, porém, a importan ia tle tanta bu cu
quanlo rorem os objecto de que p dir a certidão.

Rio de Jan iro, 2'~ tl bril d 1 69.

l'isconde de llabomhy.

Av. de 'ld.1 Ilaio de 1.889.

o i conLle de Ilaborah. , Pre itlon te do Tribuna I do The
Souro acional, ordena que na ex cução do ~egulamento,

que baixou com o Decreto n.o 4,3 u 4 d i7 de Abril proximo
pas ado, e ob rve'o serruinte :

L° O sello adhesivo dos titulo a ig-nado pelo Dii'ectores
~ Thesoureil'o do Banco' e A sociaçõe bancada póde s r
Inutilisudo pOi' meio de carimbo, que imprima o nome do
Banco ou la fll'll1a social, e a data, parte no papel e part \ na



estampilha, u. ando da abrc"iatura para designar a data,
como no exemplo e/Tuin te :

15
i8-09 (13 tle l\Ia io de 18(9)

5

2.· O ello ad hc. ivo da tr:l n. fel' ncia de apol ices e acçüc!;
deve ser inutili ado polo. Corl'etore que iII t rvierem na
tran acçõe , applicando o 111 .'mo sollo na cópia a que se re
fere o art. 66 tio B. /Tulamento. os cn. o. em que a tran fe
rencia de apolice se fazem independ ntemente de Corr 
tore, a parte intcre ada inutili!;al'á o ello obre a nota de
que trata o 3rt. 3 .

3,· Deve er a1'1' cadado por verba o sello proporcionaI :
L·, do ti tulos de que fuI' d vida ta \':a 'x.ceclen te de .0, ,
ernquanto não houv I' e tampilhas de maior valor, fi antlo
assim entendido o art. 2:> : 3."' 2.·, do' fI' tamento. de
navios, em que a importancia da tax.a não fÔl' multipla
de 200 réis.

Officio cm 20 de . laao de :i '69.

Illm, e EX1U, Sr .-Havendo requerido João Franklim de
Lima, João da 'ii a Matto. e Luiz Rotlri!:\'ues amico, ao Juiz
Comm,issario, Ellgenl1ei 1'0 An ton io Gonça Ive. da Jn ta Araujo,
a medição das terras de que se a 'hão d po. e na prim ira
sesmaria concedida ao antigo. indio de j\[ 'cejana, na Pro
vincia lo Ceará, e estando ujeita a um fÔI'o e tipnlado por
autoridade constituida, solir.i tárão depois de concluida a m di
ção, os re pecti vos ti tulo garantidor'es de ua propriedad .

Ouvidos o Juiz Commis ario e a The ouraria de Fazenda,
opinou aquelle pela expedição de titulo de aforamentos, e
oppoz-se esta, por en lender que á vi ta do Av. n,· 1.7. de
21 de Outubro de 1.850, devendo-se con ideral' in orporada'
aos bens nar:iona . a. terra medida,; para .. 1'011 yrndirlas
em ha la publira c mo dt'\'olulils nos lf'1'I 11 O. da L i n." Gül
de 1 de temuro d 1 50, nã tl"lll lu,yar a r '!lovação dt'
taes aforamen lo..

Não se .:onformando a Presidencia com e ta ultima opinião,
e· ponderando que a não expedição dos titulos requerido
epllocará os pretendentes em peior r.ondição do que os
simples posseiros, tlue, sem o onus do faro, legitimão as
posses de suas terra, e nellas firmão seu dominio, remetteu
a este l\'Iinisterio o auto. de medição e mais papeis concer
nentes ti questão ,ventilada, e oiicitou lIma solução que,
resolvendo esta, Irva para o futuro de regra em caso' se
melban tes.



.; c. m ('fi"( íI ín:;U5[cntavel :lCfllella opini50 U,I ThcsoUl'aria
d.1 Fazl'nda, contra a qual tambem e pronuncia o incluso
pi rec r do Con elheiro ProCllrallor da Corúa, Fazenda e 0
bCl'a nia :Jcion:J I, porquan to o terrenos abandonados pelos
antir:to;; índio não são considerarIas proprios nacionae , ar
l' cauavri no s ntido dos in'cripto om e"te nome, e im
nat'ionaes, no nUdo de dO\'oluto para os seguinte fio :
ou' rem I gitímado • yemliuo ou aforados, na conformidade
do di po to na Lei di' d etembro d :18tiO, e respectivo
Reg, de a de Janeiro <Ie i8J1· no art. ii ." ua Lei
JI." 111(~ de J.7 de l't mbro de 1 no, ou t rem o de tino in
dil'atlo 1\ 'i tado .\ L de .1 de 11 tubro de 1850, a que e
reI' r o \.v. ue 21 ue Abril u 1 :ji, xplicado pelo de ~l de
JIII" d' 1 :j , quando occupatlas por I 'soa não de.cen
t1rnt . do. inJio primitivo, e qn n lia. s acl1ão a titulo
dI aforamrnto, comp lindo ~\. 'fho'ourarias ómenle a 'ua
aJmini-l1'3(ão, 'a an callação las rentla'.

'omo porem, a trrra' pos uilla. (J lo pretenden te. João
Franklim LI Lima, João da .. il"'l M:.ltlo \ Luiz I:l.odrigu()·
'amie m dida e d marcada p lo Jlli7. Commi. ario, aeima
n moado, não -tão n cas da. I gitima"eis lle que lratão a

," hypoth, uo .• ,u do arL. \.l," daLJuella I i de 1850, o
art. ld d 1 cg-lllamento UI' 1 ti'~, por i~ o qu anlerio!'ment
havião ido lljcita' 3 um f'ro in·tiluil1o pOl' autoriu:H]CC01l1
pl'L 'nte, c~llndo on'la dos Lermos respe tivo , junto aos
lI1rnrion:1l1o' auto li' ln .dic:õe, ' \ cvidente que pr vaI m
f':t:l~ para, l' nt o. diLo prl'tcnd nt. mantido' em na'
1)l'opl'i,'d:1I1c: pagaJlllo fÚI'o atr:lzados; bem como que o
litnlo' I'cqnl'rirlo' nJo podem '01' de legitimação de po 'c , e
,im l]e ratificação e Ic'.u-ali. ac:ão de afor:lInúntos, com a drsi
gnacã do: limiL s LI monslrado pela, mesma mediçue.

('lo posto, competindo a expedit:ão dr [:l titlll(}s ao mi~

nisL 'rio a cargo de , Ex, , :ls'im como a do • ncer!l nLe
a. terr '!lO: ti marinha, confol'ln' o A\ i, o n," 40J d, 1 d>
_ oH'mhr de 1 (j7, eom r ft'l'cncia ao le 6 de Junho do
me mo anno, e â I 'i jú ci tada de 27 d ct mbro de 1860, e
com appli 'ação aos terrenos do ex. Li neto :lld am 'n to de , Lou
l' nc m r i .thero", L nho a hon ra d tl.lI1 mi ttir e ub
mrltcr ~ con. id I':lçã d' , Ex, , para competente oluÇão,
o inclu. o omeio da presiL! !lcia da Provin 'ia do Ceará, om os
auto da medi\õ s rr ctuada. mai. papei, info1'maçõe e
paI' el' S relat ivo' á importan t llllestão,;,> 'nden te de de
·j,.,ão final do Governo Imp ria!.

D .us Guarde a . Ex.,-.TooQuiln .4ntllo FtJnwllt!I" Leão.-
A " Ex, o 1', Vis 'onde de Ilal.Jol'aby.

f\ •
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A. ,r. lle l.I de .Ium o de t. S9.

Communico a V, S .. p1l'a seu conltecimento e devidos
en'cito , que o Tribunal do 'fhe ouro Nacional r .olv II dar
provimen to ao recur o in terpo:' to pela bar neza de I'll

guayana, da decisão do Administrador da Recebedoria d()
Rio de Janeiro, sujeitando-a ao pagamento da iza, meia
siza e selto da metade do valor dos predio, e cravo
mais objectos que lhe farão lançado na pal'Lilha do bens
do casal do seu finado marido o bar'ão do me'mo titulo;
}Jorquanto, não importando a partilha, como o Juiz a de
cretou um acto pelo qual se de\ão con iderar Lransmittidos
os dito bens, a titulo oneroso, directamente do ca aI para
a recorrente, de modo que os po sa elta fazer ,eu~ pOIS
que isso depende de novo acto, come a adjudicaIJão a tFtulo
oneroso de remissão, quand o ben forem ii pra(}i.I, a que
devem ser levados como é de praxe, vi to haver herdeiros
menores, para com o seu produlAo pagarem-se ()S credores,
sobrepartilhando-se o excesso, ,e houvel' entr o herdeiros;
é evidente que nenbuma applicação tem á h pothese su
jeita a doutrina da ordens de 17 de elembro de 1861,
de 29 de Agosto de 1862 e de 3 de l\Iarço ultimo, em
que se fundou a decisão recorrida; pois os casos a que
ellas se referem, e nos quaes era exigivel a siza, são mui lo
dilTerentes do de que se lrata, vi Lo como nelle a tran 
missão dos bens operou-se de de 10"'0 pela adjudica(ão:
quanto ao figurado na primeira das diLas ordens, porCILJe
os bens forão lançados ti inventariante com a obrigação
de pagar em dinheiro aos herdeiros a respectiva quota,
tornando-se a sim desneces aria a venua dos bens em pl'uça
para sobrepartilhar-se o exces~o, se houve'se; e CIuanto
aos das ou tras dua , porque os bons adj ud icacl os já Li nhão
sido partilhados e o adjudicatarios os adquirirão por actos
distinctos da parlillla, sujeito, portanto, â siza.

E por esta occasrão convém que V. S. declare ao Ad
ministrador da Hecebedoria que sendo cobl'ave! o impo, to
de transmissão, substitutÍ'l'o da siza do qual trllla o n. 01.11
da tabella annexa ao DecreLo n. o 4.3õ~· de 1.7 de Abril pl'O
ximo passado, em casos como os figurados na orden ci
tadas, não o é entretanto em llypotheses como a presente,
cm ~ue os bens adjudicados ao inventarianLe devão er
vendIdos em praça por haver orphãos, ou me mo herdeiro
maiores, se na pal'lilha e lhe impuzer tal obl'i"'ação, que
importa a de ra tear en tre os lleruei ros o excesso prove
niente da arrematação.

Deus Guarde a V. S.-Vi conde de lfnbol'ahy.-Sr. Di·
rector Geral lnl rino L1:I:; Hcnda, J'ulJlicas •.



Ch'e. de ~ã de Ago.!iÍo de :l.SG9.

o Visconde de Itaborahy, Pl'esidente do Tribunal do Tl1e
souro acional, vistas as duvidas su citadas em a!gllma
Reparti ões de Fazenda, se os requerimentos em que se
pa ão ccrtidõcs e alte tado devem pagar o selto de 200 róis,
~lém daquelle i1 que estão sujeitos e e documentos, attenta
.a olrerv:lção final do art. 18 do Regulamento n.· 4351, de
1.1 de Abril ultimo, a qual não permitte escrever em
cada meia folha de papel dou ou mais actos sujeitos ao
5ello, alvo pagando- e o que fõr devido de cada um; de
clara ao 1'. ln pector da The ourarias de Fazenda.
para ua intelligencia e devido' em~ito , que, vi to sel'em
e'cripta as dita certidõ no. proprios requerimentos, e
pas ada em virtllde delte , não e podem e tes con iderar
a to di tincto daquella, no sentido da dita o}rervaçâo
final, qlie Ó ser f re ao aclos ajeito ao sello que es
criplo com oulros na me ma meia folha, o pos'ão ser em
opa rado, por serem independen te 'en tre si, c que a im,

como di punha a legi lação anterior, que ne ta parte
não foi alterada pelo dilo llegulamento, só devem pagar
tae. requ rimento o sello da ccrliLlõe, attestados ou do·
cumentos de qualqner de ignação que neltes se pa sarem,
estando apenas ujeito ao selto de 200 réi , conforme o
arL. 78 do me mo ReO'ulam nto, os requerimento, peti
,õe:. inici:le • 11100101'ia' e momoriaes aVlll o., dirigido a
qualf}uel' autoridad , quando pai' i ó putlerem dar prin
cipio a allTnm pro e o admini trativo ou judicial de na
tUI' za gl'acio a ou contencio a, ou quando a alies fOl'em
junlos con o documento, não sendo dos isentos pelo al'l. 21
do l1egulamento citauo.

Cb'c. de 15 de Sctcmbl'O tlc :I.§G9.

oVisconde de Itaborahy, Pre idente do Tribllnal elo Tl1e
80nl'O Nacional declara aos 51'S. Inspectores da Thcsoul'aria
de Fazentla para o fins conveniente que as certitlõe , ré
plicas e infol'maçüe ,o aLte Lado e auto, que eescreverem
na moia folha do requerimento 011 mandado jlldici;J.l, cm
vil'tude do qual taes actos forem passado, não estão Sl~

jeito ao impo to do sello, visto não ser appli avel, nc te
a. o, a dispo. ição final do art. :18 lo Regulamento de 17 d

• !.lri! elo l'ol'l'cnLc ;mno.



Av. de 2~ de S ten lu'o de tSS'" . (:ia-. (lu ..

A' Dil'ectoria Grral das Rcn la Publica, (lI' 'laTilndo, m
solução á con ulta feita pelo Aomini. trador da Me a ct I cndas
de Itagual1y, relativamente a dous f:J ·to alli OCt;ol'l'idos de
sonegação de iza, o primeiro de uma casa qu Francis oJo~l:

Vieira de Lima vend 'u por 3:000,000 no anno de 185 -t8;i9
éI José Joaqu.im Gonçalves de OJiv ira, da qual não foi p:lgo
o imposto, porque o l:omprador, que tempos depoi ralliu e
ausentou-se do municipio, nunca exigira a e.criptur.'l pu
blica do contracto; e o egundo, da v nda de uma outra
casa, realisada ba mais le Ui anuo., por Luiz Antonio Durtln
a Antonio Vicente Danemb rg pe]' quantia ue rJ:OOO;5000,
queforãopagosemdinbeir eemum tiLulodedividaacol rar,
não se pa 'sando escriptura, por ter o vendedor prom ttido
deixar procuração na cidade para tal Hill, o que não fI.,:z J

sabindo depoi do Imperio.
Quanto ao t. ° facto, que não é exigivel a siza, porque,

na fórma da lei de 1.ci de Setembro de Um;), art. 11 são
nulIos os contractos de compril. e venda de bens de raiz,
excedentes de 2008000, não celebrado por e criptura pu
blica, e nes a conformidade julgou o juiz da fallen ia, man
dando entregar a casa a quem de direito, entrando o ven
dedor para a mas a com a importancia do preço que recebera
do comprador faHido.

