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LEGISLAÇAO COMPLEMENTAR 

DO 

CODIGO CIVIL PORTUGUEZ 

PORTARIA DE 13 DE AGOSTO DE 1867 

Resolve varias duvidas propostas pelos conservadores do registo predial. 

Tendo sido presentes a Sua Majestade El-Rei, Regente em 
nome do Rei, muitas duvidas suscitadas por differentes conser- 
vadores do registo de dominios, hypothecas, direitos e encargos 
prediaes, e relativas ao serviço do mesmo. registo, duvidas que 
importa resolver com brevidade para que se cumpra-a lei, e tão 
importattte serviço seja, quahto,-possivel,. reguly e uniforme, 
como muito convem, em todas as conservatorias :. ha-por bem 0 
mesmo augusto senhor, em nome do Rei, pela secretaria de e s t a d ~  
dos negocios ecclesiasticos e de justiça, depois de ouvida a com- 
missão consultiva dos negocios relativos ao registo e credito pre- 
dial, tomar as -resoluções que sobre as mesmas duvidas se acham 
transcriptas nas respostas aos -quesitos, em que taes duvidas 
estão summariadas, e cuja relação, assignada pelo conselheiro 
director geral dos negocios de justiça, baixa com esta portaria, 
e d'ella fica fazeudo parte. E manda outrosim Sua Majestade 

,El-Rei, Regente em nome do Rei, que os consemadores do men- 
cionado registo hajam de proceder, em conformidade com as 
sobreditas resoluções, nos casos occorrentes. 

.Paço, em 13 de agosto de 1867. - Augusto Cesar Barjona de. 
fieitas. 



Relação (Las duvidas suscitadas per differentes conserhdores, 
em as respostas que as resolrem, a qaai l e a  .fafrsando. p e e  

da portaria d'esta data 

Apresentando-se a um conservador um formal de partilhas 
extrahido de um inventario, em que estas ja foram julgadas por 
sentença, mas em que ainda se acha pendente o recurso de apel- 
lação d'ella interposto, tomou o mesmo canseqador, em virtude 
do sobredito formal de partiliias, alguns registos proviserios em 
favor do apresentante, o qual recorreu para o juiz de direito 
respectivo, que decidiu por sentença, a qual passou em julgado, 
que o registo devia ser definitivo. 

Podera, em taes circumstancias, o conservador deixar de cum- 
prir esta sentença, fundando-se em que o artigo 67." da lei hypo- 
thecaria(') sb da competencia aos juizes de direito para decidir, 
quando os conservadores acharem duvidosa a legalidade do titulo, 
o qiie se não deu no caso presente, em que o coiiservador apenas 
duvidou da insuficiencia do formal de partillias por se achar 
ainda pendente o recurso interposto da sentença que as julgou? 

Resposta 

Desde que o conservador abriu o registo provisorio por duvidas 
que se lhe offereceram, firmou a competencia do juiz de direito 
para as resolver, visto que a questão da insufficiencia do titulo e 
tambem uma questão de legalidade. 

Tendo a abbadessa de um convento dado em emphyteuse, por 
escriptura publica dé 29 de outubro de 4842, umas terras sem 
as formalidades legaes, e havendo o respectivo delegado do pro- 
curador regio, fundado nas leis de 4 de abril de '1861 e 22 de 
junho de 1866, proposto a competente acção de nullidade contra 
os emphyteutas, foi esta julgada procedente com citação e au- 
diencia da sobredita abbadessa e mais religiosas do mesmo con- 
vento, e condemnados os reus a entregar-lhes as mencionadas 

( I )  Veja-se a lei hypothecaria de I de julho de 1863, transcripta no fim 
d'este volume. (Nota do editor.) 



terras e suas perteti~as, julgado niillo c irisuhsistente o afora- 
riienlo. 1;xtratiitl;i carta de seiitenç;~, eiii que ia transeripta a 
esçi.i[)liira do afiiranic3iitt), reqiierc?ii o rnc.siiio delegado qtre a 
mearna carta dc senteiiça fosse registada, ao que o corisei~~adur se 
rcciisriii, fiitidaridu-se na iiicorii~it.lciicia do rci]uer\eiite, em vista 
do artigi~ 59.' e Y iiiiicn do regiIaiiierito(i), e iia fallii tle Litrilo legal 
riecess;irio p;tra o regido, qorqire a carta tle seiiteriça conterri 
sbrnriite n esci~il)tiira de empra~arneiito, e o titiilo (leve niostrar 
(? provar 11 ~ I J J I ~ I I I I ~ )  ~ I I ( :  ailirclla co~nriiiiuidadc tinha nos beiis qiie 
eriipi'uttii, e pelo qiial se pussa i.i~iiliecer e \erificaie se s i»  uu 
náo tleviilos algiiiis tlirritos á I:,izeiida riaciuiial. 

S'estas circiini~taiicias, e nio se ;1~11;11ii1o aiiida execiitada a 
senteriça, que p;isuoii eiii julgatfo, tlevc o cuiiservador torrrar 
algiiin registo ? 

C iio caso aflirmativo qual, e erii que teriiius? 
I: ilucrn e que deve pagai. O> r t r s p ~ ~ t i ~ o s  ernoIur~iento~ ? 

Resposta 

Srtidii a posse tom;ida por par3tc ilas religiosas, sem upposição, 
iliie caija iritcrveii~áo jiidici;tl, 1130 lia riecessitlndc de registo. Se 
IUr. 1111i*c1ii i ~ ~ c e & ~ " i ' i u  i~ccoi.i+cr ;i juizo para cxecuyái~ da seritttiiça, 
o rlelcgnilo, a cliieiii coiiipeiiir ( i  tlireiio de iiiteiitrir a acy'io, 6 
egiiiilii~eiile com[)eteiite 1);ii.a reqiierrr o registo nus tei-nius do 
nr+tig~~ 1'38.' (I;! lei Iiyl)ultiecariii. E ii'este ullirno caso os einoli~- 
riieiilos tlo registo tleveiii u i i t ~ i i i .  elii regra ile çi~stas. 

Triido dc fnzor-se regislo pi.ovisorio tle unia acçzo, proposta 
ein jiiizt) solire 11ei1s iiiirnoreis tleti~rrriinados, ou relativa a qual- 
cliiei. diraitu real e~pccilirntlo, clc\piS;i o ci~itscrvatlor, cni vista cln 
cer'trtláo, que iilostre ac1ini.-se [il.ol~tl>La em jiiizo a referida acc20, 
iazer a irrscisilrq;io ~~i-i~visoi*is (lu (loiniriio 110s i~reclios a qiie ella 
~.~i.lieita a favor t l i ~  aiictor? 011 rio casu i~~~gdt i \ i l  c111 que termos 
deveri ser Seitu ta1 r eg i s t~?  

Resposta 

O conservadoi* riso deve toiiiar* registo de dumiuiu, nern defi- 

(1) Pude ver-se o decreto e rt.guIaniento grral Ela lei hypothecaria de 'i 
de agosto de 1865, que veiii no fiiii d'estc voluiiie. (~l'ota (10 editor.) 



nitivo, nem provisorio; mas sim registar provisoriamente, vista 
da certidão respectiva, a acção real, extratando e lançando na 
inscripção as forças da mesma certidão, e descrevendo o predio, 
ou predios, a que a mesma acc;ão respeita, se ainda não estive- 
rem deacriptos. 

4.a 

Segundo o que dispõe o 5 2." do artigo 46.O do regulamento 
geral da lei hypotliecaria, por baixo da ultima inscripção hypo- 
thecaria se hão de passar diias linhas horisontaes para nos respe  
ctivos espaços, que ellas forniarem, se designar o anno, mez e 
dia, em que se continua o registo, devendo praticar-se o mesmo 
por baiso de cada uili dos averbamentos, ou aniiotações. Ora 
vis10 que em seguida a cada uina das inscripções hypothecarias 
se rião reserva no livro C, conio se reserva no livro B para as 
descripções prediaes, nenhum cspaço em branco, e os averba- 
mcntos nem sempre se fazem de modo que acomp;rnhem succes- 
sivame~ite a ordern das inscripçóes hypott~ecarias, pbde acontecer 
que feito o averbamerito ern relação a uma inscripçáo posterior 
faltc depois o espaço para os averbamentos respectivos a inscri- 
pções anteriores: como resolver a dificuldade? 

Besposta 

Cheio o espaço destinado para os averbamentos, correspon- 
dentes a cada inscripçáo hypoltiecaria, o cons~rvador dever5 
fazer no fim do ultiino a seguinte declaração co?ztlnuam .a E.. . ;  
e lançar ahi em seguida os que sobrevierem coin referencia aos 
anteriores, ficando em hranco na colunina das inscripções o 
espaço correspondente Aquelle que o conservador reservar para 
os averbamentos supervenientes na columna respectiva. 

As declarações escriptas dos requerentes deverão ser apresen- 
tadas em papel com sèllo de estampilha? E no caso affirmativo 
qual o valor do sello? 

Resposta 

As declarações dos requerentes devem ser escriptas ou em 
papel sellado de 60 reis a meia folha, ou em papel ordinario, 
mas sellado com estampilha, ou sêllo de verba d'aquelle mesmo 
valor tambem em cada meia folha. (Lei de i de julho de 4867.) 



PORTARIA DE 13 DE AGOSTO DE 1867 

Os 'certificados, que o conservador tem obrigação de entregar 
i s  partes, deverão ser passados tambem em papel com sêllo de 
estampilha? E no caso aílirmativo, qual o valor d'elle? 

Resposta 

Devem ser passados em papel seliado com o sêllo de 60 reis 
cada meia folha. (Citada lei de 1 de julho de 1867.) 

Sendo os testamentos documentos registaveis, apresentando-se 
um testamento, em que se teste da universalidade de bens sem 
os designar, como se ha de fazer a descripção predial? 

Resposta 

O testamento, em taes circumstancias, não precisa de ser re- 
.gistado para produzir os seus effeitos. (Artigo 36.O 3 unico da 
lei hypothecaria.) Mas se o herdeiro instituido quizer registar o 
dominio dos predios, que constituem a herança, tem de os espe- 
ci'alisar e de proceder ao registo de cada um nos termos da lei 
B r ~ d t m e n t o ,  não bastando para esse fim a apresentação tão 

58, do testamento. 

NB adigo do regulamento se declara que, logo que uma 
certidgo pddida tenha sido passada, serA averbada a nota da 
apresentação no diario com a declaração da entrega, que o inte- 
ressado assignari, e segundo o modelo A (diario) esse averba- 
mento consiste em mencioriar o Ijvro e paginas do actual registo, 
d'onde foi extrahida a mesma certidão; mas quando as partes 
exigirem certidões com referencia ao registo hypothecario ante- 
rior, devera o mesmo requerimento ir ao diario, e devera lançar-se 
a nota do livro de registo antigo, d'onde foi extrahido? 

Resposta 

O requerimento deve ir ao livro diario, e na ultima eolumna 
d'este lançar-se nota com referencia ao livro antigo, d'onde foi 
extrahida a Certidão. 



Tendo de passar-se uma certidão de registo antigo, devera 
levar-se da certidáo o salario de 420 reis, conforme a tabella 
antiga, ou de 80 reis, conforme a tdbella n." 2 da lei hypothe- 
caria ? 

Resposta 

Esta resolvida no artigo 232.O do regulamento da lei hypothe- 
caria. 

40." 

Na primeira columna de cada pagina do livro B poderá dés- 
crever-se mais de uma propriedade, deixando-se o suaciente 
intervallo? 

Resposta 

Na mesma pagina não se pbde fazer mais de uma descripção; 
emquanto ao espaço que deve deixar-se em branco entre uma e 
outra, só póde determinar-se pela maior ou menor probabilidade 
de movimento predial. (Artigo 35.O da lei hypothecaria, e 43.' do 
regulamento.) 

4 

Devera a receita de uma conservatoria relativa a um mesmo 
dia ser escripturada por parcellas, referindo-se cada uma d'ellas 
a um certo numero de talões, como designa o modelo do livro I, 
ou pbde a mesma receita ser escripturada em uma só verba, 
correspondente a somma dos emolumentos cobrados em cada dia 
e abrangendo todos os talões respectivos? 

Resposta 

Podem incluir-se em uma só verba todos os talões, relativos 
aos emolumentos de cada dia, ou distribuir-se por mais de uma 
verba. (Artigo 220.O do regulamento, e livro modelo I.) 

Deverá ser inutilisada nos termos do artigo 69.O do regula- 
mento uma nota de apresentação lançada no diario pelo escrivão 
de uma administração ? 



PORTARIA DE 13 DE AGOSTO DE 1867 

Resposta 

Se a nota de apresentação foi simplesmente tomada pelo escri- 
vão, e rubricada pelo conservador, está regular; se porem foi 
tomada e rubricada pelo escrivão, deve ser legalisada com a 
rubrica do conservador, que e o unico competente para fazer tal 
rubrica. (Artigos 38." e 66.' do regulamento.) 

O modelo C annexo ao regulamento, exemplificando duas ins- 
cripções hypothecarias segiiidas e continuas, apresenta um largo 
espaço em branco entre uma e'outra, a despeito do que deter- 
mina o $ 2.O do artigo 46." do regulamento, que manda passar 
por baixo da iiltima inscripção hypothecaria duas linhas horison- 
taes, para nos respectivos espaços se designar o anno, mez e 
dia em que se continua o registo, e que o mesmo se praticarg 
por baixo de cada um dos averbamentos e annotações. 

Em vista da desharmonia existente entre o regulamento e mo- 
delo C, pergunta-se por qual d'elles se hão de regular os con- 
servadores 4 

Resposta 

Os conservadores devem cumprir as disposições estabelecidas 
nos differentes artigos do regulamento, pois que os modelos 
servem apenas de indicaçãa do modo pratico de fazer o serviço. 

O artigo 66.O da lei hypothecaria e 76.O do regularpento man- 
dam que se não faça registo algum de titulos sem que se pro* 
que por elles nenhuns direitos se devem d fazenda nacional. 

Deverão os conservadores, em vista d'estes artigos, contentar-se 
com o documento legal em que se Ihes certifica o pagamento do 
irriposto, ou deverão rever o processo da liquidação e negar O 
registo, logo que este se não ache conforme as disposições das 
leis fiscaes? 

Resposta 

Devem contentar-se com a apresentação de documento @Pl, 
que certifiquet o pagamento, porque para o mais não &m W- 
petencia. 
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As leis fiscaes permittem o pagamento do imposto de trans- 
missão em prestações, devidamente garantidas; poderão os con- 
servadores tomar um registo quando a pessoa que o requerer, 
mostrando-se auctorisada para pagar em prestac;ões o dito im- 
posto, apenas tiver pago uma prestação, estando comtudo as 
outras devidamente gararilidas, e sem que a referida pessoa 
tenha deixado de pagar alguina dellas na epocha devida? 

Resposta 

Podem, e devem, porque, para os effeitos do registo, a con- 
cessão do pagamento em prestações equivale a pagamento effe- 
ctivo. 

16." 

O artigo 102." do regiilamento manda qiie todas as vezes que 
haja de.registar-se uma Iigpotheca sobre um predio, que ainda 
se náo ache descripto, se faça previamente a descripçho. E de- 
terminando o artigo 45." da lei que esta descrip~áo conterlha o 
nome, estado, profissáo e domicilio do ultimo possuidor, corno 
deverão proceder os conservadores se da escriplura da liypolheca 
não constar quem fosse o dorio anterior i transmissáo para o 
actual possuidor, se o credor não tiver titulo para o provar, e 
se o náo tiver egualmente, ou se se recusar a apresental-o, 
o dono da propriedade? 

Resposta 

Emquanto tis hypothecas. que dos antigos registos passaram 
Dara os actuaes, devem os conservadores observar o alie deter- 
mina o Fj unici da disposiçáo final transitoria do regilamento; 
emauanto as novas hv~otl~ecas, são admissiveis, na falta de titu- 
10s; as declarações Gpplementares, nos termós do n." 6.O do 
artigo 45.O da lei hypothecaria, e dos artigos 89.O n.O"." e 6.", 
e 212.' n.O 1 1 . O ,  do regulamento. 

Para ter logar a descripção determinada no artigo 102.O do 
regulamento, bastara que o credor apresente declaração por es- 
cripto, assignada pelo dono do predio, por onde se possa fazer 
a descripção na fbrma estabelecida no artigo 45.O da lei? 



Resposta 

Não basta, porque as declarações complt~inentares devem, na 
:oriforriiidade da lei, ser assignadas pelas 11at'tcs reqiiei'eiites. 

Ueverão ser notados na diario os requerirnentos petiindo cer- 
Liiiões iic? r~gistos anferinws :i installaq50 das çi~risc~~vator~ia~s? 

E por quem devem ser passadas estas ccrtitiòes? 
Ileverão ser lançados rio livro I os ernolumeiitos correspon- 

deriles a estas cerlidóes, e colitados para todos os eíieitos da lei? 

Resposta ao 1." quesito 

Está jA respondido na resposta dada A diivida 8." 

Por quem passa a dos livros actuaes do registo. 

Ao 3.0 quesito 

Devem ser coiitados e lari~ados no li\:ro 1. 

Continua 3 subsistir o registo (10s testamentos de verbo ad 
verburn ? 

Resposta 

O registo dos testamentos eiii si B estranho ao serviço das con- 
servatorias. 

20." 

-4 taballa n." C', aiincsa 9 lei tiypolliecaria, manda contar pela 
raza $0 rbis por 2: liiili;is de 30 letras cada uma; se, portim, as 
linhas 1130 clitigarein a 2.3 deverio ser contempladas para a con- 
tagem da rnza, e i10 caso afirmativo, de que modo? 

Resposta 

Devein contar-se na proporção, 
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Podera um conservador descrever uma proprieaade perten- 
cente a uma confraria, quando não constar das escripturas o 
valor venal, renda annual oii producçáo d'essa propriedade, e o 
procurador da confraria não poder fornecer estes esclarecimentos? 

No caso affirmativo devera depois o conservador averbar esses 
esclarecimentos, se por ventura lhe for apresentado algum docu- 
mento que d'elles falle ? 

Serão obrigados os institutos de benefiicencia e de caridade a 
subministrar os referidos esclarecimentos em papel sellado? 

Resposta ao 1 . O  quesito 

Sem que as circumstancias indicadas constem dos titulos apre- 
sentados ou de declarações supplementares em fbrma, o conser- 
vador não deve tomar o registo; e taes declarações, quando se 
apresentarem, devem ser selladas com o sêllo competente. 

Prejudicados os quesitos 2." e 3 . O  

Para um individuo ser considerado parte legitima para solicitar 
em nome de outrem os actos de que tracta o 5 unico do artigo 
59.O do regulamento, bastara o simples facto de apresentação de 
titulo, ou scrh preciso que elle seja acompanhado de procuração 
bastante? 

Resposta 

Não basta o facto de apresentação do titulo; é necessaria pro- 
curação bastante. 

23.a 

Devem ser sellados os certificados de que tracta o artigo 50.' 
da lei hypotecaria, e as declarações complementares a que se 
refe~e o $ unico do artigo 64." do regulamento? E as assignaturas 
d'estas devem ser reconhecidas por tabellião? 

Resposta 

Devem ser sellados os certificados e declarações, assim como 
reconhecidas as assignaturas dos requerentes n'estas ultimas, 
quando o proprio conservador as não reconhecer. 
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Segundo o artigo 212.", n." ti.", do regulamento, tem o con- 
servador de exigir dos ineqtierentes escriptas e rissignadas as 
declarações coinplemeritares iiidispensaveis para a descripcão 
predial e hypothecaria; ora datido-se o caso dc se aprbcscniar um 
requerente sem trazer taes declarações, devera no diario tomar- 
se-lhe apresentação de titulo, e esperar-se que elle apresente as 
declarações exigidas? 

Ou deverh u conservador sii tomar a apresentação no diario 
quando o titulo vier acompanhado de todas as declarações indis- 
pensaveis para se fazer o registo ria forma da lei? 

Resposta 

Quando se apresentar qualquer parte a requerer um registo 
rom os titulos respcclivus, o conscr~ador deveih,i to~iiar. nota de 
apresentação, e se, esamitiando-os depois, col~hecer que são dc- 
feitunsos, exigiri do reqriereiite 3s declarafles siipplernentares 
em devida fijrma, o, náo llio suudo dadas, não devera fazer o 
registo. (Artigo 185.0 do regiilarnento.) 

Quando um registo fiypolhccario comprclicndcr rnriilos prcdios, 
i1cvei.i contar-se 1)i:la dcscripi;ãiii de cada uin d'elles no livro 13, c 
por cada ilm dos averbiiirieiil~is que tern de fazer-se, um einolu- 
menlo alem da raza, ou tão sóiiicnte um emolumerito por todas 
as descripçGes, e um por todos os averbamentos? 

Devem contar-se 80 réis de emolurnento por cada descripqão, 
e egual quantia por cada averbameiito. 

Para que um teslamento cerrado ou mystico, com instixmeiito 
de approvaçáo, possa ser admittido a regislo, dever8 ser apre- 
sentado em duplicado? 

E, no caso afirmativo, devera o tluplicado ser passado por 
oficial publico ? 
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Resposta 

Estando j A  Iançado no registo dos testamentos não 6 preciso 
duplicado. 

27." 

Deverão ser archivadas ou registadas n'algum livro especial 
as procurações que habilitam qualquer indivíduo a requerer 
legitimamente em nome do seu corrstituinte qiialquer acto rela- 
tivo ao registo, ou deverão ser entregues ao apresentante de- 
pois de feito o registo? 

Resposta 

Devem ficar archivadas na conservatoria juntas ao maço respe- 
ctivo. 

28." 

Apresentando-se um formal de partilhas para registar, e con- 
tendo alguns predios em valor inferior ao que o apresentante em 
suas declarações por escripto lhe dB com o fundamento de terem 
sido os mesmos predios menos bem avaliados, o que prova com 
a declaração do rendimento liquido qiie por elles percebe, qual 
o valor que deve dar-se aos ditos predios na descripção que d'elles 
se fizer? 

Resposta 

Deve dar-se-lhe o valor constante das declarações. 

Sendo apresentado a um conservador um requerimento pedindo 
uma certidão, devera elle, caso lhe tenha sido apresentado ante- 
riormente tão grande numero de titulos que os não possa registar 
dentro de tres dias, pospor o registo d'estes titiilos, afim de 
cumprir a disposição do artigo 177." do regulamento que manda 
que as certidões não sejam demoradas alem d'aquelle praso? 

Resposta 

Não pbde por caso nenhum demorar a certidão por mais de 
tres dias. 





tando-se o escrivão com essa ordem e com a certidão respectiva, 
descreva, em. vista da mesma certidão e das competentes decla- 
rações, os predios hypothecados, e inscreva a hypotheca, sem 
precisão tie inscrever o dominio d'elles a favor do tutor. 

Ao 2.0 quesito 
EstB prejudicado. 

33." 

Não tendo um individuo documento que comprove o dominio 
dos bens que quer registar, pode aquelle ser supprido por uma 
justificação judicial julgada por sentença, na qual se prove a posse 
e dominio? 

Resposta 

Não pode supprir-se o titulo de dominio por justificação judi- 
cial de dominio e posse, mas pode registar-s,e esta devidamente 
comprovada. 

33." 

A que se refere no exemplo do iridice pessoal, na designação 
areferencia aos nomes correlativos)) a letra M n." 7, 1 . O  n." 15, 
M n.O 401 

Resposta 

Os exemplos apontados do modelo do livro E, que são: M n.O 
7, I (e não 1.O) 15, e IvI n.O 40, referem-se a pessoas que têm 
os nomes inscriptos com aquelles numeros de ordem nas letras 
indicadas, e que são correlativos ao nome escripto por e m s o  
na primeira columna. 

34." 

Uma certidilo passada a face da matriz predial, pela qual se 
mostre que um individuo tem ali iiiscriptos certos bens que quer 
hypothecar, e documento suficiente para a vista d'elle se fazer 
a descripção e inscripção predial no registo hypothecario? 

Resposta 

Pode, para a desciipção, ser sufficiente, se contiver os ele- 
mentos necessarios para ella; e com as declarações, apresentadas 
pelo requerente em forma devida pode ter logar a inscripção 
hy pothecaria provisoria. 
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Sendo requerido a um conservador o registo de um titulo por 
um individuo que se inculca herdeiro, 6 este, por sua simples 
declaração, pessoa legitima para requerer o registo, não obstante 
o disposto no artigo 121.O do regulamento? 

No caso negativo que documentos devem exigir-se-lhe para 
prova da sua legitimidade? 

Resposta 

Não é sufficiente a declaração da parte; deve portanto provar 
pelos meios legaes a sua qualidade de herdeiro. 

Devera um conservador, no caso do apresentante náo ser le- 
gitimamente interessado, nem dar-se a circumstancia prevista no 
artigo 5 9 . O  e ,$ do regulamento, tomar no diario a nota da apre- 
sentação, não obstante o disposto no artigo l56.O do dito regu- 
lamento, e aguardar que o apresentante. offereça documentos 
comprovativos da sua legi tirnidade ? 

E tomando-se a apresentação dever8 o conservador, no caso 
do apresentarite não apparecer no mesmo dia, lançar no diario 
uma outra apresentação, ou deve vigorar a primeira? 

E deverri o conservador proceder em harmonia com a disposi- 
ção do artigo 80.O do regulamento, não obstante a restricção do 
mesmo artigo e numeros? 

Respoeta ao quesito 1.0 

O conservador não deve tomar nota de apresentação no diario 
de titulos que lhe não sejam apresentados pelo directamente in- 
teressado, ou seu legitimo procurador, o11 por aquelles a quem 
a tei impõe a obrigação de promover o registo na falta do irite- 
ressado. 

O s  outros quesitos estão prejudicados. 

òa Be fazer nrn conservador quando lhe for apresentado 
m q  anügo que não tenha as quatro oonfrontações da pro- 
priada que se pretende registar, e em que se não ache notado 



o numero de livro e folhas das nota; d'onde foi extrahido, ou em 
que foi lançailo ? 

Resposta ao 1.0 quesito 

A falta das confrontações, existente no titulo, pbde supprir-se 
pelas declaraçaes do apresentante. 

Ao 2.0 quesito 

Não e necessario o numero do livro e das folhas, pois que, 
segundo a disposição do arligo 46." $ 5 . O  da lei hypothecaria, 
basta que conste que o titulo existe de um modo permanente em 
algum cartorio ou repartiçáo publica. 

Não apresentando o requererite do registo titulo em duplicado 
nem declaração ou minuta por escripto, o que ha de o conser- 
vador arcliivar ? 

Resposta 

Se o requerente apresentar titulo que exista de um modo per- 
manente em algum cartorio ou repartição publica, e que con- 
tenha todas as indicações necessarias para o extracto da descri- 
pção e iriscripção, não 11a nada que archivar. 

Se a parte que solicitar um registo não pagar logo depois d'elle 
feito os emolumentos respectivos, qual o meio que o coriservador 
tem para effectuar judicialrriente a cobrança? 

Resposta 

Tem o meio executivo para a cobrança dos emolumentos; mas 
pbde evitar a necessidade de recorrer a este meio, não entre- 
gando h parte o certificado sem previo pagamento. 

Sendo apresentadas a um conservador para registar certidões 
de causas da fazenda nacional, devera elle fazer os registos gra- 
tuitamente ? 
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Resposta 

O conservador deve fazer o registo, e contar os emolumentos 
para entrarem em regra do custas, e seilem-lhe pagos depois pela 
parte vencida, não sendo a 'fazenda nacional. 

Devem registar-se penhoras? 

Resposta 

Responde negativamente o artigo 3 3 . O  da lei hypothecaria, que 
6 taxativo. 

42." 

Devera ~egistrar-se o compascuo e outras parcellas da proprie- 
dade ? 

O artigo'l82.O da lei é taxativo ou exemplificativo? 

Resposta 

& registavel, se for estabelecido por contracto entre particulares. 

A descripção predial tem annotação na columna respectiva, ou 
basta que no seu extracto se declare a folha doindice real, em que a 
descripção fica annotada? 

Resposta 

Em vista do artigo &i.", 5 2.O, e do que se vê do modelo do 
livro B, as annotações são relativas aos averbamentos; por isso 
basta a declaração no fim do extracto da descripção. 

O artigo 231.' do regulamento falla somente de emolumentos 
ou tambem de raza? 

Resposta 

O artigo 231.O do regulamento comprehende tanto os emolu- 
mentos, como a raza. 

2 
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Quando o escrivão de uma admiiiistração diz que não regista 
porque não sabe, deve ser contemplado com o terço dos emolu- 
mentos ? 

Resposta 

Não é admissivel a hypothese sujeita, porque se o escrivão 6 
realmente incapaz cumpre ao coriservador reclamar superior- 
merite as providencias convenientes. 

A procuração de que deve vir munido o que em nome de 
outrem se apresenta com urn titulo para registar, devera conter 
poderes espcciaes para este acto, ou bastara uma procuração 
bastante ou geral? 

Deverão ser tantas as procurações quantos os titulos? 

Resposta 

Não basta que a procuraçáo tenha simplesmente poderes geraes; 
é necessario que os tenha tambem especiaes para promover o 
registo. Ao segundo deve exigir-se uma procuração para cada 
registo. 

47.a 

A assignatura da parte nas minutas e declarações de que tracta 
o artigo 68.O do regulamento devera ser reconhecida por tabellião? 

Resposta 

Se o conservador reconhecer a assignatura da parte requerente, 
não é preciso o reconhecimento do tabellião. 

Para satisfazer ao preceito do n.O 3 . O  do artigo 45.' da lei hypo- 
thecaria, na parte que respeita á confrontação dos predios, é 
snficiente que se declarem os riomes dos proprietarios corifinantes 
par cada uni dos quatro lados, ou é essencial a denominação das 
mesmas propriedades? 
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Devem mencionar-se os nomes dos predios, se o tiverem espe- 
cial, e sempre todas as circurristancias, que possam concorrer 
para firmar a identidade do predio descripto. 

A descrip(i.ão predial, para o effeito da inscripção do onus em- 
phyteulico, pbde e deve fazer-so e111 I'xe das investiduras ou 
eseripturas de eni~irazaniento ~ ie ins  derioi-tii~iaç~ões c confrontações 
que al i  tem os pi6edios, ou é esseiicial quc se rnenciouem os 
ilurries dos aclulies proprielarius corifluarites? 

Resposta 

Deve no extracto da desci.i~ii;ãu u cniiservarlijr. iucluir as deno- 
minações e as confrontações, constantes da investidura, e men- 
ciu~iar tambem os nomes dos actuaes proprietarios confinantes. 

A nomeação de um, dois ou mais prazos e doaçio da terça, 
feita por escriptura, deve ser cunsiderada transmissão irdeter- 
minada nos termos do arligo 3G." $ unico da lei hypothecaria? 

E quernendo o tloador registar o oiius do usufructo que reser- 
vou lias propricdarles que não fi~rain deaigriatlas na escriptura 
dc: ( loa~ão, 6 necessario qiis se faça a descr.ipçãu e determintição 
de todas e cada urna d'essas pr~opriedades liela declaração do 
doador requerente ? 

A nomeaçio dos prazos e transmissão determinada, e por isso 
desde logo fegist:ivel; a doaçzo da  terça não o é, sem que sejam 
especificados os bens, que a ficarem constiiuindo. 

Ao 2.. quesito 

Se na doação foram tambem campreliendidos as prazos, o 
doailor pbtlc, quanto a elles, registar desde logo o usufructo; 
quarito porhm aos outros bens da terça, e necessario que previa- 
mente se determine por titulo legal quaes são os que a ficam 
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constituindo, para depois se registar o usufructo sobre elles, nos 
termos ordiiarios. 

31.a 

Se, no caso de terem as partes assignado de cruz nos escriptos 
particulares de coiitractos, cujo d o r  não exceda a 50d000 réis, 
basta para que elles possam ser admittidos a registo o reconhe- 
cimento dos escriptores do titulo e das pessoas que se diz terem 
assignado a rogo? 

Resposta 
Não basta. 

52.a 

Podem tão sómente ser procuradores para requerer o registo as 
pessoas habilitadas nos termos do decreto de 6 de setembro de 
1866 ? 

Resposta 

O decreto de 6 de setembro de 1866 não 6 applicavel á especie 
sujeita. 

33.a 

O presidente de uma corporação, o juiz de uma irmandade ou 
confraria, o seu thesoureiro, prociirador ou secretario, não mil- 
nidos de procuração, podem ser considerados legitimos represen- 
tantes das respectivas corporações para os effeitos do artigo 59.' 
do regulamento ? 

Resposta 

Xão podem sem poderes especiaes, conferidos pelo corpo ge- 
rente, mesa ou administração da irmandade, confraria ou corpo- 
ração respectiva. 

Secretaria de estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça, 
direcção geral dos negocios de justiça, em 43 de agosto de 1867. 
--O director geral, Henrique O'Nezll. 

(D .  de L., n . O  181, de i 4  de agosto de 1867.) 
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PORTARIA DE 20 DE JANEWO DE 1868 

Auctorisa o superior legitimo do menor a consentir verbalmente no casamento reste, ainda 
que não possa assignar o termo respectivo por não saber escrever. 

Foi presente a Sua Majestade El-Rei a representação do reve- 
rendo bispo do Algarve, datada de 30 de novembro ultimo, na 
qual, expondo que tem entrado em duvida entre os parochos da 
sua diocese, se quando o superior legitimo de algum nubente 
de menor idade presta o seu consentimento, mas não sabe es- 
crever, é necessaria a apresentação de documento autlientico 
d'esse consentimento, ou basta que declare perante o parocho e 
se mencione no assento de casamento esta declaraçáo; e a de que 
o dito superior legitimo náo sabe escrever, pede que esta duvida 
se resolva, fixando-se a verdadeira regra a seguir; e 

Considerando que no systema do decreto de 2 d e  abril de 
1868, são geralmerite admittidas todas as declarações feitds pelas 
pessoas que têm de figurar rios assentos do registo parochial, 
embora não saibam escrever, deveiido fazer-se expressa meriçáo 
de sua presença, e de que náo assignam pelo não saberem; 

Considerando que, no artigo 1 4 . O  do citado decreto, se não 
faz excepção a essa regra, emquanto se ordena com relação espe- 
cial aos assentos de casamento que n'estes se declare o consen- 
timento do superior legitimo, serido algum dos nubentes menor; 

Houve Sua Majestade por beni resolver o seguinte: 
Quando o superior legitimo de algum nubente de menor idade 

assistir ao casamento, coino tal for recorihecido pelo parocho ou 
ecclesiastico que legitimainente o siihdtuir, e der o seu consen- 
timento, podera prestal-o de viva voz, enibora náo saiba escrever 
para assignar o assento, uma vez que ri'este se declare que es- 
tava presente, que deu o seu consentimento, que era recoriliecido 
pelo parocho ou substituto legal, como superior legitimo do riu- 
bente menor e que náo assiçna por não saber escrever. 

O que se participa ao reverendo bispo do Algarve, para seu 
conhecimento e effeitos competentes. 

Paço, em 20 de janeiro de 1868. -Visconde de Seabra. 
( D .  de L., n.O 244, de 27 de outubro de 1868.) 
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DECRETO DE 11 DE MARÇO DE 1868 

Iunds  r q i i l a r  pelas diaposi~ões do lilulo 2.' da decreto de 31 de dezembro de 185% s 
yrocessn para a concassáo de carta ou paleuie. 

Considerando que no dia 22 do corrente mez de março deve 
comsr,nr a ese~ubr-se o criiligii c i v i l  ~initrigriez; 

C o t i s i i l c r a n d o  que o decreta coin força dc lei de 31 de dezem- 
bro tle .I 8:j 2 (I), que at6 110jo lerri rcigiilatio a concessfio tlo.~ pri- 
v i l e g i o ~  tle irii'ençãi) ori de iiitnirluc,q%i rle novos inveiitos, se 
deve r r ? [ , i i i a i b  r*t>vog;iilii (!i11 visla iI;is tiis~io.sii;G,>s dii c a ~ i i t i i l o  3 . O  
1 1 1 )  tivi.11 I . "  11,;1i'it: I.a do referido c o i l i ; ~ :  

( ' 1  - ~ ~ 1 ~ ~ :  < I [ I ~ I I  porknl q11e i n ~ ~ i t a s  d a s  ~ I I s [ J ~ ) s I ~ ~ ~ c s  {lu decret1.t (10 
3 I de. ilczembi.~ de 185-1 s k i  piii*anicrilu rcgiilairiantares : 

IIei por bern deieri~iiiinr qrie o ~)i.oí:c)sso ritlminis ti-ativo para a 
coriress5n da caiala o11 pnteiiitl ido pi-ivilcçio quc sirva a authen- 
ticai* o direi10 de prolrt-iedaclti (10s ii~ventores coiitirrue a rcgiilar-se 
pel;is disliosii;íjes do titiilo 2 . O  dii r.eferidir decreto do 31 de de- 
i.eiiif_irSo ile 4852, ate que novos regulameritos dc adrninistraçZlo 
~iubliça regirleiti estc assumplo. 

O riiinistro e secretario de estado dos iiitgoeios das obras pii- 
Iilicas, coriiinercio e industria assiiii a tenha entendido e faça 
esecii (;)r. l);it~,,  eni I7 de m;rrço de I Bti8.-REI.- S e h ~ l ã o  do 
C(frt11i 1' Ct1stl.o ,Vascarenhas. 

(D.  d~ L.. n: 65, de 910 dr inarço de 1868.1 

PORTARIA DE 28 DE MARÇO DE i868 

Maiidli quc o praso marcado no ariipo 101 9." do codi~o c i d  sc considere ~~fens ivo  aos 
e i i a q o s  hgpothecarios j i  rc~isiadns ao Lroipo da iiistdllaçio dds ~oriscrvatorias. 

Trndo subido a presença de Siia fif;i;eAade El-Rei differenttls 
repiescntaçaes, tarito dc algoiis C L I I I P C I ~ ; ~ ~ ~ O ~ B S  (Ic i~ylb ~ J I  

, . : I I  iIr oiilras auctoridarles e corljor~yii~., pcilinil~ I; 

( , . ,&- - . nbr fim ilo volume o decreto citado. 



gule a execução dos artigos 1019.O, com referencia ao artigo 
i000.O, e 1023.O, do codigo civil, visto que não 8 explicito se o 
praso, concedido nos citados artigos 1019.O e 1023.O 3 unico, 
abrange unicamente os onus reaes mencionados no artigo 949.O, 
e as hypothecas tacitas e as geraes, com exclusão das hypothecas 
que se achassem registadas em conformidade da legislaç'ao an- 
terior i lei de 1 de julho de 1863, e as quaes, segundo o artigo 
37.O da mesma lei e a de 30 de junho de 1864, se tinha conce- 
dido o praso de um anno, a contar da definitiva installação das 
conservatorias para a renovação do registo : Sua Majestade EI-Rei, 
attendendo a que os effeitos juridicos, que as partes adquiriram 
pelo facto do registo anterior, viriam a ser destruidos retroactiva- 
mente, com offença do disposto no artigo 8 . O  do codigo civil 
e no artigo 145.O, $ 2.O, da carta constitucional da monarchia; 
e attendendo outrosim a que não poderiam, sem grave injustiça 
relativa espaçar-se os effeitos juridicos das hypothecas tacitas, 
geraes e onus reaes não registados se ficassem ao mesmo tempo 
privados d'este beneficio, com gra\?e prejuizo não sb dos parti- 
culares, mas ainda das corporações e do proprio estado, os en- 
cargos hypothecarios ja registados anteriormente, e que náo po- 
deram ser renovados no espaço concedido; manda o mesmo 
augusto senhor, pela secretaria de estado dos negocios eccle- 
siasticos e de justiça, declarar que o praso do amo, marcado no 
artigo 1019.O do referido codigo, deve ser considerado como ex- 
tensivo aos encargos hypothecarios que na coriformidade da legis- 
lação anterior I lei de 1 de julho de 1863 estivessem registados 
ao tempo da installaçáo das conservatorias. 

Paço, em 28 de março de 1868.- bscon& de Seabra. 
' ( D .  de L., n.O 72, de 30 de março de 1868.) 

PORTARIA DE 6 DE ABRIL DE 1868 

Determina que a importancia dos livros para o registo das tutelas seja paga pelos respe- 
ctivoa wfres das multas menores. 

Tendo sido presente a Sua Majestade El-Rei, que se tem en- 
trado em duvida se o livro que, na conformidade do que dispõe 
o artigo 300.O do codigo civil, tem de haver em cada juizo orpha- 





do regulamento necessario para a boa execução do citado decreto 
de 26 de dezembro de 1867. 

Paço, em 4 de junho de 1868.- Sebastião do Canto e Castro 
Mascarmhas . 

Para o engenheiro chefe da I.a direcção hydraulica. 
XD. de L., n . O  152, de 10 de julho de 1868.) 

PORTARIA DE 25 DE AGOSTO DE 1868 

(Inedita) 

Reeommenda a observaneia das disposigóes do artigo 468." do codigo civil. 

Foi presente a Sua hiajestade El-Rei o officio em que o gover- 
nador civil do Porto, dando conhecirnento de que se têm susci- 
tado conflictos nas costas maritimas do districto a seu cargo, por 
occasião da occupação de substancias vegetaes das aguas do mar, 
e lembrando que esta materia esta dependente de regulamentos 
do governo ou das camaras, segundo a natureza das aguas, pede 
que estes regulamentos se façam, ou que elle seja auctorisado a 
tomar algumas providencias para regular provisoriamente a occu- 
pação das substancias vegetaes ria costa, meio que lhe parece 
indispensavel para evitar confiictos que ja se hão dado, e que 6 
de temer se repitam. 

Sua Majestade manda responder ao governador civil, que com 
respeito aos regulamentos das aguas communs, pbde elle insinuar 
As camaras municipaes a necessidade de estabelecer taes regula- 
mentos, e ordenar mesmo aos administradores dos concelhos que 
os requeiram, cumprindo que depois de feitos sejam submettidos 
h approvação do eoiiselho de districto, visto que o codigo civil no 
artigo 4 7 1 . O  não poz estes actos das camaras fbra das regras 
geraes estabelecidas na lei admiriistra~iva. 

Quanto porbm aos regulamentos relativos as aguas do dominio 
piiblico, corno são as do mar, tendo estes regulamentos de ser 
feitop pelo governo, mas devendo elles variar em vista das cir- 
cumstancias locaes, cumpre que o governador civil formule um 
projecto de regulamento para o seu districto e o envie a este 
ministerio para ser opportunamente examinado, tendo porem o 
governador civil em vista que no regulamento não pbde estabe- 



lecer-se ex~:lusivo algnm para os habitantes de uiiia oii de outra 
localidade, e que deti?ritiinadas as coiidiçcies gpraes corn que a 
~ ( ~ c i i ~ u - " ~  k pperriii~titl;r, Dcn licito a qu:iesquer iiidividuos, sejj;im 
(li: que parochia ou ciiricellici f'orern, aprove~tar-se das sul-islaricias 
vcgelucs, uma vez que observeni as  prescrili~õcs do regulameij1.o. 
É esta a disposição do arligo 468," do codigo civil, que iião ~ i i i d e  
perder-se de vista. 

Paço, em 43 de agosto de ItlG8.-Arrlolaio, Bispo de I. 'tcc,ir.  

(Crilloi.fão de kgiislap7o de 1868, pag. 278.) 

PORTARIA DE 7 DE SETEMBRO DE 1868 

Urderia, que as Inuidas susciladas no desewpeuho do serviço das conaerva~fiiias do ro- 
gisto predial rejam resolvidas pela procuradoria geral da corda. 

Attendendo a que e de rcconhcc,ida iitilidadi! publica regula- 
risar unifarmemei~te, quaiito seja possivel, o sitraviço do registo 
predial nas ius[rectivas cnnsrr\:atcrrins; 

Attendendo s que. das muitas duvidas suscitadas pelos conser- 
vadores algiiirias reqriereiil urgente e pronipta solu~30; c! 