Quanto, porém, ao 2." facLo, que, tendo-se o mesmo dado
antes da lei de 1.85õ, 'poGa em que a scriptura publica,
€omquanto fo se exigida, a sua falta não annullava o con
tracto, deve-se, na fórma da lei de 2G de etembro c1 1. ;)7,
art, 12, applicavel aos casos anteriores (ordens n.os ti)
1.15 de 1864,) cobrar a siza com a multa de 10 "/o; Dao enelo
admissivel a arrecadação da casa como beTI de ausente" não
:;ó por que seria injquo e insustentavel semelhante princi
pio, desde que o comprador esLá na po. se da ca a comprada
e pagou o preço della, e portanto não ha abandoDo ele pro
priedade para que uma tal providencia pude e ter lugar,
como porque cm caso algum, mesmo durante o regímen
do alvará de 3 de Junho de 1. On,~;3 8.° e n.o, se con idel'on
jámais bens de au. entes uma ca a pelo unico facto do não
ter o comprador pago iza c de Ler °alli-c!o do imporio o
vemlodol' ,
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'127 ,-Tlle, (lurO . "ar10na1. Dirr'cfol'in Gt'rlll d COII~

1('!Il'ioso. '111 7 d OUlulil'o ii 1 Ul). HeSpOlldl'ndo o seu
olli 'iu II." 3;) de 'i;> do mel fiudo 110 qual consulta "m,:

1." c o Juiz do, Feito. é cxelu. jyamen te competenle para
nOllleaL' avaliador' no' C,I:O ue que tratão O, AvLos do
.. linislel'io <la Fazenda de 23 Ile 'ctemuro de i8:i9 2 de
A!!oslo d orrcnle anno, ou. n n rneacão,;\ que alludClll
o.; 'ltad I' Avis:, deve 'e!' f'ila lla fÚl'll1a da 01'11. Li\". 3."
Tit. 17 ntendenrlo·s por parte dr um l:Jdo o Prorurnuor
do. Filos pela Fazemla 'a 'ional, <.I' outra o Curauor
p 'lo scrav :

2.° e 1.J:J. ta para lal fim que c~tc Curador cja nOille(ldo
nl'l rne:mo Juiz do: Feito:: <.I \'0 declarílr-lhc que aUlOit-
Lili, pela pratica e por I ci:õ's til IOV mo Imperial, o
fI '10 de' prrlllillir ao. esera\'o: dn "a(~ão alf rriélr 1I1-S
]ll('dianl o prec: lc ,u'\ a 'aliução (Ord. n.o 100 de 3u ti
()ululJr <le 1, 'J...i , I m mc.mo GovcrJl ntendido con
v'lIi 'ute tratando-se elo 1Il0d pratico <le lfectuar-se essa
m dida, nâ prcscindir da' g-arautía: que::;c <ln ontra no
jlrort":' c.tahrlr idl ] 01' L'i (1'lra a. liligrllcia: relnli\'as
a arhilrnmrnto, por is:o faz Jlt'ltas intervir o ProGlt"
radol' dos Fitos '01U0 . U repre enlanle, part0 no pro-
f '\ ..

~t'nd(l assim cumprin<lo;is pnrte. intel'e sadas escolher
os avaliador!' , segundo a inl 'rpr 'tação genlm nt dada
p,'los Pra \Í. ta. ;'1 Onl. ],. ;1. li T. 17 nã s pode pr ,,
cindir tia inLúrr'lIl:ão IL "m. rm eltl'lllante acto, e <lo
Curador do :>n;\ ,qu nrnhulIl inconveniente en onlro

III , r nom;)11 p'lo me mo Juiz do, Feitos. D us Guarde
:1 Ym.- 'C'I'\'Ílld Id' Prornl'ador l~iTal. - José Francisco
l"wnlla.-SI'. Duutor Pro :urad L' do' Feitos da Côrte.

Av. li 29 li utnbl'o d .!§ S.

o Yi 'ond' lo JtaborahYJ PI' sielente do Trihunal do The~
sOllro racional, tend(l m vi la o ofliei n.o 27 da Thesou
faria da Provincia do E pirilo anto d f1: d Maio ultimo, no
qual expõe CJue, havendo sido imposta a João ela Victoria
~liranda, pOI' entença do Juiz de Dil' it da respectiva 0

rnarca,amulLadc6 1 !:IG6, fóra e ta quantia rcc:olhida aos
cofl' 's ua Cillllal'a MUllicipal d Deu v nle. o que dera IU'Tar
a LI lHa fi ue:' Li' I '111.1" a l' 'ferida ~alllal'a oa Coi Ice torja do luga 1',
,ÍulD;:lIHI(I-sr' nSla rul1J IiI' ito a a1'I'l'l'a ri al' ii lHulta por não lor
'ido llag;l :Illlc' do Decreto ü: (j de i'llaio de lS(j~) o qu' é
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contestado por aque:la, que a s u favor ali '~a que, tendo
adl"Juirido direito â e. S:I multa, tIevn e:; e c!ireitú ser man
tido, embora realizado posteriormente á data do 'iLado de
creto.

Declara ao Sr. In!'prc lar, para o fins conven ieo te e em
solução á referida duvida, flue lião devendo uma lei non
ser applicada a um acto anlerior á sua publi, ação 1I1Oclifi
cando-lhe os elreitos com prejuizo das Des 0'1S a qu m a mes
ma lei se refere, é claro que a mencionada I :amara IIIll
nicipal, em virtude da le.~i'lação exj ·tente em Janeiro de
1.864, (codigo criminal art . 30 e tiG, R gularnellto de 31
de Janeiro de 1.812, Decreto n. o 5!)" fie -18 de Març de 18'19 e
Aviso n.· i8 de 23 de Janeiro de 18;5'!) tinha adquirido o di
reito de haver a importancia da multa imposta a dilo li
randa e não podia ser privada de se tlireito por uma l'i
posterior.

:iS ..

A' Directoria Geral das Rendas Publicas, communi ando
para o fazer constar ao collecl01' de ova Friburgo, em R _
posta ao seu ollicio de 20 de Ag-osto ultimo, fIu o impo'tú tle
transmissão de propriedacl , na doaçõe, dev . cr cobrado
antes tia e criptura, e o seflo anle lia insinuarão, 01' is o
que o pagamento deste impostos tem tio ser tniu cripto nos
respec ti vos instrumentos.

A' Directoria Geral das Rendas Publica. communicando que
as folhas corrida:;, em virtul1e do dispo to no arL. 7. do Ue
gulamen to n.· 4354 de 17 de Abril do corrente anno, tão
isenta do pagamento dos novos e velhos direito a que rão
sujei tas pelo • 47 da tabclla anllexa á Lei n.· 24' de 30 de
Novembro de 18H, e que só devem pagar O sello de _00 róis,
segundo o numero de folbas, na fórma do art. 1.8 § L o do
tlito regulamento, porque neste paragrapho stão compre
hendidas as trcs partes que nellas se distinguem, a saLer:
requerimento ao juizo, malluado judicial e cer l idõ s; guar
dando-se na cobrança do imposto do sollo a dispo"lI;ão lia cir~
(' ular n. o 3~ de 2G de Agos lo ultimo.
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~v. de 30 de OutllbJ'o de :l8G9.

I\1m. e E"m. Sr.-Tenho presenle o omcio sob n. o 2i>, da
t~do de . ue Arro to ullimo. cm que V. Ex.. participa ter
re!;pondido a uma on ulta que lhe diri!\,io o conego Fran-
h:o Darbo da Co la, virrari da villa de Santa Luzia: que

as justificaçõc' de idade devem ser produzidas perante o
juiz cc I sia tico, unico compelente para julgaI-a, nos
t rmo do avi o o. o 8 rle fi de Janeiro de '186 v do art 4. 0

,

§ 6. o do deere lo o. o 3607 de ia de Fel'erei 1'0 de i 66; e que,
e tabelecida a' im a competencia do juizo ecclesia lico,
não podem ser aceitas e válida:; as justificacões dadas no juizo
civil.

Em olução declaro a V. Ex. que a regra geral é a da
di po içõ cita a" ma. que outro modo de pro a são fi
a o e:pccia ' ati mi ttido , como e v ~ (Ia Lei de 24, de e

tembro de 1820, do art. 4.· da Lei n. o ia de ii de Outubro
de 1. 37.

A .iu. lificação da idaue fóra do juizo ecclesia lico é tambem
admi iv I, trnlando- edeacatholicos, quando não po. ão
apl'esentar rlidão extrahidn do r rri. tI'O dos na 'cimenlo

IT'ctuado na fórma do arL. 4;$ do decreto n. o 3069 de 1.7 de
Abril de 1863.

De I Guanle a V. E'(.-]Janlino José Soare' de Son::a.
r. Presiden te da Pro incia de ergi pe.

Ch'c alar d :I de Novemb.·o de :I. 89.

O 'Yi. con la de ltaborahy, Pre ideote do Tribunal do
Th ouro aciooal, declara ao Srs. ln pecLores das The
souraria de F1lZenda, para sua intelligencia e devida exe
cução, que toda as di po iç5e relativa á creação e abo
lição de impo to , a que e refere o Decreto n. o 1.750 de
20 de Olltubro findo, devem principiar a ser executadas
do L o de Janeiro de 1.870 em diante.

v. de • de DczeDl~ro de i.SG9

Ao Presirlente da Provincia do Rio de Janeiro.-Em re 
po ta ao ollicio de V. E". de 3D ue Julho ultimo, re
lativo ~s duviuas exposta, pdo jlliz de paz uo i. U ui,,-



ril'lo da c:lpilal de',;:a pr ril1l'ia $OIJ"f' all)'un:; arti!jo2 <l
regulamcnto expclliuo em 17 ue Abril uo 'ol'l'cnlc anno,
para a anecadação do imposto d 0110, tIedaro a V. Ex, :

Qllanlo li J.", que o~ actos e p'lpci , de que tratão os
arts. 18. 1. 0, e 1.9!l, L o e _.u, sujeito..; ao sel10 fixo,
não' tão obrio'ados ao' proporcionnl, lU isla do arl. 1
n. !J do obredito regulamento.

A disposi{(ão tio arl. _.0, pal'agraplJo unico refel'a- e aos
titulo. u contracto njeiLo' an .1'1! proporcional, qu
de II rihum modo pau 'm ,el' obri'T;1l1os ao seUl fixo.

Quanto á 2.", 3." c fl:." coJU referencia its rúplicas dos
d 'p.lt.:hos, escriptas no J1roprio~ rel.j uerimull tos, as t.:onta s
da' 'ustas ahi feita, como I' costume e do~ allto de d 
posito. de Lens peuhorados, lavraua:, como. ão, nas de
penhora pelos olTiciaes do jllstil::l, que jà, a '1130 r 
solviJas pela pIII·taria (.10 15 ue "temhro ultimo, ti 'cb
rando não e tarem tae adas sujl'ito' a novo silo.

Pc lo que respei ta á 5 :I que, sendo de illo o ello cios
liVl'o~ tle prolocollo das aut1iencia e outros, allt ue co
meç:ll'em a ser 'cl'iptul'ado,;, uma vez .al.isfr.ito o illl
)JO:lo, podem continuat' a s l' ir até a sua condU.ã , ill
dept'lIdenle de n vo. ello, ou di paO'amcnto da uifrercnça
{,/:l l:lx.a, que só se oura no 'aso do art. 37 do regulam ulo
ti tado.

Rl'lativamente á 6.' e ulLima duvida crue, sfand 09 re
quer ímen tos, recla mações, ti Jl1 11 neias, recursos e oulro
<lctos relativos a llireito; politiros el itor<l , suj ilOS no
sel/o, não podem deixar de s:n' t.:omprel16ndiuos na dispo
sição generica do art . .'J..!:l § 4." do mesmo rlg'ulal1lClIto,
tantu m:1Ís quanto pela auiorisac:ão conferida ao gOyprDO
imp{'rial pelo art.· 1.6 ~ 3,° da Lei 11.· :';07 de -o de

tembro de 1.807 ficarão sUJlprimida;; as isen(;õe. tab-
leci las pelo (lrt. 2~ n oulros da Lr'i n. ~!{7 ii Hl d Ago·to
de 1~GG, como J disposie:ão do referidu Jl'lif!'o.-Vi·ronde
de j laúuralt.!J

Av, (II. da '.) de :tI'.I, tBl~ D~zemJJ!'3 « e G9.

-Ao Presidente da Provinr'ia de Minas r.rrars.-Em so
lucão ao omcio que V. Ex. diri~io-me em a de Setembro
ulLill1o, n. 1.8, áGercJ do sequestro ue alguma cabeças de
gado daaas por esmola d;)s Heis á fabrica dn igr ja matriz
da villa do Rio Pardo des'a provincia, (filO fOra promovicI0
pelo collecto1' da mesma villa, de ordem da Thesournl'ia
de Fazenda, por consid rar o dito gndo r.omo bJns vagos;
l'ecomll1en o a V. Ex. r/ue xpe'ÇJ as on..lf'IlS 1Il:'L: ssarias



para a prompla 11c. islolll'ia (Ir ,em Ihan II :> IlU "tro
devida I' sliLuição ahindo a responsabilidade e cusLa re
o ultanLes 'obre quem fÔl' de ltireiLo, porquanLo sendo in
l'ooLe, lar I qll o li i- podem cou(;orl" r pua a manuLenção
de sua ma Lrizes, por meio de oblaçõe , movei ou molas;
e que a fabrica da igreja forão creada orno entidades
legae-, amo in Liluiçõ de tinada a enlender no meios
ne e ario para a con ervação e repal'o dos lemplos e des
peza do culto, a fonle principal de laes meios é em
geral a de e molas ou doaçõe moveis: e por ouLro lado,
não hav ndo lei qlle exclua a igl' ja de r~ceber doações de
obje Lo movei, orTerLado por amor do culto divino e para
auxilio de t', pai que a lei de amortização referem-se
unicamente aos b n' immovei ; nem que o ueclal'e vagos
quando LioatIo. áquella rue não tem irmandade, mas que
os admioi tra por fabl'iqueiro qu ordinariamente ão o
mesmo parocho, o quae não . Lão i enlo da obrigação
legal de pl'estarem conLas nos lermo do reO"ulamenLo das
ol'l'eiçüe de .. de Outubro de 185'1, arL. 47: Lorna-se

evidenle que nenhuma applicação póde l r ao ca o a le
g-isl:lção 'i Lalla pel Procurador II i cal Lia 'l'hesouraria em
<[U .e ba eou a ordom upraciLada, e con orruinlomente
(lU' " itl !Tal el{ue Ll'o de (lue e leald.

D CIO n." 53- de 1.~ tle .IaneiR'u dê 'IS '10.

Para lIoa ~ cução do Doer 'L n. o 122i> d' 20 de Ago lo de
1. 0'1: li at'l. Vl tia Loi n. O 369 d 18 d l'mbeo d' 18~5:

II i por b lU Del rminar qu e ob el' c os guinte

rrr LO L

CAPITULO ICO.

Dos ben po mido pelas corporações de mao-morta até a data em.
que começou a vigorm' o Decreto n. o 1..225.

Art. :1. o Os bens de raiz legalmente adquiridos pelas cor
porações de mão-mar la até a data em que começou a vigorar
o De r lo n. o 1.225 do 20 de Agosto de i86!J., ainda que
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cahidos em commisso, nchão-se gal'antido pelas palavra.
finaes do art. 2. 0 do me mo Decreto, e p0dem ser conser
vados independentemente de licença do governo.

Art. 2. 0 Na Directoria GoraI das Hendas do The ouro Na
cional e nas Thesourarias de Fazenda haverá um registro
de todos esses bens.

O registro sel'á feito por comarcas, e devo conter a des
cripção geral, situação e destino dos bens, a data e o ti
tulo de sua acqui ição, e seu valor aproximado.

Para o mesmo registro serão logo aproveitadas as rela
ções que, nos termos do § 8. o 10 art. 44. do ftegulamen to
n. O 834 de 2 de Outubro de 1.851, os Juizes de Direito devem
remetter ao Thesouro Nacional no fim de caua correição.

Art. 3. o Logo que começar a vigorar este Regulamento,
o :rtlinistro do Imperio na COrle e os Presidentes nas Pro
vincias exigiráõ dos Juizes Provedores das Capellas, dos
Prelados das Ordens Hegulares, e de quem mais convier,
os esclarecimentos necessarios para que o registro se faça
com a maior exactidão.

Art. 4.. o No mez de Janeiro do anno proximo vindouro
os Inspectores das Thesourarias de Fazenda remetteráõ ao
Ministro do Imperio um resumo do que constar dos livros
de registro, communicando-Ihe dalli em diante q:uaesquel'
alterações que se derem no m~smo registro.

Al't. õ. o As corporações de mão-morta, que obtivel'ão
do Poder Legislativo dispensa da Lei de amortização para
adquirirem bens de raiz a"té determinada quantia, não po
derão invocar essa concessão para as acquisições que fizerem
depois que começou a vigorar o Decreto TI. o 1.2~õ , por cujas
disposições se devem regular taes acquisições.

Art. 6. o Os bens, de que tra ta o art. t. 0, poderão ser
permutados por apolices da divida publica interna fundada,
as quaes serão in tr;msferiveis, pagando sómente meta do
imposto de transmissão de propriedade devido por t8.es per
mutações (art. 44 da Lei n.°369 de 1.8 de Setembro de 1.845).

Art. 7.° Logo que se elfectuar a permuta, de que trata o ar
tigo antecedente, as administrações das corporações de mão
morta e os Escrivães, que lavrarem as escripturas, sob
pena de responsabilidade, o communicaráõ ao Provedor das
Capellas, e este ao Ministro do Imperio na Côrte, a aos Presi
dentes nas Provincias, para que se fação as competentes notas
nos livros de registro. .,



TlTULO lI.

oe; BE. ADQUiRIDO PELA COl\PORACÕE UE ~ÃO-1Il0RT.\

DEPOI D DECRETO '. 1225.

CAPIT LO I.

Dos bC/I . arlqltirido.~ na conformidade da Grll. Liv. ~.'
TiL. XVIII L o

Arl. 8. 0 corporações de mão-morta não poderão, sob
a p na da Ord. Liv. 2. o Tit. 1.8 L o, adquirir ben de
raiz, em prévia licença do governo, s não nos casos e peci
ficado na me ma Ordenação.

Art. 9.° O bens as im adquirido erão alheados no prazo
de ei mezes ootado de sua entrega, e seu producto con
verliuo, d 11 tro do me mo prazo em apolice inlransferivei
da divida publica interna fundada.

Art. iO. i o Iini lro do Imperio, Pre idenlcs de Pro
vincia, ln pectore de Tlle ouraria , Procuradore Fi cae ,
Juiz ele Direito em COiT icão e Juize Provedore das Ca
pella tiverem noti ia, por 'qualquer fórma, de que não são
'umprida a di '[lO 'içôe uo dou artigo antecedent.e , pro
uraráã certificar-'e do facto, e farão proceder á dili""en

cia I gae para que e tomem eJTecli va a pena da cilada
Ordenação om relação ao ben illecralmen te adquiridos ou

on ervados além do prazo do art. 9. 0

Art. H. Quando as corporaçãe de mão-morta adquirirem
ben de raiz na onformidade da Ord. Liv. 2.° Til. 1.8 L°,
a respectiva adrnini tt'açõe c o Juize Provedore das Ca
pella farão as communicaçõe , que determina o final do
art. 7.·, pro eder- e-ba ao competente regi tro pela fórma
indicada no arL. 2. 0

CAPITULO II.

Dos ben de ,'ai.: que podem. com licença do gocerno, er
eOIl ervados pelas corporações de mào-morta.

Arl. 1.2. Quantlo a corporaçãe de mão-morta quizerem
con el'var algum do~ ben de raiz adquiriclo~ na confol'mi·



- ~rü-

dade da Ord. Li\'. 2. ° Tlt. 18.: 1.0, ou adlluiril- , " r oull'
titulo, de eráõ olici tal' lic nça do governo, jJ lo 1\1 iII i-teriu
do Imperio, mosl ranelo que e e ben -ão necessario' para o
el'viço das mesma orporaçõe, ou para adiü 'ação de I rejas,

Capella , cemiterios extra-muro', hospilaes, casas de educa
ção e de as. lo, e quae quer outro e lalJple 'Ímento publicas.

AI,:t. 13. Si se trator da conservação de]) ns de raiz adqui
rido na conformidade daquella Ordcllar;ã , a petição de, crá
ser instruida:

~ 1.0. Com certidão on publica fõrma d . "tulo em vir-
tude dos quae- as corp raçõe de mão-morta po suem c:
bens.

§ •. 0 Com a declaração dos lugare~, lU que ('sth erclU , i
tuado , e de to.1:I as sua, c nfron taçõe., •i não hou \'rl' e. ':1

leclaração n05 titulo, a que ::e refere o paragrapllo antece
dente.

ArL 14. i e tratar da aCfJui ição LI bens ]e l'aiz pur
outro tilulo, o requerimento erá in truido:

§ LOCam documen to, que provem os meio: de qu a
corporações dispõem para fazer a acryui ição e qn os pos 'ui·
dores dos ben COllcordão na alienacão,

2. ° Com a declaração do lurrare, m que os bea forem
si tuados e de toda a sua confron tacõe .

3. ° Com a anl iação do. l)en rci la a r queri111 n to da
corporações perante o Juiz Iuni 'ípal do Termo 0111 que ,ti
verem, com assislencia do Pro uradol' Fi aI, ou de quem, lias
yeze llzer.

Art. 1:5. Os l'equorimenlo de licença r ito, na, Provin
ias serão ellviado ao governo por inl rJll 'dia tios Pr ,i

den Les, o quae, llualldo o r 'meLLcrem, inforlllaráõ sobre
el1es circum tanciac1amenl •

Art. 1.6. O govel'l1o, á vi la dos I' querimenlo, e do- do 'u
mentos e infonuaçõe que o ~lcol11panbar m, concederú ali
llegará a licença, ou mandará pro 'cucr a outras indao-ações
que julgar necessarias.

Ar!. 17. Quando o governo conced l' a licença " fluCl'ida,
declarará o maximo do lreço por flue pod rão o, bens ser
adquiridos, e poderá dúlerminar as 'egllrança J COIU qu JI
Lender que deye- e pl'oe dcr ao, contractos.

Ar!. 18. Pa, ado um anno depois de concedida a licCI,,;a,
sem que sc Lel1l1a celebrado o ontra Lo, a que e r fcrir,
ficará ella scm eITei to ; o que não inhi be dr s r querrr
out.ra mediante as condições pre criplas neste Regulam nto.

Ar!. 19. Para quc c faça o nece sario regi 'Lro, com a'
especificações con ·tant do art. 2.0, o Ministro cJ. Imperio
communicaJ'á as licellças que 'onced r ao l\Hnistro da Fa
zenda, si, e lra tal' de 'orporaçõc existentes na Côrte, c aoS
Presidente, ,i ,_c referirem ús Provincias; dcvcuclo ue 'lo



C lU a rubrica de 'ua :Ma" slad o Imperador .

.4. '. lo :I.• de JliU'~O de t.S; ( .•Ia F. ).

A' DirecLoria Geral das RCJ1lla~ PuLli a., d Jura, para o
fazer onsLara llmini:Ll'adorda icadeRendasd Ilutl'uahy,
qu ii di po ição do • ti." do arl. 1.0 da lei n.o i7o.iO ti 20 de
OuLubro do anno Iludo, só deve er applicada ii' cau~as que
forem enL nciada ,a conlar 110 mez de Jan iro do correnLe
anno em diallLe, omo expli ou a .ir ular de 3 de ovembro
ultimo, por i o quo Lra La da abolição d um imposto; estanclo
toda as cansas quo tivorcm itlo scnt nciadas unt s o d pois
da pul)licaçãb da lei até o dia 1 d' Dezombro de i86!), Sll
jeiLas ao pagam lllo da lizima.





DECRETO '. '",:jOn- DE 9 DE ADHIL DE 1, 70.

Dá Regulamento para a arrecaJ:H;ão do impo lO do ello.

ando da autol'isação do Ul'l. 1." 39.· do Decl'elo
n.· ,171jO de 20 de Outubro de I 69:

II i por I em Ol'denal' que e execute o Regula
mento para a arl'ecadação do imposto elo ello, que

om e-te baixa, a ignado pelo Vi conde de ILabo
rahy, on elhcil'o de E tado, . coador do Imperio
Pre id nte elo Coo clllO de Mini tros, Mioi lL'O e
ecretario de E Lado do ego ia da Fazenda e

Pre idente UO Tribunal do The ouro Nacional, que
a im o tenna entendido e faça execular. Palacio do
Rio de Janeiro em 9 de Abril de 1~70, quadra.
rre im nono da Independen cia e do 1m perio.

,om a rubri a de ua lage tade o Imperador.

V i conrle de llaoorahy.

Regulamento (lara a arrecalfacão do impo to do ello .
a que erefere oDecreto n.· 150ã de la data.

TIT LO r.

Do eno llroporcionnl.

CAPITULO I.

DOS PAPEIS SUJEITOS AO SELLO pnOPORCIONAL.

Art. ~. o O::; titulas comprehendidos nas ela' es
mencionadas neste capitulo estão sujeitos ao sello
propor iQual fixado na r pectiva tubella.

Sello,
proporcional.



1.' t.Jussr,

SeBo atlllesi,'O,
excepto o do

capital
das sociedatl ;;

anonymas
(art. 18 li 1.0 )

Enumeração dos
principaes

titulas
comprehenclidos

nesta classe,

- j~O-

L" LA.' 'E.

Lcli'as de caliLbio e ela teJ','a,. esci'iptos i Oi'CZe1IL ;
credito e esc?'iplLwas ou escriptos ele Obi'i,fJa
ção ou exone)'apão de sommas e valores.

VALOR. :ELI.O.

Não excedendo de 200S000 •• ' ..... ~. . . . 200 ré is .
De mais de 200S000 até 4,00$000 . . . • 1..,00 »

» .í-OO$OOO» 600$000 . . . . 600 »
» 600$000» 800$000 .. , • SOO ~

» SOOSOOO» 1: 000$000 ••.. 1SOO O »

Assim por diante; cobrando-se mais 1SODa por
conto ou fracção de conto de réis.

Compl~ehendem-senesta classe;
Letras de cambio e da terra sacadas no Imperio.
Letras sacadas em pai\!; ,estrangeiro para serem

aceitas ou pagas no 1mpeno.
Escriptos á ordem.
Creditas, facturas ou con tas a ignadas.
Titulos de emprestimo de dinheiro.
Escripturas publicas de hypotlteca.
Contractos de sociedade.
Escripturas publicas c particulares de dissoluçã

de sociedade.
Arrendamento' ou locação e quaesquer tilulos d

transmissão de uso e gOzo de bens immoveis, moveis
e semaventes .

Titulas de tran 'ferencia, não sujeita ao imposto de
transmissão de propriedade.

Escripturas publicas e escriptos particulares de
fiança.

Cartas de credito e abono.
cartas de ordens.
Conhecimentos ou bilhetes definitivos de metaes

precioso., passados pela Casa da Moeda na confor
midade do art. 83,2." parte, do Regulamento n.o 2537
de 2 de Março de 1860.

Titulas de garantia de mercadorias, passados na
conformidade do Decreto n. o 44050 de 8 de Janeiro
de 1870.

Bilhetes passados pelos Assignantes das Alfande
gas, e as letras de direitos de consumo e ele reex-



-24,1 -

portação, Cjue::.e referem os nrl , 1) 5 § 1.', 1) 6 e
612 n.' 2 do Regulamento de 19 de Setembro de 1860.