Considerarido qiic? o:, intiiicionados co~iservailores sáo subordi- 
nados ao ccjrise1hcir.o pi~oç~ii~iilot* geri11 da corba, como determina 

I art i~o  21.' 110 rrgulariit.riiíb d41 rilgiito predial d e  45. de maio 
i i l l i i i i i i ,  e que a este rnagiilr,adt! curiljrre, cim virlude i l l t  t i i i  l l is- 
pùt: o artigo 2L0, [i.* :L0, 113 rio~is~irna retorina jridic 
que os seus suhorrlin;idos cumpram os deveres dus 
e dar-lhes as orbdelis t: ins; trucções canvcnientes : 

Manda Siia Majestade El-Rei! pela Secretaria de esiaclo dos 
riegocios ecc1e.siasticos e de justiça, que de ora em diante os con- 
servndoras do registo predial, qaan(in entrarem em duvida ac,crca 
da execucào i10 respectivo regulamento, si: dirijam 30 procurador 
regio a quem estejam imrncdiatarneiito siiliordinados, a fim de 
que este magistrado d& ronheriinrnto das duvidas siisiritaclas aci 
coriaelheiro procurador geral dii coi7òa, acoin~):inlilirid!i-as ila si]:: 
inf'orm;i~30, para qtic o clicti, consell:r,irn, em vista i!? l i -  ' . - 
. , - i : , i  dil resolver na  conformidade iliis respcctil-ai 

- - : i*tigiilainentares o de exy~cclir as ordsoc t: ... 2:. . .;)I i 

qii, jo.;ai' adequadas; devendo qiianto As duvidas que para a 
sua seiq#v careqam de alguma providena r legislati* w depm- 





dente do governo, dirigir-se d mesma secretaria de estadò para 
os fins conveni~ntes. 

O que por ordem do mesmo augusto senhor assim se com- 
munica ao conselheiro procurador geral da corôa, para sua in- 
telligencia e devidos effeitos. 

Paço, em 7 de setembro de 1868.-Antonio Pequito Seixas de 
Andrade. (D.  de L., n . ~  202, de 8 de setembro de 1868.) 

LEI DE 10 DE SETEMBRO DE 1868 

Proroga por tres anoos, a contar da promulgaçào do codigo civil, o praso para o registo 
dos onus resultantes da emphyibeuse, da subempbyteuse e do ceoso. 

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, 
etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as côrtes 
çeraes decretaram e nós queremos a lei seguinte: 

Artigo . 1 . O  O praso estabelecido no 5 unico do artigo 4033." 
do codigo civil fica ampliado a tres annos, a contar da publicação 
do dicto codigo, unicamente no que respeita ao onus resultante 
da emphyteuse, da subemphyteuse e do censo. 

Art. 2.O Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandamos portanto a todas as auctoridades, a quem o conhe- 

cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e 
guardem, e façam cumprir e guardar tão inteiramente como 
n'ella se contem. 

O ministro e secretario de estado dos negocios ecclesiasticos 
e de justiça a faça imprimir, publicar e correr. Dada no aço de 7, Belem, aos 40 de setembro de 1868.-EL-REI, com ru rica e 
guarda. - Antonio Pequito Seixas de Andrude. (Logar do sêllo 
grande das armas reaes.) 

Ca_r de lei pela qual Vossa Majestade, tendo sanccionado o 
decre # das cortes geraes de 28 de agosto proximo preterito, que 
amNa a tres annos, coiitados da publicação do codigo civil, o 
praso estabelecido no unico do artigo 4023.O do mesmo codigo, 
unicamente no que respeita ao onus resultante da emphyteuse, 
da subemphyteuse e do censo, manda ciimprir e guardar o 
mesmo decreto como n'elle se contem, pela fbrma retro declarada. 

Para Vossa Majestade ver.- João Carlos de Valladas Masca- 
renhas a fez. (D .  de L., n.* %06, de 12 de setembro de 1868.) 





Attendendo portanto a que actualmente subsiste como unico 
registo dos casamentos o ~cclesiastico, regulado pelo decreto de 
2 de abril de 4862, cujas disposições se acham em pleno vigor; 

Conformando-se com o parecer do conselheiro procurador 
geral da coroa : 

Houre Sua Majestade El-Rei por bem resolver que emquanto 
não for instituído o registo civil, nem revogado o referido decreto 
de 2 de abril de 1862, os parochos ou os ecclesiasticos que le- 
galmente os substituirem, contiriueni a observar nos casamentos 
de menores, e a fazer nos assentos de taes casamentos as pres- 
cripções e declarações contidas no artigo 14.O e seu S 2 . O  do ci- 
tado decreto e na portaria de "2 de janeiro do corrente anno. 

O que Sua Majestade maricla declarar aos reverendos prelados 
das dioceses do continente do reino e das ilhas adjacentes, para 
seu co~ihecimerito e effeitos conipetentes. 

Paço, ern 26 de outubro de 1868.-Anton20 Pequito S&as de 
A~zdrade. (D .  de L., n . ~  244, de 27 de outubro de 1868.) 

RF,SOLUÇÃO DO PROCURADOR GERAL DA COROA 
DE 1 9  DE NOVEMBRO DE 1 8 6 8  

Decide varias duvidas oeeorridas sobre a iiitelligencia e applica~ào do regulamento do re- 
gisto predial. 

Em virtude das disposições da portaria de 7 de setembro pas- 
sado, do ministerio dos negocios ecclesiasticos e de justiça, pu- 
blicada no Diario de Lisboa, 1 i . O  202, de 8 do mesmo mez, e da 
ordem do mesmo ministerio de 5 do corrente mez de dezembro, 
publicam-se as seguintes resoluções sobrt: as duvidas occorridas 
Acerca da intelligencia e applicação do regulamento de 14 de 
maio do corrente anno que regulou o registo predial: 

Se os conservadores de registo predial deverão continuar a 
enviar aos procuradores regios os mappas de que tracta o artigo 
77." do decreto regulamentar de 4 de agosto de 18641 
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Reapoata 

Não, porque n regiilanierito de 14 de maio de 4868, que re- 
vogoii o de 4 de agosto de 1865, o~uitliu aquella obrigação. 

Se podem ser comprehenrlidns ern hy~otheca volrintaria os 
Bens que de futiiro se adqiiirarn ? 

Resposta 

NZo, ])"que o I-eginien 1iyliothec;ii'io estabelecicio no criiligo 
civil 6 h:iseado ria especificaçao da pr,opr-iedade (codigo civil, ar- 
ligos 909.O, 91 1.O c 93G.O) 

Se tendo de fazer-se nos termos do artigo 1 . 1 5 . O  do regula- 
mento de 14 de iiiaio de ,1868 uma s6 deseripção das glebas de 
quirlquer prazo, deverão lan~ar-se tantas notas no indice real, 
quantas forem as glebas ou unia sb relativa a todas? 

Resposta 

Uma sú relativa a todas as glebas da ínesrna freguezia. Se as 
glebas do prazo se acliaircrri sitiiadas eni differe~ilcs frneguczias, 
a descr.ip~áo será tanibem sU lima. coilforme a disposiç3n do ar- 
tigo 4 l l r . O  do rcgulriiiiento citado; mas n'esse caso no indice real 
tomsi.-se-hão Ilrnt;is nolas, qixantas forem as fregiiezias em que 
as glolias estivt!reiti sitiiarlas, poriliie o indice real 6 por fregtie- 
zias (i~rçul;iinento, aialigo 64.O) Na nota de cada fregtiezia deve 
f;izer.-sc: ~-afcr.eiiciri iis gletitis n'ella situadas (reçiilame~ito, 3 7.' 
do artigo 50.') 

4.' 

ramo deve satisfazer-se ás indicaçócs do modelo B (livro dos 
registos das descrip~ões prelliaes) quaiiilo as glelias de quaIquer 
prazo furem todas tla mesma f'regilczia, Irias de diflercnte nalu- 
ri!z:i, compondo-se de predios uisbanos e rusticos, e entre estes 
unias de virit~a e outras de piiihaes, etc.? 
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Resposta 

A descripção do prazo e uma só, conforme o artigo 4 1 4 . O  do 
regulamento. Começa-se a descripção pelo predio urbaho ou 
rustico, conforme aquelle que predominar, e de que o outro for 
accessorio. Das differentes glebas apenas se deverá fazer menção 
abreviada (artigo 125 do regulamento), e n'essa, sendo possivel, 
designar-se-ha a cultura predominante. 

Se deve pagar-se 40 reis de emolumentos por cada nota de 
apresentação no titulo, pelas notas de referencia e pelas annota- 
ções nos indices com fundamento de que dispondo o artigo 280." 
do regulamento que as notas de apresentação no diario não serão 
contempladas para a contagem dos emolumentos, se deve entender 
que deveni sel-o todas as outras notas e cotas de referencia? 

Resposta 

Não deve contar-se mais do que um emolumento. No artigo 
257.O do regulamento faz-se distincção entre averbamentos e 
cotas de referencia nos livros, e e unicamente pelos averbamentos 
que a tabella n." 2 auctorisa o emolumento de 40 reis. $ pela 
tabella que deve determinar-se o emolumento, e não pelo artigo 
180.O do regulamento. A disposição d'este artigo tem por fim de- 
terminar que a nota de apresenta-ção no diario não e considerada 
como averbamento, de que seria devido emolumento, mas apenas 
preparatorio para o registo. 

e;: 

Se deverá transcrever-se com relação a cada gleba do mesmo 
prazo â confrontação e a medição de cada uma d'ellas, havendo-a, 
supposto pelo artigo I 1 5 . O  do regulamento para as glebas de um 
mesmo prazo não deva haver mais do que urna so descripção? 

Resposta 

Deve, porque expressamente 15 exigida no n.O 3." do artigo 959.O 
do codigo civil e n.O 3.O do artigo 107.O do regulamento, a con- 
frontação e medição, havendo-as, do predio a que o registo se 
refere, o que não póde ter logar sem a confrontação e a medição 
das differentes propriedades que o compõem. 
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Se quando o registo de qualquer prazo não podbr concluir-se 
dentro das horas rnarcadas para o serviço da conservatoria, deva 
esta conservar-se aberta ate de noite para ser terminado o re- 
gisto, visto determinar-se no artigo 88." do regulamento que, se 
chegada a hora de fechar a conservatoria não se tiver acabado 
de lançar algum registo, o serviço deve continuar ate que o re- 
gisto se conclua? 

Besposta 

Não deve continuar aberta alem do sol posto. 

Se, em vista da disposição do artigo 2 . O  da tabella n.O 2, os 
certificados ou certidões que as partes pedirem de qualquer re- 
gisto de pensão empliyteutica ou censitica, cujo capital não ex- 
ceda a 4d000 reis, devam ser gratuitos? 

Resposta 

Não, porque, segundo a disposição do artigo 2 0 0 . O  do regula- 
mento, os certificados ou certidões não são obrigatorios, mas s6 
terãa de ser passados se as partes o exigirem. 

Se, emquanto não forem distribuidos os modelos P e G, devem 
contar-se os emolumentos pela tabella anterior i do regulamenta 
de i 4  de maio do corrente anno? 

Resposta 

J i  foi resolvido em portaria do ministerio da justiça, de 43 de 
junho de 1868, que os emolumentos se contam pela tabella vi- 
gente. 

1 O.' 

Se poderi ser registada a acção intentada para exigir o cum- 
primento do contracto de venda de pensões em generos, que 
devem ser impostas em bens immoveis, sem que estes ainda se 
achem designados ? 

3 
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Resposta 

NIo pbde, por não haver beiis especificados sobre que recáia 
o registo. Pela clisposição do n." 3, artigo 94'3.' do corligo civil, 
c adinissivel o registo de qzlatsqtrcr aaçóm, 11iaç e riiister qiie 
estas se dirijam a tiaver o dominio oii a posse de  heits irntiiok)i- 
liarios desigriados. N'esta hypothese quaesquer acçóes podem 
ser registadas l~rovisorirrmente na conformid;ide do dis~iosto iio 
arligo U(i '3.O do codigo civil. 

Se para documentar a ~+catitiiição de emolumentos indevida- 
menlc recebidos pela antiga lahella, estando ji em vigor a nova, 
deva o coiiservador inutilisar os recibos oir conhecimeiitos pas- 
sados, eoscndo-os aos respectivos lalõos, coiitar de novo os prriii- 
ltimentos e dar riovos recibos? 

O conservador póde cobrar rec,ilm parficiilar, como melhor en- 
tender, mas 1130 pbde alterar a escrjpluraç30 feita em harmonia 
com o regulamenta predial. 

f S." 

Se a raxa dos livros deve ser gratuita? 

Deve, porque no uniço do artigo 1." da tal~ella 1 i . O  2 .ii (I(!- 
termina que a raza sb~nente se coritará lias c,erltidõcs t , . i l r . i i f i -  
cados. 

43." 

Quando houver de  registar-se provisoriamente fi'\i.os. censos 
ou quintiões, quem deveri pagar os annuncios publicados nos 
jornaes da localidade 7 

Resposta 

A parte interessada. 
4 

Quarido durante muitos rriezes si, haja a registar fbros, cnjo 
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capital não exceda a ido00 rbis, e cujg registo é gratuito, quem 
ha de fazer as despezas do expediente, livros e empregados? 

Resposta 

Não se deu ainda a hypothese consultada, quando se der deve 
representar-se ao governo, que resolvera como convier. 

Se quando houver a registar juros em divida deve fazer-se 
inscripção distincta ? 

~ e s ~ o s t a '  

Deve fazer-se nova inscripção, porque é credito distincto. (Co- 
digo civil, artigo 900.O) 

1 6.a 

Se podera servir de documento para o registo predial defini- 
tivo a certidão de auto de conciliação em que se estipule a compra 
e venda de propriedades de valor superior a 50&000 reis? 

Resposta 

Não pode servir de documento para o registo, porque a venda 
de propriedade immobiliaria que exceda o valor de 506E1000 réis, 
nos termos do artigo i590.O, 5 2.O do codigo civil, so pbde ser 
feita por escriptura publica. 

Se a venda de propriedades de valor inferior a 504000 reis, 
feita em auto de conciliação e verificada antes das instruqões do 
ministerio da fazenda de 12 de outubro de 1860, para que possa 
ser registada, será necessario que o conhecimento da contribui- 
ção de registo venha transcripto no corpo do auto de conciliação, 
ou bastara que se ache appenso a certidão do dicto auto? 

Resposta 

Baaa que venha appenso ao auto, porque é quan.tü basta para 
haver a ,pctva de ter sido paga a contribuição de registo. 



Tendo sido apresentado a registo nm titulo, o conservador 
tomou a competente nota da apresentação no livro diario e re- 
produziu-a no titulo, e tendo pelo exame entendido que não devia 
admiltil-o a registo definitivo, entregou-o a parte com a nota das 
condições exigidas. Interposto recurso pela parte das duvidas 
suscitadas, foram estas julgadas não procedentes, e a sentença 
intimada ao conservador, mas não lhe foi nem então nem depois 
apresentado o titulo para ser registado. Devera inutilisar a nota 
de apresentação lançada no livro diario? 

"Resposta 

Feita a declaração do motivo da recusa, devia ter feito o re- 
gisto provisorio em abservancia da disposição do artigo 981." do 
codigo civil. Como porem o registo provisorio não esta feito, nem 
a parte apresentou aiuda o titulo, deve aguardar que lhe seja 
apresentado para dar cumprimento a disposição do 3 2.O do ci- 
tado artigo do codigo civil. Não deve inutilisar-se a nota do diario, 
porque e este o registo dos negocios apresentados na conserva- 
toria, e que não depende por isso do proseguimento dos mesmos. 

Quando por sinistro se inutilisarem os livros de qualquer con- 
servatoria, deverão logo ser rubricados tantos livros dos modelos 
quantos estavam preenchidos, e 1atic;ar-se cada inscripção e des- 
cripçao nas mesmas folhas dos livros novos, que pelos titulos 
que se apresentarem se coiihecer que estavam nos inutilisados? 

Resposta 

Não 6 necessario rubricar desde logo tantos livros quantos os 
inutilisados. As descripções devem lançar-se nos novos livros 
pela ordem por que forem apresentados os documentos, e referir 
o numero do livro em 'que estavam os antigos registos. 

Emqiianto não forem distribuidos e legalisados os livros dos 
modelos F e J devera fazer-se a inscripção das glebas dos prazos 
çonforme o artigo 115.O do regulamento de 14  de maio ultimo, 
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ou como iIeli:i.iiiiii;iiii os arligus 93.' 8 4 0 0 . '  du regiilaiiieiilu rle 
4 de agosto de 1884 4 

Resposta 

O regisio d a s  glebas dos prazos deve fazer-se conforme a artigo 
11U.O do i-egiilamento de 14 do maio ultimo. O que o artigo 285." 
t l o  regulainenlo citado manda observar, k somente qilanto ao 
syslema da escripturação. 

2.1 ." 
Se do titiilo qie se apresenta ao registo não constar qual ou 

qiiaes as confront,~r,ões dos respeclivtis predios, riem os reijiie- 
rentes se prestarem a dar as dcclaracões supplementarcs iridis- 
perisaveis, devera sem elIas fazer-se o registo? 

Resposta 

O artigo I07.O do rogulamento de I &  de maio riltimo tem uni- 
camente por fiin verificar a itleatidade do predi i~ que se quer 
regisl;ir. ftuarido as coiifrontal;ões do predio I I ~ ( J  cotisi;irem do 
r~apcolivo titulo e ris tleçltirações supplemcril:ires se tuisnem in- 
dispc?risaveis para se verificar a identidade do ~ircdiii, deve negar-se 
n regista. Verificando-se porem a ideritidatle do ~ir'edio, não 
~bst~arite a falta de designação das corifrontar:.ões, deve tornar-se 
o roçist,~, podendo os requerentes posterinrmerite sanai. acliiella 
falta pelo addicionamento facultado no artigo 1.1 .O do cilado re- 
giilameritn. 

22." 

Se pode registar-se a pensão que alguem tem tlircito dc rbe- 
,ceber de outrem sem tfesignaç.ão do predio que a ella esta su- 
Jeito? 

Respoata 

Não pbde, porqile n regislo s6 se faz de propriedade certa e 
determinada, ou de onus que rec2i;i so t~rs  ~iriiprjedade egiial- 
mente certa A determinada. 

83.8 

Se em vista da disposição do arlign 115.O do reglilamento de 
!ri. de maio ultimo poderti supprimir-se ria descripção das pro- 
priedades a sua mediçáo, assim como na iriscripção as suas di- 
versas condições, fazendo referencia aos titulus d'onde constam? 
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Resposta 

Não póde pelo que jh fica ponderado na questão 6.a 

Se deve levar-se unicamente 80 reis por cada descripçáo de 
pibazo, aindaque se componha de muitas glebas, ou 80 reis por 
cada gleba ? 

Resposta 

A descripção do prazo 6 nma sb, ou contenha uma ou muitas 
giebas, artigo 1 1 f i . O  do regulamento de i 4  de maio ultimo, e 
por isso conforme o n.O 1 . O  do artigo 1 . O  da tabella n.O 2, e o 
emolumento a receber 6 sO 80 reis. 

Se os emolumentos descriptos nos n.OS 1.O, 2.O, 3.O e 4.O do 
artigo 1 . O  da tabella n.O 2 devem contar-se alem da raza? 

Resposta 

Q 3 unico do artigo 1 . O  da tabella n.O 2, claramente determina 
que a raza é contada s6 nas certidões e certificados. , 

Procuradoria geral da coroa, 19 de novembro de 1868.-0 
procurador geral da coroa, João Baptlrsta da Silua Ferrão de Car- 
valho Martens. (D.  de L., n." 288, de 18 de dezembro de 1868.) 

RESOLUÇÃO DO PROCURADOR GERAL DA COROA 
DE 29 DE JANEIRO DE 1869 

Continua com a decisáo de varias duvidas sobre a inlelligeneia do regulamento do registo 
p&d. 

46.% 

Depois de uma vez inscripto o nome de qualquer pessoa activa 
ou passivamente no indice pessoal, se o nome for por inadver- 
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tençia repetido em oiitrci 10g;ir da mesmo livro, que deTeri fdmr 
o coliservador 7 

Reaposta 

Oebe lan~ar  adinntc do nome que tortiou a iiiscrever inadver- 
tid:iaiênlt: lima iiota itciriissiva ao pririloiro, e jurrclo dkste addi- 
cionar o livro e paginas em que 6car.eili todas as inscripções 
pasterioi7es. (Artigo 5 1 . j  do regiliamento de .i4 de maio 
de 1868.) 

27.' 

Seri v i l i ~ l o  o registo cru que intervierem pessoas casadas. se 
o c.onservador tiver laaqado no indice ~iessoal sii o nome do ma- 
rido e omitlido u da multier ? 

Resposta 

O registo considera-se comjileto c vilido estando conforme com 
as disposições legaes que determinam a siia forma e as condiçaes 
com que deve sur feilo. Quaesquer irregularidades nos indices 
sáo actos estrautii~s que coiuprumelterr~ a responsabilidade do 
conser\~ador, mas não invalidam o registo. Se o artigo 63.", 5 2." 
do citado regulamento manda inscrever iio iiidice pessoal o nome 
de todos aquelles que figuram activa ou passivaiiiente na iilscri- 
pçao predial, k por causa das  referericitis reciprocas e para fici- 
litar o expedieute. 

Y8.a 

A hypollieca, cujo registo não foi renovado de~itro do praso do 
arligo 5 . O  do decreto de 26 de olitubro de i836, poderá ser 
actualmenie adinittida a registo? 

Pbde ser ailrnittida a reçislo na conformidade do artigo 468." 
do regulamento de l b  de maio, não como renovação do anterior 
que se deixou extingu~r, mas como hypolheca a que se abre re- 
gisto de novo, tendo os requisitos exigidos pela legislação actual- 
 rie ente em vigor. 

89." 

Requerendo-se a certid5o dos encargos de uma propriedade, 
devera o conservador certificar sii o que constar do registo da 



s jpçãb e inscrirrão, ou tambem o que constar da apresenta- 
%o% diario t 

Resposta 

Deve passar certidão de tudo o que constar d'aquelles livros 
e das notas de apresentação no diario, cujos numeros de ordem 
podem fixar a antiguidade ou prioridade do registo. (Citado re- 
gulamento, artigo 74.O g 3,O, 79.O e 93.' g 1.9 

Se para se fazer a renovação do registo provisorio ser i  neces- 
sario a repetição do mesmo registo, tomando nova inscripç50 do 
facto juridico que d'elle fizer objecto? 

Resposta 

A renovação do registo provisorio deve fazer-se como se pra- 
tica para o converter em definitivo (regulamento de 44 de maio, 
artigo 103.O) por averbamt1to feito a margem do mesmo registo 
em vista do documento competente. (Citado regulamento, ar- 
tigos 104.O e 106.O 

3La 

Dispondo o artigo 974." do codigo civil e 406.O do regulamento 
que o registo provisorio que, no praso de um anno contado d-de 
a sua data, não for averbado de definitivo, ou não for renovado 
como provisorio fica extincto, devera ser admittido novo registo 
provisorio da acção quando esteja extincto o anteriormente feito, 
por não ter sido renovado ou averbado de definitivo dentro de 
um anno, embora da sua recusa resulte a paralysação da acção 
em juizo? 

Resposta 

Apresentando o interessado nova certidão de estar o processo 
em andamento deve admittir-se como registo novo, mas não como 
renovação do antigo que se deixou extinguir. O artigo 947.O do 
codigo civil e 406.O do regulamento não prohibem o novo registo, 
decretam sbmente a extincção com todos os seus effeitos do que 
não for renovado no praso determinado na lei. Nem pela falta de 
registo paralysa a acção que segue independentemente do registo, 
mas sem as consequencias que d'este resultariam, porque o ar- 
tigo 968.' do codigo sujeita as acções a registo obrigatorio, mas 
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não determina que cesssando elle fique pa a ou suspensa a 

(Codigo civil, artigo 975 .O) 

? acção, para o que seria necessario disposiç o expressa da lei. 

32." 

A descripção de predio continuo, mas composto de differentes 
leiras com seus nomes privativos, ou divididas por muros por 
necessidade de terreno, mas que todas forniem uma só proprie- 
dade, devera fazer-se n'uma s6 descripção ou em tantas descri- 
pções quantas as differentes leiras que compõe a propriedade? 

Resposta 

Deve fazer-se uma sO descripção por não ser mais do que um 
só predio. 

33." 

Que destino deverão ter os extractos de que falla o artigo 76.' 
do regulamento de 44 de maio? 

Resposta 

Os extractos de que tracta o codigo civil nos artigos 959.O e 
960.O, a que se refere o artigo 76.O do regulamento, são os feitos 
no registo (codigo civil, artigo 958.') e não constituem trabalho 
official em separado a que haja de dar-se destino. 

Os extractos que o conservador ou o seu ajudante fizerem fbra 
d'aquelles livros não são mais do que minutas destinadas a faci- 
litar a escripturação. 

34." 

A escriptura de doação de prazos certos e designados, sem 
que n'ella todavia se mencionem ou descrevam as propriedades 
ou glebas que as compõem, podera ser registada sendo supprida 
a omissão notada pelas declarações que a parte interessada 
prestar ? 

Resposta 

A doação na hypothese proposta não 6 indeterminada e por 
isso não lhe 6 applicavel a disposição do 5 unico do artigo 954 .O 

do codigo civil, e deve ser registada nos termos do artigo 1859.0 
do mesmo codigo. Para o registo 6 necessario que se faça a in- 
dividuação das propriedades, que poder8 ser feita pelos meios 
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designados no artigo 83.O do regulamentò de I4  de maio e nos 
termos do mesmo artigo. Mas as dealarações supplementares do 
interessado, que se não fundarem em documento que tenha f6 
publica, não supprem os requisitos que essencialmente devem 
conter as descripções e inscripções. (Codigo civil, artigos 959.O, 
960.O e 962.O; citado regulamento, artigos 83.O, 107.O, 1 1 C à . O  
e 113.1 

35.* 

Quando por qualquer caso se inutilisem ou desencaminhem os 
livros (diario) de descripções ou de inscripções, que devera fazer 
o conservador, e que interverição devera ter na reforma d'elles 
o delegado do procurador regio da respectiva comarca? 

Resposta 

O conservador dever4 participar immediatamente o aconteci- 
mento ao procurador regio e egualmente ao delegado da comarca. 
Este deve requerer ao juiz de direito a affixação dos editaes e a 
publicação dos annuricios de qiie tracta o artigo 71.O, n.O" O e 
2.O do citado regulamelito. Fiudos os prasos o conservador pro- 
cedera a reforma dos livros, nos termos dos n.O"." e 4." do 
mesmo artigo. 

Procuradoria geral da coroa, 29 de janeiro de 1869.-0 pro- 
curador geral da coroa, Joüo Ifaptista da Silva Ferrão de Car- 
valho Mártens. (D. do G., n." 24, de 1 de fevereiro de 1869.) 

PORTARIA DE 29 DE JANEIRO DE 1869 

Declara que a maioridade legal para o uso dos direitos polititos é aos vinte e cinco 
annos. 

Subiu a presença de Sua Majestade El-Rei o oficio do gover- 
nador civil do districto de Lisboa, de 26 de janeiro corrente, por 
onde consta que em algumas commissóes de recenseamento se 
tem duvidado qual seja actualmente, em vista do codigo civil, a 
idade que deva determinar a maioridade legal para os effeitos 
eleitoraes; e em resolução da duvida suscitada manda o mesmo 
augusto senhor delarar ao mencionado magistrado administrativo 
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que, comquanto o artigo 31 1 . O  do citado codigo,~ssignasse a epocha 
d 4  maioridade aos vinte e um annos completis, e inqiiestionavel 
que sendo esta idade fixada para o uso de direitos civis, ficaram 
em pleno vigor as disposições da lei fundamental, que para o uso 
dos direitos politicos de votar e ser votado nas eleições conside- 
raram a maioridade aos vinte e cinco annos, disposjções estas 
que por sua natiireza so poderiam ser alteradas nos termos e 
com as formalidades dos artigos 440.O e seguintes da carta consti- 
tucional da monarchia. 

Paço de Belem, em 29 de janeiro de 1869. -Antonio, Bispo 
de Vizeu. (D. do G., n . O  23, de 30 de janeiro.) 

RESOLUÇÃO DO PROCURADOR GERAL DA C O R ~ A  
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1869 

Resolve as duvidas occorridas sobre a intelligencia do regulamento do registo predial. 

Poderá ser admittida a registo a sentença civel proferida em 
acção de, reparação do damno produzido por crime? Tendo a 
sentença transitado em julgado antes de vigorar o codigo civil, 
poderh fazer-se registo hypothecario em observancia da disposi- 
ção do artigo 110.' do codigo penal? 

Resposta 

Deve registar-se a hypotheca se a sentença é anterior á lei de 
1 de julho de 1863, porque as duvidas sobre a procedencia ou 
improcedencia da hypotheca que resulta dos artigos 101.O, '$ 3.O, 
e 1 1 0 . O  do codigo penal, não pertence ao conservador resolvel-as. 
Sendo porem a sentença posterior a citada lei de 1 de julho de 
1863, não pbde ter logar o registo hypothecario, porque nem 
aquella lei, nem o codigo civil admittem essa hypotheca, e por 
isso não lhe e applicavei o artigo 1000.O do codigo civil. 

i .O .Se a disposição do artigo 200." do regulamento de 14 de 
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maio, que determina que os conservadores devem entregar as 
partes os certificados, se eslas ap pedirem, B applicavel unica- 
mente aos registos, cujos títulos foram apresentados depois de 
pnblizado o citado regulamento, ou tambem aos anteriormente 
apresentados, mas registados posteriormente? 
2.' Se quando as partes não satisfizerem os ernolumentos em 

divida no praso legal, 6 o minisborio publico quem deva promo- 
VQr a cobrança executiva de que tracta o artigo 283.O do regula- 
mento? 

Reepoate, 

1 . O  JA foi resolvido na resposta n." S.", que a legislação appli- 
cave\ 15, a vigente ao tempo da  entrega. 

2 . O  E o couservador a qnem compete promover ; o artigo 883." 
do regulamento não estabelece a interferencia do ministerio pn- 
blico, nem como parte principal, nem mino assistente, 

Achando-se em atrazo a escripturação do livro modelo J (re- 
ceita e despeza), e não podendo ser supprida essa falta pelo 
mesmo conservador, por ter sido demittido, nem poder compa- 
recer para dar esclarecimentos, como devera proceder o novo 
conservador 9 

Reeiposta 

Não tendo a escriptriraçãio sido feita como devia, conforme a 
disposição do artigo 275.' do replamento, deve o conservador 
lavrar termo no livro do estado em que a encontrou, e conti- 
nual-a depois pelos documentos existentes na conservatoria, na 
fbrma do referido artigo. 

39,' 

Se as propriedades de vinculo em que depois da lei de 30 de 
junho de 1860, mas antes da lei de 10 de  maio de 1863, succedeu 
um irmão do ultimo administrador do vinculo podem ser admitbidas 
ao registo predial sem que primeiro se mostre paga a contribui- 
$80 de registo? 

Reaposta 

Não p6de. A lei de coolribuição (\e registo de 30 de junho de 
4860 não exceptuou os bens de vinculas- (artigos %.O, k.", 6." 0 
e.*, $ 3.O) 



Tendo sido destruido o livro diario, e havendo titnlos com a 
nota de apreseutaçáo, mas que não estavam ainda registados, 
deverão as notas ser tomadas no diario em que ha de continuar 
o serviço ordinario da conservatoria, ou n'aquelle que se destinar 
para a reforma do livro desencaminhado? 

Resposta 

O livro que se destinar para a reforma (artigos 7.O, 7 1 . O  e 72.O)  

Das certidões de registo predial requisitadas pelo ministerio 
publico, e dos registos pelo mesmo mandados fazer a bem da 
fazenda publica, devem pagar-se emotumentos? 

Não se devem emolumentos, nem das certidões passadas a 
requisiçáo do ministerio publico a bem do serviço, nem dos re- 
gistos pelo mesmo requeridos a favor da fazenda, porque são 
actos do serviço publico, peios quaes náo se devem einolumentos 
nern salarios (lei de 30 de julho de 1864, artigos 93.' e 94.O) 

Tendo-se effectuado o registo da descripção de um predio jB 
descripto, e da inscripção do dominio do mesmo predio, tambem 
j B  inscripto, sem ter havido extiricçáo ou transferencia do dominio 
primeiro inscripto, e adiando-se revestidos de todas as solemni- 
dades legaes os tituios dos dois registos, como se dever8 rectificar 
o registo? 

R e s p o ~ t a  

Estando ambos os registos feitos por documento authentico, o 
canwllamento de uin d'elles sb pbde ser feito em virtude de de- 
cisão da a ~ ã o  para esse fim intentada (codigo civil, artigo 993.") 

Apresentando-se para registo uma escriptura de doaç30 gene- 



rica, em que não se mencionem designadamente os predios doados 
poderií essa falta ser supprida por meio de declaração assignada 
pelo doado, em que as propriedades sejam descriptas? 

Resposta 

S6 pbde tomar-se registo provisorio (codigo civil, artigo 969.", 
fj "L0). Para o registo definitivo e necessario que a designação 
das propredades conste de titulo authentico; as declarações do 
doado não a podem supprir, porque sb têm o caracter de sup- 
plementares (regdamento, artigo 406.O e 479.O, n." 6.O). São 
porem suficientes as declarações do doador, porque ficam tendo 
o mesmo caracter de titulo authentico que a doação. 

Sendo penliorado mais do que um predio para pagamento da 
mesma divida, descriptos todos os predios, sera uma só a inscri- 
pção da penhora, ou tantas quantos forem os predios penhorados? 

Resposta 

E uma só a inscripção da penhora (regulamento, artigo 114."). 

Formando lioje um só predio differeates predios, comprados a 
diversas pessoas, dever30 fazer-se tantas inscripçóes quantos são 
os titulos, ou uma sò com referencia a todos eHes? 

Resposta 

Deve fazer-se uma 96 inscripção, fazendo succinta referencia 
aos titulos apresentados das differentes propriedades, nos termos 
do artigo 119." do regulamento. 

Tendo sido hypothecado a dois o mesmo predio, mas com con- 
frontações absolutamente differentes, e feito o registo hypothecario 
a favor de um dos credores, para se fazer em relação ao outro 
sera necessaria nova descripção do predio? 
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Deve fazer-se o registo conforme o titulo que e apresentado, 
sendo authentico, e com as condições necessarias para ser re- 
gistado. 

47.a 

Tendo sido deixado em testamento o legado de um predio, e 
não tendo os herdeiros entregado o legado, podera o legatario 
com o testamento fazer registar o dominio do predio, ou dever- 
se-ha fazer so o registo da acçao, sendo esta intentada? 

Resposta 

Pbde fazer registar o testamento, porque é documento admis- 
sivel a registo (codigo civil, artigo 978.O, n.O 4.O; regulamento, 
artigo 118.O, n.O E."), satisfeitas primeiro as prescripções do artigo 
980.' do codigo civil. Sendo intentada a acção pbde fazer tambem 
o registo d'ella. 

48." 

Para o registo das dividas hypothecarias, constituidas por 
escripto particular, nòs casos do n.O 6.O do artigo 978." do co- 
digo civil, sera necessario previo manifesto? 

E necessario previo manifesto, segundo a expressa disposição 
do artigo 980.O do codigo civil. 

Quem deve averbar no diario a nota de entrega da certidão ao 
interessado, o conservador ou o requerente? 

Resposta 

O conservador (regulamento, artigo. 196.'). 

Nos casos de que tracta o artigo 179.O do regulamento devera o 
conservador abrir registo provisorio? 



Resposta 

Não deve. O artigo 179.O do regulamento enumera os casos 
em que ambos .os registos devem ser reczisados; vê-se expressa- 
mente do n.O 4 . O  O artigo 180.' designa aquelles em que o con- 
servador pode negar registo definitivo. 

Que intelligencia deve dar-se ao 3 1 . O  do artigo 20.O do re- 
gulamento, que estabelece que a servidão passiva quando for a 
registada sobre o predio serviente, será tambem adiceionada a 
descripção do predio dominante na columna respectiva, ligando-se 
este registo e addicionarnento pelas competentes quotas de refe- 
rencia ? 

Resposta 

Como as servidões são inseparaveis dos predios a que activa 
ou passivamente pertencem (codigo civil, artigo 2268.O), o titular 
deve registal-a sobre o predio que ella onere (serviente), e addi- 
cional-a á descripção do predio dominante, por ser um dos di- 
reitos reaes que o compõe, tudo nos termos do citado artigo, do 
regulamento. 

52." 

O conservador deverl registar a conciliação pela qual se deu 
dinheiro a juro, sem vir n'ella encorporada a guia do sêllo? 

Resposta 

N5o deve. (Codigo civil, artigo 980.O, lei que regulou o imposto 
do sêllo de 4 de julho de 4867.) 

Procuradoria geral da coroa, 13 de fevereiro de 1869. - 0 
procurador geral da coroa, João Baptisslu da Silva Ferrão de 
Carvalho Mártens. (D. do G . , ' ~ . o  35, de 16 de fevereiro de 1869.) 
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DE 27 DE FEVEREIRO DE 1869 

Resolve duvidas sobre a intelligencia do regulamento do registo predial. 

A escriptura de obrigação e confissão de divida com hypotheca 
para segurar e garantir o valor de uma fiança para com a fa- 
zenda, prestada em tilulos de divida fundada, poderh ser admittida 
a registo sem maniksto? 

Resposta 

Pòde, se os titulos de divida fundada se acham averbados á 
fiança, porque n'este caso a hypotheca não é para garantir um 
mutuo; mas para assegurar o emprestimo das inscripções. 

Sera suficiente lima sb procuração e uma só miriuta para o 
conservador proceder a registo sendo de utn sò devedor duas ou 
mais hypothecas, cujos registos se promovem? 

Resposta 

&%de, se estiver nas,forças da procuração, e fazendo as com- 
Ifetentes referencias. -A minuta não 13 documento essencial ; pelo 
titulo se faz o registo. 

55." 

Para o reg.isto dos differentes predios compreliendidos n'uma 
doação sera necessario junctar taritos dociimentos da doação 
quantos tiverem de ser os registos, ou um s0.I 

Resposta 

Um só. (Regulamento, artigos 77.O $5  3 . O  e 79.7 

Achando-se jB descripto um predio que foi parte de um prazo, 
4 



deverá ser novamente descripto quando a descripção do prazo 
for feita ? 

Resposta 

Basta ligar a descripção já feita com a nova por cotas de refe- 
rencia, nos termos do artigo 109." $ 3 . O  do regulamento. 

Quando as glebas que constituem um predio, componentes de 
um s6 prazo, forem situadas em differentes freguezias, no in- 
dice real de qual das freguezias devera ser indicado o predio 
total que forma o prazo? 

Resposta 

Está respondida na consulta n.O 3, do Diario de Lisboa n." 288, 
de 18 de dezembro de 1868. 

Sendo requerida a descripção de um predio de denominação 
egual a outro j2 descripto do mesmo dono, no mesmo sitio, mas 
com algumas confrontaç5es divergentes e valor venal calculado 
em preço differente, deverá o conservador descrevel-o como 
predio distincto ou suspender o regi& e pedir informações? 

Resposta 

Deve fazer o registo distincto se o apresentante declarar ser 
o predio diffei'ente; mas se o conservador tiver provas de que 
não o e, exigiri os docume~itos necessarios para a prova da dis- 
tincção. 

59 .a 

Tendo sido hypothecado um predio unicamente com designa- 
ção da freguezia e do rendeiro ou do emphyteuta, poderi ser 
admittido a registo? 

Resposta 

Pbde, exigindo-se os esclarecimentos complementares para a 
designação previa do predio, nos termos j B  indicados nas respostas 
das consultas n.Os 2l  e 34. 
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Tendo alguem vendido a dois o mesmo predb por titulos da 
mesma especie, mas em datas diversas e por preços differentes, 
e apresentando-se simultaneamente os dois compradores a r a  
querer o competente registo da propriedade e dominio, devera 
o conservador admittir ambos os titulos a registo ou s6 o pri- 
meiro, recusando o mais moderno como illegal? (Artigo 98i.O 
5 2.O do codigo civil.) 

Resposta 

Deve admittir ambos os titulos a registo pela ordem determi- 
nada no artigo 79.O do regulamento, se ambos tiverem as for- 
malidades legaes, porque da legitimidade do titulo para a vali- 
dade de contracto, e ao juizo e não ao conservador que compete 
conhecer. (Codigo civil, artigo 1580.) 

Se porem suspeitar que algum dos titulos, ou ambos, são 
falsos ou falsificados, deve recusar o registo definitivo, fazer o 
provisorio e remetter o titulo ou titulos suspeitos ao juiz de di- 
reito respectivo. (Regiilamento, artigo 180.O, n . O  1.O e 3 unico.) 

Procriradoria geral da corôa, 27 de fevereiro de 1869.- 0 
procurador geral da corba, João Baptista da Silva Ferrão de 
Curealho Martens. (D.  do G., n.* 46, de 1 de março de 1869.) 

DECRETO DE 2 DE MARÇO DE I869 

Declara nullos os contractos por ti!ulo oneroso. em quo a con~ribuiçáo de re;isio paga for 
inferior á que resulta do respectivo rendimento collectavel inscripto na matriz predial. 

Tomando em consideração o relatorio dos ministros e secre- 
tanos de estado das differentes repartições, hei por bem decretar 
o seguinte: 

Artigo 1 . O  É revogada a disposição do artigo (.O da carta de 
lei de 17 de agosto de 1861, ficando em pleno vigor a do 5 2.O 
do artigo 4 1.O da carta de lei de 30 de junho de 4860 sobre Eon- 
tribuição de registo. 

!$ unico. Exceptuam-se da disposição do mencionado 5 '2.O do 
artigo 1 4 . O  da referida carta de lei as transmissões da proprie- 



dade immovel por arrematação ou adjudicação em hasta publica, 
devendo n'estes casos a contribuição d e  registo ser calculada 
sobre o preço da arrematação ou adjudicação. 

Art. 2.' Ficam nullos todos os contractos por titulo oneroso em 
que a contribuição de registo satisfeita for inferior á que resulta 
do rendimento collectavel inscripto na matriz predial. 

Art. 3.O Fica revogada a legislaçáo em contrario. 
Art. 4.O O governo dará conta hs cbrtes das disposições d'este 

decreto. 
Os ministros e Secretarios de estado 'das differentes reparti- 

ções assim o tenham entendido e façam executar. Paço, em 2 de 
março de 1869.- REI.- filarquez de Sá da Bandezra- Antonio, 
Bispo de T'izeii~ -- Antonio Pequito Seixas de Andrade - Conde de 
Sa9~rodães - Jost? blaria Latino Coelho - Sebastião Lopes de Ca- 
lheiros e dim~ezes. (D. do G., n . ~  50, de 5 de março de 1869.) 

DECRETO DE 4 DE MARÇO DE 1869 

Proroga por um anno os prasos dos artigos 1 0 1 9 . O  e i 695.0 do codigo civil; e bem 
assim o do artigo 1023.O 5 uiiico, para os onus reaes da servidáo e quinháo. 

Tomando em consideraçáo o relatorio dos miriistros e secre- 
tarios de estado das differentes repartições, hei por bem decretar 
o seguinte : 

Artigo 1.O São prorogados por mais um anIio os prasos estabe- 
lecidos nos artigos 4019.O do codigo civil e 160.O do regulamento 
do registo predial de 1 4  de maio de 4868, bem como o praso 
estabelecido no artigo 169J.O do mesmo codigo. 

Art. 2.O É egualmente prorogado pelo mesmo espaço de 
tempo, mas tão sbmente para os oiiiis reaes de servidão e de 
quinhão, o praso estabelecido 110 artigo 4023.O, 5 unico do citado 
codigo. 

Art. 3.' Fica revogada a legislaçáo em contrario. 
Art. 4.' O governo darh conta as cbrtes das disposições con- 

tidas no presente decreto. 
Os ministros e secretarios de estado das differentes reparti- 

ções assim o tenham entendido e façam executar. Paço, em 4 de 
março de 1869.-REL- Marquez de Sá da Bandeira - Antonio, 
Bispo de fizeu - Antonio Pequito Stixas de Andrade - Conde de 
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~ h n o d ã e s  - Jost? Maria Latino Coelho - Sebastiãco Lopes de Ca- 
lheiros e Menezes. (D .  do G., n.* 50, de I de março de 1869.) 

DECRETO DE 22 DE ABRIL DE 1869 

Determiiia qiie as pessoas, iis quaes pertence o direito de opção nas vendas de fóros, 
censos e quinhões perieneentes á fazenda nacional, possam usar d'elle no acto dagraça. 