Saldos de contas correntes, quando ajuizados.
Endossos dos titulos em prazo.
O do CIue forem pagavei' á vista, sendo feitos

depois da apre. entaçào.
Os dos titulos a prazo, quando feitos depois do

vencimento dos me mo titulo.
Titulo de deposito extrnjudicial.
OrdQns pam entrega de bens de ol'phão, casado

sem liccnça.
T nno' de fiança prcstada em Juizo ou em Hepar

tição Publica.
Papei que contivcrcm promessa ou olJrigaçiio,

ainda que sob fÓl'ma li re 'ibo, di trato ou exone
ração de obrigaçã , delegação, subrogação, gal'anHa
e declal'ação ou liquida 'ão u sornmas e valores.

2." CLA E.

Nota ao p01'ladol' , á vista.

2.' Classe.

alio de verba
(Ul'l. 21).

VALOIl. ELLO.

Não excedendo de 200$000 ' 200 réi-.
De mais de 200$000 até 1: 000$000. . . . .. ;)00 »

Assim por diante; cobrando- e mais 500 r is por
conto ou fracção de t:onto de I'éi·.

3." CLAS'E.

F1'etamentos ele naríos.

VALOR DO FRETE. SELLO.
I'<lra dentro du Para fóra do

lJllpel'iu. IJllperio.

Niío excedendo de 500$.... 1$000 28000
De mais de 500$ até 1: 000$. 2#000 48000

Il 1: OOOS » 2: OOOS. ~ SOOO . 8$000

Assi!D ~or djante; cobl'ando-,~e mais 2j;000 pOl'
çonto 0U fracçao de conto de reiS, sendo o navio
Ire~ado para dentro do Irnpel'io, e 4HOOO sendo-o
para paiz estrangeiro, ou s m d claração de )uQ'::lr.

A. 31

3.' Classe.

ello adhesivo
(arl. 18 § I. ').



<t.a Classe. 4,a CLASSE.

Sello adllcsivo
(art. 18 § Lo)

Apolice' OH letl'as de segu,"o e contt'aclos ou
t-et'-as de risco.

SELLO.

'200 réis.
1sOOO »
28000 »
3$000 D

18000 por

VALOR DO PREMIO.

Não exceclendo de 10$000 ..
De mai de -\ O:t!tOOO até 50$000 ......•..

D 508000 D 100$000 .
» 1OOSOOO 150$000 ....•....

A . im por diante; cobrando·se maio
;)0$000 ou fracção du ciocoenta mil !'éi

Art. 2. o O sello dos titulas da I.· 2, U clas es
será cobrado:
. 1. 0 Nos contractos l1e arrendamento, sobre o
preço de todo o tempo da locação e, não llUvendo
estipulação de prazo, ou sendo este incerto, sobre
n renda de um anno ; computando-se além disso em
ambos os casos a quantia que se estipular sob o
titulo de joia, entrada ou qualquer out!·o.

Nos casos de tra passo, obre o valor corre 
pondenle ao tempo que faltar para a terminação
cio pmzo, ou sobre o de um anno, se o prazo
for incerto.

2. o Nas fianças prestadas em Juizo ou nas Re
partições Publica, sobre o valor arbitrado, ou esta
beleci.do em Lei ou Regulamento.

3. o Nos titulas de arrematação de rendas pu
blicas, sobre a lotação do excesso do rendimento
que o contracto deve produzir e que constitue as
vantagens do arrematante,

4.. o Nas transfel'encias de apolices c acções de
Companhias ou Sociedades anonymas, sobre o preço
da negociação ou transmissão.

5. o Nos titulas de contracto em v]rtude dos quaes
se pa sarem letras na mesma data delle e que
não, çonstituirem por si s6 obrigação nova, sobre
(\ dlíIerença entre o volor .do contracto e o das letras.

Sendo ° contracto feito por escriptura publica,
o Tabellião deverá declarar neHa qual a importancia
do sello das letras e o modo por que foi pago.

No caso de escripto particular, igual declaração
será lançada no titulo pelo Recebedor e Escrivão
do sello, dentro do prazo de trinta dias da data
do titulú,

Modo de liquidar
o valor de

alguns titulo
comprebendiuos

na 1." e 2."
classes



6. o os contra lo de sociedade, obre o fundo
capital, qualquer que eja o tempo de duração j

e nas prorogações s6mente sobre o accrescimo, e
o houver.

7. o o contmclos de que houverem diver os exem
plares, numeradosseguidamentf\, sobre 11m delles só
mente, declal'ando nos outros o Receberlol' e o Esc.ri
vão do sello o numero do exemplar cllado, o valor
do imposto e o nome de quem inulilisou a e tam
pilha, ou a ,data e o numero da verba, se não fór
sujeito ao sello adbe ivo.

Esta dispo 'ição não é extensiva á letra.
8. o Do capital das Companl1Íi.ls ou Sociedade

anonYll1as e suas Agencia e Caixas flIines, obre
a importancia total das entradas, á medida que o
capital se fór realisando.

9, o os titulos em que se convenci nar o pag<J
mento, por prestações de quantia -, ue se não po:.::.ão
determinar, obre a ill1portancia de uma i:lllnuidade.

iO. Nos contracto Coam as Repal'Licões Pul.>li a'.
nào se declarandu o valol' t.olal, antes da expediçãu
das ordens para pagamento de cada prestação.

11. Das nota ao portador e á vi ta, sobre o lermo
médio dos bilhete de cada cla::. e em circulação
no anno anteriol',

Este termo médio será calculado, verificando-se
o numero dos bilhetes emiLLidos de eada classe
em circulação no fim dos meze5 do referido anno,
e dividindo-se d pai - G total dos bilbetes pelo nu
mero dos meze .

Art. 3. o O seBo proporcional de um titulo com
pl'ehende o das dispo 'Içõe c.onstituLivas do contracto
e das que forem con equencias necessaria destas.

Se, porém, o titulo contiver varias estipulações in
dependentes umas da - outras, de sorte que paI' i
só constituão outros tantos contraetos, erá devido o
ello de cada uma della , ainua que se t'efil'ão ao

mesmo contrahcllte::i.

5." eLA 'E.

.Art. 4,0 Ficõo sujçilo ao elll tle ;. 0/. 110 ven
CImento de i200S000 lara GÍIIltl.:

E tipu)açôes
iudependentes.

5" ela se.

Sello de verba
(an. 21),.



TilUfo d nOlrlenÇrlO expe liJl)s pOl' Fuoeeiollarios
Publico e Alltoridades Ec:c!esi,blícn , pelHs Mesa'
dels Camara Legislativas e das AssemlJléas Provin
ciac e pelas Camaras MuniciplIe .

Os de Empregados das Corporações de mno morta
e Sociedades anon~rmlls.

Os de concessão de reform:l, aposentatloria, meio
oldo e outras mercês pecuniarias.
Art. 5. o O sello será ca lcuJado sobre o ordenado,

gratificação ou outro vencimento de um anno, com
prebendida - a' porcentagens, commissões e emo
lumentos, conforme a lotação.

§ LO Nos casos de accesso, transferencia, remo
ção, llinda que para lugal'es ele diVerso Ministerio,
reconducção ou novo pruvimento para continuar no
exercicio do [lleSmO empl'ego, pagal'-se-lJa o sello
proporcional lia melhuria ue vl:lllcimento. se a
houver.

§ 2. 0 O sel10 do accrescirno será (leviuo, ainda que
se não lavrem novos litulo~, nelll nposLillas, aver
bando-se naquelles em virluJc dos flunes e acharem
servinJo os Elllpregado'.

Arl. 6. 0 O sello dos tilu!oS nesta cla e é deviria,
flualquer que seja a fúrllla por que fur expedido o
acto da nOllleac'flo ou mercê. Havendo malS de um
aeto, será avcl'íJado 110 que der direito ao exercicio
do emprego, ou ás vantagens Ja nomeação.

Arl. 7. o Sórnente á vista dos titulas de nomenção
devidarne.nte sellados, se abrirá assentamento e
serão os Empl'egados incluidos em folha de paga
menta; podendo estes tomar posse e entrar em
exercicio antes de satisfeito o srllo.

Arl. 8. o Não obstante a disposição do artigo ante
cedente, será permittido abrir a' entamento no The
souro, sem pagamento uo sello :

i. o Aos titulos dos Empregados do Corpo Diplo
matico, que o poderão p~gar nas Legações onde re
ceberem o vencimenLos.

2. o Aos dos Empregados e Pensionistas residentes
nas Provincias.

Ar!. 9. o O seJlo das patentes dos Militares poderá
ser arrecadado á vista de guia das Pagadoria da
Côrte e Tlle ollrClria' de Fazenda



CAPlTCI.O lI.

nos TITULOS I E~TO DO _ELJ.O 1'1I01'011CIO ·tU"

1: e 9: Classes.

Arl. 10. fio i, ent0':
1. Tilulo de a 'tos e contractos sujeitos no im

po Lo de trnnsmis ão de propriedade, salvo se con
tiverem e tipulac.;õe independente', de sorte que
por i 6 r.on:;tituào outros contractos sujeitos a
sello (nrl. 3.°)

ll. Billlete e outro' t.ilulos de credito emitli
do I cio Tbesouro Nacional, e pelas Tllesouraria
de Fnz nda G 'rnes ou Provinciaes ; excepto [IS letrllS
sn ndu a favor de particul/lre , ainda CJl1e para mo
vimputo ne fun los entre Repartições Publicas.

m. Notns no porlador e á vi~t.i\, enliltidas pelo
Baneo do BrHsil, eo fundo "pilai do m smo Banco.

Ir. o capitnl tia' ociedad.' de credito real, e a
1('lra:; Jlypot.hcenrin 011 a Lran. f'renciLl u tas (Lei
n. O 12:37 di 2,~.deSetI'11l1Irod·'18fi4. nrt.13:l)12,eDe
(;rcto II. o 34'71 de 3 de Juuho ele 18(5).

V. Ynles po tae'.
n. Os conlltleimenL05, pas. ndos para pngamenLo

ao v ntledores ue gcncros para 05 AI'senaes e ouLros
EstnbelecimenLo' Puhli os.

rIr. Con orflaLns COIUOlm'cine celebrilda- jl.1di
ciallllcnte (Decreto n.· 2481 de 28 ue ,etelllbl'o
de 18 '9).

VIII. l\Joratorias conccJiJas na fÓT'lna. do COtligo
Commercial.

IX. Titulos, actos e pnpcis lavra los e prúcessa
dos nos Con"ulados das Nuções E trallgeiras, se não
tiverem dp. produzir os seus effeit.o· no lInperio.

X. Contractos de empreitada ou locaçiio de ser
viço, em que o empreiLeirG ou Locador ai enas for
neça o proprio Lrnballlo ou illdustria.

II. Actos relativos á desnpropriação por utilidade
ou l.eccssidade publica, por conta do E tado, das
A I!niêJistraçõcs Pl'ovillt:iae.:, uu uas Camaras Mu
u.icipae· .

XlI. TiLuJ O' ti \ 'un"" üu ti' liIJcrJi.\t1c.

I ençfoo do sello
proporcional de

titulos da
1.' e 2.' classes.



Isenção do sello
proporcional
de títulos

da 5.' classe.
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XIII. Obrignções, cautela. de penbor- e [o los os
:lctos relativo ás :Hiministrações dns Caixas Eco
nomica , Montes Pios, Montes ele Pierlade ou de
Soce rro e Sociedades de Soccorros Mutuas e o
capital dos mesmos estabele imentos, creados na
fórma da tei n.' 1083 de 22 de Agosto de 1860.

XlV. Contractos de parceria celebrados eom co
lonos.

XV. Titulo e documentos "pre entados em Juizo
a favor dos que litigarem por sua liberdade.

XVI. Quita~ões de dinheiro provenientes de con
tractos CJue tenhão pngo sello proporcional.

Exceptuão-se a~ que comprehendão pagamento
de jmo ou de qunnl.ia não computada no tiLulo
principal. as quaes pagnrâõ o sello do accrescimo.

XVIl. Trall. ferencias de apolices, acções de Com
panhias e 'ociedades anonymas e ouU'os titulos
para o eífeito dA serem recebiôos em penhor.

XVIII. Trans.I'erencias cm livros de apolices e
acções de Companhias e Sociedrtde aIlonymas em
consequencia ue transmissão por titulo oneroso ou
gratuito. de que se tenha paÇo sello pl'Op0l'cional
ou impo:to de tran~mi~~iíll oe propriedade.

Art. 11. Nilo é devido sello dos endossos á
ordem sem declaração de valo," recebido ou em
conta. nem dos passados até o dia cio vencimento
nos titulas [l prnzo, ou antes cla apl'esentaç.ão, quanto
i\rJllf'1I que farelO péwHveis á 'Gista.

O.'; enrlo so em branco repu tão-se sempre á ordem
com vctlO1' recebido ( Cod. Com. arb. 36i e 362).

5." CLASSE.

Art. 12. São isentos:
r. Vencimentos de Empregados do COl'pO Diplo

matico em disponibilidaue.
II. Titulas de sub tituição temporaria entre Em

pregados da mesma Hepartiçào e os de exercicio
eventual.

III. Titulas de nomeação interina, ou por menos
de anno, e os de emprego de encimento annual
menor d.e 200$000.

IV. Gratificações por serviços extraordinarios
e as de Officiaes de' Gabinete.

V. Nomeações de Delegados e Subdelegados- ele
Policia.
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'L. Titul - d' l' forma de praçll de pret e
as vantagens de cITectividade que lhes compe
tirem.

VII. Pen ões eoncediJas a famílias dos ~lili

tares e dos Officiaes e praças da Guarda Nacional
e Vaiuntarias da Patria, que morrerem em con
sequencia da guerra do Paraguay..

VIII. Gratifica~(es militares inherentes ao exer
cicio do po:,to, .excluida as que se derem por
cG1J1mi õe <lU {lmpregos.

TIl' LO II.

Do seBo fixo.

CAPITULO L

DOS PAPEIS SUJEITOS AO SE'LLO FlXO.

Arl. i3. Estão sujeitos ao seBo fixo os papeis, livros
e titulas comprehendidos nas seguintes classes:

1. 3 eLAs E.

Papeis que pagão segundo o m.tJnero de folhas.

§ 1. o Papeis forenses e docum,entos civis.
Autos d-e qualquer natureza, comprehen

didos os que correm ante o Ju.izo Eccle
siastico, Delegados, Subdelegados e Jui
zes de Paz.

Requerimentos, memorias e memoriaes
dirigidos a qualquer autoridade.

Escriptos particulares, ou por instrumento
publico fóra das notas, em que directa ou
lOdirectamente se não declare valor certo. 200 rs.