Considerando que pelo artigo 1678.O do codigo civil se impõe 
ao foreiro, que quizer vender ou dar em pagamento o predio 
aforado, a obrigação de avisar o senhorio directo, declarando-lhe 
o preço definiti~o que lhe 6 offerecido, ou porque pretende 
alienal-o, podendo o foreiro realt,sar a alienaçáo se dentro de 
triiita dias o senhorio n3o proferir e ndo o pagar; 

Considerando que egiial obrigaçáo i! imposta pelo $ 1 . O  do 
mencionado artigo ao senhorio directo em analogas circumstan- 
cias : 

Co'nsiderando que pelos artigos 1704.O, 1708.' e 2195.O são 
applicaveis estas disposições a subemphyteuse, censos reserva- 
tivos de preterito e quinhões; 

Considerando que 6 indispensavel harmonisar estas disposições 
com a legislacão que regula o serviço das arremntações dos fbros, 
censos ou quintiões pertericentes fazenda nacional, sem r- 
juizo dos interesses do ttiesouro nein offensa dos direitos in ivt- 
duaes assegurados na lei; 

Considerando, finalmente, que a venda dos bens nacioiiaes não 
pbde faaer-se sem a precedencia de annuncios por espaço de 
trinta dias pelo menos, nos termos do artigo 34.O do regulamento 
de 12 de dezembro de 4863, podendo por isso n'aquelles annun- 
cios avisar-se os interessados para usarem do seu direito no acto 
da praça, preenctie~~do-se assim as formalidades legaes; 

Hei por bem determinar o seguinte : 
1 . O  Que nos annuncios para as vendas de fbros, censos ou 

quinl~ões pertencentes d fazenda nacional se declare sempre, 
que as pessoas a quem cabe o exercicio do direito de preferencia 
poderão usar do mesmo direito no acto da praça, querendo haver 
o respectivo fôro, censo ou quinhão pelo maior lanço que se  
offerecer. 

2.O Qùe, se essas pessoas não declararem no acto da praça 



que usam do direito de preferencia, não poderão mais reclamar 
o seu exercicio. 

O ministro e secretario de estado dos negocios da fazenda 
assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 22 de abril 
de 1869. - REI. - Conde de Samodáes. 

(D. do G., n.* 95, de 29 de abril de 1869.) 

REsOLUÇÃO DO PROCURADOR GERAL DA COROA 
DE 14 DE MAIO DE 1869 

Besolve as duvidas otcorridas sobre a intelligencia do regulamenlo do registo predial, 

1.O Por sentença passada em julgado foi mandado converter 
em definitivo o registo provisorio, que liavia sido tomado a favor 
da massa fallida de um commerciante sobre varios predios que, 
por disposição testamentaria, lhe pertenciam. 

2.O Em epocha posterior ao registo provisorio, mas anterior a 
sentença, foi tambem pedido o registo de algumas das referidas 
propriedades em vista da sentença que as adjudicava a outrem. 
Qual dos registos se devera fazer? 

Resposta 

1.O O conservador não pbde em caso algum recusar os registos 
mandados fazer por sentenças passadas em julgado. (Codigo cillil, 
artigo 981." 5 2.O, regulamento, artigos 187." e 101.O n." 2.O). 

2.O O conservador sb nos precisos casos dos artigos 980." e 
98i.O do codigo civil póde recusar registo a titulos admissiveis 
a elle; deve por isso, no primeiro caso, fazer o registo dando 
inteiro cumprimento i sentença, e no segundo (cujo titulo e dif- 
ferente), fazer o registo pedido, se não tiver motivo de recusa 
nos termos dos artigos citados do codigo civil, e os titulos 
forem dos que o codigo manda admittir a registo. Ao juizo e náo 
ao conservador é que compete conhecer do direito das partes. 

1 .O No registo de propriedade com mina que se prolongue sob 
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terreno alheio, sera neressario fazer a descripção da propriedade 
serviente sob a qual a mina se prolodga? 

2.O Não tendo o dono da mina titulo, o11 tendo sb contracto 
particular de que não conste valor, dever4 fazer-se o registo de 
servidão? 

Resposta 

1 .O Deve descrever-se tanto o predio dominante, como o predio 
servieiite sob cujo solo a mina passa, na forma designada no ar- 
tigo 120." § 1 . O  do regulamento. 

2.O So podem ser admittidos a registo os titulos de que tratam 
os artigos 967.O do codigo e 94.O do regulamento para os registos 
provisorios, e Y78.O do codigo civil e 18.' do regulamento para 
os definitivos. 

63 .a 

Para o registo definitivo da servidão apparente de caminho por 
entre predios particulares, e de regas e partilhas de aguas, serão 
titulos sufficientes os eniprazamentos antigos que se acham reno- 
vados em nome dos avoengos dos donos dos predios dominantes 
ou servientes? 

Resposta 

São, se esses titulos estão comprehendidos nas classes desi- 
gnadas nos artigos 967.O e 968.O do codigo civil e correlativos 
do regulamento, devendo completar a descripção quanto As al- 
teraçfies que o tempo houver produ~ido pelas declarações com- 
plementares auctorisadas pelo regulamento, e nos termos do ar- 
tigo 8 3 . O  do mesmo regulamento. 

Para que uma servidão sejá admittida a registo definitivo sera 
bastante o contracto feito por escripto particular ern que se de- 
clare que o valor d'essa servidão não excede a 50b000 réis? 

Resposta 

É bastante se o titulo estiver nos termos do n.O 6.O do arti- 
go 978.' do codigo civil, ou fosse titulo valido na epocha em que 
foi passado. Se o titulo for de venda e necessario que haja preço 
certo. 



Em que livro hão de registar-se as penhoras sujeitas a registo 
nos termos do n.' 6.' do artigo 949.' do codigo civil, não exis- 
tindo ainda nas conservatorias o livro F? 

Resposta 

Provisoriamente no livro C. (Regulamento artigo 285.') 

Nas servidões de regos ou levadas de agua como deverá fa- 
zer-se a descripção quando a levada regar differentes predios 
separados pertencentes ao mesmo dono? 

Sendo regados pela mesma levada todos ou muitos dos pre- 
dios de uma povoaçáo, deverão considerar-se como dominantes 
para terem uma sb descripção? 

Resposta 

No artigo 420.' do regulaniento adia-se estabelecida a regra 
geral para o registo das differentes servidões; mas o registo das 
servidões de regos ou levadas de agua, que v50 regar muitos 
predios, constitue para a parte excepção facultativa das prescri- 
pções d'aquelle artigo, e pbde regular-se pelo 3 iinico do ar- 
tigo 124.' do regiilamento, descrevendo o primeiro predio (ser- 
viente), onde a levada começa a ser ou diriçida ou aproveitada, e 
o primeiro predio dominante oii que tem direito a receber a agua. 
Se  com a niesma levada forem regadas propriedades differerites 
do mesmo dono, far-se-ha urna so descrip~ão, quando todas consti- 
tuirem um só predio, como no caso do artigo 'i'15.0 do regula- 
mento, ou tantas'descripções qiiaritas as propriedades, se  cada 
uma for considerada como predio distincto, airida qiiaiido os di- 
versos predios forem objecto do mesmo titulo. (Regiil,imento, 
artigo 4 14.') Os predios intermedios (servientes) de outro dono 
basta que sejam sumniariamerite indicados (Regulamento, arti- 
go 421.", $ unico.) Náo se pbde fazer uma so descripção de 
muitos ou de todos os predios de uma povoa@o como dominan- 
tes em relação a levada que os atravessa, s e  não forem todos 
do mesmo dono. Se a levada não atravessa, aias corre por fóra 
dos predios que têm apenas o'direito de se abastecerem d'ella 
como limitrophes, só B necessario descrever o predio dominante 
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e a servidão que lhe pertence de liso das aguas da levada, a qual 
deverá ser designada. 

67.' 

Se para a justificação geral da posse da servidão de levada Óu 
rego de agua e de caminho A necessaria citação dos donos dos 
predios intermediarios em vista da disposição do $ 2.' n." 1.' do 
artigo 112." de regulamento? 

Resposta 

Ao juizo 6 que pertence proceder As justificações conforme a 
lei, e o conservador deve registar as que se  lhe apresentarem 
julgadas por sentença passada em julgado. O 5 2 . O  do n.O 1." do 
artigo 1 l2.O do regulamento não 6 o regulador das condições do 
registo de servidões, mas os artigos 12O.O e 121.", aos qiiaes 
aquelle 6 remissivo. 

6saa 

Como se combina o artigo 112.O 5 "L0 n.O 1.O, com o arti- 
go 421 .O 5 unico do regulamento? 

Resposta 

Fica respoiidido na consulta 36." 

No registo de que tracta o artigo 121.O 5 unico do regula- 
mento, nao são predios servientes todos aqiielles por onde passa 
o rego ou levada de agua? E serido assim qiiaes s e  podem dizer 
os predios iriterniediar,ios no sentido do citado artigo para serem in- 
dicados summariamerite? 

Resposta 

Os predios de que se  tracta são intermediarios servierites. 

Em que consiste a indicação summaria a que se  refere o $?j unico 
do artigo 421.O do regulaniento? Deverf ser feita á face dos 
titulos possessorios, o11 na falta d'elles bastara a indicação feita 
pelo apresentante? 



Resposta 

E a indicação dos predios intermedios por fbrma  ciente 
para se poder verificar quando preciso for a sua identidade, 
bastando designar os nomes e as principaes confrontações, ou uma 
so d'estas cousas quando isso seja sutficiente. Quando náo haja 
titulos possessorios, póde admittir-se a indicação feita pelo apre- 
sentante com as formalidades requeridas para as declarações com- 
plementares. 

7 1 .a 

O documento authentico em virtude do qual foi requc)ido e 
feito o cancellamento de um registo devera entregar-se a parte 
requerente, declarando-se no averbamento a designação do car- 
torio ou archivo publico onde o titulo existe? 

Resposta 

M o  exigindo o codigo civil no artigo 992.O nem o regulamento 
no artigo 208." para o cancellamento do registo a apresentação 
em duplicado do documento autbentico ou authenticado, nem se 
referindo a elle quando no artigo 998.O indica os requisitos ne- 
cessarios para que o cancellamento não seja nullo, deve ser en- 
tregue a parte o respectivo documento, indicando o conservador 
no averbamento o cartorio ou archivo publico, em que existe o 
titulo, como 6 estabelecido no artigo 983.O do codigo civil para 
os titulos que houverem de ser registados. 

Poder-se-hão admittir a registo escripturas publicas, não co- 
nhecendo o conservador o signal do tabellião que as lavrou, ou 
não se achando reconhecido por outro tabellião cujo signal o con- 
servador conheç.a? 

Resposta 

Se o conservador duvida da authenticidade da escriptura pbde 
recusar o registo, nos termos do artigo 984.O e seus s$?j do co- 
digo civil. 

73.a 

Que dever4 fazer-se para se poder admittir a registo: 
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1." Tilulos por escripto particular (liiaritio as assignaturas náo 
sejam reconliecidas ~ i o r  tabeltiao; 

2 . O  0ii r1111ndo s3o feitas dc crtrz? 

1.' Os coiiservadores podeni recusar-so a atlmitlir a rcgistn 
dcliriitivo os escriptos ~~arliciilai*cs a qiie fiiitar o reconliecimrrilo 
das assif~naluros, qiiaildo as acliurcm duuiriuuas, mas ewt: motivo 
cessii l~ela  liprescntaçao do documento devidarriciilc recniiticciilo, 
ou tic:oinl)antiado de  prova do aiiltierilicidade cl;is assigiiatuiiis. 
(Codigo civil, arligi) 081d0, e $ 1 . O  e artigo 1 H O . O  do regiilatnetito.) 

2.O So o escripto coin o higiial tic criiz for atitcrior ii cpoclia 
cin qilecctrmeqoii a vigor.a~> o cu~ligo civil, dovcrn observar-sc: as 
prescripçõcs da Iegislriqáo eritãri erri ~ igo r  para o seu reciinl~cci- 
irieiiio. (Ordenaqfio, livro t . O ,  titulo 7Sq0, $ 4 . O )  Se h r  ~jostur~ior 
devem ter-se observ:ido ;ts dis1)osii;oes dos artigos 8833.O e 2438.O 
do codigo civil. 

7 L B  

O rccibo ~iarliciilar ptisaado pelo creilar com as furmalidades 
legncs scrli documcri to siitriciente l ia ra  se caticallai. qualquer di- 
vida hypothecaria ? 

(Jue ducurrierilo se deverii exigir quando a divida for salisfeil:~ 
em pagamentos? 

Respo~ta  

1 . O  O cancellamento faz-se em visla do dociimnriin oiithentico 
ou aiiltieriiicado que prove a cxtiric$ão completa da obrigação w 
do ericargcr; ern vista tlu pri>lirio liliilo, qiiando d'elle, ou si) o11 
acomparili;iilo de oiilro docrimc.~ibo com[ilemerilarn, resiilie a t:x- 
tiricção ou caducidade da ulirigaqão. (l:oiligo civil, artigo !192.O, 
rr)giil:irrieri to, artigo 20S.O) ; de\-~ni ln  rr.giilai.-se qiiantii .i qiiantia 
nos casos de miltiro pela disposiqão (10 artigo ,15B4,0 do codigo 
civil, qriaoto i autt~enticidtide dos lilulou pelo artigo 2i22.O e se- 
guintes, e cuIri rela~$io aos docuirieriios ~~articuliires, nos casos 
ern que forein arlmissiveis, pdu artigo 2131 .O n ssgiiiiites do 
codigo civil, 

2." fias mesmas condi@es sãu ailmissiveis os recibos parciacis 
de pagamento. 

75..a 

Se pode ser admittida a registo a escriplura de rnutuo e Iippo- 
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theca sobre bens especificados gxistentes em Portugal, tendo-a 
escriptura sido feita n'um dos consulados portuguezes no imperio 
do Brazil? 

Resposta 

Póde, nos termos designados nos artigos 11.O e 12.O da con- 
venção consular com o imperio do Brazil de 11 de jullio de 1863, 
sondo as escripturas lavradas em conformidade das prescripções 
dos mesrnos artigos, e anteriormente pela disposição do artigo 
36." da convenção de 26 de novembro de 1851 e modelo respe- 
ctivo, sobre a epigraplie ((Escriptura de contracto de mutuo, civil 
e hypotheca.)) (Codigo civil, artigo 91 4.O) 

1 . O  Coino ha de ser admittida a registo a hypotlieca que re- 
sultava (Ia senteiiça civel, proferida em acção de separação de 
darnno produzido pelo criine? 

2.O Como se deve entender que a sentença A anterior a lei de 
1 de julho de 1863? 

Resposta 

1 .O Já foi resporidido. 
2.O Para a admissxo a registo deve entender-se que a sentença 

transitasse em jul ado antes da execução da referida lei. O ar- 
tigo 1000.Y do c o & ~  civil, referindo-se a Iiypothecrs existentes 
que pela legislação anterior náo eram siijeitas a registo, ou não 
teria objecto sobre que recaisse, oii comprehenderi as anteriores 
a execução da lei de 1 de julho de 1863, porque por esta lei 
passavam todas a ser especificadas e sujeitas a registo. Sendo 
esta a intelligencia dada á disposi~ão do codigo civil pelos ar- 
tigos 160.", 161.O e 162." do regulamento, não pode o conser- 
vador recusar registo que o regiilarrrento admitte. Aos tribiinaes 
e não ao conservador compete decidir a qiiestáo tlo direito. 

Procuradoria geral da corôa, 14 de maio de 4869.- 0 pro- 
curador geral da coroa, João Baptista da Silva Ferrão de Carualho 
Mártens. (D. do G., n.~ 109, de 17 de maio de 1869.) 
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RESOLUÇAO DO PROCURADOR GERAL DA COROA, 
DE 5 DE AGOSTO DE 1869 

Resolvt as duvidas occorridas sobre a iníelligencia do regulameolo do registo predial. 

Tendo fallecido um conservador, deixando alguns registos feitos, 
m'as sem os ter assignado, dos quaes todavia se acham passados 
e assignados pelo rnesmo conservador os certificados respectivos, 
uns j h  eritreguies as partes, outros exislentes na conservatoria, 
devera o coriservador que succedeu: 1 . O ,  assignar os registos de 
que os certificados forem passados: 2.O, entregar as partes os  
certificados que assim encontrou assignados ? 

Resposta 

1." Os certificados s6 devem ser passados do registo com- 
pleto, porque são prova de ter sido feito. (Codigo civil, artigo 963.') 
Para supprir porein a falta commeltida deve o coriservador pro- 
ceder corno foi resolvido na coiisulta n 38.", lavrando rio l i v~o  
termo de como achou os registos lançados por assignar, e assi- 
gnando-os depois. 2 . O  Pbde entregar os certificados as partes que 
os pedirem. 

78.a 

Dispondo-se no artigo 73.O do regulamento de I4 de maio de 
1868 que para as inscripções que forem solicitadas por procurador 
devera este apresentar com os tituios respectivos procuração suffi- 
ciente para aquelle fim: mas se já se achar archivada na  conser- 
vatoria procuraçüo ao ~nesmo itzdeoiduo com poderes para solicitar 
qtlaesquer actos do registo, e não liver decorrido um anno desde a 
sua data, por essa procuração e com referencia a ella se tomara 
o registo, indicando o masso em que se achar, estara compre- 
hendida n'esta disposiçáo, para o fim de dever caducar no prefixo 
praso de um anno, a procuração geral com todos os poderes 
para administrar e requerer registo predial que for apresentada 
pelo mandatario ? 

Resposta 

Não esta comprehendida, se os poderes da procuração forem 



sufficientes para o registo. A disposição do regulamento não al- 
terou nem podia alterar a disposição legislativa do codigo civil 
nos artigos 1324.O e 1363.O, que determinam a natureza e dura- 
ção do mandato; tractou apenas de regular que pela procuração 
archivada na conservatoria, e com refermcza a ella se tomara o 
registo, se não tiver decorrido um anno da sua data. 

Como devera fazer-se o registo de dominio de arvores. sitas 
em predio alheio? 

Resposta 

Pela maneira por que se faz qualquer outro registo de dominis, 
devendo designar o numero e qualidade de arvores, que forem 
sitas em cada predio alheio, e a marca que as distinguir, se a 
tiverem. 

80.a 

Se na reforma dos registos anteriores ao actual regulamento 
de 14 de maio de 1868, no caso do artigo 71.O, deve seguir-se 
a firma respectiva A epocha do primeiro registo, ou a do actual 
regulamento? 

Resposta 

A do actual regulamento. (Consulta n.O 35.a) 

Na reforma dos registos de uma conservatoria, no caso do ar- 
tigo 71.O do regulamento, apresentando-se titulos registados, que 
o conservador entenda que não deveriam tel-o sido, podera 
negar-llies a. reforma? 

Responta 

Deve fazer a reforma de todos os registos que se mostrar 
terem sido anteriormente feitos na conservatoria, porque o re- 
gisto siippõe-se completo, e ao conservador na reforma so in- 
cumbe restabelecer o estado anterior. 

Deverão ser entregues certificados de reforma aos interessados 



se os pedirem, ou bastará averbar esta nos.certificados apresen- 
tados? Que emolumentos deverão levar-se? 

Resposta 

Devem passar-se certificados da reforma, visto ser a fórma 
d'esta segundo o regulamento vigente. 

Os emolumentos são os da tabella annexa ao regulamento de 
I4 de maio. 

83.' 

Tendo sido feito arrendamento por dez annos, por escriptura 
publica, de todos os bens do senhorio, sem que estes porem 
tenham sido especificados, podera a sscriptura ser admittida a 
registo nos termos dos artigos 949.O, n.O 6.O, 978.O, n." 7.O,  e 
1622.O do codigo civil, supprindo-se a designação de bens por 
declarações supplementares ? 

Resposta 

Pode o conservador admittir o registo sobre os bens que a 
parte mostrar por titulo já registado que pertencem ao senhorio. 
As declarações d'este devem ser acceitas nos termos da consulta 
n.O 43.8 

84.a 

PoderA admittir-se a registo na conservatoria o alvarA de con- 
cessão de mina? 

Resposta 

Não pbde. O registo das minas e sujeito a legislação especial 
(codigo civil, artigo 467.O) Decreto de 31 de dezembro de 1852, 
regulamento de 17 de junho de 1858 e mais legislação respectiva. 

Tendo sido recusado registo definitivo, inas feito o provisorio 
nos termos do artigo 981.O do codigo civil, e não tendo a parte 
recorrido mas trazido mais tarde titulo sufficiente para o registo 
definitivo, devera averbar-se de definitivo o provisorio, ou fazer-se 
registo novo ? 



Resposta 

Se o titulo do registo for novo substituindo totalmente aquelle 
pelo qual o registo provisorio fôra feito, deve fazer-se registo 
novo. 

Se houve apenas a juncção de documentos permanecendo o 
titulo do registo, deve averbar-se de definitivo o registo provi- 
sorio, porque no primeiro caso ha um registo novo, independente 
dos documentos anteriormente junctos; no segundo ha comple- 
mento do registo provisorio. 

No caso do artigo 980 O do codigo civil 6 admissivel registo 
provisorio ? 

Resposta 

Não 6 admissivel; 6 expresso em recusal-o o citado artigo do 
codigo civil. 

87.a 

Se a rectificação dos erros materiaes de registo, feita nos 
termos do artigo 86.O do regiilamento, obriga a retardar o se- 
guimento dos registos novos ate que estejam concluidas as recti- 
ficações ? 

Resposta 

Não obriga. Os registos continuam seguindo regularmente o 
numero de ordem de cada dia. 

Como deve executar-se a disposição do artigo 4 l h . O  do regu- 
lamento emquanto n%o forem distribuidos os livros F e J, quando 
os differentes predios, que são corilprehendidos ~ i o  titulo jA se 
acharem descriptos em differentes datas? 

Resposta 

Deve fazer-se pela data a inscripção do titulo unico que com- 
prehende os differentes predios, e ligal-a pelas competentes cotas 
de referencia com a descripção de cada um dos predios no titulo 
comprehendidos, e vice-versa. 



Se o conservador no caso de accumulação de differentes ser- 
viços do seu cargo póde encarregar o substituto na administração 
do desempenho d'iiquelles a que não possa assistir? 

Resposta 

Esta providenciado no regulamento, artigos 75.O e 76.O, $ unico, 
77.O, 5 6.O e artigo 8 0 . O  

90.a 

P6de ser admittida a registo uma escriptura de mutuo, ou de 
confissão de divida anterior ao codigo civil, quando n'ella se 
declara sbmente que o devedor obriga sua pessoa e bens? 

Resposta 
Não póde. 
Para haver registo de hypotheca era necessario que houvesse 

obrigação hypothecaria expressamente designada, impondo o 
onus real hypothecario,sobre os bens, quer estes fossem espe- 
cificados, quer não. Era esta a jurispriidencia que prevalecia 
antériormente ao codigo civil. 

Actualmente o registo só pode recair sobre bens certos e de- 
terminados (codigo civil, artigo 9 1 1 . O ) .  Da decis20 do conservador 
podem,porbrn as partes recorrer. 

Pbde ser registada a escriptura feita posteriormente ao codigo 
termos do artigo 936." do mesmo codigo, quando não 

o seguida a disposição do artigo 9<3.1,1.O? 

Resposta 

São cousas differentes o contracto com garantia de hypotheca, 
e o registo. Este, e por isso a hypotheca, háo de recaír sobre 
bens certos e determinados, que na hypothese consultada podem 
ser parte ou todos os do devedor, sobre os quaes o registo for 
feito. (Codigo civil, artigo 936.O) A hypotheca s6 póde recair 
sobre bens certos e determinados, codigo civil, artigos 911.O, e 
909.O, applicavel a esta hypothese pelo artigo 936.O, e compre- 
heilde so os bens especificamente designados no titulo-que a 

6 



constituir, ou aquelles sobre os quaes for registada na falta de 
outra designação. (Concorda esta intelligencia dos dois artigos 
do codigo civil com a disposição do artigo 132." da anterior lei 
de registo predial de 1 de julho de 1863, e com algumas das 
propostas de lei que a precederam). 

Pbde pois o conservador registar a hypotheca sobre os bens, 
que nos termos dictos forem compelentemente especialisados. 

Tendo sido feito o registo de dominio de certas propriedades 
adquiridas por titulo oneroso, e apreseritando-se depois um formal 
de partilhas de data posterior em que as inesmas propriedades 
ficam sujeitas a tornas devidas pelo vendedor, devera fazer-se O 
registo hypothecario respectivo? 

Resposta 

Deve, porque o coriservador, como jA tem sido dicto, não co- 
nhece do direito das partes, mas unicamente se o titulo apresen- 
tado 6 admissivel a registo. (Codigo civil, artigo 980.O e 981.') 

A certidão de qiie certo e determinado predio pertenceu em 
partilhas a um herdeiro é titulo suficierite para o registo defini- 
tivo do doniinio d'esse predio, ou e necessario formal de partilha? 

Se os registos feitos por conservador, qiie não prestou a caução 
exigida pelo regulamento, devem ser considerados nullos por 
sereni-feitos por quem não tiriha competeiicia para os fazer? 

Resposta 

É necessario, porque é o titulo admissivel a registo. (Codigo 
civil, arligo 978.O, regulamento, artigo 118.O) 

Não. A competencia do conservador não p v é m  de ter prestado 
caução, mas sim da nomeação para o cargo e da posse d'elle. 

Como deve proceder-se para o registo de hypothecas feitas em 
paiz es trangeiro s0br.e bens sitos em Portugal. 
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Resposta 

4 . O  E preciso que o titulo seja suficiente para constituir kypo- 
geca ,  e que esteja legalisado. (Codigo civil, artigo 979.") E titulo 
suficiente para constituir hppolheca o que for lavrado em har- 
monia com as leis civis portiiguezas em yigor, ou seja conforme 
as disposições do codigo civil, seguindo-se o disposto no artigo 
2k0 ,  ou segundo os dos respectivos regulamentos consulares. 
(Consulta nS0 75.) 

2.O Para que o registo possa ser feito deve o respectivo titulo 
ser tradilzido e devidamente legalisado, segundo as disposições 
do artigo 133.O do regiilamento cio registo predial de 14 de maio 
de 1868 e artigo 169." do regalamento consular de 26 de no- 
vembro de 1854. 

3.O Em tudo o mais, qua~ito ao titulo, deve observar-se, nas 
mesmas condições, o disposto no artigo 77.O do regulamento do 
registo predial de 1 h de maio de 1808.O ; e quanto a pessoa qrie 
pedir o registo, o que egualincnte se aclin disposto rio artigo 149." 
do mesmo règularnerito. 

08." 

Se o registo de hypotheca por fiança, de que tracta o n.O 1.O 
do artigo 906.", pbde ser promovido pelo responsavel afiançado, 
ou unicamente pelo ministerio publico, ein vista da disposição do 
o.@ 4,O do artigo 146." do regulamento? 

Resposta 

We ser promovido pelo responsavej, porque e uma das partes 
directamente interessadas, visto ser o affiançado. O citado nu- 
mero do artigo 146.4 do regulamento não o exclue nem podia 
excluir, indica apenas quem e que, por parte da fazenda, põde 
grwóver  o registo, o que nãca impede a promoção por parte do 
mteressado. 

96.a 

Se pbde ser admittida a registo a escriptura em que devia ser 
transcripta a guia com o paganiepto do sello sem que effeciiva- 
mente esta se ache n'ella iiiserta, mas vindo juncta por appenso. 

Resposta 

Como o sêllo se mostra pago não esta w p ~ e h e n d i d a  no ar- 



tigo 986.0 do codigo civil, parir o caso de lhe ser negado registo, 
ao que não obsta a disposição do fj I .O do artigo 63.O do regula- 
mento de 4 de setembro de 1867. (Codigo civil, artigo 981.O) 

No caso do 5 unico do artigo 440." do regulamento dever8 ser 
admittida a declaração do credor? 

Resposta 

Deve, se for fundada em documento habil, nos termos do ar- 
tigo 907.O do codigo civil. 

Não são novamente respondidas as duvidas que, supposto jh 
fossem resolvidas, voltaram a ser propostas. 

Procuradoria geral da corba, 5 de agosto de 1869. - 0 pro- 
curador geral da coroa, .Toá0 Baptislu da Silva Ferrão de Car- 
valho Mártens. (D. do G., n . O  176, de 7 de agosto de 1869.) 

PORTARIA DE 2 DE OUTUBRO DE 1869 

(Inedita) 

Declara que éIda compcieiieia dos iribunaes resolver as quesiões que se suscitarem sobre 
a exiingáo da servidão de compascuo. 

Pedindo o governador civil do districto de Castello Branco que 
se lhe declare o que se deva fazer, com relação a um requeri- 
mento de varios proprietarios do povo de Monforte, que funda- 
dos no artigo 2264.O do codigo civil impugnam a posse que a 
junta de parochia. de tenipo immemorial, tem de arrendar os 
pastos e fructos das arvores das propriedades dos requerentes, 
e a que tem o povo de ali introduzir o seu gado suino para 
comer a bolota: manda Sua Majestade responder ao governador 
civil, que as questões d'esta nalureza não são do dominio da 
administração, mas do dos tribunaes judiciaes; qiie se os pro- 
prietarios se consideram com direito a eximir-se da servidão a 
que ate agora estavam sujeitos, devem deduzir esse direito pe- 
rante a justiça, não Ihes sendo licito julgar por facto proprio extincta 
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a sewidão, tanto mais que ella pbde subsistir, mesmo depois do 
codigo civil, se não for fundadd em concessão taeita, o que i jus- 
tiça compete averiguar; que portanto deve elle deferir ao reque- 
e e n t o  que se lhe devolve, nos termos acima ditos, prevenindo 
os proprietarios requerentes de que se abstenham de qualquer 
acto que altere o estado actual das cousas, emquanto o-poder 
competente não dirimir a questão, e tomando as providencias 
precisas para que a ordem se nianteiiha, e para que ninguem 
substitua pela sua vontade as decisões dos tribunaes. 

Paço, em 2 de outubro de 1869. -Duque de Lould. 
(Collecção de legislação de 1869, pag. 473.) 

PORTARIA DE 24 DE OUTUBRO DE 1869 

(Inedita) 

Suscila a applieago das dispusi~óes do artigo 22.0 os0 2." do codigo civil. 

Pedindo o governador civil do districto de Portalegre ser es- 
clarecido sobre se 6 suficiente para se recuperar a qualidade de 
cidadão portuguez, perdida por effeito da acceitação de funcções 
publicas em paiz estrangeiro, o termo assignado perante alguma 
camara municipal, em que o interessado declare, que vem esta- 
belecer o seu domicilio no reino e que deseja recobrar a quali- 
dade de portuguez: manda Sua Majestade El-Rei responder 
Aquelle magistrado que esse termo e sufficiente, quando se tra- 
cta de portuçuez que se naturalisou em paiz estrangeiro; mas 
que no caso sujeito, isto e ,  quando um pórtuguez sem licença 
do governo acceitou funcções publicas, graça, pensão ou coiide- 
coração de um goveirio estrangeiro, a qualidade de portuguez só 
póde recuperar-se por meio de graça especial do governo, como 
expressamente se diz no artigo 22." n.O 2.O do codigo civil. 

Paço, em 21 de outubro de 1869.-Duque de Lould. 
(Collec~ão de legislação de 1869, pag. 473.) 
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RESOLUÇAO DO PROCURADOR GERAL DA COROA 
DE 40 DE NOVEMBRO DE 1869 

Resohe duvidas sobre a iutelligencia do regulamento do registo predial. 

Se as disposições do artigo 3.O da lei de 30 de agosto e arti- 
go 9.O do decreto de 9 de setembro do corrente anno, têm ap- 
plicação obrigatoria aos titulos que na data da execiição da re- 
ferida lei ja estavam apreselitados a registo, e lançados rio livro 
diario da conservatoria? 

Resposta 

N5o tèm applicação, porque sendo a apresentação a registo no 
livro &alio sufficierite para determinar e assegurar direitos, não 
póde a nova disposição da lei de 30 de agosto ser-lhes extensiva, 
conforme a disposição do artigo 8 . O  do codigo civil; comprehende 
porem todos os apresentados posteriormente. 

Se as publicas fórmas dos titulos a que se refere o artigo 978.O 
do codigo civil são titulo sufficierite para ser admittido a registo 
como se fossem originaes, não estando elles em algum archivo 
publico? 

Resposta 

Não são admissiveis a registo salvo nas condiçóes prescriptas 
pelo $ unico do artigo 2501.O do codigo civil. Para a classificação 
dos documentos autlienticos deve seguir o que se acha disposto 
no artigo 2282.' e seguintes do codigo civil. 

1.' Achando-se dividido um predio ein differei~les porções em- 
pliyteuticadas (leveri1 coiisiclerar-se para o registo do dominio di- 
recto como um so  prazo, ou taritos qunritos forem as  eniphyteuses 
distinctas; 

2.O X7esta segunda hypothese devera cada porção ser tida como 
predio distincto para os effeitos do registo do indicado dominio? 
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Resposta 

1.O Devem considerar-se para o registo tantos os prazos quantos 
Hectivamente forem; 

2.O Cada prazo deve ser tido como predio distincto para os 
effeitos do registo se não se acharem comprehendidos na dispo- 
sição do artigo 114." do regulamento de 14 de maio de 1868. 

Se o conservador pQde recusar-se a receber as declarações 
complementares quando cl'ellas duvidar? 

Resposta 

POde recusal-as, se confrontando-as com os titulos as achar 
em opposição com o que nos mesmos for expresso. (Regulamento, 
artigo 83.O 5 unico.) 

1 02.a 

Pode ser admittida a registo a escriptura de um prazo reno- 
vado na vida dos antepassados do apresentante, sem que este 
prove a sua qualidade de herdeiro ou successor? 

Resposta 

POde ser admittida a registo quando pelo titulo ou por qualquer 
outro documento se mostre a qualidade de successor, nos termos 
do artigo 73.O $ 1 . O  do regulamento. 

PQde o comproprietario' fazer registar o seu direito de condo- 
minio no predio commum fazendo descrever lodo o predio? 

Resposta 

Póde, porque o direito que se regista reche sobre a totalidade 
do predio, embora não abranja todo o seu valor. (Codigo civil, ar- 
tigo 2175.O e seguintes.) 

104.a 

Se pòde ser recusado o registo de escriptura de hypotheca 



anterior I& de 1 de julho de 1867 (imposto do sêllo), que não 
foi feito em devido tempo, por não ser agora apresentada guia 
de sêllo correspondente a quantia mutuada? 

Resposta 

Não póde ser recusado o registo se tive,r sido pago o sêllo 
exigido pela lei vigente ao tempo em que a escriptura fdra feita, 
porque o sêllo de que se trata 6 devido pela escriptura e não 
pelo registo. 

IOli.a 

Se os autos de execução sbo titulo legal para o registo? 

Resposta 

Não são. (Codigo civil, artigo 278.O Regulamento, artigo 118.O) 

Pbde quem regista um predio dar-lhe nas declarações de que 
trata o artigo 107.O do regulamento o valor que entender, supe- 
rior ou inferior ao que constar do respectivo titulo? 

Resposta 

Deve cumprir a disposição do artigo 9Fi9.", n.O 4.O do codigo 
civil, segundo o qual havendo avaliação do predio sujeito a re- 
gisto 6 essa que prevalece. (Regulamento, artigo 107.O, n.O &.O) 

admissivel a registo um titulo particular sem duplicado, sendo 
archivado pelo conservador, e dando ao apresentante o certificado 
do registo? 

Resposta 

O conservador deve cumprir a disposição do artigo 983." do 
codigo civil e 77." do regulamento, nos quaes por conveniencia 
e regularidade do serviço não 6 admittida aquella excepção. 
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Pode fazer-se o cancellamento de um registo provisorio de do- 
minio directo sendo requerido pelo proprio que registou, e que 
em vez d'elle pretende fazer registo de censo eni relação a mes- 
ma propriedade? 

Resposta 

Pòde, nos termos do arligo 990.O do codigo civil, sendo a de- 
claração feita pelos interessados no primeiro registo, que na 
hypothese consultada são o directo senhorio e o emphyteuta. 

Deve admittir-se a registo o auto de penhora feita nos bens 
da herança ainda indivisa contra um dos coherdeiros? 

Resposta 

Deve. (Codigo civil, artigo 949.O, n . O  6 . O )  

Os arrestos em bens immoveis são admissiveis a registo? 

Resposta 

O arresto por ser em regra consistente em bens moveis não 
6 expressamente mencionado no codigo civil, como sujeito a re- 
gisto; se porém tiver logar sobre bens immoveis, como nos al- 
cances da fazenda, deve ser admittido a registo como procedimento 
executivo, que para a segiirança do cr8dor reche sobre a pro,prie- 
dade e a onera, como a penhora. (Codigo civil, artigo 949.') 

4 . O  Para serem admittidos a registo bens imrnobiliarios serh 
necessaria a apresentação de documento de que se acham com- 
prehendidos na matriz? 

2.O No caso afrirmativo, e não se juntando aquelle dociimento 
podera ter logar o registo provisorio? 

3.O O praso marcado no artigo 1 . O  do regulamenio de 9 de se- 
tembro do corrente anno abrange tambem a execução do artigo 9." 



do mesmo regulamento para o fim de sb passado aquelle praso 
se começar a exigir nas conservatorias a prova de que os predios 
se acham comprehendidos na matriz? 

Resposta 

1.O I;; necessario pela expressa disposição do artigo 3.O da lei 
de 30 de agosto c do regulamento de 9 de setembro passados. 

2.. Eão póde, porque o registo provisorio e acto relativo a bens 
immoz,iis, e por isso comprehendido expressamente nos artigos 
citados no riumero anterior. 

3." O praso marcado no artigo 1.O do regularnei~to de 9 de 
setenibro é limitado a concessão feita n'esse artigo, e não com- 
preheride o artigo 9.O 

Procuradoria geral da coroa, 10 de novembro de 1869.-0 pro- 
cui*ador geral da coroa, Joúo Baptista da Silva Ferrão de Car- 
valho il.1urtens. (D .  do G. ,  n . ~  257, de 1 1  de novemf ro de 1869.) 

DECRETO DE 18 DE NOVEMBRO DE 1869 

Toriia exiei~uivo, com algumas modifiraçóe~, á s  proviiieias ultramarinas o eodigo civil; e 
bem assim o regulamento do eousellio dd tntela, e do proeesso nas causas de separação, 
e o regulamento do regisio predial. 

Relatorio 

Senhor.-O artigo 9.O da carta de lei de 4 de julho de 1867 
auctorisou o governo a tornar extensivo o codigo civil ás provin- 
cias ultramarinas com as modificações exigidas pelas circumstan- 
cias especiaes d'ellas. Tem corrido o tempo e é instante hoje 
executar esta disposição legislativa, pondo termo as iricertezas 
do estado actual e í i  desegaaldade dos cidadãos de alem mar 
coiitinuarern siijeitos a uma legislação civil differente ila que vi- 
gora no continente do reino, e privadas dos beneficios que ella 
ailianca. 

Para estes se realisarem desde logo sem difficuldade cumDre 
deterininar todavia ao mesmo tempo yambem qiiaes as alteraiões 
requeridas pelas circumstancias especiaes, que importa attender 
no momento da execução do codigo em algumas das provincias 



ultramarinas. Ouviu o governo para esse fim o ajudante do pro- 
curador da coroa e fazenda juncto d'este ministerio, a com- 
missão especial nomeada para propor as reformas de maior 
.urgencia na organisação judicial, e a junta consultiva do ultramar, 
e todos os pareceres foram conformes em recommendar, que se 
deixasse em vigor a legislação, de sua natureza transitoria, que 
regula a condição dos escravos declarados livres pelo decreto de 
25 de fevereiro de 1869, que se desse effeitos civis ao matri- 
monio dos não catholicos celebrado segundo a religião dos con- 
trahentes, que se tornasse obrigatorio cm materia de registo 
predial o registo do doniinio vigente nas possessões do ultramar, 
eni virtude do codigo de credito predial, decretado em 47 de 
outubro de 1865, e que se resalvassem na India os usos e costumes 
das Novas Conquistas, Damão e Diu, em Macau os dos chinas, 
em Timor os dos indigenas, na Guine os dos gentios, denomi- 
nados grzcmetes, e em Moçambique os dos baneanes, bathiiis, e 
parses. Esta coricessáo representa o reconhecimento de uma ne- 
cessidade, que as nações mais adiantadas não hesita111 em con- 
fessar, garantindo não sO os usos e costumes dos indigenas, mas 
admittindo ate para a sua app1icac;áo tribunaes especiaes. Os 
exemplos da França são notaveis n'este sentido, tanto na Algeria, 
como rio Senegal e na Cochincliina. 
A experiencia cabe mostrar se outras modificações deverão 

ser introduzidas no codigo. Fôra util de certo adoptar desde ja 
algumas; mas, circumscripto ao uso da auctorisação da lei de 9 
de julho de 4867, o governo entendeu, que não as podia decretar, 
visto não se acharem comprehendidas rigorosamente na claiisula 
das circumstancias especiaes, unica excepção concedida para o 
ultramar. As informações das auctoridades e dos tribunaes e 
depois o exame de uma commissão permanente de jurisconsultos, 
constituida a similhança da que foi creada para o mesmo effeito 
no re-ino pelo artigo 7." da carta de lei de 1 de julho, habilitarão 
o governo para propor ao poder legislativo as alterações, que se 
provar serem riecessarias ou opportunas. 1 

As modificações, que julgo desde j i  indispensaveis, constam 
do decreto, qiie tenho a honra de submetter a approvação de 
Vossa Majestade, e justificam-se com as circumstancias especiaes 
que as dictaram. 

Secretaria de estado dos negocios da marinha e ultramar, 18  
de novembro de ,1869.- Luiz Augusto Rebello da Silva. 
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Decreto 

Tomando em consideração o relatorio do ministro e secretario de 
estado dos negocios da marinha e ultramar, e usando da auctori- 
sação, que me concede o artigo 9.O da lei de 1 de julho de 1867; 

Tendo ouvido a junta consultiva do ultramar e o conselho de 
ministros; 

Hei por bem decretar o seguinte: 
Artigo 1 . O  E tornado extensivo As provincias ultramarinas o 

codigo civil approvado pela carta de lei de 1 de julho de 1867, 
assim como os regulamentos do conselho de tutela, e causas de 
divòrcio de 1 2 d e  março de 1868, e o registo predial de 14 de 
maio do mesmo anno. 

Art. 2 . O  Tanto o codigo, como esses regulamentos, começarão 
a ter execução independentemente da publicação nos respectivos 
Boletins ofliciajes em todas as provincias ultramarinas no 1.' de 
jullio de 1870, sendo este dia reputado eguadmente o da sua 
publicação no ultramar para todos os effeitos, com as modifica- 
ções constantes d'este decreto. 

5 unico. Pelo ministerio da marinha e ultramar serão remetti- 
dos aos governadores das provincias ultramarinas exemplares do 
codigo e respectivos regulamentos, a fim de serem distribuidos 
pelos funccionarios, aos quaes 6 feita actualmente a distribuição 
dos Boletins. 

Art. 3 . O  Fica em vigor a legislação transitoria sobre as pes- 
soas dos escravos declarados livres pelo decreto de 25 de feve- 
reiro ultimo. 

Art. 4.O O casamento celebrado segundo o rito religioso dos 
contrahentes não cathoiicos produz todos os effeitos civis, que o 
codigo reconhece no casamento catholico e no civil. 

Art. 5 . O  Contiiiua sendo obrigatorio no ultramar o registo do 
dominio, como o era pelo artigo 10.O d o  codigo do credito pre- 
dial, approvado por decreto de 17 de outubro de 1865. 

Art. 6.O Todas as disposições do codigo civil, cuja execução 
depender absolutamente da existencia de repartições juridicas (I), 
ou de outras instituições, que ainda não estiverem creadas, s6 
obrigarão desde que taes institixições f~incc~ionarem. 

(1) Deverá ler-se arepartições pub2icas.1, É o que parece deduzir-se do 
artigo 4." da lei de 1 de julho de 1867, que approvou o projecto do codigo 
civil, do que este artigo foi copiado: ~Toùas as disposições do codigo civil, 
çuja execução depender absolutamente da existencia de repartições pubtzcas 
ou de ouiras instituições, que ainda não estiverem creadas, só obrigarão 
desde que taes instituições funccionarem. (Nota do edztor.) 