Traslados, cel'Hdões e publicas-fórmas.
Sentenças e sobre-sentenças extrahidas de

processo, incluidas as de formal de pa.r
tilhas.

CaI'tas testernunhaveis, precatarias; avac:J.
torias, executarias, de inquirição, arr8
nlatação e adjudicaçãa. ainda' que ex
pedidas a. faval' ela Fazenda Provincial,

Scllo fi:tO.

Papeis que pagão
segundo o

numero de folhas.
Papeis forenses
e documentos

civis.
Sello adhesivo
(art. 18 § 2.0 )



I.ivros.
SeBo de verba

[art. 21).

Dimensllo do
papel.

Pl'ovisões de tutela e outras não espeeif1
cadas.

InstmmenLos de dia de app'urecer, de posse,
protesto e outros 1'6ra das notas.

Editaes e mandados judiciaes.
Procurações e apucl-ac:ta, não contendo

clausu las que L01'Oe exigivel o sel10 pro
porcional.

Substabelecimentos das me mas, quando
não outorguem poderes para a venda de 200 es.
escravos.

ALtestados e recibos de menos de 50$000.
Te Lamentos e codicillos.
Compromi sos ou estatuto de Irman
.clades, Ordens Terceiras, Confrarias c So-
ciédacles. •

ConLractos, tiLulos e papeis não sujeitos ao
sello proporcional, nem a taxa fixa maior
cio que a ele. ignada neste paragraphoo/
§ 2. o Livros.

De Lermos ele bem viveI', de segurança e o
de rol elos culpaclos.

Dos eofres de orpltãos.
Das Ordens TercelJ'as, II'mandades, Confra

rias, Fabricas e HospiLaes.
De nbLas, de proLocollo das aueliencias, do

apontamt:nLo de letras·e de registro de ~ 00 J'S.
Tabelliães e Escrivães de qualquer Juizo.

De protocollo elos OtIiciaes do registro
geral.

Dos Distribuitlores judiciaes e Depositarios
publicos.

Dé regisLro de nascimentos, baptismos, ca-
samentos e obiLos. /

Os que são obrigados a ter' os com-,
merciantes, Companhias, Corretores,
Agentes de leilões, Trapicheiros e Ad- 40 rs.
minsLradores de armazens de depositos
(Cod. Com. arts. 11,13,50,71, e 88).

Os dos Despachantes.

As taxas estabelecidas nos §§ 1.0 e 2. o são devidas
por meia folha de papel, toda escripta ou em parte,
não excedendo de 33 centimetros de comprimento
('; 22 de largura. Excedendo esta medida, cada meia
folha pagal'á u do11l'0 ela' respectiva taxa.
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N, 'O é permiLtido escrever em cada meía folha
ue r :lpel nous ou mais actos, salvo pagando~se o
sello de cada um; excepto os que forem escriptos
em consequencia ou r.al'a compl menta dos actos
<.j ue 05 precedel'em,

2.' CLASSE.

Papeis que pagão na 1'azão da qualidadf do a to.

S 3. O-Documentos diversos.
Recibos ou quitaçõe particulares de

DOSOOO para cima.
Ilecibos de diulleiro depositado em

conta corrente nos banclls e casas
bancal'ias de 50S000 para cima.

Cheques e mandatos ao portador ou a
pe oa determinada, passauos paeu
el"em pagos pOl" banqueiro na rne~

ma praça, em virtude de conta cor-
rentes, na f6rma do 3rt. L o § 10 ua lei 200 réi ,
de 2:.. de Agosto de 1860.

Titulos de concessão de pennas d'agua
do aquedHctos publicas.

Diplomas de hallililacão para ser no
meado Juiz de DirE'ito (Dec. n. 687 de
26 de Ju lho de 1850).

Pa sapol'te ,guias de mudança de domi-
r.ilio e titulas de re idencia.

Conhecimento ele carga.

Cal'tas de registro de embarcação .. ,. 1 000
Substabelecimentos de procurações, que

outorguem po leees para a venda de
u lU escravo......................... 20$000
Sendo pal"a mais de um, a taxa s I'á multiplicada.

pelo numero delles, com tanto que não exceda de
'I :000$.
Titulas de posse de terl"enos devolutos

(Lei n. o 601 de '18 de Setembro le 1850). 5S000
Excedendo de um quadrado de 500 braça por

lado, cobrar-se-hão tantas vezes 5$000 quantos forem
os quadrados de igual numero de j,}raças, ex-
cluidas a fr'ucç.ões. .

A. 32

Papeis que pagã<>,
na razão da

qualidade d()
aclo.

Documentos
diversos.

SeBo adhesivo.
(art. 18 § 2.0 1
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Licenças.
Sello adhesivo
(al't. J8 § 2. 0 )

~ L o-Licenç.as o

A Empl'egados Publicos, até 3 mezes o
'Por mais de 3 rnezes o o.

Para aceitar empreO'o, pensão ou conde
coração de governo estranO'eiro. o...•

Para abertura de theatro, cOl1t;edidas por
autoriunde polida!.. o o, .

Para especlaculo lJubli o, ue que se au-
fira IUt.:ro, idem o' ••

Licenças concedidas pela::; Call1aras MU-~
.nicipaes para o exercido de industria,
p1'ofissão, arte ou amcio.

~elas Capitanias dos Portos o

2$000
4~000

30$000

,iOSOOO

30$000

18000

2$000

150 r •

8080'00
70$(}OO

400$000

3.Q°nOOO

Licenças e alva1'ãs não e p eifj altos. o. o
~ !í.o-Lotm'ias.

Bilhete de loterias, segundo (l numero de
inteiro, do plano approvauo. o.. o.. o. o
§ 6.0-Titulos e t1'atamentos.

Cartas de merce do titulo de Duqne ou
Duqueza o oo ooo oo' o.. o 1: OOOsOOO

De Marquez ou i\la,rqur.za o. oo. o ••• o. . 800$000
» Conde ou Condessa, Visconde ou Barão
com gl'andeza ... o..... o. o.. o... o.. o. o 600$000

» Visconde on Viscondessa ooo. ooo.. o o !~OOSOOO

» Barão ou Raroncza ... oo. o. o.. o.. o •• o 300$000
» Honras l:le gr.undezao o' oooo.. o 300$000
.» Conselbe> o. o. ooo.. oo '.' o. oo... o 150$000
» T1'atament0 de E~cellencLa o. o. o., . o. . 300,~000

0» » » SenllOria o.. 150$000
§ 7. 0 -Nob1'e:::a e bra=ã(l~

Alvarás de mercê ue Fidalgo Cavallpiro, ou
Moço Fidalgo com exercido ..... oo. o. o 200$000

De Fidalgo Escudeil·(l., ou Mo(:o Fidalgo. 140$000
» Cavalleil'o Fida'lgo, ou E::;wdeil'o Fi-
dalgo ..... o. oo... o. o.. o... 0'-:' o.... oo

.» B-ra'láo d'armas o. o...• , o.. , o •••• o. oo.
§ 8.0-0lficíos da Casa Impm'íalo

Mercês do cargo de Mordomo-mó!' ... oooo 50ílS0<JO
De Capellão-mór, Estril~eiro-mó1', Cama

.reira-mór, e qualquer Official-mór da
-Casa Impel'ial.. oo. o-o o0'0 •• oo ooo
« Gentilhomem, ·Dama de Palacio e
'Veador·o .. ooo.•. o' o., O' oo, ooo. o' .. ' 0-' o

Tjtulos e
tratamentos.

Sello de verba
(art. 21).

:Loterias.
SellO de verba

(arl. ~1).

"Nobreza e
braz40.

"Sello de verba
(8rt. 2J).

U/Ilcios da Casa
Imperial.

Sello de verba
(art. 21),
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Diplomas
scienlificos e

outros.
Sello do verba

:art. 21).

condecorações.
SeBo do verba

lart. 21).

iiSOOO.

208000

50$000

~20S000
80~000

60$000
708000
50$000

anIlO •..•.••.••.•• , .• ...• , • , t • t •••••••

De ~Ioço da Imperial Camara da Guarda-
roupa .

» Mordomo .
» AÇ:l r~\la. . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . .. ' . . . . . .
» OffiClal-menol.. . . . . . . . . . .. . .
» Mo~:o da Imperial Camara ..

Qual4uer outra nomeação de oflh.:io ou
emprego da Casa Imperial........... 20S000
Honra dos referidos oflieios, metade do sello cor·

r "pondente ao titulo de ell'eetividade.
9. o-Condeco?"arões.

l\tcrc(j- de Gri\-Cruz de qualquer Ordem !)008000
De Jranrle Digoitario da Ordem da Bo a. 4-008000
» Dignitario da Ordem Imperial do Cru-

zeiro e da Ro a..................... 300$000
» Commendador da ROS3.............. 2008000
) Oflieial lo Cruzeiro e da Rosa....... ~50S000

» Commen ladol' das outras Ordens .. ,. ~20$000

» Cavalleiro de qU31CJuer Ordem. ...... 60$000
O a~raciados com di -tincções de qualquer Ordem

TJagaraà lIlai' metade do ello correspondente aos
grilos anleriore , que lhes nào houverem sido es
pecialmente conferidos.

,j O. Diplomas scientificos e out?'os.
f.'lI'lllS de DOlIlo\' e nacharel. '" ..
Carlas de nacharel em Letras, de ap-prova

cão do curso de Institulos Commerciaes,
de Engenheiro Civil ou Geographo e de
Phurmaceu lico .

Outros titulos de habilitaçiio scientHica ou
de profi sào .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2$000
As apostillas nos titulas scientifico ,pas ados por

Faculdades estrangeil'a-. paga\'úõ oscilo acirLa esta
belecido para os que o forem no Imperio.
De Advogado do Conselho (le Estado., .. '. 508000
l'rovisões para advogar, a quem não seja

formado pelas Faculdades do Imperio:
Sem declaracão de tempo, ou com a clau

ula de-êmquanto se nã.o mandar o
contrario-ou emelbante:

Nas cidades em que houver Relações,. 150,~noo

Nas outras cidades e villas............. 90S000
Sendo provido temporariamente, cada



Privilegias.
/'ieJlo de verba

(ar!. 21),

outras Mercês.
SeBo de verba

(ar!. 21).
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Provisões de Solicitador dos auditorias
das cidades onde houver Relações .

Das outras ddndes e villas .
Sendo tem pararias, cada anno ou fracçào

de anno ' .
Nomeações de Escrevente juramentado ..
Diplomas de matricula de Negociante .....

§ 11. Privilegias.
. Diplomas de onces ão de privilegio a

qualquer empreza:
Por dez. annos, ou menor pr~zo .

» maiS de dez annos ate vmte .
11 mais de vinte annos .
Pagar-se-lJa o se110 estabelecido neste

paragrapho, ainda tine o privilegio seja
estipulado nos contratos e estatutos de
Companhia ou Sociedades anolJyrnas.

§ 12. Outras Mercês.
Titulas de conces 50 Ele honra 'de Mi-

ni tro do SupremoTl'ibunal deJu tiça ..
Ditos de honra de Desembargador .
Ditos de honra de Mon 'cnhol', .
Ditos de hOlll'ns ele COtll'g'O da '":ap lia IIll-

p'rial e Calbr.dt'al do Rio ele Janeiro, ..
DiLos de Pregador da Cílpolla Imperial e

de Domas deste oíIicio " .

Di~~~h~~r~~~.r.~s..~,~ .~!~~~~l~~.e. ~.a.. ~~.t~~~]
Nomeaçao de AddLdo de 2." Clas e as Le-

gações .
Titulas de commissão sem vClJcimento OUj

de empreg remunerado, mas de exer-
cicio eventual , .

Titulas de nomeação interina,.0U por me
nos de a no, e os de empr'ego de venci
mento annual menor de 2001SOOO.... " ..

Titulas de remoç.ão de emprego ou para
continuação de exercicio, sem melhoria
de vencimento .
Patentes concedendo 110nra e gradua-

I,:õcs de postos do exercito e da armada:
affieial General .......................•.
Dito Superior , .
Capitão ou sllbaltefDO.~ ,., .. '':',' . ',':

soHoao
30$000

~SOOO

5S000
60~OOO

100S000
300$000
500$000

50$000

30$000

1$000

200

50!llOO30 000
20,000
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Sendo a grarluações concedidas a Offi
ciaes do exercitu e armada ...........•
Patentes de Officiaes da Guardll Na

cional, quêr de elfectividade, quêr de re
forma, de conce são de honras ou de
pas agem da activa para a reserva ou vice
versa:
Commanrlante . uperior ou CoroneL ••....
Tenente Coronel .......•................
Mê:ljor..... . .
Cnpitão, Tenenle, AIferes ou 2.° Tenenle ..
Carlns de naturali ação, excepto a CJue

forem i enla dos emolumentos de e-
cretaria " " •...........•..• " .

Cilrlns de autori aç:ão de CompanlJia ou
Sol:iedade anonyma e de approval,;ão
do' e tatulos .....................•...
Sendo coocediua a autori ação por a lo

dislinclo do dn f,pprOHl(~ão àos e talutos,
cobrar-se-ha de l,;ada um melade ueste
"ello.
Aclo ele confirmação dp- compromi' () cip.)

Confl'aria,lrrnnndad e Orrlem 1'C'I'Cl'ir,1. ,
Alvará de upprimento ct licença de pai~'

ou tutor para ca amento .
Dispen as de lap o de tempo ~ .
Cartas de perfilhação e adopção, tantas

vezes quantas as pessoas contemplndus.
Dita de supplemento de idade, idem .
Provisões de opere denwliendo .
. Diplomas de qualquer mercê não espe-

clficada ................................•
§ 13. Diplomas eeclesiasticos.

Dulla' de ont:irmação de Bispo Titular.
Breve con cnendo honras, gl'açns e ti

tulos e::;p ciaes a Clerigo seculares ou
regulares .

Dilos concedendo ~raça' espiriluaes .. "'1
Cal'l~s_de Ol'dtm~ oe PI·eshytel'O .
PI'OVlSOes de c@nfll'uH1ÇiÜO de cOlllprurnis'o

de Confraria, 1I'mandacle e Ol'{lenl Ter-
ceil'a , J

DiJ~~~~lactSe ~:..i~~~~' .t~~i.~ :.a.r.'~ .~~'~I. ~.S:.~1l1
Diti g~sl.~r~~~.~~ .t.C.I~j:.o..e.o.~~~d~~~~.I::~~~)

~$OOO

~20S000

9f>8000
80$000
20$000

30$000

60$000

308000

40g000
30$000
20~000

2 1000

80$000

!.SO$OOO

,10$000

1!.SSOOO

Diplomas
C"·riesiilslil·os.

Sello li' "crua
lar!. 21).



5$000

30$000'
40$000.

do com-TIlulos de
Agentes

auxiliar's rio
comlllul'cio.

Se)lo ue verba
(art. :lI).

rscnçiio do seBo
fixo.
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Dilas de impedimento e de pregão Pllraj
casarnento; ex 'epto él l;ollcerlida: 11 po-
bres, declilr<.ldos tHes pelos Parocho', 1·0S00lJ
e as que ~ forem para casamentus de
COIlSClenCla o..... o.• oo' o.....•.• o....•

Dilas de fiiJnça de lJanltos, as chamada oeI
tempora', irregularidade, etc., quando
dadas pelo Urdinürioo .

Dilas de ill.egitilnidade para o pruvimento 28·000'
de beneflclos .. o' ..... o.. o.. ' . oo..•.. '. j

Outros diplollJas passados por Autoridade
Ecclesiaslica, não especilj 'ados neste
pilragrapllo . oo.. o.. o o o.. /
Licenças para oratorio particular:

Por tempo de um anno .
Por mais de um anno:

Nas povoações.. o•oo o.. ooo.....•...•.
N'outros higar'es ~ .

§ 1 ,i, o - Titztlos de Agentes auxilia1"eS
mel'cíoo
De Trapir,:!Jeiro .e AUlllinislrnt10r de armo-j

zem de deposito '0 •••• o.. 20$000'
» COI'l'eloL' e Agente de leilões .. o..... o.
» Despaehnnle da Alfande.ga e Ajudante .. } {IOSOOO
» lntel'prete do cornmerclO ...•. oo .
» G.1I.ar9~-liV1'os: o.. o. o , .. l
» Calxello-despachante .....•.......••. S
Art. i4. Se um titulo contiver dHferentes meJ'c~"

de cada uma das quaes seja deviJo o sello, fixo,
pagará o imposto sómente da mercê sujeit:a a taxa
ll1aior.

CAPITULO Ir.

DOS TITULO ISENTO DO ELLO F1;XO o

Arl. i5, São isentos:
I Titulos, conrlecorações, honra e dTstincçães

concedidas a Officiaes e praças do Exercito, AJ'
mada, e Guarda acional em destaGamento 0\1
Corpos destacados. por serviço milHares; deGla
rando-se esta circumstancia no proprio Decreto d~
l\lel'c', salvo quanto ás condet;oraçõ da Ordem
de So Dento ue Avíz.



H. Mrrc.ê conferiu:l :l Prill 'ipes e a subditos
'€sll'angeiro .

IH. Lirros ela. Cnixas Economica., Monte Pio.,
Montes de Piedafle, ou de 'occorro c déls So iedaeles
ue occorros fuluos creada em virtude da Lei
n. o 1083 de Q2 de Agosto de 1800.

IV. O dns Ca as de r.ariLiaue e de ~lisel'icol'dia,

o. Lia t rn:os das multa a JUl'auos e dns COI'
I'eiç - c " e outros não especificados lia art. i3 . 2. o

Y. I'roce 'os em que forem pal'te a .Tu tiçn,
ou a Fazenda acional; o tra lados e entençélS
df'lIe~ . o mandado e quaesquer a tos pl'omovido~

F:v-officio em Juizo, sendo porem o I'éo, quando
a final condemnado, slJjeilo ao sello.

VI. Processos de desaproprillciio por utilidade
ela nece-sidade publica, prolJlovidos por 'Conta do
Estado, 011 das Administraç.ões Provincia-e e pela
Camal'as Municipaes.

VIr. A tos promovidos, titulos ou documentos
apl'csentndos em Juizo a favol' dos que litigare'm
~or sua liberdade; sendo, porém, a pnrte 'Contra
ria. sujeita ao pagamento do sello, e fOr, encidn.

VIII. Pl'ocessos do Con elho de direcção, in
quirição, Jisciplina, investigação. de guerra e outros
que se iII taumrem no Exercito e Armada, no
Cl!)J'PO Policiaes e na Guarda Nacional.

IX. necibo passados em titulos ujeitos 30 sello
proporcional e as dirrerentes vias dos mesmos re
cibos; excepto no caso de serem juntos a reque
I'imenLos, ou apresentados a autoridade .

X. Titulos ou papeis sujeitos ao ello propor
cional e os que delle Corem i 'nlos, pagando estes
ultimos o sello fixo do art. 13 'I.·, quando exhibidos
oomo·(!focumentos em Tribunae , Juizo , OlI E taçõe:.
PlJl!lltcas.

Xl. Attestados dos medicas e guias das Auto
ridades pél'l'a sepultura UOS cadavercs,

XU. Dooltmentos do expediente da::; Repartições
Geraes, P·rovinciaes e l\lunicipaes.

XIII. Nomeações de Dp.legado e Subdelegados
e as de Inspectores de QuaL'teirão.

XIV. RequeL'Ímentos e papeis de presos pobres.
Arl. :16. Os papeis, de que tratáo os n.·· H a 14.

do artigo antecedente, pagaráõ o seBo dG art. :13
§ t.·, quand0 apresentados a autori.<:lades, a 1lrn de
produzil'elliJ. f.feito d·iver o daquelle para que forem
pa.ssados.
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TITULO III.

Da cobrança.

CAPIT LO I.

DO SELLO ADHES1VO.

Arl. 1.7. Hnverá estampilhas de sello adhesivo i

ClljOS v[\lore~, fOI'mato e signap,s caraclp-risticos
serno deterll1infldos pelo Govemo.

Art. iS. O sello ndhesivo serve:
~ 1.° Pura o tituloS' da La, 3. a e La classes do

seno proporcional, excepto o do capital das Com
panllias e Sociedades anonymas.

~ 2. ° Parti os actos e papeis ujeitos ao sell0 fixo,
aqueserefel'eoarl.13 '§1.03. 8 e4,.0

Art. 19. O scllo será inutilisado, escrevendo-se
a data e a assignatura, parte no papel e parte na es
tampilha.

§ 1.°, E' competente para inutili ar o se1l0:
L° Nas letras de cambio e do terrn, o oceitantc;

nas que forem sacadas' â vista ou sobre raiz estran
geiro, o sacadol'.

2.° Nas que se protestarem pOl' falta de aceite, o
Escrivão do protesto.

3.° Nas transl'erencias de opolices e acções, o
I.ransf'erente, nos livros em que se lavrarem os
termos.

4.° Nos contractos 'lavrados em 101,[\S c cm Repar
tições Publieas, o conlrauentc que o assignat' em pri
meiro lugar; collocando-se a estampilha no pl'oprio
livro. '

No caso de que trata o arl. 2.° n.O 10, o Escrivão
do se1l0 inutilisará a estampi1ha nas ~uias expedidas
pela Repartição onde se liouver celebrado o con-
tracto. ,

5. ° Nas facturas ou contas de generos vendidos,
o comprador; nos creditas e outros titulas de obri~

gação, o devedor. " '
o. ° Nos fretamentos de naVIOS a carga, colhezta

ou prancha, o Capitão ou Mestre na nota do des
pa.cho marítimo, em que deverá declarar o valor
total do frete. '
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7. ° Jas nontns cOl'I'entes o Escrivão do sello ou
qualqllcr cio . signalarios.

8. ° '0 de!:1ais litulos sujeilos ao sbllo propor
cional. no 'lJeque~ sobre banqueiros da mesma
pmça, no' conuecimenlos de carga e nos recibos
de ;)08000 para cima, o signalario.

9. ° 'No::! tilulo exlrahjdo de proce sos, nas cer
tidões, traslado , pul licas-formas, traducções e
utro. docum 'nlos officiaes, o Empregado Publico

ou de Corporação de mão morta, que primeiro sub
rever tae' doeu mento .
-lO. as pr cllraçõe c ubst(lbelecimenlos por

instrumenlo publico fóra da nota e na o.JJuâ-acta,
o Tab'llião ou E crivào.

11. Nos autos jl1diciacs e administrativos, a parte
que as ignar o, arrazoados. articulados e allegações;
na d mais foli.la~, o Escrivão do processo.

Exceptuão- e o de xecuçõe da Fazenda Na
ional, cujo sel10 será inutilisado na guia para o

pagamento da divida, pelo Es(;!'ivão do sello.
12. o requ~rimenlo, o signatario, a Autori·

dade que o' dp. pachar ou o Empregado que, antes
de despacho, lhes der andamento ou informação.

13. o te lêunentos ou codicillo , o E crivão
ql1e lavrar o lermo de aceitação da le. lamentaria .
. H. Nos titulos sujeilosao sello do art. 13 §§ 3.° e
4.°, pa saclos nas Secretal'ias de Estado, do Senado e
da Camara dos Deputados e nas Directorias do Tbe-
ouro acional, o Escrivão do sello da Estação a que

forbm remetlidos para a cobrança dos emolumentos.
Nos que expedirem as Secretarias das Pl'e jden.

cias de Provincia, dos Tribunaes e das Camaras Mu
nicipaes, o respeetivos Secrelarios.

Sendo passados em oulra Repartição, o signatario
do titulo.

H>. Nas procurações particulare e nos documentos
não e pecincados nos numeros antecedentes, o
signatario, ou na fa \la, o Escrivão do sello ou o
Empregado a quem forem apresentados pãl'a pro
duzll'em etreito.

§ 2. ° Aos Banco e A ociações bancarias é fa
cu1tado inutilisar o sello por meio de carimbo,
que imprima o nome do Banco ou da firma social
e a data.

§ 3. ° Quando fOl'em diversos os signatarios de
um papel, inutili.'al'á a estampillla o fJu o assignar
em primeiro 1l1gar.

A, 33
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§ 4.,' Para completar a importancia da laxa de
vida poderão ser colladas n'um titulo estampilhas
de diversos valores.

Art. 20, O seBo adhesivo será vendido nas Re~

pal'ticões encarregadas da cobrança do imposto e
cm r.asa particulaL'es, autoL'i 'ada' pelo Thesol\l'o
e The on ['Uria ,

CAPIT LO Ir.

DO ELLO DE VEnDA.

Art. 21. Devem ser ellados por veroa:
§ 1. o Os papeis não sujeitos ao sello adbesivo.
~ 2, o Aquelles, em que não se em pregar o sello

adbesivo, pOL' não o haver no lugar, sendo i to
decLara,do pelo Escrivão do se110 que lançar a verba.

S 3. o Os titulas, cujo seBo proporcional excedei'
ao de estampilha de maioL' valor, se o contribu
inte não preferir o modo de pagamento estabele
cido no art. 19 § 4.. o

§ 4..' o Os que incorrerem em revalidação, na con·
formldade do art. 31-

Art. 22. Os contractos, que forem obrigados ao
sello proporcional, não serão lavL'ados em livros
de notas do Tabellião, nos de Rep,utições Publicas
e Companhias anonymas, sem terem pago a taxa,
conforme o art. 29.

§ 1. o Os que forem lavrados em autos judiciaes,
ou officialmente f6ra delles, não serão assignados ou
suhscriptos pelo Escrivão ou 01fieial competente,
sem que estejão se11ados.

§ 2. 0 Os que o forem por particulares, onde houver
Reparticão arrecadadora do sello ou desse lugar dis
tante ate tres leguas metl'icas, pagaráõ o imposto
dentro de trinta dias da data, concedendo-se mais
trinta dias para cada nova distaneia de tres leguas
nietricas. Ficão, porém, salvas as disposições se
guintes :

1. o Nas letl'Us ue cambio e da terra, sacadas a
dias ou meze~ de vista, conta-se o prazo para o
selto da data do aceite.

2. 0 Os saldos de contas correntes pagaráõ o sello
antes de ajuizados,
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3.· Os titulo- a prazo menor de trinta e um dias
'eráo sc\lado' até a vespera do vencimento.

4. 0 cnlluma obrigaçüo poderá ser solvida, sem
que esteja devidamente sellada.

: 3.· O se1\o do capital das Companhias ou Socie
dade anonyma será. pago no prazo de 30 dias, con
taria do em que findar o lermo de cada entl'ada_

. 4. U O dos noto ao porlador e á yista pagar
e-lia annualmente, até 30 de Julllo

5.· Do fretamento~, nft hYP0l.lJe e do art. i9 ~ 1.·
n .o 6, será averbado o sello na nota do despach()
maritimo.

Arl. 23. Os papeis sujeito ao sello fixo ser50
sellado :

1. o Os autos judiciae ante da conclusão para
sentença final, ou interlocutoria com força de de
Haiti H.

2.· O' titulo extra1Jido de proces os, certidões
e outros do umento~ officiae', antes desubscriptos.

3.· O cheque e mandato' , ante de cumprido..
4. o Os conhecimentos de carga, deutl'o de oito dias

da dl'lta.
ii. o Os te lamento c coclicillos, ante de ub

s15ripto o termo de aceitaç:.ão da testamentaria.
6.· O refJuerimento, ante' de despachados.
7. o Os demai:-; papei n' 'ignado' por particulares,

nnte. de juntada a autos e a requcl'imentos, ou dr
apresentaçiío a Autoridade O'J Olheial Publico para·
IJl'Oduzil'ell1 em.líto.

8. 0 Os livros, anle de rubl'icados ou de se co
meçaI' neUe a e cripturação.

9. 0 As 10t rias, antes da venda dos bilhetes.
Arl. 2ll<. O sello das g'1'a.J;:.llS concedidas pela Santa

Sé averl.lal'- e-1m no Beneplacito Imperial, c o dos
outros diplomas ecc-\e instlco no despacho ou ti
tulo da con(~essão, antes de produzir effeito.

A1'1.. 25. O i1\1 po to será arrecadado e escriptu
rado nas necebedorias, Mesas de Rendas, &Uas
Agencia e Collectorias.