Ilrt. 7.' OS Boletins oficiaes das proviucias ultramarinas substi- 
tuirão a Gazeta das relações para todas as publicações a que se 
refere o codigo. 

Art. 8.O Desde que principiar a vigorar o codigo civil ficar8 
revogada toda a legislaçáo anterior, que recair nas materias 
civis, que o mesmo codigo abrange: 

5 1.O São resalvados: 
a) Na Iudia os usos e costumes das Novas Conquistas, e os 

de Damão e de Diu, colligidos 110s respectivos codigos. E no que 
se não oppozer a moral ou 8 ordem publica; 

b) Em Macau os usos e costumes dos chins nas causas da 
competeneia do procurador dos negocias sinicos; 

c) Em Timor os usos e costumes dos indigenas nas questGes 
entre elles; 

d) Na Guine os usos e costumes dos gentios denominados gru- 
metes nas questões eiitre elles; 

e) Em Moçambique os usos e costumes dos baneanes, bathias, 
parses, mouros, gentios e indigeiias nas questões entre elles. 

8 2.O Nos casos em que as partes, as quaes aproveitar a ex- 
cepção do $ 1.O, optarem de comrnum accordo pela applicação 
-do codigo civil, sera este applicado. 

8 3 . O  Os governadores das provincias ultramarinas mandarão 
immediatainente proceder por meio de pessoas competentes a 
codificação dos usos e costun~es resalvados no $j i.", e ainda não 
codificados, submettendo os respectivos projectos a approvação 
do governo. 

Art. 9.O Uma commissão de jurisconsultos ser i  encarregada 
pelo governo durante os primeiros cinco annos de execução do 
codigo civil de receber todas as representações, relatorios dos 
tribuiiaes e quaesquer observações relativameiite ao melhora- 
mento do mesino codigo e a solução das dificiildades que possam 
dar-se na execução deile. Esta commissão proporá ao go\erno 
quaesquer providencias que para o fim indicado lhe pareçam ne- 
cessarias, ou convenieittes. 

Art. 10.O O governo fara os regulamentos necessarios para a 
execução do presente decreto. 

Art. 11.' Fica revogada a legislação em contrario. 
O ministro e secretario de estado dos negocios da mal-iiiha e 

ultramar assim o tenlia entendido e faça executar. Paço, em 18 
de novembro de 1869. -REI. - Luiz Augusto Rebello da Silva. 

(D. do G., n.O 265, de 20 de novembro de 1869.) 



PORTARIA DE .26 DE NOVEMBRO DE 1869 

Banda que se proceda por eonla dos rtspeciivos proprietarios 1 demoligáo de qriaesqner 
açudes, barragens, pesqueiras, ou outras obras similhantes, abusivamente construidas 
no Tejo. 

Constando a Sua Majestade El-Rei que os proprietarios de 
varios açudes e pesqueiras, abusivamente construidas no rio 
Tejo, nos coricelhos de Castello Branco, Idanlia a Nova e Villa 
Velha do Rodam, ainda os não demoliram, apesar das intimações 
administrativas que Ihes foram feitas em virtude das ordens ex- 
pedidas por esta repartiçáo em 30 de jullio de 9867 e 29 de maio 
de 1868: ordena o mesmo augusto senhor que o chefe da 8." 
divisão de obras publicas faça, sem demora, destruir, por conta 
dos respectivos proprietarios, quaesquer açudes, pesqueiras, 
barragens, ou outras similliaiites obras que existam no mencio- 
nado rio, a montante de Villa Velha, em territorio portuguez, 
sem licença d'este ministerio, e que por qualquer forma emba- 
racem ou prejudiqiiem a navegacão ou o regimen d'aquelle rio; 
devendo requisitar do governador civil do dislricto de Castello 
Branco todo o auxilio de que carecer para prompta e immediata 
execução do que lhe 6 determinado pela presente portaria; na 
intelligencia de que para similhante fim se expedem n'esta data 
as precisas ordens ao sobredicto magistrado. 

Paço, em 26 de novenibro de 1869.- Joaquim Thomás Lobo 
d'Aaila. 

Para o chefe da 8." divisão de obras publicas. 
(D. do G., n . O  273, de 30 de novembro de 1869.) 

DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1869 

Ordeua a ereaçío de çoniervatorias privativas em todas as eomarcas do reino, em que se 
verifique que o rendimeuto dos c'molumentos excede a 400#00Q réis. 

Relatorio 

Senhor.-A lei de 1 de julho de 4863, creando conservatorias 
privativas em Lisboa e Porto, incumbiu provisoriamente o registo 



DEGRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE i869 79 

dos direitos e encargos prediaes no resto do  paiz aos administra- 
dores de concelho. Rasões de escrupulosa economia por um lado, 
e por outro justas contemplações com a modesta e precaria si- 
tuação dos magistrados administrativos, que pela creação de 
conservatorias especiaes seriam logo privados da mais valiosa 
parte dos seus proventos, determinarani aquella disposição. 

Publicou-se depois o codigo civil, e em execução do artigo 98-7.O 
d'este o regulamento de 14 de maio de 1868, no artigo %.O, de- 
terminou. que acontinuaria a haver uma conservatoria em cada 
concellio eniquanto se não podessem eslabelecer coiiservatorias 
privativas, segundo a circumscripção teriitorial, que parecesse 
mais conveniente, as quaes seriani retribiiidas sonieiite pelos 
respectivos emolumeutos». 

D'estas disposições se depreliende que só por circumstancias 
especiaes, que iiifluiram no animo do legislador, se adiou a 
creação das conservatorias privativas, qiie alias se tinham não só 
por convenientes, senão por indispeusavelmente reclamadas pelo 
novo systema de registo predial, qiie se havia instituido no paiz. 

Executou-se a lei que sujeitara a publicidade os direitos e en- 
cargos prediaes, e tão cedo se manifestaram os inconvenientes 
do estado provisorio a que se coridemnara o registo nas conser- 
vatorias de "La ordem, que de todas as partes accudirarri as re- 
clamações para que officio tão dificil e laborioso, conio o qiie 
fbra confiado aos admiiiistradores de concelho, passasse a ser 
desempenhado por funccionarios especiaes, exclusivamente de- 
pendentes do ministerio da justiça, allieios a quaesquer outros 
encargos, estranhos as vicissitudes polilicas, e só devotados ao 
cumprimento dos seus deveres. 

Eram plausiveis estas instancias. Funccionarios admirtistrativos, 
de sua natureza amoviveis, mais agentes de confiança politica, 
do que magistrados dados ao estpdo e exame de assumptos, que 
não raro levantam arduas questões de jurisprudencia, apartados 
a todos os instantes do tranquillo desempenho dos seus trabalhos 
para os variados encargos do seu transitorio officio, os admiiiis- 
tradores de concelho nem reunem frequentes vezes as habilita- 
ções requeridas para exercerem as funcções de conservadores, 
nem têin a estabilidade e o tempo indispensaveis para o duplo 
e simultaneo desempenho de tão diversos logares. 

A experiericia veiu confirmar as apprehensões que a muitos 
hspirou desde logo a differença de indole e condições das duas 
ordens de serviços, que provisoriamente se iam unir nos mesmos 
funccionarios. Onde não escassearam as habilitações e a idonei- 
dade, obstou ao estabelecimento do novo systema a instabilidade 



dos cargos administrativos e a quasi invencivel dieculdade de 
prover a um tempo ,ao cumprimento de obrigações, se não 
oppostas, ao menos inteiramente diversas. Na maior parte das 
conservatorias de 2." ordem, a carencia de habilitações e conhe- 
cimentos impreterivelmente exigidos para tão elevadas funcções, 
acabou por malograr todas as esperanças da generalisação do 
registo predial. 

Hoje pode dizer-se que 6 geral a persuasão da necessidade de 
crear ern todas as comarcas do reino conservadores especiaes 
com as necessarias condições de aptidão e saber, que possam 
exclusivamente applicar-se aos trabalhos do registo, a exemplo 
dos conservadores de Lisboa e Porto, onde aquelle serviço e 
desempenhado com louvavel regularidade. 

Tal e a iatenção do projecto de decreto que tenho a honra de 
submelter á approvaçáo de Vossa Majestade. 

E porque com a tabella actual, que regula os emolumentos das 
conservatorias, fòra impodsivel crear por uma providencia geral 
estes logares em todas as comarcas do reino, poisque esta ave- 
riguado qne os emolumentos taxados n'aquella tabella são mais 
que diminutos, e estão longe de compensar o trabalho, que são 
destinados a gratificar, tive por indispensavel propor que, em- 
quanto nCio for alterada legislativamente a mesma tabella, so 
fossem creadas conservatorias nas comarcas em que o rendimento 
dos emolumentos excedesse a 40M000 rSis. 

Eu poderia propor a Vossa Majestade a alteração da tabella, e 
n'esse caso facil me fora a creação simultanea de conservatorias 
privativas em todas as comarcas do reino. Para abonar esse 
alvitre não me faltariam precedentes. A mesma tabella, que hoje 
vigora, foi estabelecida por um simples decreto, publicado no 
uso das faculdades ordinarias, que perlencem ao poder executivo. 
Tenho porem para mim, como ponto incontroverso de doutrina 
constitucional, que a fixação de emoluinetos equivale a creação 
de impostos, e para esses so reputo competente o poder legisla- 
tivo. 

E duvidando, n'este particular, da legitimidade dos poderes, 
de que estou investido, julguei mais acertado declinar para as 
côdes o exame e reforma da tabella vigente. Talvez peccasse por 
demasiado escrupuloso; mas em taes materias antes quero ser 
arguido por timido do qiie loiivado por audaz. 

Reservando pois para mais tarde a alteração da tabella qiie 
por mesquinha na fixação dos emolumentos, não proporcionaria 
em muitas comarcas aos conservadores especiaes os suficientes 
meios de subsistencia, não podia deixar de dispor, que so se 



instituissem as conservatorias privativas quando e onde se mos- 
trasse que os rendimentos ja conhecidos bastavam a sustentação 
dos novos funccionarios. 

Como providencia transitoria pareceu-me conveniente auctorisar 
o provimento sem coricurso nas conservatorias, que forem creadas, 
dos actuaes conservadores de 2." ordem que forem bachareis, e 
tiverem um anno de bom e effectivo serviço. Não fora justo esque- 
cer os serviços j i  prestados n'este ramo de administração publica, 
e exigir novas provas de aptidão, a quem de sobejo as havia dado. 

Não resulta augmento de despeza para o estado da creação 
das conservatorias privativas, que são sustentadas pelos emolu- 
mentos. Assim i i  errios melliora~ido este importantissimo serviço 
sem acrescentar os encargos do thesouro, nem aggravar imme- 
diatamente a condição dos contribuintes. Quando a tabella for 
devidamente alterada, sera então facil a creação de conservatorias 
em todas as comarcas do reino; mas ainda n'esse caso terão que 
ser mantidas A custa dos emolumeiitos do registo. 

Pareceu-me acertado determinar, que os conservadores priva- 
tivos substituam os delegados do procurador regio nos seus im- 
pedimentos, e que estes, na aiisencia de ajudantes dos conserva- 
dores, sejam egualmerite seus substitutos nos mesmos casos. Esta 
providencia afigura-se-ine de consider.ave1 vantagem para o bom 
desempenho assim de limas como de outras d'aquellas funcçóes. 

Pelas informaçóes que me foram presentes, vim no conheci- 
mento de que poderia, sem damno do serviço, fazer-se uma 
importante reducção nas conservatorias de Lisboa e Porto, qiie 
de cinco são reduzidas a duas, uma n'aquella e outra n'esta ci- 
dade, com os ajudantes que forem indispensaveis. A economia 
que successivamente deve resultar d'esta providencia excede a 
1 1 :000#000 reis. 

As demais disposições d'este projecto de decreto são determi- 
nadas pela necessidade de pôr em execução as idéas que acabo 
de expor. Não me demoro pois na demonstração da sua utilidade, 
que de per si se evidenceia. 

Senhor, taes são os principias fundamentaes do decreto que 
venho sujeitar a approvaç3o de Vossa Majestade, e do qual deve 
provir immediatamente grande melhoramento *ao serviço do re- 
gisto predial, sem augmento da despeza do thesouro, e conside- 
ravel economia no futuro pela reducção no pessoal das conser- 
vatorias de Lisboa e Porto. Fio da experiencia a confirmação das 
minhas esperanças. 

Secretaria de estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça, 
em 17 de dezembro de 1869.-Jose Luciano de Castro. 

6 
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Attendendo ao que me representou o ministro' e secretario de 
estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça, tendo ouvido 0 
conselho de ministros, com cujã opinião me conformei; e usando 
das auctorisações concedidas ao governo no artigo 987." do CO- 
digo civil, e na lei de 23 de agosto ultimo; hei por bem dec~etar  
o seguinte : 

Artigo 1.' São creadas conservatorias privativas em todas as 
comarcas do continente do reino e ilhas adjacentes, e suppri- 
midas as actuaes conservatorias de 2." ordem. 

5 1 .O  Havera em cada comarca uma çonservatoria, com a sede 
na cidade ou villa que for cabeça da mesma comarca. 

5 2 . O  Nos julgados muito distantes da cabeça da comarca po- 
derá haver uma conservatoria privativa, se o movimento do re- 
gisto o permittir. 

Art. 2.' As conservatorias privativas de Lisboa e Porto ficam 
reduzidas a uma para cada çomarca, conipostas dos districtos 
criminaes respectivos. 

Art. 3.' Os livros, e os documentos archivados ou apresentados 
para registo, pertencentes as conservatorias supprimidas, passarão 
por inventario para a conservatoria da respectiva comarca. 

Art. 4 . O  A casa e mobilia das conservatorias serão fornecidas 
pelas camaras municipaes da cabeça da comarca. 

Art. 5 O Para o desempeniio do serviço de cada conservatoria 
havera um conservador e os amanuenses que forem precisos, nos 
termos do artigo 10.O do decreto de 14 de maio de 1868. 

,!j 1.' Nas comarcas de Lisboa e Porto havera tres ajudantes, 
ou mais, se forem necessarios. 

5 "L0 Nas outras comarcas havera um ajudante, quando o re- 
queira o conservador e se mostrar necessario. 

Art. 6.' Os logares de conservadores serão provitios, pelo 
ministerio dos negocios ecclesiasticos e de justiça, em bachareis 
formados em direito, precedendo concurso nos termos legaes. 

Art. 7.O Os ajudantes dos conservadores serão por elles pro: 
postos e approvados pelo governo, precedendo informação dos 
respectivos juiz de direito e delegado do procurador regio, com 
relação a sua idoneidade. 

3 unico. Os conservadores são responsaveis pelos seus aju- 
dantes, e os poderão despedir quando tenham perdido a sua 
confiança, ou d'elles jB não carecerem, levando tudo ao conheci- 
mento do governo por meio do respectivo procurador regio. 
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Art. 8 . O  Nas comarcas onde não houver ajudantes do conser- 
vador, sera este substituido nos seus impedimentos temporarios 
pelo delegado do procurador regio, e no impedimento d'este, 
pelo respectivo administrador do concelho. 

5 unico. Os delegados do procurador regio serão, nos seus 
impedimentos, substituidos pelos conservadores e na falta d'estes 
pela forma actualmente usada. 

Art. 9." Os conservadores não vencem ordenado pago pelo 
estado, mas recebem os emolumentos, em conformidade da 
tabella annexa ao decreto de 14 de maio de 1868. 

Art. 10.O Ficam a cargo dos conservadores os vencimentos 
dos ajudantes e amanuerises, bem como a compra dos livros e 
mais despezas das conservatorias, exceptuando as de casa e 
mobilia. 

Art. 1 1 . O  Os conservadores poderão accumular o exercicio das 
suas funcções com as de tabellião de notas. 

Disposições transitorias 

Art. i 2 . O  Para os logares de conservador privativo de Lisboa 
e Porto poderão ser despachados, a requerimento seu e sem 
novo concurso, os actuaes ajudantes dos conservadores privalivos, 
e os bacliareis formados em direito, que tiverem dois annos de 
bom e effectivo serviço como conservadores de 2.a ordem. 

§ 1 .O Para conservadores privativos das coinarcas f6ra de Lisboa 
e Porto poderão ser despachados, sem concurso e a requerimento 
seu : 

I. Os actuaes conservadores de Lisboa e Porto; 
11. Os actuaes ajudantes d'aquelles conservadores; 
111. Os actuaes conservadores de 2." ordem, que forem ba- 

chareis formados ern direito, e tiverem um anno de bom e effe- 
ctivo serviço n'aquella qualidade. 

$ 2." Para os effeitos d'este artigo é concedido o praso de 
trinta dias, contados da publicação do presente decreto, a fim de 
se receberem na secretaria de estado dos negocios ecclesiasticos 
e de jiistiça os requerimentos dos pretendentes. 

Art. 13." Ficam subsistindo as actuaes conservalorias priva- 
tivas de Lisboa e Porto, bem como o seu pessoal e respectivo 
vencimento ; não podendo ser providos os lngares de conservador 
ou de ajudante que, forem vagando, ate se realisar o quadro 
fixado n'este decreto, pelo modo e nos termos que OpPortuna- 
mente se determinarem. 



84 LGGISLAÇAO COMPLEMENTAR DO CODIGO CIVIL PORTUGUEZ 

Art. 14.O Sã0 applicaveis as conservatorias privativas e ao 
pessoal respectivo as disposições do decreto de 14 de maio de 
1868, em tudo quanto não for alterado pelo presente decreto. 

Art. 15." As disposições d'este decreto ir-se-hão realisando á 
medida que se verifique, obtidas as convenientes informações, 
que o rendimento das conservatorias nas comarcas e superior a 
400d000 reis. 

Art. 16.O Fica revogada a legislação em contrario. 
Os ministros e secretarios de estado dos negocios do reino e 

dos negocios ecclesiasticos e de justiça assim o tenham entendido 
e façam executar. Paço da Ajuda, em 17 de dezembro de 1869. 
-REI. - Duque de- Lould - Jose Lucianó de Castro. 

(D.  do G., n . O  290, de 21 de dezembro de 1869.) 

DECRETO DE 3 DE HARÇO DE 1870 

Proroga até o dia 2 2  de maqo de 4 8 7 4  o praso para o registo dos onus reaes de ser- 
vidao e quinhão, e para a exigencia dos fóros, a que se refere o artigo i 695." do 
eodigo civil. (D.  do G., n . ~  50, de 5 de março de 1870.) 

DECRETO DE 17 DE MARÇO DE 1870 

Proroga até 2 2  de margo de 4 8 7 4  o praso para o registo das hypoihecas de qne traclam 
os artigos iOOO.O e 4 019." do codigo cibil. 

(D.  do G., n . O  68, de 19 de março de 1870.) 
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DECRETO DE 28 DE ABRIL DE 4870 

Approva o regulamento do regislo predial d'esia mesma daia. 

Tendo sido creadas por decreto de 17 de dezembro de 1869 
conservatorias privativas do registo predial em todas as mmarcas 
do continente do reino e ilhas adjacenles, onde se prove que os 
emolumentos annuaes das conservatorias de segunda ordem ex- 
cedem a quantia de 4006000 reis; e sendo portanto necessario, 
que ao decreto de msie $8 W, ~fae-  @ie ta- 
gisto, se façam as alterações que o novo serviço exigir, e ainda 
as que a ekperiencid tiver mostrado indispensaveis: hei por bem, 
tendo em vista o que dispõem o ,$ 12.O do artigo 75.O da carta 
constitucional da monarchia, o artigo 8 . O  da lei de 1 de julh_obe. 
1 8 a e  o artigo 987." do codigo civil, que faz parte da inesma 
%, approvar o regulamento que faz parte do presente decreto, 
e baixa assignado pelo ministro e secretario de estado dos nego- 
cios ecclesiasticos e de justiça. - 

Os ministros e secretarios de estado dos negocios ecclesiasticos 
e de justiça, dos negociosjdo reino, dos negocios da fazenda, e 
dos negocios das obras publicas, commercio e insdustria, assim 
o tenham intendido e façam executar. Paço, em 28 de abril de 
1870. - REI. -Duque de Lould - Josd Lueiano de Castro - An- 
selmo Jose Braamcamp - Joaquim Thomás Lobo d'Avila.. 

Regulamento do registo predial 

TITULO I 

Da orgmisação das conservatorias privativas 
e dos respectivos funccionarios 

Artigo 4 . O  O registo predial sera feito em conformidade das 
disposições do codigo civil, das do decreto de 17  de dezembro 
de 1869, e dàs d'este regtilamento. 

Art. 2.O Haverá em cada comarca do continente do reino e 



Jhas adjacentes uma conservatoria privativa com a sede na ca- 
beça da mesma comarca. 

9" 1.' Nas povoações das ilhas adjacentes, em que não houver 
meios faceis e regulares de transporte para a cabeça da comarca, 
e nos julgados do reino muito distantes d'ella, podera haver coa- 
servarorias privativas, se o justificar o movimento do registo do 
julgado, e for grande a accumulação do serviço na conservatoria 
da comarca. 

§ 2 . O  As conservatorias privativas de Lisboa e Porto ficam re- 
duzidas a uma paca cada comarca. Continuam comtudo a sub. 
sistir as actuaes, emquanto não se realisar o quadro fixado no 
decreto de 17 de dezembro de 1869, pelo modo determinado 
nas disposições transitorias d'este regulainento. 

Art. 3.' Na cidade do Funchal havera ' duas conservatorias. 
Uma ser& composta da area da comarca oriental, e abrangera 
todo o concelho do Funchal, e a outra compor-se-ha dos restantes 
c;oiicelhos da comarca occiclental. 

Art. 4.' Cada uma das conservatorias do reino e ilhas adja- 
centes terá um conservador privativo, um ajudante se forneces- 
sario, e os amanuenses precisos para o bom desempenho do ser- 
viço do registo. 

,$ unico. Nas conservatorias de Lisboa e Porto havera um con- 
servador, ate tres ajudantes, e os amanueiises necessarios, salvo 
o que vae regulado nas disposições transitorias. 

Art. 5 . O  Os logares de conservador serão providos pelo minis- 
terio da justiça em hachareis forniados em direito por meio de 
concurso, nos termos c10 decreto de 27 de janeiro de 1870. 

§ unico. Exceptuam-se os primeiros despachos para as novas 
conservatorias privativas, na conformidade do artigo 42." do de- 
creto de 47 de dezembro de 1869. 

Art. 6 . O  Os ajudantes serão propostos pelos conservadores, e 
approvados pelo governo, precedendo informação do presidente 
da respectiva relação e do procurador regio nas sedes das relações, 
e do juiz de direito c delegado do procurador regio nas outras 
comarcas. 

Art. 7.' Os ajudantes dos conservadores fazem as vezes d'estes 
durante os seus impedimentos, e desempenham cumulativamente 
com os mesmos conservadores os actos de serviço do registo, 
scgiindo as indicações que estes Ihes derem. 

Art. 8.' Os conservadores e seus ajudantes, alem das penas 
em que possam incorrer, são responsaveis pela indemnisação dos 
prejuizos, que causarem no exercicio de suas attribuiçòes, ou 
seja a fazenda nacional ou aos particulares. 
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Art. 9.9 Alem da responsabilidade pessoal dos ajudantes, são 
os conservadores civil e subsidiariamente responsaveis por elles, 
e os poderão despedir, quando tenham perdido a sua confiança, 
ou d'elles ja não carecerem, levando liido ao conhecimento do 
governo por intermedio do respectivo procurador regio. 

Art. 1 0 . O  Os amanuenses são da privativa escolha e nomeação 
do conservador, que responde por elles como propostos seus, e 
póde livremente despedil-os ou suspendel-os. 

$ unico. O ajudante só podera suspender os amanuenses, 
quando substituir o conservador nos seus impedimentos, ou du- 
rante a vacatura do logar. 

Art. 11." Os conservadores não vencem ordenado, mas rece- 
bem os emolumentos constantes da respectiva tabella com o en- 
cargo de pagarem toda a despeza da conservatoria, á excepção 
da casa e mobilia. 

§ unico. Os ajudantes e amanupnses serão retribuidos segundo 
o contrato feito entre elles e o conservador. 

Art. 12.O As camaras municipaes da cabeça da comarca ou do 
julgado, onde estiver a sede da conservatoria, satisfarão aos 
conservadores, e de accordo com elles, a importnncia da mobilia 
e da renda da casa. 

Art. i3.O Os conservadores são subordinados ao conselheiro 
procurador geral da coroa, e immediatamente aos procuradores 
regios das respectivas relações. Por intervenção d'estes rriagistrados 
receberão as ordeiis do governo relativas ao exercicio de suas 
funcções. 

Art. 1 4 . O  Os conservadores approvados em concurso de provas 
publicas, e os que tiverem as habilitações necessarias para ser 
nomeados delegados do procurador regio, são candidatos legaes 
i magistatura judicial; e podem ser transferidos, a requerimento 
seu, de umas para outras conservatorias. 

$ unico. Os conservadores e seus ajudantes despachados, por 
decretos de 10 de novembro de ,1868 e 19 de janeiro de 1865, 
tambem são candidatos legaes A magistratura júdicial. 

Art. 15.O Quando os conservadores, durante o exercicio de 
suas funcções, se impossibilitarem de servir, poderão ter um 
ajudante permanente, que em tudo os substitua, e com quem 
repartam os emoliimentos da conservatoria pela fórma que entre 
si combinarem. 

Art. 16.' Aos conservadores incumbe a guarda e conservação 
de todos os livros, e demais documentos pertencentes i conser- 
vatoria. 

.$ unico. Os livros de registo não saírão da conservatoria por 
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motivo ou pretexto algtim, salvos os casos de remoção por força 
maior, como de incendio, inundação, guerra, sedição, ou outros 
similhantes. Todas as diligencias judiciaes ou extrajudiciaes, que 
exijam 9 apresentação dos livros de registo, effectuar-se-hão na 
mesma conservatoria. 

Art. 17.' Os conservadores e seus ajudantes, tanto nas certi- 
dões e certificados, que passarem, como nas declarações escriptas 
relativas a objectos de sua competencia, são considerados como 
officiaes que têm f6 publica em juizo., 

Art. 18.' Os conservadoi.es podem, oiividos previamente, ser 
suspensos ou demittidos pelo governo, quando commetterem fal- 
tas, que dêem motivo a este procedimento. 

$ unico. Os conservadores poderão ser transferidos por conve- 
niencia de serviço de umas para outras conser.vatorias. 

Art. 19.' Nas comarcas, onde não houver ajudante do conser- 
vador, será este substituido nos seús impedimentos temporarios 
pelo delegado do procurador regio, e no impedimento d'este pelo 
respectivo administrador do concelho. 

3 unico. Os delegados do procurador regio serão nos seus im- 
pedimentos substituidos pelos conservadores, e, na falta d'estes, 
pela .fÓnia actualmente usada, 

Art: 20.O Os conservadores e seus ajudantes são dispensados 
de quaesquer outras funcções ou encarges publicas, aUm ,das 
attribuições determinadas n'este regulamento. 

Art. 2i.O Os conservadores podem cõrresponder-se com todas 
as auctoridades; e estas Ihes prestarão qualquer auxilio, que a 
bem do serviço publico reclamarem. 

Art. 22." Os conservadores accumularão, querendo, e quando 
Ih'o permittir o serviço do registo, que sera sempre preferido, 
as funcções de tabelliio de notas nas respectivas comarcas; pre- 
cedendo sempre auctorisação do governo, què lhes sera concedida, 
havidas as competentes informações. 

5 unico. O governo poderh fazer cessar a faculdade da accu- 
mulação,-ouvindo previamente o conservador, quando este deixar 
atrazar o serviço do registo, por- se dedicar mais as funcções de 
tabellião. 

Art. 23.' Verificando-se a vacatura daconservatoria por trans- 
ferencia, demissão, despacho judiciario, ou qualquer outro, o 
conservador não poderá desamparar as suas funcções, antes que 
d'ellas tome conta o seu substituto legal, ou o conservador despa- 
chado de novo, ficando no caso contrario responsavel por perdas 
e damnos. 

5 unico. O conservador despachado de novo deverá assegurar- 
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se, ap entrar no exercicio do seu' cargo, dá existencia real de 
todos os livros do registo, indices ou repertorios, massos de do- 
cumentos do archivo e titulos apresentados pára registo; e de 
tudo se far8 o competente inventario, assistindo a elle e assi- 
gnando-o o respectivo mgistrado do ministeri'o publico. 

Art. 24." Os ajudantes que durante dois annos tiverem pres- 
tado bom serviço, attestado oficialmente pelos respectivos con- 
servadores, serão, em egualdade de circumstancias, preferidos 

' 

para qualquer outro cargo publico; e quando forem bachareis 
formados em direito, e approvados por concurso, serão especial- 
mente preferidos para os Jogares, que vagarem de conserva- 
dores. 

Art. 25.' Os amanuenses que não desmerecerem a -confiança 
dos conservadores por espaço de cinco annos, e tiverem mos- 
trado assiduidade, intelligencia e -  probidade, terão preferencia 
em egualdade de circumstancias com os demais concorrentes, e 
satisfeitos todos os reqiiisitos e condições das leis e regulamen- 
tos, para serern providos nos differentes cargos publicos do es- 
tado. 

unico. Para gkarem d'este direito de preferencia devem 
ter por si informações de .merecimento e serviço distincto, da- 
das officialmente, e nunca em attestado, ao governo pelos res- 
pectiv'os conservadores. 

Art. 26.' O governo, quando o júlgar converiiente, mandar8 
inspeccionar as conservatorias por outros conservadores, ou por 
empregados da sua confiança, dando-lhes, quando seja preciso, 
ajudas de custo para despezas de jornada. 

Art. 27.O Dentro dos primeiros quinze dias do mez de janeiro 
remeiterão os conservadores ao procurador regio, nos ter- 

. mos do modelo K, um mappa do movimento da conservatoria 
durante o ultimo anno, acompanhando-o com um relatorio em 
que exponham todas as considerações tendentes ao aperfeiçoa- 
mento do serviço do registo. 
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TITULO I1 

Dos livros de registo 

CAPITULO I 

Dos requisitos e legalisaçáo dos livros de registo 

Art. 28.O Deve haver em todas as conservatorias do reino e 
ilhas adjacentes os seguintes livros destinados ao serviço do re- 
gisto predial, uniformes, riscados e pautados conforme os mo- 
delos que vão juntos a este regulamento: 

1.' Diario (modelo A);  
2 . O  Livro de descripções prediaes (nrodelo B); 
3.O Livro de inscripções diversas (modelo F); 
4.O Livro de Iiypothecas (modelo C); 
5." Livro de transmissões (modelo G);  
6.O Indice real (modelo D); 
7.O Indice pessoal (modelo E). 
S 1 . O  O Irvro indicado no n.O 1.O e destinado á nota dos re- 

querimentos para certidões, á dos titulos apresentados em cada 
dia para o registo, e a dos livros e folhas onde o registo se fez. 

3 2.O O livro indicado no n.O 2.O e desti~iado a descripção dos 
predios pela primeira vez submettidos a registo e aos addicio- 
namentos, divisões, ou outras modificações que posteriormente 
occorrerem nos predios j;i descriptos. 

5 3.O O livro indicado no n.O 3." e destinado a inscripção de 
todos os factos mencionados 110 artigo 9/19." do codigo civil, A 
excepção das hypothecas e transmissões. 

§ 4.' O livro indicado no ri.' 4.' é destinado so a inscripção 
das hypothecas. 

$ 5." O livro indicado'no n.O 5.O e destinado ás transmissões 
de propriedade immovel e de direitos prediaes, quando ellas se 
tiverem effectuado, por qualquer modo adrnittido em direito, cle- 
pois de  4 de abril de 1867. 

,$ 6.O O indice real mencionado no n.O 6.' é destinado á incli- 
caçáo, por freguezias, dos predios descriptos. 

5 7.' O indice pessoal mencionado no n.O 7." é destinado a 
indicação, pelas letras do alphabeto, dos nornes dos possuidores 
dos predios e das pessoas inscriptas passivamente nos registos. 
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Art. 292 Cada um dos livros mencionados nos n.OS I.", 2.O, 
3.O, 4." e 5.O do artigo anlecedente deve ter quatrocentas pa- 
ginas. Os indices mencionados nos n.OqeO e 7.O do mesmo ar- 
tigo terão cada um duzentas paginas. 

3 unico. Será sellado unicamente o livro das hypothecas. 
Art. 30.' Os livros e indices de que trata este titulo serão 

apresentados previamente pelos conservadores ao juiz de di- 
reito da respectiva comarca para que sejani por elle, ou por 
pessoa a @em der commissão, numeradas e riibricadas as fo- 
llias, e depois laiiçados por um dos escrivães do juizo na pri- 
meira pagiiia um termo de abertura e outro de encerramento 
na ultima, sendo referendados ambos os termos pelo juiz de 
direito. 

g 4.' Se, depois de começada esta numeração e rubrica, o 
juiz de direito não as poder concluir, continual-as-ha quem o 
substiliiir legalmente, ou a pessoa a quem este der commissão, 
e o escrivão mencionará essa circumstancia no lermo do encer- 
ramento. 

Sj 2.O Estas rubricas, numeração, termos e assignaturas, far- 
se-hão gratuitameiile. 

5 3.O Nas comarcas de Lisboa e ~ o r t o  serão os actos de que 
trata este artigo pratica(los pelos jiiizes criminaes. 

Art. 31.' A primeira pagiiia do diario immediata A do ternio 
de abertura, e as seçuiutes, serão cortadas na parte superior 
por linhas l~orisontaes, ficando entre ellas o espaço suficiente 
para a indicação do titulo do livro e para a do anno em que se 
faz o serviço. O resto da pagina será cortado por linhas perpen- 
diculares, formando espaços para a indicação do nuriiero de or- 
dem da apresentação, do mez e dia d'esta, do nome do apre- 
sentanle por si ou por outrem, da qualificação externa do titulo 
e para a rubrica do co:iservador e referencia ao registo. 

$ UIL~CO. Uma lirilia hoi.isorita1 se passará immediatamente por 
baixo do encerramerito com que deve terminar n'este livro O ser- 
viço de cada dia. 

Art. 32.O O livro das descripções, modelo B, será de grande 
forniato, e, depois da primeira pagina destinada ao termo de 
abertura, lião de ser todas as outras cortadas no alto por linhas 
liorisoiitaes, ficando espaços para em um d'elles se lançar o ti- 
tulo do livro, e n'outro a designação do fiiii a que se destinam 
as suas columnas. 

5 1.O Cada uma das paginas do livro B será cortada por uma 
linha perpendicular, formando dois espaços, dos quaes, 0 pri- 
meiro, destinado ás descripções prediaes, abranja tres quartos 
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de largura da pagina, e o segundo, para as cotas de referencia, 
o quarto restante. 

5 9.' O numero de ordem da descripção será lançado no alto 
da primeira columna. Concluida e assignada a descripção. ficará 
o resto da pagina para os averbamentos, nos termos do arli- 
go 106.", mas de modo que 'a descripção seguinte comece logo 
no alto da pagina immediata, sem ficarem folhas em branco. 

5 3.' A ligação das descripções com as inscripções diversas, 
com as hypothecarias e com as transmissões, far-se-ha na se- 
gunda columna por meio de cotas de referencia. 

Art. 33.O Todas as declarações que forem precisas, como re- 
ctificação ou emenda, e as que por factos supervementes altera- 
rem as condições caracteristicas da descripção predial e as am- 
pliarem ou modificarem, lançar-se-hão por averbainento em 
seguida a respectiva descripção do liyro B, por ordem succes- 
siva de datas, e em numeros correlativos ao da descripçáo. 

3 unico. Eão havendo ja espaço ria columna das descripçóes 
para se lançar o averbamento, continuar-se-ha no livro da mes- 
ma classe, em seguida a ultiina descripção e com remissão re- 
ciproca, na conformidade dos modelos annexos a este regula- 
mento. 

Art. 34.O 0 s  livros de inscripções diversas e transmissões, 
moaelos F e G, serão tambem de grande forinato e cortados 
horisontalmente ao alto da pagina como o livro B. 

Q 1 . O  Do alto da pagina i extremidade se passara uma linha 
perpendicular, formando dois espaços, dos quaes o primeiro, des- 
tinado as inscripções no livro F e as transmissões no livro G,  
abranja tres quintos da largura da pagina; e o segundo, para os 
averbamenios, .os dois quintos restantes. 

$ 2 . O  Por baixo de cada inscripção nos livros respectivos se 
passará uma linha horisontal, continuando-se depois d'ella as 
seguintes inscripções com o seu numero de ordem privativo e 
permanente pela orde~m chronologica da apresentação, sem me- 
diar espaço algum em branco. 

Art. 3 5 . O  O livro das hypothecas, modelo C, tambem de grande 
formato, sera, como os modelos F e G, cortado no alto da pagina 
por linhas horisontaes, e do alto a extremidade por uma linha 
perpendicular, formando dois espaços para o mesmo fim, porem 
com as seguintes modificações : 

4." A columna destinada as inscripções hypothecarias compre- 
henderá metade da largura da pagina, e a destinada aos aver- 
bamentos a outra metade; 

2." No alto da primeifa columna haverá mais quatro espaços 
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em branco para a.designação do anno, mez e dia, e do numero 
de ordem do dia em que se apresentou o titulo para registo ; 

3.* NO alto da segunda columna haverá tres espaços des- 
tinados para o anno, mez e dia em que se requereu o aver- 
bamento. 

t, unico. Por baixo da ultima inscripção hypothecaria se pas- 
sarão duas linhas horisontaes, formando os mesmos quatr6 es- 
paços para a designação da data em que se requereu o registo 
seguinle, e para o numero de ordem tio dia. O mesmo se pra- 
ticara por baixo de cada um dos averbamentos, formando os 
tres espaços -respectivos. 

Art. 36.' Os averba~nentos As inscripções, tanto nos livros F 
e G, como no livro C, serão lançados na columna respectiva em 
numcros seguidos e correlativos ao da inscripçáo. Se n'essa co- 
lumna faltar espaço para se concluir o' averbamento, continuar- 
se-lia na columna das inscripções nos livros da mesma classe, 
em seguida a ultima e com referencia reciproca. 

Art. 37.' Haverá para cada uma das freguezias de que se 
eompõe a conservatoria um indice real. 

5 unico. As paginas do iridice real serão corladas por lintias 
horisontaes e perpendiculares para conter, alem do titulo e fre- 
guezia: 

1 . O  O numero de ordem da indicação ou o numero seguido 
dos predios de cada freguezia; 
2: 0 numero de ordem da descripção, livro e pagina; 
3 . O  A natiireza, qualidade, alteração e outros elementos de 

identificação do predio; 
4 . O  O seu valor; 
5.' O nome do possuidor. 
Art, 38.' Haverá em cada conservatoria dez indices pessoaes, 

sendo o primeiro destinado á letra A, o segundo ás letras B e 
C, o terceiro as letras D e E, o quarto ás Ieti3as F e G, o quinto 
as letras H e I, o sexto a letra J, o setimo as letras K e L, o 
oitavo a letra M, o nono as letras N, O, P, Q e R, e o decimo 
6s restantes letras do alphabeto. 

3 1,"s paginas do livro do indice pessoal serão tarnbem 
cortadas por linhas horisontaes e perpendiculares para conter, 
alem do titulo e letra do alphabeto: 

1 . O  Os numeros de ordem das pessoas besipadas sob R.' 2; 
2.' Os nomes, pronomes e appellidos, dos possuidores dos 

predios, e das pessoas inscriptas passivamente nos registos; 
3." Profissão e domicilio; 
4 . O  Referencia ao competente livro ou livra, e folhas do registo, 
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3 2.' Se na mesma inscripção predial ou hypothecaria figurar 
passivamente mais de uma pessoa, o nome de cada uma sera 
lançado no indice pessoal com referencia a essa inscripção. 

3 3.' Se o nome das pessoas inscriptas passiva~ente já estiver 
no indice pessoal, se addicionará a esse nome o livro e folhas, 
em que fica a nova inscripção. 

5 4.' Quando o nome do possuidor rlos predios não figurar 
passivamente no registo, sera em todo o caso levado ao indice 
pessoal com referencia somente a descripção ou descripções 
prediaes. 

Art. 39.' Alem dos indices pessoaes mencionados no artigo 
antecedente, o conservador organisará, ao menos pelas duas 
primeiras iniciaes de cada nome, um indice pessoal subsidiario 
e remissivo iqiielles. 

Art. 40.' Enlre uma indicação real ou pessoal e a sua im- 
mediata se deixara sempre um espaço em branco, que se mar- 
cara por uma linha horisontal. 

unico. Se a columiia destinada aos possuidores no indice 
real vier a preencher-se com os nomes dos novos adquirentes, e 
a destinada As referencias dos registos no indice pessoal vier a 
preencher-se com a nota das novas inscripções, repetir-se-ha a 
indicação da descripção ou a do nome, nos livros da mesma classe, 
em seguida ultima indicação; mas conservando o mesmo nu- 
mero de ordem que tinlia no indice anterior, e averbando-se 
n'elle o transporte. 

Art. 41.' A impressão e encadernação dos livros, ate hoje a 
cargo do ministerio da jiistiça, passa para as attribuiçóes dos 
conservadores, que os comprarão ou mantlarão f'izer á sua custa, 
segundo os respectivos modelos. 

3 i.O Nas conservatorias de Lisboa e Porto, emquanlo subsis- 
tir a actual organisação transitoria, os conservadores serao en- 
carregados da impressão e encadernação ou compra dos livros, 
quando os haja a venda, sendo as despezas pagas pelo ministc- 
rio da justiça, do modo que o governo indicara. 

3 2." Emquanto se não esgotar a edição dos livros que exis- 
tem no arcliivo do ministerie da justiça etno das procuradorias 
regias, continiiarh o governo a distribuil-os ás differentes conser- 
vatorias do reino, indemnisando-se do custo d'elles pelo modo que 
julgar mais convenienle. 
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CAPITULO I1 

Do modo de aproveitar os livros jB impressos, harmonisando-os 
quanto possivel, com OS modelos d'este regulamento 

Art. 42.O Em cada uma das paginas dos livros F e G riscar- 
se-hão as palavras aeferencia aos outros livrosr, e se escreverão 
os averbameritos nas duas ultimas columnas sem ter em conta a 
linha perpendicular que as separa. 

Art. 43.O Nos livros das Iiypothecas, modelo C, feitos segundo 
o regulamento de 4 de agosto de 1864, unicos impressos, riscar- 
se-ha na tei'ceira çolumna a palavra uannotaçóesv, substituindo-a 
pela palavra aaverbarnentor. Continuarão os averbamentos a lan- 
çar-se na segunda columna, e quando esta acabar se  lançarão na 
terceira. 

Art. 44.O Nos indices reaes, modelo D, aproveitar-se-hão as 
tres ultimas columnas destinadas ao nome do,possuidor, data da 
indicação e annotações supervenientes, a fim de no respectivo 
espaço, e sem ter em conta as linhas perpendiculares de sepa- 
ração, se lançarem somente os nomes dos possuidores. 

5 unico. Nos dois respectivos espaços riscar-se-hão com um 
traço de tinta as palavras udata da indicação, annotaçóes super- 
venientesa . 

Art. 45.O No indíce pessoal, modelo E, riscar-se-hão na pri- 
meira columna as pa la~ras  <activa ous addicionando-se-lhe ce 
dos possuidores do predior. As tres ultimas columnas serão 
destinadas a referencia aos livros delregisto, sem ter em conta 
as linhas perpendiculares que as separam, trancando-se as pala- 
vras areferencia aos nomes correlativosa e aannotaçóes e can- 
cellaçõesa . 

CAPITULO 111 

Da reforma dos livros, que vierem a perder-se 

Art. 46.O Se os livros de registo se inutilisarem, ou descami- 
nharem por incendio, roubo, ou por qualquer outro caso, se 
procedera com intervenção do minislerio publico a sua reforma, 
em presença dos livros que porvenlura se conservarem, dos 
certificados ou certidões em poder dos interessados, e dos titu- 
10s e declarações que estes apresentarem. 

$ unico. Esta forma sera feita sem prejuizo nem interrupção 



d o  serviço regular da conservatoria e em Iivros differentes dos 
destinados para este serviço, comtanto que se náo dupliquem as 
descripções prediaes. 

Art. 4 7 . O  Na reforma dos livros, seja quaI for a causa da sua 
perda, observar-se-ha o processo seguinte: 

1.' Por solicitação do ministerio publico se afixarão editaes 
chamando os interessados para no praso de sessenta dias apre- 
sentarem na conservatoria, alem de quaesquer declarações, os 
certificados, certidões e titulos relativos hs descripções e inscri- 
pções feitas nos livros perdidos, declarando-se nos editaes o pe- 
riodo dentro do qual taes descripções e inscripções se fizeram. 

2 . O  Alem dos editaes se fará egual convocação na folha oficial 
do governo e jornaes da localidade em tres numeros seguidos, 
contando-se o praso de  sessenta dias desde a publicação do ul- 
timo Cesses annuncios. 

3 . O  Findo o praso, o conservador, em vista dos documentos 
que os interessados lhe apresentarem, e dos livros que porven- 
tura ainda se conservarem, organisarh uma relação das descri- 
cripções, e outra das inscripções diversas, das hypothecas e das 
transmissões. Em seguida se fará nova convocação edita1 e com 
annuncios para os interessados virem, no praso de trinta dias, 
examinar aquellas relações e deduzir a respeito d'ellas qualquer 
reclamação acerca da ordem das inscripções ahi mencionadas. 

4 . O  Se houver reclamação, será o processo d'esta remettido ao 
juiz de direito da comarca, para que, distribuido por fora da au- 
diencia. e ouvidos os interessados e o ministerio publico em de- 
terminado praso, profira decisão, da qiial somente se poderi 
aggravar para a relação do districto, não havendo recurso do 
accordão d'esta. 

Art. 4 8 . O  Quando, findos os prasos indicados no artigo ante- 
cedente, pretenda qualquer fazer lançar alguma inscripção rio 
livro reformado, como pertencente ao mesmo, só o podera con- 
seguir por meio da acção ordinaria contra aquelles a quem en- 
tenda dever preferir, ercom tanto que n'ella prove justo impedi- 
mento para concorrer durante aquelles prasos. 

$ unico. Proferida e passada em julgado a sentença que 
mandar fazer a inscripção, esta se lançara no livro corrente, 
declarando-se no contexto do registo quaes as inscripções que 
precede no livro reformado. 

Art. 4 9 . O  As descripções feitas no livro correute nunca se 
repetirão no livro reformado, e vice-versa; porem na columna 
das referencias aos outros livros declarar-se-ha expressamente 
em qual das classes, reformadas ou correntes, fica a inscri- 



pção. Assim, quando a cota de referencia do livro B reformado 
se referir aos livros correntes, dir-se-ha ~] iv .  C-2.O corr. a fl., 
liv. G corr. a fl., liv. F corr. a f l . ~ ;  e quando pelo contrario a 
cota de referencia do livro B corrente se referir aos livros refor- 
mados, escrever-se-lia ((liv. C-2.O ref. a fl., e t c . ~ .  

$' unico. Similliantemente se  procedera no lançamento nos in- 
dices reaes. 

TITULO 111 

Do serviço das conservatorias 

Art. 50.O O serviço nas conservatorias começara pelas nove 
Iioras da manhã e terminara as tres da tarde nos mezes de 
abril a outubro, e nos restantes mezes começara as dez horas 
da manhã até as quatro da tarde, em todos os dias não fe- 
riados. 

.$ unico. São feriados sbmente os domingos e dias sanctificados, 
os do carnaval, e quinta e sexta feira santa. 

Art. 51.' Todos os actos resultantes de titulos apresentados 
em dias feriados,'e antes ou depois das horas fixadas no ar- 
tigo 50.", são nullos, e os conservadores responsaveis por perdas 
e damnos, alem das penas estabelecidas no codigo penal para o 
caso de haver falsidade. 

Art. 52.' Nas conservatorias durante as horas de serviço, 
estarão sempre presentes os conservadores, ou quem legalmente 
os representar. 

Art. 53.' Os titulos para o registo serão apresentados em du- 
plicado ao coi~servador, excepto se o original ou copia authentrca 
existir com permanencia em algum archivo ou cartorio publico, 
ou se o registante não requerer a restituição d'elles. 

$ 4 . O  Verificada a identidade do apresentante, o conservador, 
sem fazer exame nem reparo algum sobre os documentos, to- 
mari  no diario nota de apresentação, a qual reproduzira nos 
titulos, incluindo os duplicados. A apresentação no diario será 
rubricada pelo conservador oii ajudante, e a dos titulos por 
qualquer d'elles e pelo apresentante, excepto se  este não sou- 
ber ou não poder assignar, o que o mesmo conservador de- 
clarara. 

$ 2 . O  A nota de apresentação no diario deve ser lançada s u a -  
7 
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mariamente, e pela ordem chronologica por que se apresentarem 
os titulos e requerimentos para certidões; mas n'estes não carece 
de ser reproduzida, salvo o disposto no artigo 174." 

3 3." Se durante o registo sobrevier qualquer requerente, não 
se suspendera, nem interrompera o serviço, mas deve ser logo 
annotada no diario, e no titulo com o competente numero de 
ordem, a nova apresentação por um dos empregados da conser- 
vatoria auctorisado pelo cdnservador, ao qual ou ao seu ajudante 
exclusivamente pertence rubrical-a. 

Ej 4.' Antes de fazer o registo o conservador verificará a per- 
feita egualdade dos titulos apresentados em duplicado. 

Art. 54.' Quando os conservadores se recusarem a annotar 
promptamente no diario os documentos apresentados para regis- 
to, e não expedirem ate ao praso de tres dias as certidões, que 
Ihes forem requeridas, poderão os interessados fazer immediata- 
mente verificar, por declaração de duas testemunhas, o facto da 
recusa em auto exarado por qualquer tabelliáo ou escrivão do 
juizo, para lhes servir de prova no processo competente. 

Art. 55." Nas conservatorias, que comprehenderem differentes 
concelhos, podem os titulos ser apresentados na administração do 
concelho, devendo ser rubricados do modo indicado no artigo 83.O 
pelos apresentantes e pelo administrador ou seli substituto legal, 
e remettidos pelo correio acompanhados de um oficio ao conser- 
vador da respectiva comarca. 

1.' O conservador, logo que receber o officio, tomara no diario 
as competentes notas de apresentação em seguida a ultima que 
estiver feita, e as reproduzira nos titulos, rubricando-os; mas 
deve seguir na nova apresentação a mesma ordem por que lhe 
foram remettidos. 

3 '2." Os titulos, apresentados no mesmo dia nas administra- 
çaes dos concelhos, terão o mesmo numero de ordem no livro 
das inscripções hgpothecarias para os effeitos do artiga 986.' 5 
2." do codigo civil. Nos outros livros terão numeros de ordem 
seguidos, conforme a prioridade da apresentação no diario. 

$ 3." O officio, em que deve declarar-se, que foi reconliecida 
a identidade dos apresentantes, ficara archivado com referencia 
ao numero de ordepi dos registos. 

Art. 56." Os titulos terão em cada dia o numero de ordem 
que lhes pertencer no diario, e que n'elles serd transcripto no 
acto da apresentação, e a prioridade d'esse numero regulara a 
precedencia no registo. 

3 1 . O  Se a apresentação for simultanea, será primeiro em nu- 
mero o mais antigo em data. 
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5 2 . O  Se para registos differentes o mesmo requerente apresen- 
tar diversos titulos, terão numeros seguidos. 

$ 3." Se mais de um titulo for apresentado pelo mesmo reque- 
rente, e para o mesmo fim, terão todos o mesmo numero de or- 
dem addicionado nos outros titulos com as letras A, B, C, etc. 

5 4." As declarações complementares terão o mesmo numero 
de ordem dos titulos, a que se referirem. 

Art. 57.O As partes poderão, para mais clareza, exactidão e 
brevidade dos registos, apresentar nas conservatorias minutas dos 
respectivos extractos, em qtie comprehendam não só as circumstan- 
cias, que constarem dos titulos, mas todas as de que tiverem co- 
nhecimento, e lhes for conveniente mencionar no registo. 

$ unico. ES~BS minutas serão assignadas pelos apresentantes, 
e por ellas se guiará o conservador, se, depois de as ter confron- 
tado com os titulos não as achar em opposição com o qúe n'elles 
for expresso quanto a substancia do registo, porque, no caso con- 
trario, os extracto? serão feitos pelos titulos e declarações. 

Art. 58.' Quarido o registo não poder fazer-se no mesmo dia 
em que for solicitado, dar-se-ha ao aprese~itante, se este a re- 
querer, certidão da apresentaçáo. 

Art 59.' Os registos serão feitos sem emenda nem rasura. 
As entrelinhas, que forem indispensaveis, e tiverem cabimeilto, 
serão resalvadas a margem da pagina, f0ra das columnas, ou 
no fim do registo, se ainda não estiver assignado. Quando as 
entrelinhas não tiverem cabimento, o registo se trancara coin a 
simples nota de inutilzsado, que o conservador deve rubricar, e 
depois o começara de novo. 

Art. 6 0 . O  Os registos serão feitos pela ordem inalteravel da 
apresentação dos titulos no diario. 

§ unico. Exceptuam-se a conversão dos registos provisorios em 
definitivos, os cancellamentos, ou quaesquer averbamentos, que 
podem fazer-se, sendo assim requerido, sem se esperar pelo seu 
numero de ordem, e as certidões, que deverão ser passadas 
dentro de tres dias, e com preferencia a outro qualquer serviço. 

Art. 6 1 . O  Os actos do serviço do registo serão praticados cumu- 
lativamente pelos conservadores e seus ajudantes, quando os liaja. 

3 1.' O conservador ou ajudante assignarão, cada um respe- 
ctivamente, com o seu nome por inteiro, as descripções e inscri- 
pções prediaes e hypothecarias, depois de pQr elles conferidas, e 
rubricarão com o seu appellido os averbamentos. 

3 2." Os extractos de qualquer acto do registo serão sempre 
feitos pelos conservadores ou seus ajudantes; mas podem ser escri- 
ptos nos livros respectivos pelos empregados que elles designarem. 
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~ r t .  62.O Concluido o registo, e annotado nos indices e no 
diario, serão os titulos restituidos ao apresentante com o compe- 
.tente certificado, conferido e assignado pelo conservador ou aju- 
dante; porem quando os titulos houverem sido apresentados em 
duplicado, será restituido um dos exemplares, e ficar8 o outro 
emmassado e archivado juntamen!e com as minutas, declarações e 
procurações, se as Iiouver. 

Art. 6 3 . O  Chegada a hora de fechar a conservatoria, terminará 
o serviço com uma nota de encerramento no diario, no qual ser i  
indicado o numero de apresentações verificadas, e o serviço feito 
depois do' mencionado no encerramento anterior. 

Art 64.' Fora das horas marcadas n'este regulamento podem 
os conservadores praticar os differentes actos de serviço do re- 
gisto por sua ordem, mas nunca os de apresentação no diario. 

TITULO IV 

Das pessoas legitimas para requerer o registo 

Art. 6 5 . O  Os actos de registo, ou a elles relativos, nunca serão 
praticados pelos conservadores oficiosamente, mas só a requeri- 
mento especificado de pessoa legitima. 

3 unico. Exceptua-se o que vae disposto no artigo 140.O 
Art. 6 6 . O  Em geral e pessoa legitima para requerer os actos 

de registo quem tiver algum direito predial ou hypothecario, 
apresentando por si, ou por seu legitimo representante, docu- 
mentos suficientes e legaes, nos termos do codigo civil e d'este 
regulamento. 

Art. 6 7 . O  Em especial são pessoas legitimas, para requerer os 
diversos actos de registo: 

1 . O  Por parte da fazenda nacional, camaras municipaes e esta- 
belecimentos publicas, o ministerio publico, syndicos, ou quaes- 
quer pessoas encarregadas de promover e defender os interesses 
dos mesmos estabelecimentos, e tambem os funccionarios res- 
ponsaveis, no caso de registo de hypotheca legal; 

2 . O  Por parte do menor, do ausente ou do interdicto, os paes, 
tutores, curadores ou administradores, e, na falta d'estes, o juiz, 
os membros do conselho de familia, havendo-o, e os parentes do 
menor ou interdicto, nos termos dos artigos 922.' e 1002.O do 
codigo civil; 
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3 . O  Por 'parte da mulher casada, para o registo do seu dote 
ou hypotheca dotal, alem da propria dotada, sern dependencia de 
auctorisação do marido, os paes, irmãos, filhos maiores, ou quaes- 
quer outros parentes, os dotadores e ex-tutores ; 

4 . O  Por parte dos estabelecimentos de credito predial, os admi- 
nistradores, gerentes OU mandatarios, na fbrma dos respectivos 
estatutos ; 

5.' No onus real de arrendamento, tanto o locador como o 
locatario ; 

6: Nas acções, os rkos, quando os autores não promoverem o 
registo ; 

7.O Nas inscripções provisorias, os que quizerem transmittir, 
onerar, ou hypothecar os seus predios ou direitos prediaes. 

Art. 68.' Quando os titulos forem apresentados por procurador, 
deverá este entregar a competente procuração; porem, se já 
tiver sido archivada na conservatoria, e não houver decorrido um 
anuo desde a data da sua apresentação, por ella e com referencia 
ao masso aonde estiver, se fará o novo registo, comtanto que 
para isso tenha poderes suficientes. 

3 1.O Se a procuração for revogada antes do fim do amo, n'ella 
se averbará essa revogação. 

3 2.O Para os cancellamentos e sempre necessaria procuração 
especial. 

Art. 69.' Quem fizer registar qualquer dos factos mencionados 
no artigo 949.O do codigo civil, ou qualquer acto, que Ihes diga 
respeito, sem que existam juridicamente, será responsavel por 
perdas e damnos, e quando o fizer dolosamente, incorrerá nas 
penas comminadas ao crime de falsidade. 

TITULO V 

Das hypothecãs 

Art. 70.O A hypotheca onera os bens em que recáe, e sujeita-os 
directa e immediatamente ou cumprimento das obrigações, a qile 
serve de segurança, seja qual for o possuidor dos mesmos bens. 

Art. 71.O Si, podem ser hypothecados os bens immobiliarios 
determinados nos artigos 889.O e 890.' do codigo civil. 

Art. 72.O A hypotheca e de sua natureza indivisivel, subsiste 
em todos e em cada um dos predios hypothecados e em cada 
uma das partes que o constiluem, salvo se for designada uo com- 
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petente titulo constitutivo da hypotheca a parte do predio Ou pre- 
dios, que com elia fica onerada. 

3 unico. Exceptua-se o caso previsto no artigo 915." do codigo 
civil. 

Art. 73." Para sè constituir hypotheca, ou onus real, no do,- 
minio util, que abranja a totalidade do predio emprazado, não e 
necessario o censeiltimento do senhorio directo, o qual aliás con- 
serva todos os seus direitos; mas a hypotheca, ou onus real, 
nunca pbde abranger a parte do valor do predio, qiie corresponde 
ao faro e mais um quinto (codigo civil, artigos 898." e i676.O). 

Art. 74." O devedor não fica inhibido, pelo facto da hypotheca, 
de hypothecar de novo o predio; mas n'esse caso, realisando-se 
o pagamento de qualquer das dividas, o predio fica hypothecado 
ria sua totalidade as restantes. 

Art. 75." Quando por qualquer motivo a hypot,heca se tornar 
i n ~ ~ c i e r i t e  para segurança da obrigação contrahida, o crkdor 
tem direi10 de exigir, que o devedor a reforce. 

1." N'este caso o credor requererá ao juiz de direito respe- 
ctivo, deduzindo as rasões por que a hypotheca se tornou insuf- 
ficiente, que o devedor a reforce ate onde o exigir a segurança 
da divida; e o mesmo juiz, ouvida a parte em um termo, e man- 
dando, no caso de contestação, avaliar o predio hypothecado, se 
tanto for preciso, decidira como for de justiça, com recurso de 
aggravo para a relação respectiva; rnas do accordão, que esta 
proferir, não podera ser interposto recurso algum. 

3 2.O O juiz, na sua decisão, devera sempre fixar o praso, 
dentro do qual o devedor lia de reforçar a sua liypotheca, para 
que, passado o mesmo praso sem a decisao ser cumprida, o 
credor possa usar do direito, que lhe concede o artigo 901." do 
codigo civil. 

3 3." Na primeira instancia este processo será distribuido por 
fbra da audiencia, como os processos orphanologicos. 

Art. 76." As hypothecas são legaes ou necessarias, e conven- 
cionaes ou voluntarias. As legaes estão determinadas nos arti- 
gos 906." e 907." do codigo civil; e constituem-se pelo modo 
estabelecido nos artigos 916." a 937.O do mesmo codigo. As con- 
vencionaes nascem de contrato, ou disposição de ultima vontade; 
e provam-se por escriptura, auto publico, ou escriplo particular, 
nos lermos do artigo (i,1L2.0 do citado codigo. 

Art. 7 7 . O  Tanto as hypothecas legaes, como as convencionaes 
estão sujeitas a registo; e sQ podem recair sobre bens certos e 
determinados, e por quantia certa e determinada, ao menos 
approrimadamen te. 
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,$ 1 . O  Sendo, porem, geraes, estas hypothecas podem ser re- 
gistada~ em quaesquer bens immobiliarios do devedor, salvo a 
este o direito de reducção, nos termos dos artigos 909.O e 1001.O 
do codigo civil, e o direito de cancellamento nos bens excluidos 
da hypotheca. 

,$ 2.O Para os effeitos do § 1 .O d'este artigo basta que o crédor 
apresente na conservatoria, alem do titulo que lhe confere o di- 
reito hypothecario, uma declaração em forma legal, contendo a 
designação dos predios pertencentes ao devedor, com todos os 
requisilos necessarios, para se poder fazer a descripção d'elles. 

Art. 78.' As hypothecas legaes, mencionadas no artigo 906." 
n.OqaO, 2." e 3.' do codigo civil, não podem ser renunciadas, 
mas podein ser substituidas ou dispensadas nos casos declarados 
na lei. 

Art. 79.' No concurso de hypothecas entre si o pagamento 
será feito pela ordem de prioridade de registo, e, se a antigui- 
dade d'este for a mesma, por terem sido requeridas no mesmo 
dia, será o pagamento feito pro rata. 

A r t .  80.' As hypothecas registadas, em conformidade com a 
legislação anterior á lei de 4 de julho de 1863, continuarão, in- 
dependentemente de outro registo, a produzir todos os seus 
efleitos ate o dia 22 de março de 1871 ; se porém tiverem já sido 
levadas a novo registo, ou o forem ate aquella data, conservarão 
a antiguidade, que pelo primeiro registo lhes pertencer. Se forem 
lançadas no novo registo fbra d'aquelle praso, os seus effeitos 
sómente se contam desde a data da renovação. 

TITULO VI 

Do registo, e do modo de o effectuar e rectificar 

CAPITULO I 

Do registo em geral, e sua divisão 

Ar t .  81." Estão sujeitos ao registo todos os factos juridicos 
mencionados no artigo 949.O do codigo civil. 

Art. 82.O O registo deve ser feito na conservatoria, em cujc 
districto esta situado o predio a que elle se refere, e não em 
outra, sob pena de nullidade. 
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Art. 83.' Se o predio for sitiiado em territorio de mais de uma 
conservatoria, o registo se farA em cada uma d'ellas. O mesmo 
se praticara, se o registo affectar differentes predios situados em 
diversas conservatorias. 

Art. 84.' Os registos serão lavrados por extracto nos livros 
competentes, em numeros de ordem seguidos, e conforme a priori. 
dade da apresentação dos titixlos no diario. 

Art. 85 O O registo é definitivo ou provisorio, e ambos são 
lançados nos mesmos livros, segundo a prioridade da apresentação 
dos titulos respectivos. 
_ Art. 86.O Tanto o registo definitivo como o provisorio com- 
põem-se de descripção do predio ou predios que affectam, e de 
inscripçáo do direito ou direitos, que sobre elles recaem, e serão 
feitos a vista dos titulos e declarações complemenlares. 

Do registo definitivo 

Art. 87.O A falta de registo dos direitos a elle sujeitos não 
impede, que sejam invocados em jiiizo entre as proprias partes, 
setis herdeiros, ou representantes; mas para com terceiros os 
effeitos de taes direitos sb começam desde o registo. 

§ unico. Exceptua-se a transmissão de propriedade immovel, 
emquanto não for determinada (codigo civil, artigo 051.O § unico), 
e o dominio adquirido antes de 1 de abril de 1867 (citado codigo, 
artigo 949.O 5 1 .O). 

Art. 88.O Os effeitos do registo definitivo subsistem, emquanto 
não for cancellado. 

Art. 89.O Podem ter registo definitivo todos os factos juridicos 
mencionadas no artigo 949.O do codigo civil. 

Art. 90." S6 são admittidos a registo definitivo os titulos men- 
cionados no artigo 978.O do codigo civil, sendo legaes'e s u a -  
cientes, e a copia authentica dos autos de arremataçáo dos bens 
da fazenda nacional, nos termos do artigo 17.O das instrucções 
de 25 de novembro de 4879, e artigo 71.' do regulamento de 42 
de dezembro de 4863. 

5 unico. Exceptua-se o que vae disposto no artigo 135.O e se- 
giiintes. 

Art. 91.O São documentos legaes para o registo as publicas 
fbrmas dos titulos, a que se refere o artigo antecedente, quando 
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revestidas. das solemnidades determinadas no artigo 2504." 
unico do codigo civil. 
Art. 92.' Os titulos expedidos por auctoridades estrangeiras 

só são admissiveis a registo definitivo ou provisorio, depois de 
traduzidos em lingua portugueza, visados pelo agente diploma- 
tico ou consular portuguez na respectiva localidade, e reconhe- 
cidos no ministerio do i~egocios estrangeiros; e, sendo precato- 
rias, reqiiisitorias ou senlenças, si, depois de revestidas das for- 
malidades legaes. 

Art. 93.' O registo de hypotheca legal a segurança de divida 
de fivros, censos ou quinhões, sobre predios a elles sujeitos, pbde 
ser feito em presença de declarações, escriptas e assignadas pelo 
registante, e reconhecidas por tabellião, nos termos do artigo 
N9.O do codigo civil, comtanto que esteja registado anteriormente 
o domínio directo, ou o direito de receber as referidas pensões 
(codigo civil, artigos 880.O, 884 .O e 907.'). 

3 udico. A mesma faculdade e concedida ao credor de juros, 
anteriores ao ultimo anno e ao corrente, quando estiver registado 
o credito liypothecario (codigo civil, artigo 900.O 3 unico). 

Art. 94.O Pu'enhuiri acto submettido a registo, e sujeito a di- 
reitos devidos a fazenda nacional ou a manifesto fiscal, podera 
ser definitivamente registado, sem se mostrarem pagos ou devi- 
damente assegurados os referidos direitos, e feito o manifesto 
competente. 

Do registo provisorio 

Art. 95.O O registo provisorio deve ser feito com as mesmas 
formalidades do definitivo; mas sempre que se fizer uma inscri- 
pção provisoria, assim se declarari expressamente no seu con- 
texto. 

Art. 96.' Podem ter registo provisorio todos os factos juridi- 
cos mencionados nos artigos 525.O, 937.O, 967.O e 976.O do codigo 
civil. 

Art. 97.O O registo provisorio e obrigatorio para os dotes, hy- 
pothecas dotaes e alfinetes, no casamento de menores, e para as 
acções. Em todos os outros casos e faculativo. 

Art. 98.O O registo provisorio, quando e convertido em de- 
finitivo, conserva a ordem de prioridade, que tinha como pt%visorio. 

Art. 99.O O registo provisorio, que no praso de um anno, con- 



tado desde a sua data, não for averbado de definitivo, ou não 
for renovado como provisorio, fica extíncto. 

5 unico. Exceptua-se o mencionado nos artigos 976.' do co- 
digo civil, e 138.' d7este regulamento. 

Art.  100.' O registo provisorio converte-se em definitivo, e re- 
nova-se como provisorio, por meio de averbamento a respectiva 
inscripção, e sob um numero de ordem correlativo a ella. 

Art. 101.' São documentos admissiveis a registo provisorio os 
mencionados nos artigos 969.O, 971.' e 976." do codigo civil, e 
137.' e 138.' d'este regulamento. 

unico. Os registos provisorios serão averbados de definilivos, 
a vista dos documentos referidos nos artigos 070.', 971.' e 976.' 
do codigo civil, e 138.' 5 fia0, 459.' e 167.' d7este regulamento; 
e podem ser renovados como provisorios, nos termos dos artigos 
975.O e 977.' do mesmo codigo. 

Art.  102.' Constando dos titulos apresentados para a conversão 
definitiva qualqaer restricção ou ampliação da siibstancia do re- 
gisto provisorio, deve mencionar-se aquella sómente, e d'esta, 
sendo assim requerido, se fari nova inscripção abreviada com 
referencia a outra. 

Da descripção predial 

Art. 103.' O systema de registo, segundo o codigo civil, assenta 
essencial e invariavelmente na identificação dos predios, sobre 
que recae a inscripção. 

Art. 104.O O extracto da descripç20 predlal, tendo unicamente 
por fim verificar a identidade dos predios, sera lançado no livro 
B, conforme o respectivo modelo, e devera conter: 

1.' O numero de ordem, que ser6 o immediato ao da ultinia 
descripção, lançada no mesmo livro, ou no antecedente, se estiver 
findo ; 

2.' O nome, qualidade, situação por logares e freguezias, con- 
frontação ou numeração policial, e medição havendo-a. 

3.' Avaliação, e, na falta.d7ella, o valor venal ou renda annual, 
que o registantc attribuir ao predio, declarando-o por escripto, 
ou o que se deprehender dos titulos apresentados; 

4.' O numero do masso do respectivo anno, em que fica o titulo 
ou declaração, d70nde se extractou a descripção, ou a designação 
do cartorio ou arcliivo publico, onde o titulo existe; 
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5.O A data, por anno, mez e dia, em que foram apresentados 
no diario os documentos, pelos quaes se fez a descripção; - 

6 . O  O numero de folhas do indice real, onde a descripção fica 
annotada. 

Art. 105.' Nenhum dos requisitos do artigo antecedente deve 
ser omittido. 

5 unico. Exceptua-se o caso de renovação dos registos, effectua- 
dos antes de 1 de abril de 1867. A descripção, que deve prece- 
der o novo registo, ser i  feita i vista dos respectivos titulos, e dos 
esclarecimentos, que o apresentante possa dar; e, verificando-se 
por ella a identidade do predio, valer& ainda que lhe faltem 
alguns dos requisitos exigidos no artigo 404.O, comtantoque o 
não fossem tambem pela legislação anterior. 

Art. 106.O De cada predio se fari uma descripção distincta, 
lançando-se o numero de ordem no alto da pagina, e deixando-se 
o espaço, que restar depois da assignatura do conservador, para 
se escreverem os averbamentos futuros, em numeros seguidos, e 
correla tivos ao da descripção. 

5 nnico. As differentes partes ou glebas, componentes da em- 
phyteuse, sub-empl-iyteuse e censo, - sujeitas a uma s6 pensão, 
consideram-se um so predio ; e devem coinprehender-se na mesma 
descripcão, na qual abreviadamente se mencionem. 

Art. 107.' Finda a descripção predial, e antes de começar a 
inscripção no livro respectivo, o conservador, ou seu ajudante, 
fará lançar na segunda columna do livro B a competente cota de 
referencia aos outros livros, tendo particular cuidado em não 
omittir este acto essencial. 

5 unico. Do mesmo modo, e com a mais escrupulosa exactidão, 
annotara a descripção no indice real da freguezia a que respeita, 
conforme o modelo D. 

Art. 108.' A descripção do mesmo predio nunca póde ser 
repetida; e, quando aconteça repetir-se por inexactas declarações 
do registante, ou por qualquer outra causa, o conservador, logo 
que a duplicação for conhecida, ligara as duas descripções com 
remissão ao numero de ordem de cada uma, tanto no livro B 
como no indice real, e declararti, por averbamento a qualquer 
das descripções, a data, em que conheceu a duplicação. 

Art. 109.O Quando for submettido a registo algum predio 
composto e formado de dois ou mais, já descriptos, ligar-se-hão 
uns com os outros pelas cotas de referencia, declarando-se em 
um d'elles por averbainento, que todos constituem um s6 predio, 
e mencionando-se n'esse averbamento a nova confrontação e valor. 

5 1 . O  Se da reunião e annexação dos differentes predios resultar 



outra denominaç30, ou dificuldade de se reconl~ecer O novo predio 
peio meio acima indicado, far-se-ha então uma nova descripção 
com referencia aos numeros de ordem dos anteriores, ligando-se 
estas com a nova descripção pelas cotas de referencia. 

$ 2.' Do mesmo modo se ligarão no indice real os diversos 
predios por meio de referencias reciprocas. 

5 3.O Quando o novo predio for composto de algum ou alguns 
já descriptos, e de outros não descriptos, d'estes se fara n ~ \ ~ a  
descripção, observando-se na parte applicavel a mesma disposição 
do arligo e 5s anteriores. 

Art. 110.O Se o predio suhmettido a registo for composto de 
uma parte separada de outro ou outros jA descriptos, do novo 
predio se fara nova descripção, observando-se o preceito do ar- 
tigo antecedente, quanto ás referencias no livro B e no indice real. 

Art. 111.O Quando a um predio já descripto for annexada 
parte de outro predio, ou se ligara por averbamento com aquelle, 
ou se fara nova descripção da parte annexada, conforme a sua 
importancia e extensão. 

5 1.O Se tambem estiver ja descripto o predio, do qual foi 
separada a parte acima referida, n'elle se mencionara por aver- 
bamento a desannexação. 

5 2.O Na hypothese do 5 1.O, e na de nova descripção, lançar- 
se-hão as competentes cotas de referencia no livro B; e em todos 
os casos se annotara no indice real a annexação, e desannexação 
havendo-a. 

Art. 112." As descripções prediaes nunca poderão ser cancel- 
ladas, mas so declaradas, rectificadas, restringidas ou ampliadas, 
a requerimento ou com intervenção dos proprietarios como taes 
inscriptos, e sem prejuizo dos direitos registados anteriormente 
sobre os mesmos predios a favor de outras pessoas. 

5 unico. Qualquer alteração sera lançada por averbamento no 
livro B ; e, quando for substancial, devera tambem -annotar-se 
no indice real. 

Da inscripção 

Art. 113.O A qualquer deswipção corresponde sempre uma ou 
mais inscripções prediaes ou hypothecarias nos livros respectivos. 

Art. 114.O O extracto, quanto a inscripção, sera lançado, con- 
forme a sua natureza, nos livros C, F e G, em harmonia com os 
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respectivos modelos, e alem de um numero de urdem, e da data 
por anno, mez e dia, assim dos titulos como de-sua apresentação 
no diario, devera conter: 

$ I .O O nome, estado, profissão e domicilio: 
4 . O  Do possuidor nas hypothecas, onus reaes e posses, e das 

pessoas, a favor de quem são constituidas as hypothecas e os 
onus reaes; 

2 . O  Dos transmittentes nas transmissões, e das pessoas, a favor 
de qiiem ellas são feitas; 

3.' Do auctor e rbo nas acções; 
4.' Do exequente e executado nas penhoras. 
Q" 2.' A designação dos predios dominantes nas servidões. 
Fj 3.' O direito, e quantia assegurados pela hypotheca, o preço, 

por que foi feita a transmissão, ou a importancia, para cujo paga- 
mento a penhora foi effectuada. 

Fj 4.' As principaes condições, que acompanham a hypotheca, 
transmissão, ou o onus real. 

$ 5.' O numero do tnasso do respectivo anno, em que fica o 
documento, pelo qual a inscripção foi feita, ou a designação do 
cartorio ou archivo publico, onde existe o original. 

Art. 115.' Das declarações, de que trata o artigo antecedente, 
o conservador só e obrigado a fazer as que constarem dos docu- 
mentos, pelos quaes foi feita a inscripção. 

Art. 116.' Cada iiiscripção pócle compreliender todo o predio, 
ou sómente uma parte d'elle. 

$ 1 . O  Se a inscripçáo affectar todo o predio, declarar-se-ha no 
contexto do registo o seu numero de ordem, e o livro e folhas 
onde esta a descripção; e, se affectar sbmente uma parte d'elle, 
especificar-se-ha tambem a parte sobre que recae a iriscripção. 

5 2 . O  Em ambos os casos se lançara na segunda columna.do 
livro B a competente cota de referencia a inscripção. 

Art. 1 1 7 . O  Quando um sO e o mesmo direito submettido a 
registo recair sobre diversos predios, se fará uma unica inscrí- 
pção com relação a todos. 

5 uoico. Cada uma das descripções prediaes sera ligada com 
a inscripção pelas cotas de referencia no livro B. 

Art. 118.O As transmissões de propriedade ou direitos pre- 
diaes, effectuadas depois do dia i de abril de 1867, serão inscri- 
ptas no livro G ;  as liypotliecas quer anteriores, quer po~ te~ lo re s  
áquella data, serão lançadas no livro C; e todos os mais d!re[tqs 
prediaes, i excepção das transmissões e hypothecas, serão inseri- 
ptos no livro F; tiido na fórma dos respectivos modelos. 

Art. 1 1 9 . O  As inscripções hypothecarias ter%), alem do Seu 



110 LEGISLACAO COMPLEMENTAR DO CODIGO CIVIL PORTUGUEZ 

numero de ordem privativo e seguido, outro nuniero de ordem, 
commum e correlativo a todas as requeridas no mesmo dia. 

Art. 120.' Nos registos de servidões passivas, alem da des- 
cripção do predio serviente, descrever-se-ha tambem o predio 
dominante; e,  se algum jA estiver descripto, se lhe addicionara 
por averbamento a servidão, ligando-se ambos entre si, e com a 
inscripção, pelas cotas de referencia. 

Art. 121.O Quando a inscripção recair em predio ja descripto, 
o conservador verificara previamente a sua identidade. 

Art. 122.O Quando a inscripção for provisoria, observar-se-ha 
o disposto no artigo 95.O 

Art. 123.' Logoque esteja concluida qualquer inscripção, se 
lançara no indice pessoal, conforme o modelo E, e no indice sub- 
sidiario mencionado no artigo 39.O, o nome, profissão e domicilio 
das pessoas, que n'ella figuram passivamente, com remissão a 
mesma inscripção; e, alem d'esse, o do possuidor do predio com 
relação a descripção, quando não figurar passivamente no registo. 

5 unico. Exceptua-se o caso de estar ja lançado qualquer dos 
nomes, nos termos do artigo 38.O $j 3.O 

Art. 424.' Feita uma inscripção a favor de qualqiier pessoa, 
não será, sem sua intervenção ou de seu legitimo successsor, 
admittida a favor de outra pessoa nova inscripção relativa ao 
mesmo direito registado, salvo se a anterior, por falsa ou inde- 
vidamente feita, tiver sido cancellada. 

Art. 125.' Os conservadores, ou seus ajudantes assignarão as 
inscripções, do mesmo modo que as descripçóes, com o seu nome 
por inteiro, e rubricarão os averbamentos. 

CAPITULO I[ 

Da justificaçáo da mera posse 

Art. 126.O Para os effeitos do artigo 949.O n.O 5 . O  do codigo 
civil, a posse comprova-se por meio de justificação julgada por 
sentença, com precedencia de citação edita1 por trinta dias a 
pessoas incertas, e de publicação de annuncio no periodico da 
cabeça da comarca, havendo-o, e não o havendo na gazeta da 
respectiva relação, e com intervenção do ministerio publico, nos 
termos dos artjgos 524.' e 525.' do codigo civil. 

Art. 427.' E competente para estas justificações o juiz de di- 
reito da comarca, em que estiver situado o predio, objecto da posse. 
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Art. 128." Apparecendo alguem a requerer contra a justifi- 
cação da posse, ou sendo impugnada pelo ministerio publico, 
ficarh contenciosa ate sentença que passe em julgado. Qualquer 
impugnação sera deduzida por embargos. 

5 unico. Os embargos só poderão ser deduzidos, depois de feita 
a justificação por testemunhas e documentos, que provem actos 
possessorios. 

Art. 129." Nenhuma justificação de posse será procedente, 
provando-se : 

1." Detenção de uso, usufructo, consignação, simples arreiida- 
mento, mandat.0, mera administração, favor, ou qualquer outro 
titulo precario; 

2.' A existericia de registo de propriedade ou posse sobre o 
mesmo objecto a favor de outra pessoa. 

Art. 130.O Os embargos poderão conter a allegação de alguma 
das circumstancias mencionadas no artigo antecedente, e quaesquer 
outras tendentes ao mesmo fim. 

Art. 1 3 1 . O  Da justificação se dará ao advogado do oppoente, se 
o houver, e em ultimo logar ao ininisterio publico, vista por cinco 
dias improrogaveis a cada um, a fim de poderem deduzir, se o 
tiverem por conveniente, embargos a mesma justificação. 

Art. 432.O Deduzindo-se embargos, serão contestados pelo jus- 
tificante, e seguir-se-lia audiencia de julgamento, ern que poderão 
ser reperguntadas as testemunhas da justificação e inquiridas 
outras, se o rol d'ellas tiver sido entregue no cartorio do escrivão 
cinco dias antes da dita audiencia. , 

Art. 433.O As custas judiciaes d'este processo serão pagas pelo 
justificante, porém as acrescidas desde os embargos serão pagas 
pelos embargantes, quando, sem embargo dos mesmos embargos, 
a justificação seja julgada por sentença, salvo se o embargante 
for o ministerio publico. 

Art. 134." Das sentenças proferidas sobre os embargos cabem 
os recursos legaes. 

CAPITULO 111 

Do registo das servidões, foros, censos, ou quinhaes constituidos 
antes Clo dia 1 de abril de 1867 

Art. 435." As servidões, fbros, censos ou quinhões constituidos 
antes da execuçáo da Igi de I de junho de 1863, podern,tambem 



ser registados por qualquer dos modos declarados nos artigos 
seguintes. 

Art. 136." Quando os titulos apresentados, sendo legaes, forem 
deficientes, ou d'elles se não deprehender exactamente a identi- 
dade do predio no estado, actual, póde a deficiencia ser supprida, 
ou a inexactidão corrigida por declaraçóes complementares. 

Art. $37." Na falta de titulos legaes póde o registo ser feito, 
ou por certidão authentica extrahida da matriz predial, provando 
a existencia d'aquclles onus reas, ou por instrumento de justi- 
ficação de posse nos termos do artigo 126." e seguintes. 

5 unico. Esta justificação póde comprehender em um só pro- 
cesso todos os mencionados onus, relativos a predios situados no 
districto de lima conservatoria. 

Art. 438." Na falta dos dociimentos referidos nos artigos ante- 
cedentes, poder11 tambem os interessados promover registo pro- 
visorio dos mesmos onus reaes em presença de simples decla- 
rações, nos termos do artigo 969." do codigo civil, com clausula, 
porem, de que será coi~vertido em definitivo no dia immediato 
aquelle, em que findar o praso de um anno, coiitado da sua 
data. 

5 1." No caso d'este artigo devem os registantes chamar por 
annuncios, affixados na porta da conservatoria, e na da egreja 
matriz da freguezia, onde os predios forem situados, todos os in- 
teressados e pessoalmente, com a mesma fbrma de processo esta- 
belecida no artigo 140.", os possuidores dos predios, ou seus 
representantes, para, dentro de um anno, a contar da data do 
registo provisorio, declararem perante o conservador, e por escri- 
pto, o que tiverem a oppor ao registo feito. 

5 2 . O  Os registantes apresentarão no improrogavel praso de 
um mez o certificado do registo feito, ou certidão do registo 
requerido, com os competentes aniiuncios, aos regedores de pa- 
rocliia, e estes, sem dependencia de despacho ou auctorisação su- 
perior, affixarão os annuncios, dentro de vinte e quatro horas, 
passando certidões legaes da affixaçáo aos interessados. 

5 3." Logoque se requerer o registo, os ai~niincios serão tambem 
publicados no Diario do governo, e nos jornaes da localidade ou 
da capital do districto, se os liouver, em tres numeros suc- 
cessivos. 

5 4." Havendo opposição ao registo, e declarando o oppoente, 
que e possuidor do predio sobre o qual se inscreve11 o onus, ficará 
o mesmo registo sem effeito, podendo ser cancellado, e não se 
fará novo registo d'aquelle onus senão á vista de titulos legaes, 
e segundo as regras geraes d'este regulamento, salvos os recursos 



ias meios judiciaes, e O respectivo direito e-responsabilidade das 
partes. 

g 6 . O  Não havendo opposição, o registo provisorio será con- 
vertido em definitivo a vista das certidões da affixação de an- 
nuncios, e em presença dos jornaes, onde elles tiverem sido 
publicados. 

Art. 139.' Quem fizer registar servidões, fbros, censos ou 
quinhões, sem que elles existam juridicamente, incorrera na 
responsabilidade e penas do artigo 9 8 4 . q o  codigo civil, e artigo 
69.O d'este regulamento. 

CAPITULO IV 

Da rectificação dos erros em qualquer acto de registo 

Art. 140.O Os erros, commettidos em qualquer acto de registo, 
podem ser rectificados por iniciativa do proprio coriservador ou 
seu ajudante, e ex oficio, ou a requerimento das partes inte- 
ressadas. 

5 1.' Para que possa em um e outro caso fazer-se a rectifi- 
cação, devera o conservador requisitar ao competente admi- 
nistrador do concelho ou bairro, que mande intimar todos os 
interessados acti\a e passivamente no registo, para em dia e 
,hora certa comparecerem na conservatoria, com pena de revelia, 
declarando-se-lhes o fim da convocação. 

Ej 2 . O  Reunidos os interessados no praso da convocação, se 
todos concordarem entre si e com o conservador em fazer-se a 
rectificação, effectuar-se-ha esta, reduzindo-se a termo, assignado 
pelo conservador e interessados, esse accordo, do qual o conser- 
vador fara um extracto, que lançara por averbamento no livro 
respectivo. 

Ej 3.O No caso de todos, ou aigum dos interessados, tendo sido 
devidamente intimados, deixarem de comparecer, não sera essa 
falta motivo suficiente, para que se não faça a rectificação; 
p ~ h m ,  se os interessados não coiicordarem entre si e com o 
conservador a respeito d'ella, este, fazendo uma breve exposição 
acerca do erro, que elle, ou algum dos interessados, entenda 
dever rectificar-se, e das rasões oppostas A rectificaçao, enviar6 
tudo, ez of l io ,  ou a requerimento de parte, ao juiz de direito da 
comarca da situação do predio, para decidjr, como entender de 
justiça, seguindo-se o processo ordenado no artigo 460.' e se- 
guintes. 

8 



5 4.' Quando algum dos interessados não tiver sido intimado, 
ou não comparecer depois no conservatoria voluntarianiente, o 
conservador requisitara segunda convocação. 

Art. 141.' As rectificações, feitas nos termos do artigo 
dente, nunca poderão prejudicar as pessoas inscriptas etif outros 
registos, que affectem o mesmo predio, salvo se vol~ntariamente 
comparecerem, e n'ellas concordarem. 

TITULO VI1 

Do oancellamento 

Art. 142.' O cancellamento pode ser total ou parcial. Um e outro 
serão feitos com as mesmas formalidades; 

Art. 143.O O cancellamento consiste na declaração do conser- 
vador, feita por averbamento ao lado da respectiva inscripção, de 
como esta fica extincta em todo ou em parte. 

Art. 144.' Para o cancellamento do registo definitivo ou pro- 
visorio, deveri o conservador exigir os titulos authenticos ou 
anthenticados, conforme tiverem sido precisos para o mesmo 
registo, e observar os demais preceitos determinados nos artigos 
988.O até 999.' do codigo civil, e nos artigos 138.' 3 4.' e 165.O 
d'este regulamento. 

Art. 445.' Nas acções sobre nulliãade de registo sera este 
cancellado i vista da respectiva sentença passada em julgado. 

Art. 146.' O cancellamento do registo definitivo é nullo fal- 
tando-lhe algum dos requisitos do artigo 998.' do codigo civil. 
Seri  declarado nullo o cancellamento, alem d'aquelles, nos casos 
do artigo 999.' do mesmo codigo. 

5 unico. Quando por sentença for julgada procedente a nulli- 
dade do cancellamento, o conservador averbarh de definitivo o 
registo da acção no logar competente, e lançari, com referencia 
aquelle e por averbamento ao registo cancellado, a nota de que 
foi annullada a cancellação. 

Art. 147.' Os cancellamentos podem ser requeridos por todas 
as pessoas interessadas em que a inscripção não subsista, ou por 
seus legitimas representantes, provando a extincção da obrigação. 