No casos em que é pCl'mittido o se110 de verba,
erá tam.1Jem al'l'ecadado:
§ 1.· Em qualquer outra Repartição Publica, au

torisada pelo Ministro da Fazenda.
2.· O dos passaportes de embarcações e do

cumentos pertencentes ao despacho deltas, nas Al
fandegas e Mesas de Rendas e sua-o Agp.nc.íafl, pur:
o.nde laes despacho. se xpeclem ~

Krrecadaç~o·

do sel10 de ycrba
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§ 3." O (los p3peis etlo 'umcuto' sllj ilo~ ao, 110
lixo que 'c oX[JeJirern u pru 'c:,sõ!rCIIl pelus Juizes
de Paz, e Autol'iduJcs Polir:iilc" de Illg':ll'es onde
não IlOliver alguma das rel'eriuas cslul,:Õe', pulo'
respectivos Escrivãe ,

§ 1-." O rios titulos pas auos [UI' Bancos c A' 'ol:ia
ções bancarias pelos lTlesmus e 'tuuelecillleutos; ,.1.
signando '1 respectiva Directoria ou Gerente tcrmo
no Thesoul'O e na Tbesournria' cm quc -e obrigu I

, a entregar á Estação Fiscal nos primeiros dez dias
de cada mez, o producto elo Il1eZ antecudente (J a
exhibir, quando exigido I os livros da escl'ipturação.

~ 5." O dos bilhetes de I terins, pelos Tbesou rei ('OS

dellas, sendo entregue o pl'oducto no ,[,llCsouru,
Tbesouraria ou Estação do clto do lugar da ex
tracção, antes que esta e veritique.

ArL. 2€. O pagamento do selto con tará de uma
verba rubricada pelo Hecebedor e E-crivilo, COII
tendo o numero do assento do li\TO de Heceita, o
valor da taxa em algarismos e por extenso, o nonw
do lugar e a data.

ArL. ').7. Apresentado qunlquer papel á Estação
Fiscal, e sendo entregue ao Recel edol'a importancia
do sello, escreverá este em algari mos o valor rece
bido, lançando depois o Escri.vão a partida no livl'O
e em ultimo lugar a verba no papel.

Art. 28. Quando se houver pago taxa inferior á
devida, e o titulo fôr de novo apeesenLado ao 5ello
no prazo legal, cobl'ar-se-ha a differença sómenLe;
lançando-se no livro de Receita e na verba a \eLms
-Dif.-

Art. 29. Averba de sello dos titulas lavrados nos
livros de Notas, nos das Repartições Publicas e nos de
transferenci.as de acções de Companhias, sê lançará
em u.ma nota circumstanciada as?ignada por algum
dos Interessados, ou pelo TabeHião, Empregado ou
CorreLor; mencionando-se no acLo, que só á vista
desta nota se poderá lavl'ar, o numero, C]uanLia e
daLa do seBo. .

ArL. 30. O numero de rolhas de livros levado ao
ello será declarado na ultima folha por quem deBe
e ueva ervil'.
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CAPIT'CLO rII.

DA REVALiDAÇÃO.

Arlo 31. 05 pa pei ná O sellados em tem po e
aquelle em que O sello adbesivo não fór compe
tentemente inutilisado, ou de que se cobrar taxa
int'erior á devida, serão revalidados, pngando:

1. o o primeiro e segundo casos, o 'd Icul?lo do
sello mUI'l:ado na l'especliva label1a' no ultllUO, o
decuplo da diffet'ença entre o mesmo sello e o
que houverem pag no prazo leaal.

2. o O dobro da laxas de ignadas no numero an
tecedente, os que e.láo ujeitos ao ello pl'oporciu
11a 1, se não fo rem reyalidudos all te. do dia do ven
cimento.

~ unico. Os titulos sem pmzo e os pa sados á
vista, considerão-se vencidos, para. O' efI'eitos deste
artiao, no dia em que forem pagos, protestados ou
ajUlzado .

Art. 32. A dispo ição do artigo precedente não é
applica\el aos titulos da 5..' classe, nem aos.da 2.'
classe, .§6. o a H, do ellofixo.

Art. 33. Aos titulo sem data, ou que a tiverem
emendada, sem fIue no mesmo papel tenha o proprio
signatario ratificado a emenda, applicar-se-ha a
disposição relativa aos nào sellados em tempo,
except11ados aque11es cujo prazo para o se110 não e
contar da data.

Art. 34,. A revalidacão será calculada com rela
ção ao valor, de que· e devêm pagar o se1l0 propor
cional, ainda que o mesmo valor se acne diminuido
por quitação ou outro meio legal.

C1PITULO IV.

DA FISCALISAÇÃO:

Art. 35. As Estações encarregadas da.' cobrança
não poderão fazer exames nos Cartorios ou em Re
partiçõe:, para averiguarem faltas de pagamento;

Revalidação.

Piscahsaçiio.
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devendo, no caso de infrac(:.ào, requisitar das auto·
ridades certidões ou exatrJes para procederem
contra os infract.ores.

ArL. 36. Os Delegados. Subdelegados e Juizes de
Paz são liscaes do procediloento Jus seus Escrivães,
como R(~cebedores do sella.

Art. 37. O Juiz., Chefe de Re\)31'Liç;ã.u Publica, Ol!!
qualquer Autoridade Civil, Ecc esiasLica e Militar,
Geral, Provincial ou Municipal, a quem fór presente
alg-um processo administrativo ou judicinl, Iro qual
eXlstão papeis, que não tenhão pago o sel10 ou a re
validação nos prazos legaes, exigirá, por despacho
no mesmo processo, antes de lhe dar andamento,
que a falta seja sl1pprida.

Os processos, de que trata o art. 59, e os que esti
verem submetl.idàs nos Tribunaes .Judicinrios, Mi
Jita-res e Ecclesiasticos, ás Thesomarias de ]~azenda
Gemes e Provinciaes, ao Thesoul'o e ás Secretn
rins de Estado, poderão todavia seI' ahi despaciJados
antes de pago O sel1o, ficando deste dependentes
os effeitos dos despachos.

Ar!.. 38. Os Directul'es ou Gerentes de Suciedades
anonymas são obrigados a apresentar, quando o
Chefe da Estação Fiscal o exigir, os titulas de nomea
ção dos respectivos Empregados, considerando-se
verificD.da a b;ypotbese do art. H § 3.", no caso de
recusa.

ArL 39. Os contmctos ou estatutos das Sociedades
anonymas não serão J'ecebidos nos Tribunaes e Con
senatorias do Commercio, sem que conste delles o
assentamento do sello do capitnl.

Art. 40. As Autoridades, Empregados, Juizes, Ta
belliães, Escl'ivães e Omciaes Pub!ieos, a quem fór
presente titulo, ou papel su,teito á revalidação, ou
d>onde conste alguma das inlracçõe , de que tratão
os a1'ts. 43 a 47, o remetteráõ ao Chefe da Estação.
Fiscal do distl'Ícto ou a quem competir proceder
sobre clle.

Al't. 4L As decisões serão dadas por despacho
no pl'Oprio titulo, no requerimento da parte ou com
municaç,ão omeial.

1\1'1. !l:'2. Se o contribuinte não pagar logo o im
posto ou se, 'além da revalidação, houver multa,
ser-lhe-ha. não obstante devolvido o titulo, ficando
cópia authentica do mesmo e elo despacho 1'Ie11e pro
ferido, para os cfl'eilos Icgaes.

S 1. o De autos e r,scriptos lavrudos ou registrados
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cm livl'os GC ~al'lorios e Repartições Publicas, e ue
papeis de grande volume não se extrahinl. cópia, mas
sim extracto contendo os fat:tos justificativos da de
cis-ão.

§ 2. ° E te artigo não é applicavel aos titulos e
papei. ,d que tl'até\. o art. 45, os quaes, decidida
definitivamente a que tão p la Autorirlad ~ adrninis
trativ3, erno en\'iado :l. quem de clireito fôl' pal'a
in tal1l'i.HjÜ'O do pI'ocesso ·l'iminal.

CAPITULO V.

D.\ li: LTAS

AI'L. 43. Ficão ujeitos á mulla de ti,~OOO a 25$000,
além das penas do Corligo Crim., os Empregados na
arrecadação do sello, que receberem ou lançarem
no livro de Receita taxa maiol' ou menor do que a
devida.

Art. .\4. Incorrem na multa de 10S000 a 50HOOO,
além da pena do Codigo Crim.: .

§ 1..° Os Juizes, que sentenciarem autos ou assig
narem mandado e quaesquer instrumentos e pa
peis que nenbum sello tenhão pago, ou em que a
verba tivel' sido feita e o se110 adbesivo inutilisado
pOl' pessoá incompetente.

§ 2.° Os Empregados que, sem prévio pagamento
do se110, fizerem assentamento, em folha, de Lilulos
de nomeação.

§ 3.° O Juiz, Autoridacle Civil, Ecclesiasticél, Militar
ou Municipal, Chefe de Corporação de mão-morta
ou Director de Sociedade anonyma, que deI' po 'se e
cxercieio a qualquer Empregado, que não tenha
vencimento dos col'l'es publicos, sem que o titulo
de nomeação esteja sellado.

§ 4.° OChefe de Repartição Publica, Juiz, ou outro
Funccionario. que asslgnar contractos ou nomeações,
attender oilicialmeote ou del'erir requerimento, ou
papel instruido de documentos não sellados; ou
fizel' gual'dar e cumpl'ir, ou que produza eifeito
titulo ou paRei sujeito a se1l0, sem que o tenba pago,

§ 5." OOmeial Publico, que lavl'ar contracto, sub
screver, ou registl'al' papel sujeito ao sell0, sem
prévio pagamento de!lte. .

§ 6. ° O Tbesoureiro que extrahit' loteria antes de
pago o sello.

Multas.
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<'.1'1. 4:':;. Ficão sujeito ii multa de 40~ a 200S,
além das penas do Codio-o f:l'im,:

§ 1.° Os gue falsificarem o p,llo, ou empregarem
estampilba falsa, ou de que já. e leuba feito LISO c os
que escreverem verbas fal-as,

§ 2. o O Escrivão ou outro Empregado nas Es
tações do sello, que antedallll' ou alterar verba,
com o fim de evitar o pagamento da rcvalidnçiío,

Al'L. f.l,6. O que negociar, aceitar ou pagar letra
de eambio e da terra, escripto á orelem, clleque ou
nota p!'omissoria, antes de pago o sello em tempo
ou revalidaç:,,'io, quando devlda, e!'á sujeito á
multa de 5 %do valor da letra, escripto ou nota,
e ao dobro, na reincidencia. Se o negociado!' da
letra, esc!'ipto ou nota fôl' Conetor, e llouver pl'oce
dido de má fé, será na l'eincidencia destituido do
officio.

ArL. f.l,7. O que vender &ello adhE:sivo, sem a COITJ
petente autorisação, perderá o valor das estumpilhas,
que lhe forem eneonlradas e incol'l'erá na multa
de 20$000 a 100$000. No caso de reincidencia a
multa será duplicada.

Art. f.l,8, As mui tas serão impo ta :
1,0 Pelas Recebedorias de Rendas internas, Alfan

degas, Mesas de Rendas e Collectol'ia , cada uma em
relação aos papeis que nellas se possão sellar, a
quaesquer infractores que não sejão Autoridades
J udiciaes, Ecclesiasticas, !\lil itares e Civi , incluidos
os Vereadores e os Chefes das Repa!'tíç.ões adminis
trativas Geraes e Provinciaes, quando procedão em
razão de seus cargo .

2. o Pelos Presidentes cle Provincias ás respectivas
Autoridades e Funccionarios', comp,l'ehendldos na
excepção do numero antecedente.

3. o Pelos Ministros de Estado ús Au toridades e
Cbefes das Repartições da Côrte.

CAPITULO VI.

DOS llEcunsos E RESTITUIÇÕES,

ArL 4,9. Das decisões proferidas pelos Chefes das
Repartições Fiscaes, sobre queslões relativas ao im
posto do sello e sob"e as multas comminadas neste
Regulamento, cuherão os l'eClIl', os facullados pelQ
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Decreto n.O .34,3 de ",9 ue Jauciro de 1859, <ll'ts. 3.",
§ 1.0, e _7.

§ LO O~ Colle tores e M!minislra lores de Mesa
de Rendas rtlcolTerúõ ex-oflicio, na Província do Rio
le Janeiro para o Tribunal L10 Tltesouro o nas outras

Provincia' para as TlJesourarias, das decisãe I'avo
rarei' obre restituição do impo to e dus multa' .

• 2.° O' recursos. tanto vo!untarios éomo neces
'arios, erão interpo to dentro do 30 dias, contado
da illtimal,;ão ou publicnçi\o das docisãe ; tendo
effeito su [cnsivo os que versarem sob['o resti
tuição.

Arl. 50. crú restituido o sello de rcrba devida
mente arre adado:

1. o De nomeação, que não produzir uITeito pela
po' e do nomeado ou p lo exercicio do emprego.

2. o De acto ou contmcto que não e eITectuélr.
3. o De contracto nullo, se a aullidade J'ôr absoluta.
AJ'l. 5'1. O sello aduesivo em nenhum ca o e

r 'titue, licando alvo á parte o dil'eito Ú inclemni
sa{~Ao pelo Funccionario que, em razão do cargo,
'l]Jplica[' a UlgUlll I apelo 'tampilha de nllor maiu['
que o deviLlo, ou cuju illJposto clera ser pago por
\'erba,

TITULO I\'.

Al't. 52. O dep ,ito central das e lampilha- 5
tarú na C:asa d l\Ioeda e o dero itos pJ'OvÍnciaes
nas TIl sourarias de Fazendu, ob a adll1inistra<,:ão
L10 Pro" 'dor e dos Inspectores e sob a guarda
dos Tbesoureiros.

Arl. 53. Dil Casa da l\Ioeda serão a e 'tampilha
rcmettidas ii rlocebeLlorÍa, Mesas de Rendas e CoJ
lectorias da Côrte e Provincia do Hio lc Janeiro,
e ás TlJesout'Ul'ias ua' dernais Províncias, de con
rormiclaLl~ com as ordell. do Director Geral das
Renda Publicns.