$ unico. Sendo o cancellamento requerido por procurador, 
devera este apresentar sempre procuração especial, nos termos 
do artigo 68.' 3 2.O 

Art, 148.O O cancellamento dos registos hypothecarios pbde 



ser feito h visla de certidão da sentença, que tiver julgado os 
predios livres e desonerados, nos termos do artigo 046." do 
codigo civil. 

TITULO VI11 

Dos effeitos do registo, ou da sua omissão 

Art. 149." O registo definilivo de qualquer diréito predial a 
favor de uma pessoa constitue presumpção juridica, de. que o 
mesmo direito lhe pertence, emquanto não for cancellado o registo 
por virtude de sentença proferida em acção intentada para esse 
effeito, ou não houver legitima transmissão do direito registado. 

unico. O direito liypothecario subsiste, emquanto não for 
cancellado ou legalmeiile extincto o respectivo registo. 

Art. 150." Nenhum direito predial ou hypothecario, sujeito a 
registo, produz en'eito contra terceiros, que expressamente o não 
reconhecessem, senão depois da data do registo respectivo. 

Exceptuam-se: 
1." O dominio adquirido antes de 1 de abril de 1867 (codigo 

civil, artigo 949." d.", e lei de 1 de julho de 1863); 
2." A transmissão de bens indeterminados, em uanto por algum 1 modo não se especificam e determinam (citado co igo, artigo 951." 

$ unico); 
3." A posse, para fuiidamentar as acções meramente possesso- 

rias (citado codigo, artigo 952." § unico); 
4 . O  O onus real na emphyteuse até 22 de setembro de 1870 

(lei de 10 de setembro de 1868) ( l ) ;  
5." As servidões, censos ou quinhões, constituidos antes de 1 

de abril de 11867, ate 22 de marco de 1871 (decreto de 3 de 
março de 1870) ; 

( I )  Os prasos indicados nos n.Oa 4.0~5.0 e 6.0 d'este artigo foram proroga- 
dos por differentes diplomas cita,dos e compilados na presente collecção. 

Vejam-se: decretos de 20 de julho de i870 e de 14 de fevereiro de 1871; 
lei de 15 de junho de 1871; decreto de 30 de junho de 1871; leis de ZQ de 
março de i873, de 23 de março de 1874, de 18 de março de 1875, 15 
de março de 1877; de 18 de março de 1879, de 17 de março de i881, de 18 
de março de 18&3 e de 19 de março de 188;  e decreto de 11 de março de 
1887. (Nota de edif0r.J 



6.O As hypothecas não sujeitas a registo antes de 1 de abril 
de 1867, ou registadas antes d'aquellã data, ate 22 de março 
de 1871 (decreto d6 17 de março de 1870). 

Art. 151.' A falta de registo dos direitos a elle sujeitos não 
impede, que sejam invocados em juizo entre as proprias partes, 
seus herdeiros ou representantes (codigo civil, arligo 954."). 

Exceptuam-se: 
1 .O As acções, as quaes não podem proseguir depois de findos 

os articulados, sem se registarem provisoriamente (codigo civil, 
artigo 968."); 

2.O Os dotes, hypothecas dotaes e de alfinetes, no casamento 
de menores, nos termos dos artigos 929." e 968.O do mesmo 
codigo civil; 

3 . O  A entrega e posse judicial de bens immobiliarios, a qual 
não pode dar-se sem previo registo do acto juridico, em que o 
requerimento. se funda, quando esse acto for sujeito a registo 
(codigo civil, artigos 954." e 949."). 

Art. 152." Os effeitos do registo definitivo subsistem, emquanto 
não for cancellado, e os do  registo provisorio, emquanto não for 
cancellado, ou não caducar pelo lapso de tempo sem renovação 
(codigo civil, artigo 965." e 974."). 

Art. 153.' As irregularidades de qualquer acto de registo, não 
lhe faltando as condições indispensaveis para se conhecer a 
substancia do direito inscripto, ou a sua extincção, não importam 
mllidade. 

8 unieo. ~ x c e ~ t u a - s e  o disposto no artigo 908.' do codigò civil. 
Art. 154." As nullidades do registo, ou do seu cancellamento, 

somente desde a data do registo da competente acção de nulli- 
dade prejudicam a terceiros, que ao tempo d'este registo se não 
achavam ainda inscriptos. 

TITULO IX 

Da recusa do registo, e dos recursos 
para o poder judicial 

Art. 155.O Os conservadores e seus ajudantes, depois de 
verificada a identidade do apresentante, e de lançada a nota de 
apresentação no diarjo e nos titulos, devem recusar-se a fazer 
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registo, ou a praticar qualquer acto a elle relativo nos casos 
seguintes : 

1 . O  Se o facto, cujo registo se requer, não estiyer comprehen- 
dido nas disposições do artigo 949.O do codigo civil; 

2 . O  Se os titulos apresentados não forem do numero d'aquelles 
que se mencionam no codigo civil, e n'este regulamento como 
admissiveis a registo definitivo ou provisorio; 

3 . O  Se não forem legitimas as pessoas, que o requererem, ou 
seus representantes; 

4 . O  Se, quando for solicitado por procurador, a procuração não 
tiver poderes sufficientes para o registo, e especiaes para o can- 
cellamento; 

5.' Se, quando o titulo for jnsuficiente para a descripção, as 
partes não apresentarem declarações complementares indispen- 
saveis; 

6 . O  Se o predio, sobre que recae o re isto, não se identificar, i ou distinguir bem de qualquer outro já escripto; 
7.' Se não estiverem pagos, ou assegiirados, os direitos devidos 

A fazenda nacional, e feito o manifesto nos termos legaes, pelos 
actos que se pretendem registar. 

Art. 156.' Em qualquer dor casos mencionados no artigo 
antecedente, o conservador, em logar de recusar o registo, pode 
fazel-o provisorio, quando duvidar, se os actos e respectivos titulos, 
submettidos a registo, estão ou não comprehendidos nas dispo- 
sições do mesmo artigo. 

Art. 157.' Os conservadores podem fazer registo provisorio, 
em logar do definitivo, quando duvidarem da veracidade, authen- 
ticidade, sufil:iencia, ou legalidade dos documentos apresen- 
tados. 

Art 158.O Quando recusarem o registo, ou o fizerem sómente 
provisorio, os conservadores darão As partes verbalmente, e por 
escripto, sendo-lhes pedida, declaração dos motivos da recusa ou 
da duvida. 

Art.  159.O Os interessadospoderãoapresentar novos documentos 
ao conservador, para este, removidas as suas duvidas, fazer o 
registo recusado, ou averbar de definitivo o registo duvidado; 
e poderão tambem recorrer ao juiz da respectiva comarca, para 
resolver, sobre a procedencia ou improcedencia d a s  duvidas. 

Art. 1 6 0 . O  No caso de recurso judicial, os interessados, ou seus 
procuradores, se dirigirão ao juiz de direito, por meio de simples 
petição, juntando os titulos recusados ou duvid~dos, a declaração 
do conservador, e allegando logo os fundamentos, que tiverem 
para demonstrar a improcedencia da duvida. 



Art. i61.0 Estes processos serão tratados por fbra da audiencia; 
e, distribuida a petição pelo mesmo modo, por que e feita a dis- 
tribuição orphanologica, serão julgados com preferencia a qualquer 
outro negocio. 

Art. 162.O O juiz mandará ouvir o ministerio publico, que deve 
responder, em tres dias improrogaveis, sobre a petição. 

Art. 163.O Decorridos os tres dias, o escrivão cobrar8 do mi- 
nisterio publico os autos, com resposta ou sem ella, e os fara 
immediatamente concliisos ao juiz, para decidir como for justo. 

Art.  164.' D'esta decisão poderá a parte, ou o ministerio pu- 
blico interpor o recurso de aggravo, que sera sempre de petição. 
Da decisão sobre o aggravo não haverá recurso algum. 

fj unico. O aggravo por parte do ministerio publico será dis- 
pensado de ternio, e constar8 apenas de uma nota ou declaração 
por elle feita nos autos, na occasião em que lhe for intimada a 
sentença, devendo os mesmos autos ser-lhe posteriormente con- 
tinuados com vista para minutar. 

Art. 165.' Tanto da sentença do juiz, como do accordão da 
relação, no caso de recurso, se tanto aquella como este confir- 
marem as duvidas, por virtude das quaes o conservador fez o 
registo provisorio, dará o respectivo escrivão, logoque a decisão 
passe em julgado, conhecimento ao mesmo conservador, que, ex 
oficio, cancellar8 o registo provisorio, e guardara a participação 
annotada com a competente referencia. 

5 uniço. Se a confirmação for da recusa de registo, não A 
necessaria a participação ao conservador. 

Art.  466.' No caso de provimento transitado em julgado, ou 
se fari  o registo recusado, ou se averbará de definitivo o provi- 
sorio, com referencia A sentença, que ficará archivada. 

Art. 167.' D'estes processos, e para os effeitos de ser, nos 
casos de provimento, convertido em definitivo o registo provi- 
sorio, se ex trahiri somente certidão, que contenha o teor da 
sentença, excepto se a parte requerer, que a certidão comprehenda 
outras peças do processo; porem para os effeitos de se fazer o 
registo recusado, alem da certidão da sentença, devem ser de 
novo apresentados todos os mesmos titiilos, que o foram anterior- 
mente. 

Art: 168:" Os titulos duvidados ou recusados pelo conservador, 
e que as partes tiverem juntado ao processo, haja ou não provi- 
mento, ser-llies-hão sempre restituidos, se os reclamarem, inde- 
pendentemente de traslados. 

Art. 169.' Se a duvida do conservador provier da falta de reco- 
nhecimento das assignaturas, o registo converter-se-ha em defi- 
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nitivo pela apresentação do dociimento devidamente reconhecido, 
ou acompanhado de prova da authenticidade das assignaturas. 

Art. 470.O Os conservadores são isentos de custas e de re- 
sponsabilidade, aindaque as duvidas por elles suscitadas se jul- 
guem improcedentes, salvo o caso de se provar, que houve dolo 
no seu procedimento (codigo civil, arligo 982.O). 

TITULO X 

Das certidões e certificados 

Art. 171.' Os conservadores, e seus ajudantes, tanto nas certi- 
dões e certificados, que passarem, como nas declarações escriptas, 
que assignarem, relativas a objectos de sua competencia, são 
considerados como officiaes, que, segundo a lei, tbem f& publica 
em juizo. 

Art. 172.' As certidões podem ser requeridas por qualquer 
pessoa, e serão passadas: 

1 . O  Ou litteralmente de tudo quanto se houver registado, com 
relação a determinado predio ou predios; 

2 . O  Ou restrictamente, quanto a determinadas descripções, in- 
scripções ou averbamentos. 

3 . O  Ou de narrativa, com referencia a determinado quesito ou 
quesi tos. 

Art. 173.O Sempre que houver algum acto posterior, que por 
qualquer modo altere o que o conservador tiver de certificar, 
este mencionara na certidão essa circumstanoia, debaixo das penas 
comminadas n'este regulamento, e de responsabilidade por perdas 
e damnos resultantes da omissão. 

Art. 1 7 4 . O  Dos requerimentos para certidões se tomara nota 
de apresentação no diario, e poderão as partes fazer esses re- 
querimentos em duplicado, para que se Ihes enti9egue um exem- 
plar com a declaração de aapresentadoo. 

Art. 1 7 5 . O  Os requerimentos para certidões devem ser feitos 
com toda a individuação precisa, para se facilitar a busca e iden- 
tificação dos predios, contendo o nome, numero de policia ou 
confrontações, logar e freguezia onde estão situados, e os nomes, 
pronomes e appellidos dos possuidores. 

$ unico. Quando no requerimento não houver as condições 



necessarias, para se identificarem os predios, o conservador é 
isento de responsabilidade pelas omissões da certidão. 

Art. 176.O Dos documentos archivados poderão tambem pas- 
sar-se certidões, como dos livros de registo. 

Art. 177.' Os conservadores passarão as certidões com a maior- 
brevidade, não as podendo demorar por mais de tres dias. 

Art .  178.' Na mesma folha dos requerimentos, e sem depen- 
dencia de despacho algum, se passarão as certidões pedidas, 
continuando-se em outras folhas do sgllo competente. 

Art. 179.' Quando a certidão estiver passada, se fará d'isso 
menção no encerramento do diario. 

Art. 180.O Os certificados, que os conservadores Iião de en- 
tregar As partes, segundo o disposto no codigo civil e n'este regii- 
lamento, serão passados em forma de certidão, e devem conter 
a copia textual dos registos ou dos actos a elles relativos. Para 
cada registo haverá um só certificado, em que deve copiar-se 
primeiro a inscripção, e depois a descripção ou descripçóes pre- 
diaes respectivas. 

fj unico. Os certificados dos averbamentos deverão, alem d'isso, 
conter narrativamente quaesquer escIarecimentos tendentes a fazer 
conhecer o seu objecto e fim, salvo se as parles outra cousa re- 
quererem. 
.. Art. 181.O Quando sobre o mesmo predio ou direito predial 

iiova hypotheca se inscrever depois de outra, cuja inscripçá.0 se 
não ache cancellada, o conservador devera declarar, assim nos 
certificados como nas certidões, que passar, que a hypotheca A 
segunda ou qualquer outra. 

Art. 182.' Nos casos de destruição ou extravio do certificado, 
as partes poderão requerer certidão, que ter6 o mesmo effeito. 

Art. 183.' Tanto os certificados conio as certidões poderão ser 
extrahidos pelos empregados subalternos,das conservatorias; mas 
em todo o caso serão assignados pelos conservadores ou por seus 
ajudantes, depois de revistas e concertadas as certidões, e de 
conferidos com o original os certificados, fazendo-se d'isso ex- 
pressa menção. 
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TITULO X1 

Dos emolumentos do registo, fórma da sua cobranga, 
e escripturagão 

Art .  184.O Em cada uma das conservatorias do reino e ilhas 
adjacentes pagar-se-hão pelos diversos actos de registo os emo-: 
lumentos constantes da tabella annexa a este regulamento ('). 

Art.  185." Os emolumentos serão satisfeitos pela pessoa, que 
requerer o registo, ou qualquer acto a elle relativo. 

$ unico. O ministerio publico não e obrigado ao pagamento 
de emolumentos pelos actos de registo, que solicitar a bem da 
fazenda nacional, mas entrarão em regra de custas, quando as 
houver, para serem satisfeitos ao conservador respectivo. 

Art.  186.' Haverá em todas as conservatorias livros de recibos 
com talão impressos, e rubricadas as folhas no alto do talão pelo 
juiz de direito da respectiva comarca, ou por pessoa a quem elle 
der commissão. 

8 unico. D'estes livros serão separados os recibos para se en- 
tregaram 6s pessoas, que fizerem o pagamento dos emolumentos. 

Art.  187.O Os espaços em branco d'estes recibos e seu talão 
serão preenchidos conforme o modelo R :  

1 . O  Com a sua numeração; 
2 . O  Com o nome da pessoa que solicitou o registo; 
3.O Com a somma total que pagou de emolumentos; 
4 . O  Com o numero de ordem do dia da apresentação no diario ; 
5.O Com a rubrica do conservador. 
Art. 188.O Se no acto de se preencherem os espaços em branco 

do recibo e talão, alguns d'elles se inutilisarem, renovar-se-ha a 
escripta no recibo e talão immediato, em numeração seguida, 
como se o riumero antecedente não fosse inutilisado. 

3 iinico. Se a escripta se inutilisar depois que o recibo for 
separado do talão, será a esle collado, e se pora em ambos a 
palavra c inutilisado~ . 

Art. 489." Se os emolumentos forem pagos ern nome e no 

('1 A tabella dos emolumentos annexa ao presente regulamento foi alte- 
rada pela lei de 24 de abril de 1873, transcripta n'esta collecção. 

(Nota do editor.) 



exclusivo interesse de outrem, o recibo do' talão B prova sufi- 
ciente para se exigir do inleressado a importancia respectiva. 

Art. 190.O A rasa das certidões e certificados será sempre 
contada por linhas na conforniidade da tabella; mas cada uma 
das linhas não podera ser integralmente contada tendo menos de 
trinta letras. 

$ unico. O excesso das letras será reduzido a linhas, e contado 
como se fossem escriptas em linhas distinctas, exceplo as palavras 
que por erro ou equivoco, resalvado no contexto, tiverem sido 
repetidas ou rectificadas. 

Art. 191.O São applicaveis As certidões, que se extrahirem dos 
livros do registo, anteriores a instalação das conservatorias, as 
taxas fixadas na tabella annexa a este regulamento. 

unico. Os emolumentos relativos as buscas n'esses livros serão 
contados em conformidade da legislação e regulamentos ante- 
riores. 

Art. 492.' Aos conservadores, seus ajudantes, ou substitutos, 
compete fazer a contagem dos emolumentos pelos differentes actos 
do registo. 

Art. 193.Q Quando a parte interessada, depois de ter pago 
a conta dos emolumentos, não se conformar com ella, poderá 
requerer ao respectivo juiz de direito, que a mande rever pelo 
contador do juizo. 

fj 1." Se por algum erro não for cofirmada, o juiz mandara 
ouvir o conservador, e com sua proinpta resposta decidira sem 
recurso, ordenando a restituição do excesso, quando o tiver havido. 

$ 2.' Todos estes actos se praticarão no proprio requerimento 
por fora da audiencia e cartorio. 

Art. 194.O Quando aconteça repetirem-se as reclamações por 
erros de conta de emolumentos, o juiz de direito oficiosamente 
dar6 parte ao procurador regio, para este informar o governo do 
procedimento do conservador. 

Art. 195.O Os emolumentos, que no praso de trinta dias, depois 
de feito o serviço, não forem pagos, serão cobrados executivamente, 
servindo de base e prova no processo os respectivos conhecimentos 
ou recibos. 

Art. 496.' Os conservadores serão retribuidos pelos emolumen- 
tos, do modo, e com os encargos determinados no artigo 11.0 

f j  unico. Os conservadores privativos de Lisboa e Porto, seus 
ajudantes e amanuenses continuarão a vencer os orderiados con- 
stantes da tabella n." 1, annexa ao regulamento de 14 de maio 
de 1868, emqnanto durar a organisação transitoria d'estas con- 
S~rvatorias, nos termos do artigo 253.O e seguintes, 
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Art. 197.O Os conservadores de Lisboa e Porto, retribuidos 
pela forma estabelecida no 5 unico do artigo aniecedente, man- 
darão entrar nos cofres da recebedoria respectiva, e no primeiro 
dia de cada semana, a importancia dos emolumentos da semana 
anterior por meio de guias impressas, conforme o modelo S, e 
com os requisitos indicados no artigo W3.O do regulamento de 
I4 de maio de ,1868. 

Art. 198.' Os emolumentos pertencentes ao estado, que náo 
forem pagos no praso de trinta dias depois de feito o respectim 
serviço, serão cobrados pela mesma forma por que se cobram as 
contribuições publicas. 

TITULO XII 

Dos  deveres d o s  oonservadores ,  e p e n a s  
a que e s t ã o  su j e i to s  

Art. 499.O Os deveres do conservador são especialmente: 
1.' Abrir e encerrar as conservatorias nos dias e horas mar- 

cadas n'este regulamento; 
2.' Estar presente, ou seu ajudante, na conservatoria, durante 

o tempo de serviço, salvo o caso de legitimo impedimento; 
3.O Guardar em boa ordem, e logar seguro, todos os livros e 

documentos pertencentes A conserva toria ; 
4.' Lançar por sua ordem a verba de apresentaçãò no diario 

e nos titulos, e a nota de encerramento no mesmo livro, em cada 
dia ; 

5.O Fazer as necessarias annotações nos indices reaes e pes- 
soaes, e as cotas de referencia no livro B; 

6." Fazer o registo, ou qualquer, acto a elle relativo, nos casos, 
e pela forma determinados no codigo civil e n'este regulamento; 

7." Mencionar nas inscripções o numero de ordem, livro e 
folhas da descripç30 predial respecliva; 

8.O Declarar expressamente no contexto da inscripção, que ella 
A provisoria, quando fizer registo provisorio; 

9 . O  Examinar os titulos depois de apresentados, e por sua 
ordem, verificara s ua legalidade e dgualdade, sendo em dupli- 
cado, e extractar fielmente toda a siia substancia; 

I0.O Lançar os registos nos livros e columnas competentes, 
resalvando e rubricando A margem, ou no fim do extracto e 
antes da assignatura, qualquer emenda, borrão ou entrelinha; 
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1 1 . O  Passar certificados e certidões com a maior exactidão, 
nos termos d'este regulamento, não demorando as certidões mais 
de tres dias; 

12.O Contar devidamente os emolumentos; 
43.' Não deixar sair da conservatoria os livros de registo; 
14." Observar nos caricellamentos a disposição do artigo 998.' 

do codigo civit, e exigir para elles procuração especial quando 
solicitados por procurador; 

15.O Exigir dos requerentes, escriptas e assignadas, as decla- 
rações complementares, indispensaveis para as descripções pre- 
diaes; 

16.O Praticar todos os actos, e observar todos os preceitos 
determinados no codigo civil e n'este regnlamento. 

Art.  200.O O conservador, que não cumprir os deveres men- 
cionados no artigo antecedente, póde ser suspenso por um mez 
ate um anno, alem de incorrer na responsabilidade pelas perdas 
e damnos a que der causa. 

Art.  201.O Póde ser suspenso por um anno o conservador, que 
praticar algum acto relativo a registo e sujeito a direitos devidos 
it fazenda nacional, ou a manifesto fiscal. sem que se mostrem 
pagos ou devidamente assegurados os referidos direitos, e feito 
o manifesto competente. 

5 unico. Incorrera na mesma peaa o que omittir qualquer das 
declarações, de que trata o artigo 404.O d'este regulamento. 

Art.  202.O As faltas declaradas nos artigos anteriores podem 
ser causa de demissão, quando forem aggravadas com as cir- 
cumstancias seguintes: 

1." O concurso de faltas ou omissões da mesma ou de diversa 
natureza, junto a frequencia em todas ou em alguma d'ellas; 

2.a Segunda reincidencia em qiialquer das mesmas; 
3." O damno resultante em prejuizo da fazenda pubi'ica, ou das 

pessoas interessadas no registo, quando o qesmo damno tenha 
sido julgado por sentença; 
4. A ante-data ou post-data nas inscripçóes e averbamentos, 

quando d'ella resultar pieferencia ou rateio. 
Art .  203.O Imposta primeira e segunda vez a pena de sus- 

pensão ao conservador, a terceira será demittido. 
Art.  204.' A suspensão e demissão, de que tratam os artigos 

antecedentes, não esimem os conservadores da respo.nsabilidade 
civil e criminal em que tenham incorrido. 

Art.  205.O Os ajudantes e substitutos dos conservadores tbem 
os mesmos deveres, e são sujeitos as mesmas penas dos artigos 
antecedentes. 
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TITULO XIII 

Do processo para a- exigencia dos creditos 
hypothecarios ( I )  

Art. 206.O Os creditos hypothecarios, mostrando-se definitiva- 
mente registados, e depois de vencidas, ou havidas como taes 
as respectivas dividas, coiistituem a base cio processo para a ex- 
propriação dos predios ou direitos prediaes hypotliecados. 

5 1.O Os titulos constltutivos da hypolheca, acompanhados do 
competente certificado do registo, t6em força de sentença e exe- 
ciição apparelhada. 

$ 2." No processo respectivo, que A da exclusiva competencia 
dos tribunaes civis, se observarão as regras geraes com as mo- 
dificações constantes dos artigos seguintes. 

Art. 207.O O crédor hypothecario fará citar o possuidor do 
predio ou do direito predial hypothecado, para que lhe pague a 
imporlancia do seu credito, dentro de dez dias, sob pena de se 
proceder, no fim d'elles, a penhora em todos ou qualquer dos 
bens sujeitos á hypotheca. 

Art. 208.' O possuidor será citado pela forma da lei do pro- 
cesso, no seu domicilio, ou no que constar da certidão do registo, 
se ainda for o originario devedor, o11 no Iogar onde for encon- 
trado, sendo d'aqiielles em que se podem verificar citações, para 
responder no juizo de direito da comarea, onde estão situados 
os bens hypothecados, se outro foro não tiver sido conveficionado. 

5 unico. Serão competentes para fazer a citação os escrivães 
e officiaes de diligencias do juizo de direito ou do juizo ordina- 
rio da comarca ou julgado onde residir o devedor; e bem assim 
qualquer outro funccionario da mesma comarca ou juIgado, au- 
ctorisado a fazer citações, ou que se achar mais prompto, .A es- 
colha do exequente. 

Art. 209.O Se o executado não for encontrado em sua casa ou 
fóra d'ella, e achando-se ausente por qualquer motivo, ou se 
estiver doente, será feita a citação na pessoa, que se apresen- 

( I )  veja-se sobre as especialidades das execuções por creditos h y p  
thecarios o codigo de processo civil, artigos 949 .O  a 959.' 

(Nota do editor.) 
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tar para recebel-a por ter procuração do mesmo executado, e, 
na falta d'essa pessoa, se verificará a citação immediatamente 
na de qualquer familiar ou visinho, e bem assim na pessoa do 
curador geral dos orphãos e ausentes, que defendera os direitos 
do executado, emquanto este não comparecer em juizo, por si 
ou por seu bastante procurador. 

Art 210.O Se o executado não pagar, ou não deduzir embar- 
gos dentro do mencionado praso de dez dias, effectuar-se-ha a 
penhora de que trata o artigo 207.O 

Art. 211.' Os embargos do executado podem ser unicamente 
fundados : 

1.O Na illegitimidade da pessoa do credor; 
2.' Falsidade do titulo constitutivo da hypotheca; 
3.' Nullidade ou extincçáo da mesma hypotheca; 
4 . O  Novação ou pagamento, provado immediatamente por do- 

cume~to  legal. 
Art. 212.O Se os embargos offerecidos articularem unicamente 

materia diversa, da que fica mencionada no artigo antecedente, 
serão desprezados in limine, e se mandar8 proceder a pe~ihora 
nos bens da hypotheca para continuarem os termos da execução. 

5 unico. Se porkm os embargos contiverem a materia com- 
prehendida no dito artigo, poderão ser recebidos com suspen- 
são da execução ou sem ella. No primeiro caso correm os em- 
bargos nos proprios autos; e no segundo correrão em separado, 
e se mandari proceder a penhora, e proseguir nos termos do 
processo executivo. 

Art. 213.O Em qualquer das hypolheses do artigo antecedente, 
ou os embargos sejam recebidos com suspensão ou sem ella, 
serão contestados pelo exeqnente, dando-se-lhe para isso vista 
pelo praso de cinco dias, e logo decididos pelo respectivo juiz de 
direito sem allegações finaes, fazendo-se-lhe para isso os autos 
conclusos. 

Art. 214.' De qualquer decisão definitiva, proferida sobre os 
embargos, poderão as partes interpor o recurso de appellação 
para o tribunal competente; mas esta será sempre recebida no 
effeito devolutivo, quando for interposta pelo executado, e a exe- 
cuç%o correra seus termos. 

Art. 215.' A penhora feita nos bens hypothecados não serão 
admittidos embargos de terceiro, que tenham por fundamento 
contrato ou acto juridico, que não esteja registado em data ante- 
rior ao registo da hypotheca. 

Art. 216.O De quaesquer despachos interlocutorios proferidos 
pelo juiz, ou seja nos proprios autos, ou em requerimentos avul- 
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sos, que se Ihes devam juntar, não cabe outro recurso, que não 
seja o de aggravo no auto do processo. 

Art.,247." A avaliação dos bens, que houverem.de ser arre- 
matados, far-se-ha nos termos de direito, salvo o caso de estar 
jA feita judicialmente; mas, ainda mesmo n'esta hypothese, a ava- 
liação se poder8 repetir, achando o juiz, que assim convem, se, 
a contar desde a primeira, tiverem decorrido mais de dez annos. 

Art. 218.' Os bens hypothecados, postos em praça, serão ar- 
rematados, logo que haja lançador, que cubra a impwtancia de 
quatro quintas partes do valor da avaliação. 

Art. 219.' Quando não houver lançador, que cubra a impor- 
tancia mencionada no artigo antecedente, 'ser8 transferida para 
outro dia a arrematação dos bens. 

Art. 220P Se o credor exequente, antes de terem voltado os 
bens segunda vez á'praça, entender, que lhe convem a adjudi- 
cação dos mesmos na importancia de quatro quintas partes do 
valor da avaliação, poderá requerer ao juiz, que Ih'os adjudique 
para pagamento da sua divida, se o executado, que o juiz man- 
dara ouvir, não declarar no praso de tres dias, contados da inti- 
niação, que insiste pela segunda praça. 

Art. 22i.O Não havendo a adjudicaçáo referida no artigo pre- 
cedente, voltarão os bens segunda vez a praça, publicando-se 
com toda a clareza nos editaes, e annuncios em periodicos, se 
os houver na localidade, que os mesmos bens serão effectivamente 
arrematados a quem maior lanço oflerecer, aindaque seja inferior 
8s quatro quintas partes do seu valor. 

8 unico. N'esta nova praça, do mesmo modo que na primeira, 
se o exequerite for o arrematante dos bens, não ser8 obrigado 
a entrar no deposito com a quantia correspondente a importancia 
da sua execução, sendo para todos os effeitos considerado como 
adjudicatario. 

Art. 222.O A arrematação dos predios far-se-ha sempre pela 
raiz, seja qual for o valor d'elles, e a quantia pela qual correr a 
execução, salvo se o crkdor requerer, que Ilie sejam adjudicados 
os rendimentos, e n'isso concordar o executado. 

5 unico. O mesmo se observara na arrematação dos direitos 
prediaes hypothecados. 

Art. 223.O Se da respectiva certidão do registo constar, que 
nenhuma outra hypotheca está registada sobre os bens arrema- 
tados, provando o credor por certidão authentica, que dos refe- 
ridos bens nenhuns impostos se devem A fazenda nacional,. nos 
termos do artigo 887." n.O 1.0 do codigo civil, se r i  immediata- 
mente pago pelo producto da arrematação. 
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Art. 224.' No caso de haver mais hypothecas registadas, o 
levantamento da quantia que tocar a cada um dos diversos cré- 
dores so poderá effectuar-se depois de julgados os direitos de 
preferencia. 

Art.  225.' Para julgamento das preferencias, na hypothese do 
artigo antecedente, serão citados pessoalmente, ou por editos, 
segundo o domicílio for ou não, conhecido em juizo, todos os 
credores, que tiverem creditos hypothecarios registados sobre 
os bens penhorados, e bem'assim a fazenda nacional com relação 
a impostos devidos, para que venham a juizo deduzir seus artigos, 
e Ihes juntem os documentos que tiverem. 

,fj unico. O praso para os credores, que forem citados pessoal- 
mente, será de vinte dias para todos, sem que se lhes mande 
dar vista dos autos; e sera de mais dez dias para os credores 
que forem citados por editos. 

Art. 226.O Findo o praso acima referido, se farão logo os autos 
conclusos ao juiz, que, em vista da lei e das certidões do registo, 
fará a classific.9, de todos os credores, que tiverem deduzido 
artigos, e os outros, que foram citados e não os dedu- 
ziram. a 

Art.  227.O Durante o praso, a que se referem os artigos ante- 
cedentes, poderá qualquer dos credores, que tiverem de ser gra- 
duados, deduzir, em reqiierimento dirigido ao juiz da execução, 

- o  que se lhe offerecer contra documentos, qiie lhe conste terem 
sido juntos por algum dos outros credores a seiis articulados ou 
requerimentos. N'este caso o juiz, se  o julgar necessario, poder8 
mandar ouvir, em termo breve, o credor, a quem o requeri- 
mento disser respeito, dando-se-lhe copia do mesmo. 

5 unico. Sempre que as partes quizerem examinar alguns do- 
cumentos, por si, seus advogados ou procuradores, o escrivão 
lhes facilitar8 esse exame no cartorio, e Ihes dara tambem, sem 
clependencia de despacho, quaesquer certidões, que lhe sejam 
pedidas. 

Art. 228.' Decidido o concurso, não será admittido outro de 
novo,"nem outra qualquer questão, sobre o producto dos bens 
arrematados. 

Art. 229.O Se nos bens hypothecados, ou no producto d'elles 
depositado, existirem algumas penhoras, que não tenham sido 
conteinpladas no concurso, o juiz, que o decidiu, será o compe- 
tente para ordenar o levantamento d'ellas, aindaque tenham sido 
mandadas fazer por outros juizes. 

Art. 230.O São applicaveis a todo o processo da expropriação, 
regulado n'este titulo, as disposições geraes sobre as execuções 
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e expropriações particulares, não sendo incompativeis com as que 
ficani mencionadas nos artigos antecedentes. 

TITULO XIV 

Da alienação de predios hypothecadÒs; 
e do processo de expurgagão das hypotheoas (I) 

oonvencionaes e legaes 

4rt 231 .O Nenhuma inscripção hypothecaria obsta a qualquer 
inscripção predial por transmissão graliiita ou onerosa posterior; 
mas permanece no predio a segurança hypothecaria, qualquer que 
seja o possuidor. 

Art. 232.O 8 Piteito, que tQem os novos adquirentes dos predios 
hypothecados, da os expurgar das hypothecas sobre os mesmos 
inscriptas, comprehende as hypothecas de toda a especie. 

Art. 233.' Aquelle, que de novo adquiriu um predio hypothe- 
cado, e quizer conseguir a expurgação da hypotheca ou hypothe- 
cas, pode obter o seu fim por qualquer dos modos seguintes: 

1 . O  Pagando integralmente aos credores as dividas. a que o 
predio esti hypothecado; 

2.O Entrando no deposito com a quantia, que tiver dado pelo 
predio, se a acquisição d'elle tiver sido feita em hasta publica; 

3." Declarando em juizo, que esti prompto a entregar aos cre- 
dores, para agamento das suas dividas, ate A quantia pela qual 
obteve o pre a io, ou aqilella em que o estima, quando a acqiiisição 
d'elle não tiver sido feita por titulo oneroso. 

Art. 234.O As disposisões do artigo antecedente são applicaveis 
ao doador, que, rescindida a doação por superveniencia de Elhos, 
quizer expurgar os bens doados das hypothecas com que os tiver 
onerado o donatario, nos termos dos artigos 938.' $ unico e ,I 484.O 
5 1.O do codigo civil. 

Art. 235.' O novo possuidor, que quizer expurgar, o predio 
da hypotheca, solicitara do consqvador certidão, em que este 

6') Vejam-se os artigos 532.0 a 534.0 do codigo do processo clvil; e 
po em tarnbem ver-se. quanto ao refoqo e reducçáo da hyptheca, os 
artigos 518.0 a 523.9, e os artigos 528.0 a 531." do mcsmo ccdig0. 

(Nota do editor.) 
9 
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declare, em presença do indice real e pessoal e dos livros de 
registo, quaes são os credores hypotliecarios inscriptos sobre o 
mesmo predio. 

Art.  236.' Com a certidão, de que se trata no artigo antece- 
dente, o novo possuidor do predio fará requerimento ao juiz de 
direito da comarca em que estiver situado o mesmo predio, 
declarando qual dos meios facultados no artigo 233." prefere 
para o expurgar da hpotheca, e conciuindo por pedir, que os 
crbdores, constantes da referida certidão, sejam citados, para vir 
a juizo receber a parte, que lhes pertencer do valor do predio. 

Art. 237.O Distribuido o requerimento, a citação sera feita 
nos termos da lei aos crédores, ou pessoalmente. ou por editos 
com o praso de trinta dias, segundo o domicilio for ou não conhe- 
cido em juizo. 

$ unico. Accusada a citação, assignar-se-hão duas audiencias 
aos credores, a firn de receberem a parle que lhes pertencer do 
valor do predio, ou requererem o ue for a bem da sua justiça. a Art.  238.O No caso do n.O 1.O o artigo "23.O, far-se-ha o 
pagamenlo a todos os credores, segundo a parte que pertencer 
a cada um, no cartorio do escrivão, lavrando-se nos autos termo 
da entrega, ou por mandado ou precatorio, quando haja prece- 
dido deposito; e o predio serh julgado livre e expurgado das 
hypothecas, e se cancellaráo os respectivos registos. 

Art  239.' No caso do n.O 2.O do artigo 233.", e se o valor do 
predio não chegar para integral pagamento dos crkdores hypothe- 
carios, depositado o sobredito valor, sobre elle serão exercidos 
'os direitos dos interessados, e o predio sera julgado livre e 
expurgado das hypothecas sobre o mesmo inscriptas, seguindo-se 
depois os termos legaes do processo do concurso, mas em acto 
continuo e sem dependencia de novas citações aos credores in- 
scriptos. 

Art. 240.' No caso do n.O 3.O do citado artigo, sbmente se 
entendera fixado o valor do predio, conformandc%& os credores 
com as declarações do possuidor, ou depois de ter ido á praça 
nos termos do artigos seguintes. 

Art 241.' Qualquer dos interessados pode requerer, que o predio 
seja arrematado pelo maior reço, que se obtiver sobre aquelle 
que o novo possuidor tiver &do por elle, ou em que o estimar, 
nos casos seguintes : 

1 . O  Quando o novo posuidor não expurgar a hypolheca pelos 
meios para isso estabelecidos no artigo 233,O; 

2.' Quando, pretendendo o novo possuidor expurgar a hypo- 
tlieca pelo modo estabelecido no n.O 3.O do artigo citado, a quantia 
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por elle oflerecida para pagamento dos credores for inferior ao 
computo dos creditos privilegiados ou hypothecarios, e dos onus 
registados anteriormente ás hypothecas, aos quaes o predio esteja 
sujeito; 

3.' Quando, tendo feito citar os credores para a expurgação, 
não fizer accusar as respectivas citações; ou se, tendo-as feito 
accusar na audieiicia competente, não proseguir ate A terceira 
seguinte, nos termos regulares da niesma expurgação. 

Art. 242.O Quando, na hypothese do artigo antecedente, o 
valor de que ahi se trata, nfio for coberto em praça, os direitos 
dos interesados serão exercidos sobre esse mesmo valor, salva 
a continuação da execução contra o devedor originario pelo que 
ficar restando. 
. . 5 unico. Quanto h parte, de que não forem embolsados pelo pro- 
duclo da hypotheca, serão considerados como credores communs. 

Art. 243." Na hypothese do n.O 2." do artigo 241.O, feito pelo 
interessado o requerimento, para que o predio seja posto em 
hasta publica, o juiz, verificando ou fazendo verificar pelo re- 
spectivo contador a face das certidões dos onus e creditos hypo- 
thecarios, se o valor do predio A ou não inferior a importancia 
do capital e juros devidos dos mesmos onus e creditos, deferirá 
como for de justiça. 

Art. 244.' Arrematado o predio, e posto em deposito o pro- 
ducto da arrematação, sobre elle exercerão os credores os seus 
direitos, precedendo no levantamento do mesmo producto a gra- 
duação dos ditos credores, e despacho do juiz nos precisos ter- 
mos do codigo civil, artigos 4042." a 4025.O inclusive, attendidos 
os direitos de preferencia, ou os de rateio, mas em acto continuo, 
e sem dependencia de novas citações aos credores inscriptos. 

Art. 245.O O direito dos credores, que, tendo sido citados, 
não vierem a juizo, sera julgado á revelia e depositada a somma, 
que Ihes tocar em virtude da sentença. 

Art. 246." O credor, que, tendo o seu credito registado, deixar 
por qualyuer motivo de ser incluido na certidão do conservador, 
ou, sendo incluido, deixar de ser citado, não perderá os seus 
direitos, como credor Iiypothecario, qualquer que tenha sido a 
sentença proferida em relação aos outros credores. 

Art.  247.O São applicaveis á expurgação das hypothecas legaes 
as disposicções dos artigos antecedentes, com as seguintes de- 
clarações : 

Serão citados para ella os crddores e interessados, Ou 
quem legitimamente os representar, assistindo Sempre 0 minis- 
terio publico, quando não for parte principal; 
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2." Nas dos tutores e curadores serão citados os protutores, e 
sub-curadores, e o curador geral respectivo; 

3." Nas dos dotes feitos por terceira pessoa, serão tambem 
citados os dotadores; 

Arrematado o predio, ou verificado o seu valor, será a 
parte, correspondente á hypotheea legal, depositada, e convertida 
a sua importancia em titulos de divida fundada, averbando-se 
n'elles o encargo, devendo porem os titulos depois de averbados 
ser entregues ao depositanl?. 

5 unico. A conversão será legalisada com as respectivas cer- 
tidões do preço corrente dos titulos. 

Art.  248.O Coiisistindo a obrigaçáo assegurada por hypotheca 
em preslações periodicas, náo sendo d'aqueIlas que constituem 
onus real da propriedade, opera-se expurgação pelo deposito de 
um capilal correspondente a essas prestações, feito em rnoeda 
metallica, em fundos publicas, ou em acções de bancos legal- 
mente constituidos. 

fj 4." O capilal depositado reverte em proveito do depositante 
o u  de quem o representa, logo que fique extincta por qualquer 
modo a obrigaçao que motivou o deposito. 

fj 2." Emquanto dura o deposito, o credor recebe os juros ou 
dividendos dos titulos depositados, cuja escolha fica dependente 
da vontade do depositante, assegurando elle ao credor a irite- 
gridade da prestaçáo. 

Art.  249.O Ainda que o credor, que requereu a arrematação 
do predio, venha depois a desistir d'ella, não deixara por isso a 
mesma arremataça0 de progredir nos seus termos regulares, 
quando algum dos outros credores se opponha a desistencia. 

Art.  250.' Realisado o pagamento dos credores, que tiverem 
acudido a juizo, e feito o deposito, com relação aos que deixarem 
de comparecer, será o predio julgado livre e exonerado da hy- 
potheca. 

Art. 251.' A sentença, porem, nunca será pi30ferida sem que 
se mostre, que foram citados todos os credores constantes da 
certidão passada pelo conservador. 

Art.  252." Com a certidão da sentença, que tiver julgado o 
predio livre e exonerado das hypothecas, poderá o possuidor so- 
licitar do conservador competente o cancellamento dos respectivos 
registos. 
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TITULO XV 

Disposigbes diversas e transitorias 

CAPITULO I 

Dos actuaes conservadores privativos, seus ajudantes 
e amanuenses 

Art. 253.O Continuam subsistindo as actuaes conservatorias 
privativas de Lisboa e Porto, assim como o seu pessoal, e res- 
pectivos vencimentos constantes da tabella n.O i ,  annexa ao re- 
gulamento de 14 de maio de 1868, nos termos dos artigos se- 
guintes: 

5 unico. As conservatorias, de que trata este artigo, emquanto 
subsistir a siia actual organi~ação, serão estabdecidas em uma 
só casa. 

Art. 254.O Nas actuaes conservatorias póde vagar o logar de 
conservador, o de ajudante, ou simultaneaniente o de conservador 
e ajudante. 

5 1 . O  Logo que em qualquer das conservatorias de Lisboa e 
Porto falte o conservador actual, sera elevado definitivamente A sua 
categoria um dos actiiaes ajudantes, se o houver; e, não o ha- 
vendo, observar-se-ha o disposlo no 5 3 . O  

§ 2 . O  No caso de, havendo conservadores, faItar qualqiier dos 
actuaes ajudantes, ficará o logar supprimido, e o respectivo con- 
servador seri substituido nos seus impedimentos por qualquer 
dos ajudantes, que porventiira ainda houver nas outras conser- 
vatorias, na falta d'estes por um dos outros conservadores, e em 
ultimo caso pela fbrma determinada no artigo 49.O, ou por um 
ajudante nomeado provisoriamenle pelo governo, de entre os ap- 
provados para os Iogares de conservador, o qual será remunerado 
do mesmo modo que os actuaes ajudanles. 