Das me ma Tile'ouraria far- e-lia a distribuição
dellil !)ela' E-lal'õe~ Fiscues encarreO'ada da co-
L • o

ruoça do sello.
§ uuico. A di po j(.:ão de le urtig-o não 00 ta á

remeSSrl clircda d,lS dila - estuITlI illlas a qualquer
~ 3~

Dispo içôes
gentes.



da meSlnas Estu\;ües, dando-se aviso ú Tlle 'ou
]'Uria conlpcteut , para dc1JitaL' os l'espollsaveis o
to.ll1ll:l'-llJes conLus,

ArL 54. Os vendedores purticulares fornecer-sa
bão das e tampilha por meio d t;olllpra nas Hepnl'
Lições competenLe', e LeI'ão direito a ulna 'omllli' ÜO
.marcada 1elo t,linisLl'o da Fuzend(l, sendo deduzida
do valor da e Lampilllas no at;lo da cOll1pra.

Art. 55. llaverú na Casa da Moeda um regisLro,
d'onde coo te o nnno e mez ell1 que cOl1le~Oll a.
distribuição para a venda publica ela:, esLaIllpilllas
ele cada "alar, com designa~iio dos :ignaes cara-
Leristicos por que se di Llngão. D 'le l' gi ·tro

clurú o Provedor, por despacho, as certidões re
qu.eridas,

Arl. 56, Os titulas das mcl'côs, elo que trata o
é1f'L, 13 §~ L·, 6,· a U, serão remetLido ii nECe~JC

doria do Hio de Janeiro, ou ú.E -tação arrecadadora
do i.mposto na Capital da Provincia em que l'esi
direm os agl'nciados, a fim dc lllCS serem entregues
depois de sellado·.

§ 1.· Tel'lninanr.lo o prazo, em que os titulo levcl1J
ser solicitado, sem que os interossados o tcnll.io
feito, a E~tação Fiscal os dtlrolverú ii Rúparli\:ào
que os houver expedido.

§ Q •• A disposição de te artigo Ó appli <.1\'cl aos
actos do Gorerno, ela Mordomia da Ca a lmpel'Íl1l
e dos Pre iclentcs de Pl'Ovineins; os outros pagorúü
o ell0 antes de ossignados.

~ 3.· Aos título de nomeação para empr go COlll
vencimento dos corres publieos G applicavel o
art. 8.·. .

AL{t. 51, Os E criviics. Empregado', Sooiedarie.,
Tltes.oureiros das loteria.::i e quaesqu L' outros ficiio
.ujei.tos ti:, penas do art. 43. da Lei n, o 5'14 de 28 de

Outubro de '!8á-8, pela inde\'ida detenção do produ(;[u
J.o selJo.

ArL. 58. O produ.cto arrecadado nos termos dQ
art. ~õ ~ 3.° será remeui<.lo no fim de t;ada em sl~e

com a compe~enLe guia á estoçào fi-cal do distrLcLo,
11010s E'scL'ivàes, que Leriio por este encargo a COIH~

WiSS[lO de 5 D/. do mesmo producto.
Art. õü. Não serú retardado o julgamento do

Tll'ocessos criminacs c p.oliciacs enl ljualqueL: iDS
taneia por falta de sello, o quul serú I i)gO depuis
1 elo iII teres 'arto no aliJamento do prOl.:esso.

Art, GO. O valor do sello de l'crulidiJ\:ão e d.us
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multas, que lliio fUI' pilg'O \'01 U11 t:lri ,1111 en te, será ar
re 'udau por meio executiyo; I I'ocedendo-se, qUillJtO
;'Js mull:l', lia conl'urmidadc do Dec.l'elo n.o 24·8G de
2!l do Setenllll'o de ~859 al'l. ;.J3,

ArL. üi. Os infractores uas teis e HeguliJmentos
di) 5ello são solidal'iamente respons;wei" á l!nzencla
l'iucioil(lI peln illlpOl'tililL:ÍU da I'u\'nlicla\;i.í.o dos tilu
los e das Illu\lns. Turão, IlJr611l, dir0itu regl'essivo
UII' cOllIl'U us uutros, nu ordem da rcsponsalJilidude
·olltralJiua.

Os Fu.necionnrios r, pond 'dõ 'ómcntc 1)clas
lllullas, qUULJUO lru<.;cdel'elll cm ruzüo de seus
<.;urgos.

Aí·l. 0_. Serão ac1lnill i L1us denuncias sobre ilS in
rriJc(~iie' desle HcguluJrlelJto, <.;u1J .11l1u ao dcnuu
eiante nlcladc elas multas.

\I:t. (j3. Fieüo revugada' iJS disposições cm con~

lrul'Jü.

lUa de Jaueil'o, 9 du A1Jril de ,uno.

Visconde ele ltaúorah!J.
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priedade)-n.os 32i a 330 .

Siza d~ immoveis (imposLo de Lransmissão de proprie-
dade)-n.os 307 a 323 ; ..•...••..•..•..•.•.••.•

Solicitador dos FeiLos-n.os 21 a 25 ..
Sueccssão cabe ao~Fjseo nrasiJeiro, em tlue easo-n. os

129, 161, e 174..•...•...•.••.............•.•..•••••.•
Taxa de herança e legados-n.os 185, e 1!l8 ..

" " deduz-se do Iiquido-n.° '187 .
" " duvidas forão resolvidas-n.o 102.

" " . imposLo de Lransrni são de pro-
priedade a LiLulo suceessivo ou tesLamenLario-n.o 198.

Taxa do usufl·ucto-n. ° 1Ui. .
Taxa hereditaria das dividas aeLivas-n. os 100 e 107 .

Taxa dos escravos-no os 360, 361 e 365 .
Tempo dcsde o qual as leis obrig<lo-n.o 128 ..

Termo ou prazo, como se conLa-lI.° 117 .
Terras devolutas-n.os 103 b, 104, 10;;, 10r; c 109 .

Terrenos accrescidos aos de marinha-u.o 112 .

Tel'l'edos da Lagoa de Rodrigo de Freitas-n.° 100 ..

Tel'l'enos de exLinclas aldeas tle Judios-n.· 103 ...•..
Terrenos de marinha-n. o 1J.1. .

Tel'l'enos diamantinos-n.· 11.3 .
Terrenos reservados nas margens dos rios-n.· 112

in fine ...••.........•......•..••.. ....•....••.....•...
Testamcnto mariLimo-n.os 183, e 212•.••...........•...

" miliLar- " " " '" ..
Testamento nuncupaLiYo niio impedc a arrecadação,

quallllo-II. ° 11S3': , •••.••
Titulos vindos do CsLl'all~eil·o-n. Os 38\J a 3\12.......•..
Trapiches alf41ldcgado _11.° 110 .. , , , ..

Pags.
23

D4
20

;)8 a 75

12
14
17

1D
30

82 c 83

78 a 82
fi

37 4;;, 47
aO e 53

50
ai

03
Q1

02 e 03
00 c 91

36

34
27 e 28

31

26
27
20

32

32

4!l, 58
CC cc

42
U8 c 99

33
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Tutor de fóra do Imperio-o.o 391. .
U ufructo-V. Fidei commisso.-Taxa.

" extingue-se pela. consolidação ou confusão-
n.O 178 .

Vencimentos não são penhoraveis-n.o 69 ..
Vrnda de bens dc heranças arrecadadas-n.os143, 1441415.
Xcnda dc dividas de heranças arrecadadas-o.° 147..
Vinculos ..........•......•..•.......•.....•..•....•...•
Vinculos de Jaguára-n.o 97 .

(APPENDICE. )

Deer. n.O 21S4S de 10 de ~Iarço de 1860 .
Circo de 20 de Março dc 1860 ..
Av. de 28 de Junho de 1860 ..
L. n.· 1000 de 10 de Setembro de 1860 .
Decr. n.O 2647 dc 19 de Setembro de 1860 ..
Decr. n.· 2699 de 28 de Novembro de 1860 ..
DecI'o n. o 2708 de 15 de Dczembl'o de 1860 (Reg. da

taxa de heranças e legados) .
Av. de ii de Fevereiro de 1861. ..
DecI'. n. 0 2787 de 26 de Abril de 1861 (Convenção Con-

sular com a França) ......•......• o o"
L. n.O 1144 de 11 de Setembro de 1861 ..
Decr. n.O 2833 de 12 de Outubrú de 1861. ..
Decr. 0.° 2874 de 31 de Dezembro de lSÔ1. .

Decr. n. O291515 de 2'í de Julho de 1862 (Convenção Con-
sulal' com a Suissa) .

DecI'. n. O 3069 de 17 de Abril de 1863 (Casamentos aca-
tholieos) .

b. n.· 173 de 27 de Abril de 1863 ..
Decr. n.° 3085 dc 28 de Abril de 1863 (Convenção Con-

sular com a Ilalia) .
DecI'. n.O 3136 de31 de Julho de 1863 (Conv. Cons. com

à HeSpanha).... o...•..........••.•.....•........•..•
DecI'. n.O 3145 de ~ de Agosto de 1863 (Conv. Cons.

'com Portugal) ..•..•.....••.........••..•....•.•....•
Cir8. n.O 520 de 20 de Novembro de 1863 (massa

fallidas) ..
Circo de 27 de Janeiro de 1864 · • .•.•

2

Pags.
99

1
40
4L

151-a 157
26

3
·f

1
6

10
2l

21
28
29
29

30

3ô
3

42

15t

6ô
68
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Av. de 15 do Fevereiro de 18M ..
Av. de7de Março dE: 1864 .
Av. 0.° 136 de 28 de Maio de 186i .
Av. de 4 de Junho de 186i .
L. D.O 1220 de 20 de Agoslo de 1864 ..
Av. de 23 de Noyembro de ·1864 ..
Circ.de 10 de Janeiro de 18(1) ..
Av. de 30 de Janeiro de 1861; .
Circo de 6 de Feyereiro de 1865 .
Circ. de 11 de Fevereiro de 1865 ..•...................
Circo de 15 de Março de 18Gil .
Circo de 22 de Selembro de 1ooií .
Ay. de 10 rle Selembro de 186il .
Circo de 11 de Nuyembro de 18u:> .
Decr. n.o 3607 de 10 de F('lereil'o de 1866(~leio soldo, elc.)
]l1str. n.O 164 da Dil". Ger. do Conto de 27 de Abril

de 1866 (especialisação da IJ)'p. legal da Fazenda, elc.)
1nstr. ll.O 228 de 19 de JunlJo de 1866 .
Circ. de 6 de Outubro de 1866 .
DecI. n.O 3711 de 6 de Outuloro tle 1866 (accol'llo inter-

pretatiyo da Conv. Cons. com n Fl'nllça) .
Circo de 3 de Dezembro àe 1866 ..
AY. de 5 de Fevereiro de 18u7 .
Ue 01. de Cons. do Cons. de Est. de 26 de Junho

de 1867 ...............................•..............
Circo de 6 de Setembro de 1867 ..
Circ. de 2'~ de Setembro de 1867 , ..
Deer. ll. ° 3935 de 21 de Agosto de 1867 (aceordo il1Ler-

pretativo da Oouv. Cons. com Portugal) .
L. O. ° 1iS07 de 2G de Setembro de 1867 (l'cforn~a de

impostos, etc.) - .
Resol. de Coos. do Cons. de Est. de 26 de OUlubro

de 1867 (Conlractadore e Rendeiros j h)'potheea ....
Circo n. ° !l57 na Dir. Gel'. do eonl. de I) de Novembl'o

de 1867 (idem) ...........•.... , .............••........
Deer. 11.° ~052 de 28 de Dezembro de 1867 (imposto

pessoal) .............•.......... : ..••.................
Decr. n. 407.5 de 18 de Janeiro de 1868 (accordo in-

terpretali\'0 da/Com'. Com. com 3 Suissa) .
/I\', u. 26 de 28 de Janeiro da 1868 ..
DJcr. n.O 4105 de 22 de Fevereiro de 1S68(lerrenos de

marinha, accrescidos, rcsúryado nos rios, etc) .

Pags.
70
7l

72
77

7~

7S
70
i9

02
97
H

LOi)

113
113

·tI "
116

H5

117

126

133

132

1;;0

11)7

1:.lS
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Dccn. n. O 4113 de li de ~[arço lle 1868 (imposto de trao .
missão de apo1ice da divida publica) .

Dllcr. n. O4129 de 28 de r.Jarço de 1868 (matricula, c
taxa de e cravos) .

Decr. n. O4181 de6 de Maio de1 68 (cobrança das IllUlL:l-
crimiuae c outras a bem do E tado) .

Av. de 29 de Julho d' 1868 .
Circo n. O12 de JI) de :\[arço de 1869 ..
Decr. n. O 433!) de 20 de Março de 1869 (dizima de

Chancellaria) '" .
Av. ue 22 de Mal'ço de 1869 .
Dccr. II. o 43!l6 de 23 de 1\[ar '0 d 1869 (imposto obre

iouustrias e profis õ ) _.. '" ..
Av. de 16 de Abril de 1869 .
Decr. n.° 4351> de 17 de Abril de 1869 (imposto d'

traD mis ão de propl'i dade) .
Decr. n. O 4356 de 2~ de Abril de 1869 (cobraDça do

emolumeDto da nepartiçõc para o Estado) ...•...
Â.Y. de 1iS de Maio de 1869 .
Ord. de 20 de Maio de 1869 .
Av. de li de Junho ue 1869 .
Circo de 2iS de Agosto de 1869 .
Cire. de 15 de Setembro de 18m) ..
Av. de 27 de Setembro de 1869 ..
011'. n •• 427 da Dir. Gel'. do Conto de 7 de Outubro

de 1869.................•............•.......••.......
Av. de 29 de Outubro de 1869 ..
Av. de 30 de Outubro de 1869 .
Av. de 30 ue OULubro de 1869 ..
Av. de 30 de Outubro de 1869 .
Cire. de 3 de . 'ovembro de 1869 .
Av. de 11 de Dezembro de 1869 .
Av. de 1.4 de Dezembro de 1.869 ..
Deer. n. ° 4453 de 12 de Janeiro de 1870 (aequisiçào,

posi;e de beDs de raiz pelas corporações de mão
100rta, eLe)•.........••.•...•.............••.. " .

AV. do 1.° de alar~~o de 1870.••' ..
Decr. D.O 4505 de 9 de Abl'il de 1870 (imposto do sellu

llroporcional e lix.o) .............•......••..•...•.••.

Pa.,s.

16.)

166

17:!
17i
[71

1i;;
Ui

17'

199

20'1

'la
223
221,

2-26
227
227
22 '

~I

22\)

230
230
2:;1

23L
231
232

239
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