$ 3 . O  No caso de simultanea falta de conservador e ajudante 
da mesma conservatoria, não havendo nenhum dos ajudantes 
actuaes nas outras, ou sera nomeado novo conservador, mas-in- 
terino, para a conservatoria vaga, ou sera esta annexada, com 
livros separados e escripturação distincta, a qiialquer das outras, 
quando o governo julgue conveniente e opporluna a annexação. 
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Art. 255.' Tanto o ajudante, elevado A categoria de conser- 
vador definitivo, nos termos do f j  1." do artigo antecedente, como 
o novo conservador nomeado interinamente nos termos do 3 3 . O ,  

sb podem ser retribuidos por emolumentos, segundo as regras 
geraes estabelecidas para as outras conservatorias, regendo-se 
em tudo pelas disposições do titulo 1 .O 

Art. 256.O Quando faltarem todos os actuaes conservadores e 
ajudantes, reduzir-se-hão as conservatorias de Lisboa e Porto a 
uma só para cada comarca; porem, se a esse tempo a afnuencia 
de titulos para registo for tal, que o serviço, em qualquer das 
duas comarcas, não possa fazer-se regularmente com um so con- 
servador, nos termos do artigo 4." 3 unico, poderão coiltinuar a 
subsistir as actuaes conservatorias, ale que, pelo menor numero 
de registos, o governo entenda dever fazer-se a reducção. 

fj unico. Quando nas conservatorias de Lisboa e Porto houver 
s6 dois dos actuaes conservadores, e qualquer d'elles preferir a 
retribuição por emolumentos, ou quando houver só conservador 
e ajudante, ou dois dos ajudantes elevados a categoria de conser- 
vadores, devera tambem fazer-se logo a reducção, se o governo 
cntender que ella póde levar-se a effeito sem inconveniente para 
a regularidade do serviço. 

Art. 257.O Os actuaes conservadores, de accordo com os seus 
ajudantes, podem, querendo, optar pelos emolumeritos; e desse 
caso deixarão de ser retribuidos por ordenado, entrando as re- 
spectivas conservatorias na regra geral. 

Art. 258.' Os conservadores e ajiidantes interinos terminarão 
as suas funcções logo que sejam reduzidas as conservatorias de 
Lisboa e Porto; mas terão direi to de preferencia, para serem pro- 
vidos nos logares que vagarem de conservadores, e accesso i ma- 
gislratura judicial, tendo as condições exigidas no artigo 14.O, e 
dojs annos de bom e effectivo serviço. 

Art. 259.' Os amanuenses das conservatorias de Lisboa e Porto 
continuarão a perceber os respectivos vencimentos emquanto se  
conservar a actual organisação; porem logo que sejam reduzidas 
as conservatorias, ou qualquer dos conservadores opte pdos erno- 
lumentos, cessara para os amanuenses a retribuição pelos cofres 
do estado. 

fj unico. Os actuaes amanuenses, que tiverem feito bom ser- 
viço, ate se dar qualquer dos casos mencionados na segunda 
parte d'este artigo, terão preferencia para serem providos nos 
logares de escrivães do juizo, das repartições do estado, ou em 
qualquer outro serviço publico, estando para isso competente- 
mente habilitados. 
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Art. 260.O Os actuaes conservadores e seus ajudantes, logo 
que for promulgado este regulamento, poderão levantar a impor- 
tancia das suas fianças, e fazer cancellar as respectivas hypo- 
thecas. 
5 4 . O  Para 0s effeitos d'este artigo os conservadores e seus 

ajudantes requererão ao juiz de direito da comarca ou ao da vara 
onde correu o processo da cauçáo, que esta se julgue extincta, 
juntando ao requerimento certidões, d'onde conste, que em 
nenhum dos cartorios da comarca se processou contra elles, 
desde o 4." de abril de 1867, acção alguma, que tenha por obje- 
cto responsabilidade pelo actos relativos ao serviço da conserva- 
toria. 

§ 2.' A certidão passada pelo distribuidor do juizo, da qual 
conste, que nenhuma acção contra o conservador foi distribuida 
desde o praso acima indicado, A documento sufficiente para ins- 
truir a petição. 

5 3." A petição e as certidbes, mencionadas nos $ 3  antece- 
dentes, serão juntas ao processo respectivo; e, ouvido o minis- 
terio publico, que respondera iios mesmos autos, o juiz proferira 
sentença, da qual se póde appellar para rr relação do districto 
não havendo outro recurso do accordão d'esla. 

4 . O  A certidão do teor da sentença passada em julgado, ou 
do accordão no caso de recurso, sera titulo suficiente para o 
cancellamento das hypothecas e levantamento dos depositos. 

5 5 . O  A mesma disposição do artigo e §$ antecedentes A appli- 
cave1 aos conservadores de segunda ordem. 

Art. 261.O Fica desde j A  a cargo das camaras municipaes de 
Lisboa e Porto a despeza da renda da casa e mobilia para as 
respectivas conservatorias. 

CAPITULO [I 

Da installação das novas conservatorias 

Art. 262.O A installação das novas conservatorjas precederi: 
1.' A nomeação dos conservadores; 
2.' A distribuição dos livros modelos A, B, C, D, E, F e G y  

pelo ministerio da justiça, nos termos do artigo 4.4.' 5 2.'; 
3." A rubricá dos mesmos livros e a do modelo R, nos termos 

dos artigos 30.O e 186.O; 
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4.0 A transferencia dos livros que actualmente estão servindo, 
e de todos os papeis pertencentes ás conservatorias supprimidas, 
para o edificio da nova conservatoria. 

Art.  263.' Logo que os novos conserv.adores tiverem sido des- 
pachados, requisitarão das procuradorias regias os livros indi- 
cados no n.O 2.O do artigo precedente, e os remetterão, junta- 
mente com o livro modelo R, ao juiz de direito respectivo para 
serem compètentemente legalisados; 

§ unico. Os mesmos conservadores escolherão o edificio para 
a nova conservatoria, e a farão mobilar, segundo o accordo feito 
com as camaras municipaes sobre a quantia votada para essas 
despezas, e com recurso para o conselho de districto. 

Art.  264.O Praticados os actos referidos no artigo antecedente, 
os conservadores se apresentarão aos procuradores regios nas 
sedes das relações, e aos seus delegados nas outras comarcas, 
solicitando-lhes, que pelos oflfjciaes de diligencias do juizo noti- 
fiquem, por meio de oficios e com antecipação conveniente, aos 
conservadores das conservaiorias supprimidas, ou a quem fizer 
as suas vezes, o dia, hora e logar em que deve verificar-se a 
installaçio da nova conservatoria. 

Ej unico. Os officiaes de diligencias apresentarão aos procura- 
dores regios ou seus delegados a contra fe das notificações. 

Art. 265.O Recebida a notificapo, os conservadores das con- 
servatorias ~uppr~midas farão, no praso de tres dias e em du- 
plicado, iim inventario geral dos livros, indices, maços do archivo 
e demais papeis da conserva toria, especificando : 

1 . O  O numero de ordem do ultiino registo emcada livro, e folhas 
onde fica lançado; 

2.O O numero de ordem do ultimo predio lançado no indice real 
em cada freguezia, livro e folhas: 

3 . O  O numero de ordem do ultimo nome em cada letra no indice 
pessoal, livro e folhas; 

4.O O numero de titulos apresentados no diario para registo, 
e ainda não registados, assim como o nurnero de certidões re- 
queridas e de maços e papeis archivados; 

5." Todas as circumstancias, que lhes parecer conveniente men- 
cionar para maior exactidão do inventario. 

Art. 266.' Tres dias antes do praso indicado para a installação 
das novas conservatorias, cessa todo o serviço do registo nas 
conservatorias supprimidas, á excepção das apresentações no 
diario, as quaes continuarão a fazer-se ate a vespera da in- 
stallação. 

Art. 267.O No dia designado no artigo 264.O, os ex-consèrva- 
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dores farão remover para a sede da nová conservatoria, á custa 
do municipio da comarca, os livros, papeis e titulos mencionados 
no artigo 26L0, ficando só em poder d'elles os titnlos j i  regis- 
tados, os respectivos certificados, e as certidões que estiverem 
passadas. 

1." Os novos conservadores devem verificar, em presença 
dos livros e mais papeis removidos, a exactidão do inventario, 
e no flm d'elle farão lavrar um termo de entrega, em que po- 
dem declarar todas as circumstancias externas, que encontraraiso 
nos livros, e corrigir quaesquer exactidões do mesmo inven- 
tario. 

5 2 . O  Aos actos, de que tracta o $ I.", devem assistir nas sbdes 
das relações os procuradores regios, que poderão, no caso de im- 
pedimento, fazer-se substituir pelos seus ajudantes ou delegados; 
nas outras terras do reino assistira aos mesmos actos o respectivo 
agerite do ministerio publico. 

$ 3." Conclliido o termo de entrega, o qual se farA em dupli- 
cado, serão ambos os exemplares do inventario assignaclos pelo 
procurador regio, ou agente do miiiisterio publico, pelo novo con- 
servador, e pelo èoiiservador da conservatoria sul)primida, entre- 
gando-se a este um dos inventarios e archivando-se o outro. 

Art. 268.O As conservatorias da comarca podem comprehender 
uma só, ou mais das supprimidas. 

3 1.O Quando comprehenderem uma só, continuar-se-ha o ser- 
viço de registo nos livros A, B e C, em numeros seguidos aos das 
ultimas apresentação, descripção e inscripção hypothecaria, co- 
meçando-se nova numeração de ordem nos livros das inscripções 
diversas, e das transmissões. 

$ 2.O Quando abrangerem duas ou mais, começar-se-ha nova 
numeração geral em todos os livros, apresentando-se em novo 
diario os titulos, ,que posteriormente forem submettidos a re- 
gisto. 

Art. 269.O O serviço de registo na conservatoria da comarca 
principiara pelos titulos apresentados e ainda não registados na 
conservatoria supprimida. 

unico. Se a conservatoria da comarca abranger duas ou mais 
das supprimidas, achando-se em todas estas o serviço atrazado, 
começar-se-ha pelos registos das apresentações mais antigas, se- 
guindo-se alternativamente os das apresentações do mesmo dia, 
ate se chegar ás do diario da nova conservatoria. 

Art. 2 7 0 . O  Quando as inscripções recaírem sobre predios jA 
descriptos nos livros das conservatorias supprimidas, deve de- 
clarar-se no contexto das mesmas inscripções, não sb o niimero 
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de ordem do predio, livro e folhas, onde descril)to, mas a con- 
servatoria a que pertencia. 

5 unico. A ligação das inscripções com as descripções prediaes 
das conservatorias supprimidas, far-se-ha pòr cotas de referencia 
no livro B, e na columna anteriprmente destinada para as annota- 
tações, passando-se dois traços a tinta por baixo da ultima annota- 
ção, e escrevendo-se no respectivo espaço ~Referencia aos outros 
l ivros~ . 

Paço, em 28 de abril de 1870. -José Luciano de Castro. 

Tabella a que se refere o artigo 186." d'este regulamento 

Artigo 1.0 Os conservadores levarão de emolumentos : 
1.0 Por cada descripç'io - 80 réis. 
2." Por cada inscripção - 80 réis. 
3.0 Por cada averbamento - 40 réis. 
4.0 Por cada cancdlamento - 40 reis. 
5." Pur cada certidão ou certificado, alem da rasa- 80 réis. 
§ unico. A rasa, que sómente se contara nas certidões e certificados sera, 

por vinte e cinco linhas de trinta letras clda uma, de - 80 reis. 
Art. 2: O registo das pensões emphyteuticas ou censiticas, cujo ca- 

pital, calculado sórnente em vinte pensoes, não exceder a 18000 réis, sera 
gratuito. 

§ i." Se o capital for de 18000 a $&O00 r&. se levarão por todos os 
actos do registo sómente - 100 réis. 

5 2.0 Se o capital for de 25000 a 4L000 réis, se levarão pelos mesmos 
actos - 200 reis. 

Art. 3." Em todos os casos, especificados no artigo antecedente, as partes 
pagarão os scllos dos certificados que exigirem. 

Art. 4." Quando o capital exceder 48000 reis, as parles pagarão os emo- 
lumentos por inteiro. 

Paço, em 28 de abril de 1870. -Jose Luciano de Castro. 
(D. do G., n: 96, de 2 de maio de 1870.) 



PORTARIA DE 21 DE JUNW) DE 1870 

Declara que as corporações administrativari não podem repudiar heranças ou legados, mas 
que não carecem para a sua acceitação de licença do governo. 

Dirigindo-se frequentemente ao governo as administrações das 
corporações administrativas a pedir licença para a acceitação de 
legados que lhes são deixados para fimdações de piedade, bene- 
ficencia e outros fins de interesse publico, manda Sua Majestade 
El-Rei declarar aos governadores civis dos districtos administra- 
tivos, para seu conliecimento e para que o façam constar hs 
administrações, que solicitem similhantes licenças, que, em vista 
das leis vigentes, não têem ellas necessidade de obter" licenças do 
governo, ou de alguma outra auctoridade, para acceitarem qual- 
quer herança ou legado com que sejam comtempladas, vistoque, 
sendo regra geral de direito, fundada nas expressas disposições 
dos artigos 1793.O e 2010.0 do codiço civil, que os herdeiros e os 
legatarios não respoiiclem por encargos superiores as forças das 
heranças e dos legados, dispondo alem d'isso em especial o ar- 
tigo 2mfi.0 do niesmo codigo, que os menores ou interdictos (a 
que por direito são equiparadas as corporações administrativas 
sujeitas a tutela do estado) só podem acceitar heranças a beneficio 
de inventario, inutil e dispensavel se torna a fiscalisação previa 
do governo por meio da licença. 

Cumpre portanto fazer constar ás referidas corporações: 1.O, que 
para acceitarern heranças e legados não carecem de licença do 
governo; 2.@, que, em vista do djsposto no artigo 2023.' e mais 
disposições citadas do codigo civil, não lhes 6 permittido repudiar 
heranças, mas, pelo contrario, as devem acceitar, não puramente, 
mas sempre a beneficio de inventario; 3.O, que não são obrigadas 
a encargos alem das forças da herança ou do legado; &.O, que são 
obrigadas todavia a fazer a conversão dos bens immobiliarios que 
lhes forem deixados, nos termos do artigo 35." do citado codigo; 
e 5.O, finalmente, que só o poder judicial e competente para re- 
solver quaesquer questões que se suscitem, tanto sobre a capa- 
cidade das corporações para serem herdeiras ou legatarias nos 
termos do artigo 1781,O do codigo, como sobre a possibilidade 
de cumprirem os encargos com que forem onerados os bens le- 
gados. 

Paço, em 21 de jimbo de 1870. -Jose Dias Ferreira. 
(D.  do G., n." 144, de 2 de julho de 1810.) 
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DECRETO D E  23 DE JUNHO DE 1870 

Suspende a execugo do artigo 2 11 6.O do ~ l i g o  civil na parte qne respeita a irresponsa- 
bilidade da heranp pelas despezas com os sufragios por alma do falleeido. 

Relatorio 

Senhor. - Prescreve o codigo civil no artigo 2146.O, que as 
despezas do funeral serão pagas pela herança ainda indivisa, haja 
ou não herdeiros legitimarios, e que a nenhumas outras despezas 
com sufragios por alma do fallecido 6 obrigada a herança ou a terça 
d'ella, não tendo sido ordenadas em testamento. 

A execução da segunda parte d'aquella prescripção, ao mesmo 
tempo qae subiste a legislação sobre congruas parochiaes, consi- 
gnada lias leis de 20 de julho de 1839 e de 8 de novembro de 
1841, e causa de grande prejuizo para o's parochos, por Ihes 
diminuir sensivelmente ou benesses, que são um dos emolumentos 
constitulivos das respectivas congruas. 

Ainda antes do começo da execução do codigo, e principalmente 
depois, tem este assumpto merecido particular attencão dos po- 
deres publicas. Attesttam-o diversos documentos e actos do 
poder executivo e do legislativo, taes como as portarias de 6 de 
fevereiro e 27 de abril de 1868 (Diario  de Lisboa n.OS 32 e 961, 
e a de 29 de setembro do anrio proximo passado (Diar io  do go- 
verno na0 222), e a proposta do governo de 23 de abril do cor- 
rente anno (Diar io  d o  governo n."90),  approvada pela camara 
dos senhores deputados, depois de convertida em projecto de lei 
na sessão de 6 de maio ultimo. 

Chegou a ser  presente á camara hereditarja, na sessão do dia 
immediiito, a competente proposição de lei, mas não a ser dis- 
cutida, porque poucos dias decorreram de então ate ao adiamento 
da sessão legislativa. 

Com o tempo-porem crescem os inconvenientes e prejuizos que 
a classe parochial esta soffrendo com a execução do citado artigo 
2116.O do codigo civil, e mais ut'gente se torna prover o mal de 
remedio prompto; e por isso os ministros de Vossa Majestade 
teem a honra de pedir a sua approvação para o projecto de 
decreto que submettem ao exame de Vossa Majestade, e que 
não é senão o projecto de lei que a camara dos senhores depu- 
tados votara sem discussão na referida sessão de 6 de maio. 
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Secretaria d'estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça, em 
23 de junho de 1870. - Duqzie de Saldanha- Jos6 Dias Ferreira 
-D.  Antonio da Costa de Sousa Macedo- Marqmz de Angeja. 

Attendendo ao que me representaram os ministros e secretarios 
d'estado de todas as repartições; hei por bem decretar o seguinte : 

Artigo 1.O E suspensa a execução do artigo 21 16.O do codigo 
civil, na parte em que determina que, alem das despezas do fu- 
neral, a rienliumas oulras com sutrragios por alma do fallecido 
seja obrigada a herança ou a terça d'ella, rião tendo sido orde- 
nadas em testamento, nos lermos do artigo 477Ei.O do mesmo 
codigo. 

~Art. 2.O A disposiçáo do artigo 1." durará emquanto por lei 
não for regulada a dotaçáo do clero parocliial. 

Art. 3.' Fica revogada a legislaqão em contrario. 
Os mesmos miiiislros e secretarios d'estado assim o tenham 

entendido e façam executar. Paço da Ajuda, em 23 de junho de 
1870. - REI. - Duque de Saldanha - Jos6 Dias Ferreira - D. 
Antonio da Costa de Sousa de Macedo - Marquez de dngeja. 

( D .  do G., R." 139, de 25: de junho de 1870.) 

DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 1870 

Declara facultativo o registo das servidóes appareotes. 

Attendendo ao qiie me representaram os ministros e secretarios 
d'estado de todas as repartições: hei por bem decretar o seguinte : 

Artigo 1.O O registo das servidões apparentes sera facultativo, 
nos termos do $ 4." do artigo 949." do codigo civil. 

Art. 2.O Fica revogada a legislação em contrario. 
Os ministros e secretarios d'estado de todas as repartições 

assim o tenham entendido e façam executar. Paço, em 30 de junho 
de 1870. -REI. -Duque de Saldanha - Jos6 Hias Ferreira - 
D. Luiz da Camara Leme - Marquez de Angeja - D. Antonio 
da Costa de Sousa de Macedo. 

(D .  do G ,  n . O  143, de 1 de julho de 1870.) 



DECRETO DE 20 DE JULHO DE 1870 

Torua exteiisivo ao  registo dos onus reaes dd emphyieuse, snh-emphyieuse e censo o praso 
estabelecido no decreio de 3 de março d'este mesino auno. 

Relatorio 

Senhor:-Pelo decreto de 3 de março do anno corrente foi 
prorogado até 22 de março de 1871 o praso para o registo dos 
onus reaes de servidão e quinhão. 

Foi esta medida decretada, como urgente, pelo poder executivo 
na ausencia do parlamento atteridendo ás rasões apresentadas no 
relatorio que precede o citado documento. 

No mesrrio relatorio se explica o motivo pelo qual a proroga- 
ção se não tornou extensiva aos onus reaes da emphgteuse, da 
sub-emphyteuse e de censo. 

Julgarain os ministros de Vossa Magestade, signatarios do de- 
creto citado, que findando só em 22 de setembro do anno cor- 
rente o praso para o registo de taes onus reaes podia o parla- 
mento tomar as providencias que tivesse por mais uteis oii in- 
dispensaveis. D'aqui resulta que, segundo a legislação lioje 
vigente, os onus reaes de servicl30 e quinlião podem ser regis- 
tados ate 22 de março de 1871, ao mesmo tempo que os onus 
reaes da enipliyteuse, sub-empliyteuse e censo, muito mais nu- 
merosos, e de muito mais difficil registo, têem de ser registados 
ate 22 de setembro futuro! 

Subsistindo pois ainda todas as rasões que têem motivado as 
prorogações de praso para os differentes registos de oiius reaes, 
temos a honra de submetter A approvação de Vossa Magestade 
o seguinte projecto de decreto. 

Secretaria d'estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça, em 
20 de julho de 1870. -Duque de Saldanha - Jose' Dias Ferreira 
- Conde de Mugalhães - D. Luiz da Carnara Leme - LVarquez 
de Angeja- D .  Antonio da  Costa de Sousa; de hlacedo. 
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Attendendo ao que me foi representado pelos ministros e se- 
cretario~ d'estado das differentes repartições; hei por bem de- 
cretar o seguinte: 

Artigo 1 . O  A prorogação do praso estabelecido, no decreto de 
3 de março de 1870, para o registo dos orius reaes de servidão 
e quinhão, 6 extensiva aos onus reaes de emphyteuse, sub-em- 
phyteuse e censo. 

Art.  2.' Na descripção predial para o registo dos fbros, como 
para qualquer outra inscripção, o registarite s6 i! obrigado a 
apresentar a medição, havendo-a, nos termos do artigo 959.O, 
n.O 3.", do codigo civil. 

Art. 3.O Fica revogada a legislação em contrario. 
Os ministros e secretarios d'estado de todas as repartições 

assim o tenham entendida e façam executar. Paço da Ajuda, em 
20 de julho de 1870. - BEI. - Duque de Saldanha - Jose Dias 
Ferreira - Conde de ~l/lágalhães - D. Lzciz da Camara Leme - 
,Varqtcez de Angeja - D. Anto~aio da Costa de Sotua de Macedo. 

( D .  do G., n . O  162, de 23 de julho de 1870.) 

PORTARIA DE 1 DE OUTUBRO DE 1870 

Declara que podem ser irmáos das coofrarias e irmandades os meoores devidamente 
auctorisados. 

Tendo requerido a irmandade do Santissimo e Nossa Senhora 
da Caridade da frepezia de S. Nicolau, d'esta cidade, para ser 
aixctorisada a conservar no seu coinpromisso, a cuja reforma vae 
proceder, a disposição n'elle actualmente existente, e eni virtude 
da qual e permittirlo aos menores fazer parte da irmandade, dis- 

.posição qixe não esta comprehendida nas instrucções da portaria 
de 22 de setembro de 18G3, a primeira das quaes estabelece 
que só poderão ser admittidos como irmãos nas corporações de 
piedade individuos de maior edade, ou emancipado. devendo 
apresentar, quando forem mulheres casadas, auctoi'isação por 
escripto de seus maridos; 
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Considerando que a exclusão dos menores teve por fundamento 
a sua incapacidade para o exercicio das direitos civis, resultando 
d'ella ser impossivel tornal-os responsaveis pelas obrigações que 
contrahissem na qualidade de irmãos das alludidas corporações; 

Attendendo porém que o codigo civil no artigo i00.O estabe- 
lece que a incapacidade dos menores A supprida pelo poder pa- 
ternal, e na falta d'este pela tutela: 

Manda Sua Majestade El-Rei declarar ao governador civil de 
Lisboa, com referencia ao compromisso da irmandade requerente, 
e bem assim aos governadores civis dos outros districtos do reino, 
que alem dos individuos designados na portaria de 22 de setembro 
de 1863, poderão tambem ser admittidos como irmãos de con- 
frarias e irmandades os menores que apresentarem auctorisação 
por escripto de seus paes ou tutores; não devendo porem ser-lhes 
concedido o direito de elegér e de serem eleitos para os cargos 
das irmandades antes de terem attingido a maioridade. 

Paço da Ajuda, em 1 de outubro de 1870. -Antonio, Bispo 
de Vizeu. (D._do G., n.* 235, de 6 de outubro de 1870.) 

PORTARIA DE 28 DE JANEIRO DE 1871 

Ordena aos goveroadores das provincias ultramarinas que tomem a s  providencias necessarias 
para que o s  requerimentos remeitidos ao governo para s e  obter carta de naiuralisa@o 
veiiham i:~struidos cm conformidade da lei 

Tendo entrado na secretaria d'estado dos negocios do reino 
requerimentos vindos do ultramar para se obter carta de natu- 
ralisação n'este reino, sem que nem os requerentes tenham sa- 
tisfeito as determinações da lei, provando estarem nas circum- 
stancias que a lei exige, nem os respectivos governadores tenham 
supprido esta falta na sua informação; manda Sua Majestade 
El-Rei, pela secretaria d'estado doa negocios da marinha e ultramar, 
que os governadores das provincias ultramarinas não remettam 
requerimento para o dito fim sem que seja acompanhado de do- 
cumentos authenticos em que se mostre: 

1 . O  Que o supplicante tem, pelo menos, um anno de residencia 
no territorio portuguez ; 

2.O Que é de maior edade, tanto pela. legislação portugueza, 
como pela da nação a que pertence; 



3.O Que teni bens de raiz, industria ou profissão com que 
tenha meios de subsistencia, devendoglles governadores supprir, 
sempre que possam, com a sua informação, o que faltar quando 
com os dozumentos não estejam satisfeitas as condiçi&s put3 a 
lei exige. 

Paço, em 28 de janeiro de 1871. - Jos6 de Mel10 Gouveia. 
(D. do G., n . O  26, de 1 de fevereiro de 1871.) 

DECRETO DE 14 DE FEVEREIRO DE 1871 

Amplia aié 31 de agosio os prasos p i r a  o registo dos onns reaes, para a erigencia d o i  
fóros em divida ao tempo da promulgaçio do codigo civil, e para o registo das Bypotbws 
mencionadas nos arligos 1000.O e 1019." do mesmo codigo. 

(L). do G., n.O 73, de 15 de fevereiro de i871.) 

LEI DE 15 DE JUNHO DE 1871 

Releva ao governo a respoiisabilidade em que incorreu pela promulgapo do decreto de 44 
de janeiro do anno correnle; e proroga atb 22 de marco de 1874 os pruios esk- 
beleeidos no mesmo decrelo. 

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algar- 
garves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as 
cortes geraes decretaram e nbs queremos a lei seguinte: 

Artigo 1 . O  E relevada ao governo a responsabilidade em que 
incorreu pela promulgação do decreto de 14 de fevereiro do cor- 
rente anno. 

Art. 2.O É prorogado ate 22 de março de 1873 o praso esta- 
belecido no mencionado decreto de 14 de fevereiro: 

1.O Para o registo das hypothecas, a que se referem os arti- 
gos 1000.O e 1019.O do codigo civil, e n.O 6.' do artigo 150.O do 
regulamento de 28 de abril de 1870 (I); 

(i) Foi a ultima prorogação do praso para o registo d'estas hypothecas 
(Nota do editor.) 
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2.O Para o regislo dos onns reaes de servidão, emphyteuse e 
subemphyteiise, censo e quinhão; 

3 . O  Para a exigencia dos fbros vencidos ao tempo da promul- 
gação do codigo civil, comprehendidos na disposição do artigo 
1695.O do mesmo codigo. 

Art. 3.' Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandâmos portanto a todas as  auctoridades, a quem o conhe-, 

cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e 
guardem e laçam cumprir e giiardar tão inteiramente como n'ella 
se contem. 

Os ministros e secretarios d'estado dos negocios do reino, 
ecclesiasticos e de justiça, da fazenda, da guerra, das obras pu- 
blicas, commercio e industria, e da marinha e ultramar, a façam 
imprimir, publicar e correr. Dada no paço da Ajuda, em 15 de 
junho de 1871. - EL-REI, com rubrica è guarda. - Marqzlez 
d'dvilla e de Ilolatna - Jose Marcellzno de S a  Vargas - Carlos 
Benlo da Silva - Jos6 Maria de Moraes Rego -Visconde de Chan- 
celteiros - Josb de MeUo Gouvha. - (Logar do sêllo grande das 
armas reaes.) 

Carta de lei pela quallVossa Majestade tendo sanccionado o 
decreto das côrles geraes de I do corrente, que releva ao governo 
a responsabilidade em que incorreu pela promulgação do decreto 
de 14 de fevereiro do corrente anno, e que proroga até 22 de 
março de 1873 o praso estabelecido para o registo das hypothe- 
cas, onus reaes e exigencia dos fbros, nos termos indicados no 
mesmo decreto, o manda cumprir e guardar como n'elle se con- 
tem, pela fbrma retrb declarada. -Para Vossa Majestade ver. 
-João Maria Lopes a fez. 

(D. do G., n.O 135, de 19 de junho de 1871.) 

DECRETO DE 30 JUNHO DE 4871 

Torna extensivas ás proviocias ultramarioas as disposipes da lei de I 5  de junho d'esie 
mesmo auno. 

Tendo o governador geral da provincia de Cabo Verde apre- 
sentado as duvidas propostas pelo delegado da comarca de So- 
tavento sobre o praso em que póde vigorar o direito de cobrar 
os fbros devidos a fazenda, nos termos do artigo 1695.O do co- 
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digo ciyil e dos decretos de 4 de março de 4869 e de 3 de 
março de 1870, e bem assim sobre a fbrma de p m s s o  a se- 
guir na arrecadaqão dos ditos foros, a vista das disposições que 
lhe parecem encontradas da carta de lei de 4 de dezembro de 
4859 e do artigo i685.O do codigo; 

Considerando que o codigo civil esta em execução no ultramar 
desde 1 de julho de 4870, por força do artigo 2." do decreto de 
18 de noi7embro de 1869, e que vão findar os prasos de tempo 
n'elle estabelecidos para o registo util das hypothecas e onus 
reaes de existencia anterior a sua publicação e para a cobrança 
dos foros vencidos em mais de cinca annos, de onde resulta 
grave damno aos interesses publicos e particulares; 

Considerando que tendo sido os prasos de tempo estabeleci- 
dos no codigo prorogados successivamente no reino para evitar 
esse prejuizo, não lia fundamento para que o mesmo beneficio 
deixe de ser applicado ás provincias ultramarinas; 

Consider~ndo quanto á cobrança de foros e outros rendimen- 
tos da fazenda, que o decreto com força de lei de 22 de julho 
'de 1870 providencio11 em beneficio dos devedores, concedendo- 
lhes o pagameiito em prestações e em utilidade da fazenda, 
tornando extensivo ii cobrail~a de fi~ros c outros rendimentos 
atrazados o processo administrativo estabelecido para a co- 
brança dos impostos; 

Considerando que se essas disposições foram dictadas para o 
reino para certeza e brevidade da arrecadação dos rendimentos 
publicos, que e indispensavel realisar para satisfazer despezas 
previstas e impreteriveis do serviço publico, a mesma neces- 
sidade milita com relação ás provincias ultramarinas, que apro- 
veitam do mesmo modo com providencias similbantes; 

Considerando que a legislação especial que regula a cobrança 
de impostos e outros rendimentos do estado não foi alterada 
pelo codigo civil: 

fiei por bem, tendo ouvido os pareceres dos fiscaes da corba, 
a junta consultiva do ultramar e o conselho de ministros, e 
iisando da faculdade concedida pelo $ 1." do artigo 15." do acto 
addicional a carta constitucional da monarchia, decretar o seguinte: 

Artigo 1." São extensivas as provincias ultramarinas as dispo- 
sições da carta de lei de 45 de junho do cofmnh armo, que 
prorogou ate "L Se março de 1873 os prasos Para 0 regi- 
das hypothecas e dos Onus reaes e para a exigencia dos fbros 
vencidos ao tempo da promulgação do codigo civil. 

5 unico. As disposições d'essa carta de lei são wnsideradas 
em vigor em todas aquellas provincias e para todos 0s effeitos, 



desde a data do presente decreto, sem ùependencia da sua pu- 
blicação nos respectivos boletins officiaes. 

Art.  2.' São egualmente declaradas extensivas ás mesmas 
provincias as disposições do decreto com força de lei de 22 de 
julho de 1870, que concede o pagamento em prestações das di- 
vidas A fazenda por contribuições, rendas, fóros, juros de capi- 
taes mutuados e quaesquer outros vencidos ate 30 de junho de 
1868 e que para a cobrança d'estas dividas declarou applicavel 
o processo administrativo estabelecido pela legislação em vigor 
para a cobrança dos impostos. 

Art.  3.O Fica revogada a legislação em contrario. 
O ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha e 

ultramar assim o tenha entendido e faça executar. Paço em 30 
de junho de 1871. - REI. - Josd de Mel10 Gouveia. 

(D.  do G., n.@ 147, de 5 de julho de 1871.) 

DECRETO DE 24 MARÇO DE 1872 

Redue o periodo de prohibipo da pesca das osiras. 

Considerando que o artigo 4 . O  do decreto de 15 de dezembro 
de 1868, restringe demasiadamente a epocha em que é livre a 
pesca das ostras sem vantagem apreciavel para a melhor conser- 
vação das ostreiras naturaes e com inconvenientes graves para o 
respectivo commercio e industria; 

Considerando que a experiencia de largos annos consignada na 
legislação dos paizes cultos da Europa, e designadamente nos 
regulamentos de pesca da Inglaterra, França e Hespanha, têem 
reconhecido como suficiente proteq2o As ostreiras a prohibição 
da pesca e apanha de ostras durante quatro mezes do anno, 
maio, junho, julho e agosto; 

Attendendo ao que ácerca d'este assumpto me representaram 
os concessionarios de ostreiras no Tejo, pedindo, que o mez de 
abril seja incluido no praso em que é livre a colheita das os- 
tras; e 

Attendendo ao parecer da junta consultiva de saude pu- 
blica ; 

Hei por bem decretar o seguinte: 
Fica revogada a disposição do artigo 1 . O  do decreto de 15 de 
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dezembro de 1868, na parte em que comprehende o mez de 
abril no periodo de prohihição para a pesca e apanha das os- 
tras, e reduzido o niencionado periodo a quatro mezes contados 
de 1 de maio a I de setembro em cada anno. 

Os ministros e secretarios d'estado dos negocios do reino e 
da marinha e ultramar assim o tenham entendido e façam exe- 
cutar. Paço, em 24 de março de i872 -REI -Antonio Rodri- 
gues Sampaio - Jayrrze Constadzno de Freitas Moniz. 

( D .  do G., n." 72, de 2 de abril de 1872.) 

DECRETO DE 16 NOVEMBRO DE 1872 

Declara inieinmeute livre o exercieio de pesca em iodos os rios e lagoas da provineia 
de Angola. 

Tomando em consideração o relatorio do ministro e secretario 
d'estado dos negocios da marinha e ultramar; 

Usando da auctorisação concedida pelo § 1 . O  do artigo 45.O do 
acto addicional a carta constituciorial da monarchia; 

Tendo ouvido a junta consultiva do ultramar e o conselho de 
ministros ; 

Hei por bem decretar o seguinte: 
Artigo 1.O São abolidos os impostos que se cobram na provin- 

cia de AngoIa debaixo da denominação ade dizimos dos concelhos, 
passagens dos rios e dizimos do pescado,. 

Art. 2.O Desde o dia da publicação d'este decreto no Boletim 
oficial do governo da provincia cessari toda a cobrança dos im- 
postos abolidos, não si, em relação ao lançamento do actual exer- 
cicio, como dos anteriores, ficando salva a indemnisação devida 
aos arrematantes pelos impostos arrematados. 

Art. 3.' E inteiramente livre o exercicio da pesca em todo; 
os rios e lagoas da provincia, sem que aos proprietarios dos 
terrenos conhantes seja licito por qualquer fbrma impedir a 
servidão das, margens. 

Art. 4.' E auctorisada a junta da fazenda publica a fixar a 
indemnisação de que trata o artigo 2.O, e a fazer a despeza ne- 
cessaria para que seja gratuita a passagem dos rios. 

Art. 5.' E creado o imposto de 1 por cento ad valorem nos 
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generos e mercadorias que se importem e exportem nas alfan- 
degas de Loanda, Benguella e Mossaniedes. 

Art. 6.O Fica revogada a legislação em contrario. 
O ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha e 

ultramar assim o tenha entendido e faça executar. Paço, ein 46 
de novembro de i872. - REI - Juyme Constantino de Freitm 
Moniz. (D. do G., n.. 265, de 22 de novembro de 1872.) 

LEI DE 20 DE MARÇO DE 1873 

Proroga ai6 2 de maqo de 1878 o praso para o registo dus oniis reaes, e por mais 
seis mezes o praso para a exigencia dos foros devidos ao tempo da promulgasáo do 
codigo civil. ( D .  do G., n . O  65, de 21 de msrgo de (873.) 

LEI DE 3 DE ABRIL DE 1873 

ianda qiie os seitborios abonem ao3 forciros a s  coniribuiçóes correspoiideotes ao foro; e 
nas ilhas a parte excedcnie á imporhncia do extiiicto dizimo. 

DOill LUIZ, por graça de Deus, Rei de Portugal, e dos Algar- 
ves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos que as cortes 
geraes decretaram e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1 .O  O senliorio directo e obrigado a abonar ao foreiro 
as contribuições correspondentes ao foro, nos termos do 5 unico 
do artigo 1675.O do codigo civil, excepto havendo convenção em 
contrario. 
, Art. 2.O Nas ilhas adjacentes, onde por costume geral da terra 
o pagamento do dihimo correspondente ao foro estava a cargo 
do foreiro, não poder8 este exigir que o senhorio lhe abone senão 
o que por elle pagar a maior, por effeito do aggravamento even- 
tual da contribuição que ficar substituindo o extincto dizimo. 

Art. 3.O Ficam d'este modo declarados o artigo ,1689.0 e o 
J unico do artigo 1675.' do codigo civil, e revogadas a s  dispo- 
sições em contrario. 

Mandamos portanto a todas as auctoridades, a quem o conhe- 



LEI DE $4 DE ABRIL DE 1873 Ifii 

cimento e execução da referida lei pertencer, que a Gumpram e 
façam cumprir e guardar tão inteiramente cama n'ella se contem. 

O ministro e secretario de estado dos negocios eccl~siasticós 
e de justiça a faça imprimir, publicar e correr. Dada no paço da 
Ajuda aos 3 de abril de 1873.-EL-REI, com rubrica e guarda. 
-Augusto Cesar Barjona de Preilas. - (1,ogar do sêllo grande, 
das armas reaes.) 

Carta de lei pela qual Vossa Majestade, tendo sanccionado o 
decreto das cortes geraes de 24 de março proxirno findo, declara 
o artigo 1689." e o Ej unico do 1675.O do codigo civil nos termos 
indicados no mesmo decreto, e o manda cumprir e guardar 'na 
forma acima declarada. 

Para Vossa Majestade ver.- João Maria Lopes a fez. 
(D .  do C., n . O  79, de 8 de abril de 1873.) 

LGI DE 24 DE ABRIL DE 1873 

Regula a arremalaçáo e adjudicaçáo dos bens hypoihetarios, quando haja vario8 credores 
inscriplos e torna extensiva a todos elles a dispensa do deposito. 

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algar- 
ves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes 
geraes decretaram e n6s qderemos a lei seguinte: 

Artigo 1 . O  Os bens hmothecados não poderão ser arrematados 
nem adjudicados sem que sejam citados, com antecipação de dez 
dias, todos os credores inscriptos. 

Art. 2 . O  A citação sobredita habilita os credores para poderem 
deduzir em tempo competente artigos de preferencia, sem que 
para isso se careça de nova citação. 

Art. 3 . O  A dispensa de deposito concedida ao exequente arre- 
matante, nos termos do artigo 3 unico, do regulamento 
hypothecario, e extensiva aos demais creclores iiiscriptos. 

Art .  4 . O  Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandamos portanto a. todas as auctoridades, a quem o conhe- 

cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e 
guardem e a façam cumprir e guardar tão inteiramente como 
n'ella se contém. 

0 ministro e secretario de estado dos negocios ecciesiasticos 
e de justiça a faça imprimir publicar e correr. Dada no paço da 
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Ajuda, aos 24 de abril de 1873.-EL-REI, com rubrica e guarda. - Augusto Cesar Barjona de Freitas. - (Logar do sêllo grande 
das armas reaes.) 

Carta de lei pela qual Vossa Majestade tendo sanccionado o 
decreto das cbrtes geraes de &do corrente, que estabelece varias 
providencias com respeito h arrematação e adjudicação dos bens 
hypothecados; manda cumprir e guardar o mesmo decreto como 
n'elle se contem, pela fbrma acima declarada. 

Para Vossa Majestade ver. -João Maria Llpss a fez. 
(D. do G., n . O  119, de 28 de maio de 1873.) 

LEI DE 24 DE ABRIL DE 4873 

bekrmiaa os emolomeoios que devem levar os toosenadores do registo predial. 

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algar- 
ves,i etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cbrtes 
geraes decretaram e nbs- queremos a lei seguinte : 

Artigo 3P Os conservadores levarão de emolumentos: 
4 . O  Por cada nota de apresentação no diario a que corresponda 

um sb numero de ordem, 100 réis; 
2 . O  Por cada descripção, 100 réis; 
3 . O  Por cada inscripção de acto, ciijo valor seja: 
De 50,$000 reis ate 1004000 reis exclu~ive, 50 reis; 
De 1008000 reis até 200pi)OOO reis, 4 00 rbjs; 
De 8 ~ 0 0 0  reis ate 3004000 reis, 150 reis; 
De 3004000 reis ate 400&000 reis, 200 réis; 
De 4008000 reis até 5004000 reis, 250 reis; 
De 5004000 réis ate 6004000 reis. 300 réis; 
De 6 0 0 4 0  reis ate 700&000 reis, 350 réis; 
De 7006000 reis ate 800fi000 reis, 400 reis; 
De 8004000 reis até 9004000 reis, 450 r&; 
De 9004000 reis até 1:0004000 réis, 500 réis; 
De 1:OOOdOO reis ate 40:0006000 reis, por cada parcella de 

iW000 reis, desprezada qualquer fracção que não a preencha, 
50 rkis. 

4.;-~or cada incripçáo de acto cujo valor seja iodelerminado, 
500 reis; 
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5.O Pela nota de registado no titulo principal, qualquer que 
seja o numero de documentos apresentados para registo, 100 
reis ; 
6.O Pelo trabalho não especificado nas verbas anteriores para 

qualquer registo effectuado, não cornprehendidos averbamentos 
e cancellamenlos, 400 reis; 
7.O Por cada cançellamento, 500 reis; 
8.O Por qualquer outro averbamento, 450 réis; 
9.O Por cada declaração para recurso, sendo exigida pelo apre- 

sentante, 100 réis; 
i0.O Por cada termo de rectificação, que não seja proveniente 

de erro ou iniciativa do conservador, alem do respectivo aver- 
bamento e raza, 200 reis; 
11.' Por cada certificado alem da raza, 100 réis; 
42.' Por cada certidão narrativa, alem da raza, 500.5eis; 
13.O Por cada certidão de teor, alem da raza, 100 reis; 
14.' Pela busca, que s6 se contar8 nas certidaes, quando se 

não indicar o numero da descripção, ou o livro e folhas do res- 
pectivo registo, por cada predio, 400 reis; - 

15.O Pela raza, que si, se contara nos certificados, cei'tidões e 
termos de rectificação, por cada pagina de vinte e cinco linhas, 
com trinta letras cada uma, 400 reis; 

Art. 2.O em qualquer registo de acto, cujo valor seja inferior 
a 504000 reis, levar-se-ha de emolumentos por todo o serviço, 
alem da nota de apresentação e do certificado, sendo exigido, o 
seguinte : 

Sendo o valor do acto até 58000 reis exclusivè, 250 reis; 
Sendo o valor do acto de 54000 reis até i W 0  reis exclusive, 

300 réis; 
Sendo o valor do acto de 108000 réis até 3061000 reis' exclu- 

sive, 350 reis; 
Sendo o valor do acto de 204000 reis ate 30#000 reis exclu- 

sive, 400 réis ; 
Sendo o valor do acto de 308000 reis ate 404000 reis exclu- 

sive, 450 réis; 
Sendo o valor do acto de 404000 reis até 504000 reis exclu- 

sive, 500 reis. 
$ 1.O Nos registos de emphyteuse, sub-emphyteuse, censo e 

quinhão, cuja pensão aiinual não attinja reis 250, levar-se-ha por 
todo o serviço, alem da nota de apresentação e do certificado, 
sendo exigido, sbmente o valor de uma pensão amua]. 

$ 2.' Os emolumentos dos certificados dos registos cpmprehen- 
didos n'este artigo serão a metade dos taxados no artigo 1.. 
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4rt. 3.' Para os effeitos d'esta tabella o valor do acto inscripto 
é o do respectivo direito predial ou hypothecario. 

8 unico. O valor dos dominios directos sera calculado pela 
somma de vinte pensões, na emphyteuse constituida depois da 
promulgação do codigo civil e de vinte pensões e um laudemio 
na emphyteiise de preterito, salvo nos casos do artigo 2.", em 
que se [ião contará o laudemio. 

Art .  4 . O  Recaindo o registo sobre predios situados na area de 
mais de uma conservatoria, não se designando o valor do acto 
que tem de se inscrever sobre cada predio, sera tal valor calcu- 
lado, e o emolumento correlativo, fixado no n.O 3.O do artigo i.', 
distribuido por todas as conservatorias em que houver de se 
fazer registo na proporção do numero de predios correspondentes 
a cada uma. 

§ unico. Egual calculo para o valor e egual distribuição para 
os emofurnentos se fará nos casos previstos no artigo 2." 

Art. 5 . O  Os sêllos do livro C dos certificados e das certidões 
-são pagos separadamente pelos requerentes. 

Art. 6.O O certificado fica sendo facultativo, e si, ser i  dado ao 
apresentante quando elle o tiver requerido. 

8 unico. Sendo preciso provar em juizo o registo, deve sem- 
pre exigir-se o certificado ou a certidão. 

Art. 7.O Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandamos portanto a todas as auctoridades a quem o conhe- 

cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e 
guardem e façam cumprir e gardar tão inteiramente como n'ella 
se contem. 

O ministro e secretario de estado dos negocios ecclesiasticos 
e de justiça a faça imprimir, publicar e correr. 'Dada no paço da 
Ajuda, as 24 de abril de 1873.- EL-REI, com rubrica e guarda. 
- Azlgusto Cesar Barjona de Freitas. - (Logar do sêllo grande 
das armas reaes.) 

Carta de lei pela qual Vossa Majestade, tendo sanccionado o 
decreto das cortes geraes de 5 do cgrrente, estabelece uma nova 
tabella dos emolumentos a cobrar nas conservatorias; manda 
cuinprir e guardar o mesmo decreto como n'elle se contem pela 
forma 'acima declarada. 

Para Vossa Majestade ver.- João Maria Lopes a fez. 
( D .  do G., n . O  1i9, de 28 de maio de 1873.) 



DECmTO DE 23 DE MAIO DE 1873 

Ordena a creatão de conservaiorias privalina, e far diversas modifica~óes no serviço do 
registo predial. 

Relatorio 

Senhor: - O registo predial e das mais importantes instituições 
que rillimamente se têem organisado entre nbs. Assegurando os 
direitos de propriedade, e satisfazendo as exigencias do credito 
real, representa interesses tão elevados, qiie não 6 de mais da 
parle do estado toda a vigilancia e esforço para dar a tal insti- 
tuição a maxima segurança e o mais largo desen~~olvime,nto. 

Pela minha parte consagrei sempre, no desempenho do meu 
cargo, particular attenção a tudo o que respeita ao registo pre- 
dial. 

Quando pela primeira vez tive a honra de me ser confiada a 
pasta dos negocios ecclesiasticos e de justiça tratei de dar plena 
execu&o a lei hypothecaria de 1 de jrilho de 4863, e regosijo-me 
de o haver conse,guido, estabelecendo as conservalorias qiie, como 
é sabido, começaram a funccionar em 1 de abril de 1867. 

Tomaram-se depois dií'ferentes providencias pelo ministerio a 
meu cargo para facilitar e melhorar o serviço, removendo em- 
baraços, destruindo dificuldades, e resolvendo diividas que a 
recente iniciação do novo systema liypothecario liavia suscitado. 

Para conhecer os resullados que ia tendo a realisação da grande 
reforma que se havia introduzido na legislação do paiz encarreguei 
os magislrados do ministerio publico de inspeccionarem as con- 
servatorias, 14 para ficalisação do modo por que a lei se executava, 
ja para contiecimento das modificações que a pratica ia aconse- 
lhando. 

Depois da publicação do codigo civil foram publicados dois re- 
gulamentos por dois dos meus illustres antecessores, e póde 
dizer-se que o ultimo, que tem a data de 48 de abril de 1870, 
satidfaz a quasi todas as exigencias do serviço do registo, como 
se acha organisado entre nQs. 

Todavia no ministerio a meu cargo existem relatorios de COR- 
servadores, e reclamações particulares, que bem revelam a im- 
periosa necessidade de algumas modificações. Assini o entendeu 
tambem e meu illustrado predecessor, o qual hâui! t.mmead0 uma 
comtnissão de jurisconsiiltos, encarregando-a de apresenlar um 



projecto de tabella de emolumentos para as conservatorias, e de 
dar parecer sobre as alterações que convinha fazer no citado re- 
gulamento. Esta comrnissâo, cumprindo o encargo que lhe foi 
confiado com a illustração e zêlo que era de esperar dos membros 
que a compunham, formulou o projecto de tabella que tive a honra 
de apresentar ás cbrtes, e de ver convertido em lei, e redigiu 
as demais disposições que mtendeu convenientes. 

este ultimo trabalho, salvas ligeiras modificações, que tenho 
a honra de sujeitar á approvação de'Vossa Majestade. 

Uma providencia, porem, me parece necessario acrescentar ás 
que me foram propostas pela commissão, e consiste em aproveitar 
a elevação da tabella dos emolumentos nas conservatorias, para 
desde j a  augmentar n'este serviço o numero dos funccionarios 
especiaes. 

Sobre a utilidade de separar o registo predial das adminis- 
trações dos concelhos, confiando-o a conservadores devidamente 
habilitados, não pode haver seria contestação. 

Tambem o governo não cria agora de, novo as conservatorias 
privativas nas comarcas, pois que já estão creadas pelo decreto 
de 47 de dezembro de 1869. 

Interpretando pois o espirito do mesmo decreto, julguei que 
não haveria inconveniente em prover desde já com funccionarios 
especiaes aquellas em que o rendimento actual excedesse 
%@O00 reis, attendendo a que o serviço do registo está atrazado, 
já por falta de remuneração suaciente, ja por se distrahirem os 
conservadores de segunda ordem coni as funcções das adminis- 
trações dos concelhos, e a que a nova tabella ha de necessaria- 
mente elevar o rendimento das conservatorias. 

Mais tarde, colhendo as devidas inforrnações, podera ampliar-se 
o beneficio a quasi todas as comarcas do reino. 

Bem sei que o syslema do registo predial entre n6s carece 
ainda de profundas reformas para satisfazer completamente ao 
seu fim e ser o que effectivamente A em alguns paizes da Europa. 
Mas essas reformas; que hão -de encontrar grandes dificuldades, 
e têem de alterar profundamente o codigo civil, estão por em- 
quanto fora das attribuições do poder executivo. Limito-me pois 
por agora a apcrfeiçoar este ramo de serviço, sem que por isso 
levante mão de assumpto que sempre rne tem merecido especial 
cuidado 

As disposições que venho submetter a illustrada apreciação de 
Vossa Majestade, devem contribuir muito para a simplificação 
do serviço do registo predial, sem dirninuir de módo algum a 
segurança com que deve ser sempre executado. 
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São formuladas para satisfazerem reclamações de conserva- 
dores ou de particulares, que ao governo pareceram justas e 
rasoaveis. Era mister publical-as, não sb para attender aquellas 
instantes reclamações, mas tambem para melhor iatelligencia e 
completa execução da nova tabella que o parlamento approvou. 
Facilitando-se egualmente o registo dos onus reaes das serviO5es 
da emphyteuse, sub-emphyteuse, tenso e quinhão, tornam-se 
dispensaveis as prorogações de praso para este effeito; o que 
muito contribuir8 para conipletar tão importante servi~o. 

Estas providencias tendem a regular o modo por que os con- 
servadores podem substittiir os delegados; a organisar o diario 
das conservatorias e o systema de apresentações a registo, a fim 
de que os interessados não soffram com o atrazo em que possa 
encontrar-se o serviço; a simplificar a escripturação aproveitando 
muitos livros existentes nas conservatorias; a determinar a for- 
mula dos certificados quando as partes o exigirem; a facilitar o 
registo provisorio das acções, e sobretudo o das servidões, em- 
phyteuse, siib-emphyteuse, censo e quinhão, quando hajam sido 
constituidos antes da execução da lei de 1 de julho de 1863, a 
regularisar o serviço das conservatorias de Lisboa e Porto, quanto 
ser possa nas circumslancias excepcionaes em que estas repar- 
tições actalmente se encontram; e a conseguir para tão titil ser- 
viço o maior numero de funccionarios devidamente habilitados. 

Em vista pois da importancia e vantajens que ficam resumi- 
damente expostas, confio que Vossa Majestade se dignara appro- 
var o seguinte projecto de decreto. 

Secretaria d'estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça, em 
23 de maio de i873. - Augusto Cesar hrjona de fieilas. 

Decreto 

Attendendo ao que me represenlou o ministro e secretario 
d'estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça ; hei por bem de- 
cretar o seguinte: 

Artigo 1 . O  As disposições do artigo 1 .O  do decreto de 17 de 
dezembro de 1869 poderão realisar-se desde ja nas comarcas em 
que se mostrar que o rendimento actual das conservatorias é 
superior a 250d000 reis. 

Ar t .  2.' Os conservadores substituirão os delegados do P~OCU-  
rador regia, quando tiverem ajudantes que fiquem fazendo o ser- 
viço nas respectivas conservatorias. 



8 1.O Se os conservadores não tiverem ajudantes serão os de- 
legados substituidos pela fórma por que o eram antes da pro- 
mulgação do decreto de 17 de dezembro de 1869 e do regula- 
rnento de 28 de abril de 1870. 

5 2.' Em Lisboa e Porto os conservadores só exercerão as 
funcçóes do niinisterio publico quando, havendo ajudantes que 
os substituam nas conservãtorias, não estiver nas. varas da co- 
marca delegado algum em serviço. 

Art. 3.' A nota de apresentação dos requerimentos, titulos para 
registo e mais documeiitos, sera d'ora em diante lançada no 
diario, pela fórma constante do artigo seguinte e rubricada pelo 
apresentante depois de lida ou ouvida ler por elle, devendo em 
seguida o conservador apontar nos dociimentos apresentados o 
numero de ordem, dia, mez e anno que Ilies correspondem. 

8 unico. As indicações exigidas para a nota que deve ser lan- 
çada no diario (e que são precisamente as referidas no artigo 
seguinte), serão extrahidas do requerimento apresentado pela 
parte. 

Art. 4.O O diario (livro A) sera dividido pelo modo seguinte: 
Cada folha comprehendendo duas paginas do livro aberto sera 

cortada na parte superior por linhas Iiorisontaes, ficando entre 
ellas o espaço sufficiente para a indicação do titulo do livro e do 
anno em que se  faz o serviço. O resto do espaço ser8 cortado 
por linhas perpendiciilares formando columnas pela ordem e das 
dimensões que seguem. 

A pagina da esquerda ter8 6 columnas, as 3 primeiras da lar- 
gura de '/6, as 2 seguintes da largura do '16 cada uma e a ultima 
da largura de '16. 

A 1." das referidas columnas servira para a indicação do nu- 
mero de ordem. 

A 2: (um pouco mais larga do que a 1." e a 3.a) para n'ella 
se indicar o mez. 

h 3.' para a designação do dia. 
A 4." para a indicação dos nomes, pronomes e appellidos dos 

apresentantes. 
A 5.. para a enumeração e designação externa dos documentos 

apresentados. . 
A 6." para a menção do acto ou actos comprehendidos no ar- 

ligo 949." do codigo civil, cuja inscripção se requer ou de que 
se pretende certidão e para a das emendas, rectificações, cancel- 
lamentos, etc., que forem solicitados. 

A pagina da direita sera dividida em 4 coluinnas, as 2 pri- 
meiras de ' i 6  cada urna, as duas ultimas dos '/6 restantes. 
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A 1." servirá para a indicação dos predios sobre que se pede 
inscripção, ou a ciljo respeito se requer certidão, averbamento, 
ou outro qualquer acto. , 

A 2." para a indicação dos nomes, pronomes e appellidos dos 
possuidores dos predios referidos na columna antecedente. 

A 3." (que terá %/3 do espaço destinado a ella e á seguinte) 
para o apresentante, depois de ler ou lhe ser lida a respectiva 
nota, rubricar a apresentação. 

A 4." para a menção do livro e follias em que se fez o acto 
requerido e das conclusões das certidões requeridas. 

§ unico. Os livros diarios, actualmente em uso nas conserva- 
torias, podem servir para as novas notas de apresentação, apro- 
veitando-os pela seguinte fbrma : 

Na pagina da esquerda aproveitar-se-hão as 4 primeiras co- 
lumnas; a 5.' e a 6.a passarão a formar uma s6 columna, ris- 
cando-se as palavras titulos e rubrica e escrevendo-se enumeração 
e designação exlarna; dos documentos apresentados e servir8 para 
este fim; na 7." riscar-se-hão as palavras livros e folhas do registo, 
e se escreverão as Seguintes acto requerido, e será destinada 
para tal fim. 

Na pagina da direita as 3 primeiras columnas, riscadas 
as actuaes indicações e substituidas pelas palavras designaçcão dos 
predios, servirão para tal fim. 

A 4." riscada a palavra dos capresentanles e substituida pela dos 
possuidores, sera destinada para tal indicação; a e 6.", riscada 
a palavra titulos, servirão para a riibrica do apresentante; a ul- 
tima será conservada e destinada para o mesmo fim. 

Art. 5 . O  Nenhum acto poderá ser inscripto, nenhum predio 
descripto ou onerado, e em geral nenhum termo lançado nos 
livros de registo, sem que da respectiva nota de apresentação 
no diario conste haverem-se satisfeito as prescripções dos artigos 
anteriores. 

Art. 6.' Concluido qualquer registo, extrair-se-ha d'elle cer- 
tificado e entregar-se-ha á parte, se esta assim o houver expres- 
samente requerido. 

§ iii~ico. O certificado conterá em todos os casos unicamente 
a copia da inscripção requerida, extraindo-se da descripção re- 
spectiva apenas o numero de ordem e o bastante para a jdentifi- 
cação e reconhecimento do predio. 

Art. 7 . O  Se o ãpresentante não houver requerido certificado, O 
conservador, so n'este caso, mandará lançar no documento prin- 
cipal dos apresentados, quando forem dos que têern de ser' re- 
stituidos á parte, uma nota que serh por elle rubricada, e da qual 
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deve cuiistar a iiidicai;8o du actu, cujja inscripçao se fez, a desi- 
griacáo do predio ou prerlios soltine que ella recair c os numeros 
de ordcin das respectivas descrip(õcs, o riome, pronome e ap- 
pellidos da pessoa a favor de quern se fez a iiiscripção, a data 
da a~~rcseritar,ão e o nume1.u e fullias du l iv~u  oriclc se fex o re- 
gisto. 

Art. 8." O certificado, e, ria iillta d'cste a certidão, 6 em juizo 
a prova do iucgistu. 

Art. 9." Ernqtlaiito existir,erii lias ~oriael.vat~rias espaces em 
brarico rios livros 13 dos pihiineiros modelos, tlestinatlos as inscri- 
pções, poderão estas alii ser. lançadas e rias respectivas columnas, 
cluarido os regislos recairem sobre predins, ii'aquelles livros de- 
scriptos. 

Art. 10.' Na falta dos docrimeritos referitlos 110s arligos 1 3 5 . O ,  
,13f.L0 c 137.O do regulamerito tlo registo predial podein os inte- 
ressados promover o regihtci pr'ovis«rio das servidúes, eniphy- 
Icusc. c siib-cml)liyleusc, ccrisos c quinhões, nos tçrrrios do ar- 
tigo '369." do corligo civil, pela fi~rnta segiiiute: 

O r-egislanlu í'arii iritinilir pessoa, que julgar donu do predio 
sobre que se requer o registo, pelo admiitistrador do concelho 
ou bairo onde este residir, a fini de que o citado declaro se so 
r*ecú~iliece dono do predio, e no caso affir-rnativu fique sciente que 
tleritro em qiiinze dias, a cotitar (Ia inliniac;ão, se vae fazer na 
respectiva cunservaloria a aprese~itaqão das declarações para o 
registo. Em seguida o registalite, dentro dos quinze dias apre- 
sentara ao coi~servador comlictente as clectarações para o registo, 
e a certidão da inliinação feita ao dono do predio. O conservador, 
feita a aproacritaçZo, procedera ao registo lirovisurio do ouus, 
declararido uo coi~lexta da iiisci.i~ição qiie se não houver oppo- 
sição da parte do dono do prediu, apresentada tia conservaloria 
durante urn arioo, contado da data do registo, ficara este ipso 
facln convertido em definitivo. 

Se dur,inic. o atlno o dorio do predio apresentar nlgiimn reclla- 
mac,ão contra o regisio, seri este canccllado e nào se fard iiova 
iiiseripção d'aqiielle oniis senão ti vista iIt! litrilos legaes e se- 
gliiiclci as regras geraes do reçnlnmeiitti, salvos os reciirsas aos 
irieios jiidiciaes r? n rcisp~clivo direitn e r.i?siinrisaliilidade das 
partes. 

5 unico. Qi~ando se iião porlkr verificar a citação tlo dono do 
predio, por estar ausciite em parte incerta, ou por se nb averi- 
guar quern seja, poderão os iriteressailos proceder iios termos 
do artigo 138.O do regulamento. 

Art. $1.' C) registo pro\.iso~-io das acqões referidas no artigo 
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968.0 do codigo civil, serri feito depois dos articulados, e sem elle 
não poderão proseguir. 

5 unico. Quando, porém, o serviço ila conservatoria, em que 
deva fazer-se o registo da acção, estiver atikazado, o registante 
rcquci*crii a u  coiiscrvador certidão de teor da respectiva nota de 
aprssenlsc,Zo, e :itteslaqlin de que ii3.o scii ~iossivel eífe~tuar-se o 
registo reqrierido cferilro clc qiiirize (lias. Com estas cei*tidUes 
~ioder i  o juiz cletesmiiiar qiie a acçào ~jr.?isiga. rião podendo po- 
rem em caso algiiin proferir seiitcriça seri1 sc IGI-  jurilado no pro- 
cesso certificado do registo provisorio tla ac~ão .  

Art. 12." Os ajiidatiles ilos ct>ii~er~iiilorcs, incncionados no 
artigo 223.' tlo rcgulaiueiilo cln registo ~ii.c(tial, ulovados a con- 
servailvrcs seçtiritlo o djl[l~dO iio arLig(~ 95L0 CIO ~ ) C S I I ~ O  r ~ g u -  
lari~c~ilu,  liic'in a rncsiiia I'iii:ulillitle qiii: o artigo 2 ; i i . O  concede 
aos (:niisei~vadorcs, de optare111 pclus I-esyuclivos cmolunieiilos, 
oir de continuarem veucendu o nicsrriu iii-tleriatlo (-0111 iiiic foram 
deq)ncl iados. 

Art. 13.Vicarii por eslc decsibto i*cvogarlns as tlis~~osiçGes em 
coiitrni'io do i*egulaiiieuto de 28 de abril de 1870. 

O mirii~tro e secretario d'e;.tado (10s negocios eclesiasticos e 
cie j ~ i d i ç a  assim o Lcrilia enLciitlido e raça executar. Paço, em 93 
de maio de 1873. - HEI. - Atquslo C'esur liurjafia de E'reilas. 
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(D. do O., n.O 122, de 3 1  de maio de 1873.) 



LEI DE 16 DE ABRIL DE 1878' 

DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 1873 

Proroga por mais seis mczes o praso para a exigeneia dos fóros vencidos ao tempo da 
promulga~áo do eodigo civil. 

(D. do G., n . O  413, de 40 de setembro de 1873.) 

LEI DE 23 DE MARCO DE 1874 

Proroça até 22 de março de 1875 o praso estabelecido no numerc 3.' do artigo 2." 
da lei de t l i  de juiiho de 1871 para a exigeneia dos fóros vencidos ao tempo da 
promulgaçáo do rodigo civil. 

(D. do G., n." 66, de 44 de março de 1874.) 

LEI DE 16 DE ABRIL DE 1874 

Auetorisa o goveriio a decretar a s  formalidades e tondiçúes que devem ter os iiiulos doa 
esiabelecimeiitos de credito predial, reconhecidos pelos ailigos 906.O, o.O J.O, 933.0 
e 9 7 8 . O  do eodigo civil. 

DOM LULZ, por graça de Deirs, Rei de Portiigal e dos Algarves, 
etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes 
geraes decretaram e nbs quei*emos a lei seguinte: 

Artigo 1 . O  É o governo auctorisado a decretar as formalidades e 
condiçóes que devam ter os titulos reconhecidos nos artigos 906.O, 
n.O 6.O, 933.' e 978." do codigo civil, pertencentes aos estabele- 
cimentos de credito predial auctorisados a emittil-os. 

Art. 2.O Estes titulos para todos os efTeitos serão considerados 
como escripturas publicas. 

Art. 3.' Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandâmos portanto a todas as auctoridades, a quem o conhe- 

cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e 
façam cuinprir e guardar tão inteiramente como n'ella se contem. 

O miiiistro e secretario d'estado dos negocios ecclesiasticos e 
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de justiça a faça imprimir, publicar e correr. Dada no paço da 
Ajuda, aos 16 de abril de 1874.-EL-REI, com rubrica e guarda. 
-Augusto Cesar Barjona de Freitas. 

Carta de lei pela qual Vossa Majestade, tendo sanccionado o 
decreto das cortes geraes de 1 do corrente, que auctorisa o go- 
verno a decretar as formalidades e condições que devam ter os 
titulos reconhecidos nos artigos 906.O, n.O 6.", 933.O e 978.' do 
codigo civil; manda cumprir e guardar o mesmo decreto como 
n'elie se contkm, pela fórma acima declarada. 

Para Vossa Majestade ver.-João ,%ria Lopes a fez. 
( D .  do G., n . O  87, de 21 de abril de 1874.) 

PORTARIA DE 10 DE SETEMBRO DE 1874 

h u d a  que a mesa administrativa do hospitai do Espírito Santo de Tavira abone aos seus 
foreiros os impostos qme recaírem sobre os fóros pertenceubs ao mesmo Iiospital. 

Foi presente a Sua Majestade El-Rei o oficio em que o go- 
vernador civil de Faro consiilta o governo sobre se a mesa admi- 
nistrativa do hospital do Espirito Santo de Tavira é obrigada a 
abonar aos seus foreiros as contribuições geraes do estado, as di- 
reclas municipaes e as de congruas que recaírem sobre os fòros 
qrie pertencem ao hospital, remettendo por essa occasião um 
oficio em que a mesa d'aquelle estabelecimento expõe os moti- 
vos por que entende que os impostos são encargos dos foreiros 
e não do hospital: 

Sua Majestade tendo ouvido os fiscaes da corôa e conforman- 
do-se com o parecer d'elles manda declarar ao governador civil 
para que o faça constar A mesa do hospital do Espirito Santo ; 

Que o codigo civil no artigo 1675.O e 8 unico determina que o 
foreiro pague as contribuições que forem lançadas ao fôro; mas 
determina ao mesmo tempo qiie o senliorio directo abone ao fu- 
reiro no acto do pagamento do fóro a contribuição correspondente 
a elle; 

Que esta disposição abrange tanto os emprazamentos de futuro 
como os cmprazamentos de preterito por effeito do que se dispoz 
no artigo 1694.O do mesmo codigo; 
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Que houve duvida se a disposição do 3 unico do artigo 1675.O 
tinha feito cadiicar a clausiila dos antigos einprazamentos, por 
virtude da qual todos os encargos de foro recaiam sobre o foreiro, 
como fazendo parte do foro; mas que tendo a lei de 3 de abril 
de 1873, artigo 4." interpretado aquelle $ do codigo, dispensando 
os senhorios de abonarem aos foreiros os impostos lançados ao 
foro, no caso de haver convenção em contrario, isto e ,  no caso 
de se haverem os foreiros obrigado nos emprazamentos a satis- 
fazer os impostos lançados ao fôro, desappareceu aquella duvida ; 

Que d'estes principias resulta para o hospital do Espirito Santo 
a obrigação de abonar aos foreiros os iinpostos lançados aos foros 
se os emphyteutas não tomaram a seu cargo nos respectivos 
contratos o pagamento de taes impostos; e o direito de recusar 
esse abono, se essa clausula existe nos emprazamentos; que esta 
regra e applicavel As contribuições municipaes directas, e as cou- 
gruas dos parochos quando lançadas a individuos estranhos As 
parochias: impostos estes que são reaes e não pessoaes como 
menos exactamente presume a mesa requerente; 

Que ainda quando estes impostos fossem lançados pessoalmente 
ao foreiro, como então o seriam em rela@o a~o predio (o fôro) 
estanam compretiendidos na disposição do artigo 1675.O e seu $, 
poisque ahi se ordena que se paguem e se abonem os impostos 
lançados ao predio ou a pessoa em rasão do predio; 

Que finalmente devendo justificar-se com documentos o paga- 
mento quer dos impostos do estado, quer dos municipaes, quer 
de congruas, nenhum embaraço apresenta o abono, nem ha diffi- 
culdade alguma a que altender. 

Paço, em 10 de setembro de 1874. - Antonio Rodrigues Sam- 
paio. (Collecção de legislação de 1874, pag. 369). 
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LEI DE 18 DE MARÇO DE 1875 

Proroça até 2 2  de março de 1 8 7 7  o praso para o registo dos onus reaes, e até 30 de 
juiiho de 1 8 1 6  o praso para a exigencia dos fóros vencidos ao tempo da putilicaçáo 
do codigo civil; e declara que, depois de Giido o prdS0 marcado na lei de 2 3  dc mar50 
de 1 8 7 4 ,  não poderá0 os  senhorios exigir mais de metade d'esses fóros. 

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, 
etc. Fazemos saber a todos os nossos silbditos, que as cortes 
geraes decretaram e nbs queremos a lei seguinte: 

Artigo 1 . O  E prorogado ate 22 de março de 1877 o praso esta- 
belecido no artigo 1.O da lei de 20 de março de 1873, para o 
registo dos onus reaes de servidão, emphyteuse, sub-emphyteuse, 
censo e quinhão. 

Art. 2 . O  I? tambem prorogado ate 30 de junho de 1876 o praso 
estabelecido no artigo 1.O da lei de 23 de março de 1874, para 
a exigencia dos fbros vencidos ao tempo da promulgação do co- 
digo civil (4). 

Art. 3 . O  Terminado o praso estabelecido na citada lei de 23 de 
março de 1874, não poderão os senhorios, a quem aproveita a 
prorogação estabelecida na presente lei, exigir mais de metade 
dos fbros que lhe eram devidos ao tempo da promulgação do 
codigo civil. 

Art. 4.O Os foros, censos e pensões na posse da fazenda e que 
estivessem vencidos ao tempo da promulgação do codigo civil, 
poderão ser pagos em prestações anniiaes que não excedam ao 
foro de um aiino jh reduzido a 50 por cento nos termos do artigo 
antecedente. 

$ unico. A falta de pagameiito de qualquer d'estas prestações 
nos prasos que forem determinados nos respectivos regulamentos. 
torna immediatamente esigiveis todas as prestações em divida. 

Art. 5 O E concedido o pras,o de tres mezes no continente do 
reino, e de quatro mezes nas ilhas dos Açores e Madeira, a contar 
da data em que a presente lei começa a vigorar para os emphy- 
teutas, censuarios ou pensionados poderem requerer a remissão, 

( i )  Foi esta a ultima prorogaçáo do praso concedido aos senhorios di- 
rectos para a exigencia dos f@ros vencidos ao tempo da promulgagão do 
codigo civil. (Nota do edztor J 



LEI DE 18 DE MAVCO DE 1878 167 

em todo ou ein parte, dos respEctivos fOros, censos ou pens6es 
na posse e atlministração da fazenda nacional, ou dos donatarios 
vitalicios, oii na das corporaçóes de que trala a lei de 28 de agosto 
de 1869. 

Art.  6.' A remissão de que se trata no artigo antecedente ser8 
regulada, quando se refira a direitos na posse da fazenda ou na 
de donatar~os vitalicios, pelas disposições da lei de 13 de julho 
de 1863 e regulamento de 14 de dezembro do mesmo anno, e 
quando se refira a direitos na posse das corporaçóes, pelas da lei 
de 28 de agosto de 1869 e regulamento de 35 de novembro do 
mesmo anno. 

Art. 7.' O preço das remissões, permittidas na presente lei, 
sera pago, ou por uma so vez, no acto da remissão, ou em quatro 
prestações eguaes, sendo a primeira no praso de trinta dias, con- 
tados da data da remissão, e as tres restantes em letras a um, 
dois e tres annos com o juro annual de b por ceuto. 

Art. 8 . O  A presente lei começarA a ter effeito desde o dia 23 
de março corrente, em que termina o praso da prorogaçáo esta- 
belecida pela lei de 23 de março de 1874. 

Art .  9 . O  Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandâmos portanto a todas as actoridades, a quem o conheci- 

mento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e 
guardem e façam cumprir e guardar tão inteiramente como n'ella 
se contem. 

Os ministros e secretarios d'estado dos negocios ecclesiasticos 
e de justiça, e da fazenda, a façam imprimir, publicar e correr. 
Dada no paço, aos 1 8  de março de 1875.- EL-REI, com rubrica 
e guarda.-Az~gzcsto Cesar Barjwnn de Freitas-Antonio de S q a  
Pmentel.- (Logar do sêllo grande das armas reaes.) 

Carta de lei pela qual Vossa Majestade, tendo sanccionado CJ 

decreto das cortes geraes de 16 de março corrente, que proroga 
o praso estabelecido para o registo dos onus reaes de servidão, 
emphyteuse, sub-emphyteuse, censo e quinhão, e o que se acha 
tarnbein estabelecido para a exigencia dos foros vencidos ao tempo 
da prornulgac;ão do codigo civil, designaildo o modo por que po- 
deráo effectuar-se os pagamenlos e remissões, manda cumprir e 
guardar o mesmo decreto coino n'elle se contém pela forma retro 
declarada. 

Para Vossa Majestade ver.-Manuel Antonio Roberto dos Santos 
a fez. (D .  rlo G., 11.0 62, de 19 de rnar'ço de 1875.) 
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PORTARIA DE 5 DE MAIO DE 1875 

(Inedita) 

Manda que certos menores abandonados sejam alimentados e educados pela camara muiii- 
cipal respectiva. 

Em resposta ao oficio em que o governador civil de Lisboa 
pede que sejam admittidos por deposito na misericordia de Lis- 
boa dois filhos de Gertrudes Pascboal, que ficaram em inteiro 
abandono pela entrada de sua mãe no hospital de S. José: manda 
Sua Majestade EI-Rei declarar ao governador civil que a miseri- 
cordia não é estabelecimento proprio para serem ali recolhidas 
as creanças de que se trata, as quaes devem ser entregues a 
camara municipal, para as fazer alimentar e educar, como pre- 
screve o artigo 294.O do cod~go civl. 

Paço, em 5 de maio de 1875. -Antonio Rodrigues Sampaio. 
( ~ o Ú e c ~ ã o  de legislqão de 1878, pag. 130.) 

PORTARIA DE 11 DE AGOSTO DE 1875 

Declara que o s  filhos legiiimados por subsequente malrimonio podem eoneorrcr i repartição 
da pensão do monte-pio oficial, eonjunctamenie com o s  filhos leçiiimos do soeio fal- 
leeido. 

Sua Majestade El-Rei, a quem foi presente a duvida que se 
offerece á direcção do monte-pio oficial a respeito de poderem 
ou não ser inscriptos pensionista3 em concorrencia com os filhos 
legltimos os filhos do socio fallecid0, legitimados por subsequente 
matrimonio, vistc! o artigo 1G.O da lei da creação do referido 
monte-pio, de 2 de julho de 1867, que diz que os filllos legiti- 
mados ou perfilhados so têem direito a pensão na falta de filhos 
legitimos habeis para a receber, e o artigo 121.O do cotligo civil, 
que dispõe: que os legitimados por subsequente matrimonio são 
em tudo eqiiiparados aos fillios legitimos; considerando que a 
duvida de que se trata versa sobre materia de direito civil, e 
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que por isso só o direito civil vigente ao tempo da successão 
pode reger as hypotheses que occorrerem, sendo muito termi- 
nante a disposição do artigo 5.' da lei de I de julho de 1867, 
que declara revogada, desde que principiar a ter vigor o codigo 
civil, toda a legislação anterior que recair nas materias que o 
mesmo codigo abrange, quer essa legislação seja geral, quer seja 
especia1: ha por bem, conformando-se com o parecer interposto 
em conferencia pelos conselheiros fiscaes da coròa e fazenda, 
declarar: que os filhos legitimados por subsequente matrirnonio 
devem concorrer a repartição da pensão com os fiIhos legitimas 
dos socios fallecidos, nos terinos do citado artigo 1 1 1 . O  do codigo 
civil. 

O que, pelo ministerio dos negocios da fazenda, e repartição 
do gabinete do ministro, se participa á direcção do monte-pio 
otricial, para seu conhecimento e effeitos convenientes, devol- 
vendo-se-lhe ao mesino tempo os inclusos processos de pensões 
n.O-221 e 306, que acompanharam o sr i i  oficio de 21 de junho 
ultimo, expoiido a duvida que por esta forma fica resolvida. 

Paço, em 1 I de agosto de 1875. -Alzrmio de Serpa Pimen,tel. 
Para a direcção do monte-pio oficial. 

( D .  do G., n."84, de 17 de agosto de 1875.) 

PORTARIA DE 30 DE AGOSTO DE 1875 

Manda que a eamara muiiieipal da Valença tome a seu cargo duas menores. 

Pedindo Magdalena da Conceição, viava. que sejam admittidas 
em algum asylo suas filhas Josina Amelia Ceriacn, e Anna Aurora 
de Jesus, allegando e mostrando pelos documentos jiinctos ao seu 
requerimento a impossibilidade em que se acha de as alimentar 
e educar, Sua Majestade El-Rei, attendendo a que os estabeleci- 
mentos pios e de beneficendia de Lisboa não lêem a capacidade 
e os meios precisos, para poderem receber as creanças pobres 
das provincias; 

Attendendo a que o codigo civil no artigo 294.O determina que 
os filhos de pessoas miseraveis, que por morte, avançada edade, 
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molestias, ou por qualquer outro motivo justificado não possam 
ser alimentados e eoccorridos por seus paes, serão entregues 
ao cuidado e protecção das respectivas camaras municipaes para 
os alimentar e educar a custa das rendas dos concelhos; provendo 
por este modo a falta de estabelecimentos em que possam ser 
recolhidas as creanças desvalidas : 

Manda remetter ao governador civil de Vianna o requerimento 
da supradicta Magdalena da Conceição, a fim de que, verificada a 
existencia das circumstancias mencionadas no citado artigo do 
codigo civil, ordene elle A camara de Valença que tome a seu 
cargo as duas creaiiças de que acima se trata, e proceda com 
referencia a ellas nos termos do mesmo artigo. 

Paço, em 30 de agosto de 1875-Antonio Rodrigues Sampaio. 
(Collecção de legislqiio de 1875, pag. 409). 

PORTARIA DE 2 DE SETEMBRO DE 1875 

(Inedita) 

Ordena que a camara ~unicipal de Vizeu faça inscrever no seu orçamento a verba necessaria 
para a alimeniaçao e educação de Glbos de pessoas miseravcis. 

Manda Sua Majestade EI-Rei devolver ao governador civil de 
Vizeu o orçamento da earnara municipal de Lamego, para o anno 
economico corrente, a fim de ser corrigido, nos seguintes termos : 

Declarar quantos por cento de contribuição directa têem de ser 
lançados aos habitantes do concelho, e quantos a proprietarios de 
fora d'elle, e aos empregados publicas, para se perfazer a quantia 
de 7:0004000 reis, como se exige no artigo 130.O do codigo 
administrativo e na lei de 24 de juriho de 1863; 

Emendar o erro no calculo da dotação das estradas indicado 
pelo conselho de distrieto; 

Dar ao emprestimo de 12:000#000 reis auctorisado pela lei de 
de 4 de jullio de 1862 a applicação'n'ella designada, que a ca- 
mara não póde alterar sein o assentimento do corpo legislativo; 

Separar as quantias destinadas para o pagamento do juro e 
amortisação do emprestimo, de quaesquer outras despezas; de- 
vendo a dotação do emprestimo constituir artigo separado, escri- 
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pto de modo que se conheça qual a parte para juro, e qual a 
parte para amortisação ; 

Supprimir a verba destimda para o pagamento do ordenado 
de um zelador, logar que não está legalmente creado; 

Inscrever no orçamento a quantia precisa para a alimentação e 
educação dos filhos de pessoas miseraveis, nos termos do artigo 
294.O do codigo civíl, regra que devera ser observada em todos 
os orçamentos inuilicipaes; 

Lançar em cada um dos exemplares do orçamento o accordão 
consriltivo do conselho de districto em original, e não por copia. 

Paço, em 2 de setembro de 1873.-Antonio Rodrzgues Sampaio. 
(Colecgão de legislqão de 1875, pag. 217). 

PORTARIA DE 14 DE SETEMBRO DE 1875 

Determina que, vialo náo se acharem ainda ereadns os estabelccimcnius de benefiwncia pu- 
pillar das comarcas, sejam certos objectos preciosos achados eiilregues na sua totalidade 
ao acbador (l). 

Sobre o oficio em que o secretario geral servindo de governador 
civil de Lisboa consulta o governo Acerca da applicação que deva 
ter a terça parte de alguns objectos de oiro de valor excedente 
a 128000 reis, achados por Venancio Espinheira, que reclama 

( I )  A applicação que, segundo o artigo 969.0 do codigo do processo civil, 
deve ser dada as  mulctns, que o cudigo civil c ~ n  diversos artigos manda 
que scjani entregues aos estahejecimentos de beneRcenibia pupillar da co- 
iiiarca, de certo 1150 abrange a hypothese do artigo 419.0, g 4.0, regulada 
por esta portaria. 

A reserva da terça parte do valor liquido dos objectos  achado^, que este 
artigo iiianda deduzir a favor. do consellio de heneficencia pupillar da co- 
marca, rião pode ser corisiderada coriio uma nzulcta; mesmo porque se  deve 
julgar ao abrigo de qualquer reaponsahilidada civil ou penal O inventor, 
que deu integral cuinpriinerito ás diligencias 0rdena.s nos artigos 606.0, 
408.0, 4bX0, 416.0 e 419." do eodigo civil. Veja-se o codigo do processo civil, 
artigos 961.0 e 969.0, e a novissima reforma judicial, artigos 295.0 e 672.0 

(Nota do editor .) 
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a entrega d'elles, por não ter apparecido"dono depois de prati- 
cadas as solemriidades legaes ; parecendo ao governador civil que 
a terça parte do valor dos referidos objectos deve ser entregue 
no cofre da junta geral, que tem a seu cargo o serviço dos ex- 
postos e se deve considerar como substituindo o conseltio de be- 
neficencia piipiliar, ao qiial o arligo 449.O § 4.O do codigo civil 
destina o terço dos objectos achados a que não é encontrado 
dono; resolveu Sua Majestade El-Rei se declarasse ao goverriador 
civil que não se achando organisado o conselho de beneficencia 
pupillar, nem designada a magistratura que o ha de substituir, 
não pode por agora ser executado n'esta parte o codigo civil ; achan- 
do-se como se acha disposto no artigo 11.O da lei de 1 de julho 
de 1867 que as disposições do codigo cuja execução depender 
da exislencia de repartições publicas ou de instituições ainda não 
creadas, só obrigarão desde que estas iristitiiições funccionarem. 

Que não pode admittir-se que as juntas geraes se considerem 
como a magistratura a que o codigo civil se reporta: 

1 . O  Porque o auctor e collaboradores do codigo, a quem não 
era desconhecida a existencia das juntas geraes e o serviço que 
Ihes esta commetlido com relação aos expostos, não poderiam 
indicar as juntas geraes com a designação de magistratura que 
lhes não quadra, se tivessem em vista substituir por ellas o con- 
selho de beneficencia pupillar ; 

2 . O  Porque do artigo 285.O do codigo civil se vê claramente 
que a magistratura que houver de substituir aqiielle conselho, 
ha de ser a que for designada pela lei ad~ninistrativa, o que ainda 
não está feito; 

3.' Porque o arligo 419.O $ 4.O mostra claramente que o conse- 
lho pupillar ha de ser organisado por comarcas, e a mesma orga- 
nisação ha de ter forçosamente a magistratura, que o substituir; 
e as juntas geraes são corporações de districto e não corporações 
de comarca. 

Devem pois os objectos achados ser entregues ao achador, sem 
deducção alguma, uma vez que se tenha satisfeito ás prescripções 
do artigo 419.O do codigo civil. 

Paço, em 14 de setembrade 1875.-Antonio Rodrigues Sarnpaio. 
(Colleqão de legislqão de 1876, pag. 844). 



DECRETO DE 7 DE IANEIHO DE 1876 

DECRETO DE 7 DE JANEIRO DE 1876 

Prescreve as  formal~dades que devem revestir os  conlractos celebrados com os esbbeled- 
menlos de credito predial. 

Convindo regaIar a execução da lei de 16 de abril de 1874, 
e usando da auctorisação concedida no artigo 1.O da referida lei: 
hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo 1 . O  Os contratos com estabelecimentos de credito 
predial, devidamente aactorisados, poderão ser celebrados, 
qualquer que seja o seu valor, por documentos ou titulos par- 
ticulares. 

Art. 2.' Os titulos ou documentos a que se refere o artigo 1." 
terão as seguintes formalidades: 

1." A declaração no alto da primeira pagina da den~minação 
do estabelecimento a que se referirem; 
2." A declaração do dia, mez, anno e logar em que foram 

feitos; 
3.a A assignatura das partes, ou de outras pessoas a seu 

rogo, quando aquellas não souberem ou não poderem assi- 
gnar ; 

4.a A intervençao de duas testemunhas pelo menos, com de- 
claração de profissão e morada; . 

5." O reconhecimento da identidade dos oatorgantes feito por 
duas das ditas testemunhas, ou por meio d e  reconhecimento 
autlientico ; 

6." A menção das procurações, figurando procuradores; 
7.a A resalva das emendas, entrelinhas ou rasuras, que occor- 

rerem, feita no fim do documento por extenso e antes das as- 
signaturas ; 

8." A tleclaração de como o contrato foi lido perante as par- 
tes e testemunhas. 

Art. 3 . O  Os mesmos titulos serão eseriptos pelo secretario do 
estabelecimento de credito predial, o11 por outro oficial que para 
isso tiver sido designado pela direcção, o quaI serh sempre 0 
primeiro a assignar. Os dizeres e condições geraes d'estes ti- 
tulos ou docuinentos poderão ser impressos o~ lithographados. 

Art, 4.0 As assignaturas dos que intervierem no contrato Co- 
meçarão na linha immediata aquella em que findarem os di- 
zeres. 



Art. 5.O Os titulos serão, pelo menos, em triplieado; dois dos 
exemplares ficarão no estabelecimento, e um será entregue ao 
mutuario. Poderá ser maior o numero dos exemplares, conforme 
o numero dos outorgantes o exigir. 

Art. 6.' Os litulos serão feitos em papel de qualquer formato, 
seilado previamente a tinta de oleo. 

§ 1." Alem do sello do papel pagar-se-ha o especial do acto na 
importancia e pela fbrma prescripta na legislação em vigor. 

§ 2.' O sê110 especial pagar-se-ha somente em um dos exem- 
plares que ficar no estabelecimento, e nos outros apenas se b r á  
a declaração do pagamento feito. 

Art. 7 . O  Se o contrato carecer de registo, serA a elle sujeito o 
exemplar sellado, que n'esse caso se archivará na conservatoria 
respectiva. 

5 unico. Quando o contrato tenha de ser registado em diffe- 
rentes conservatorias, o registo da primeira propriedade men- 
cionada- no titulo far-se-ha pelo titulo original, que ficará archi- 
vado na conservatoria respectiva, e far-se-ha nas outras por 
publicas formas do mesmo titulo. 

Art. 8." Os titulos dos contratos assim celebrados serão, para 
todos os effeitos, considerados como escripturas publicas, segundo 
o disposto na lei de 1 6  de abril de 1874. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios ecclesiasticos e 
de justiça o tenha assim entendido e faça executar. Paço, em 7 
de janeiro de 1876. -REI. - Augusto Cesar Bajorna de Freitas. 

(D. do G., n." 6, de 10 de janeiro de 1376.) 

LEI DE 15 DE MARÇO DE 1877 

Proroga até 2 2  de março de i 8 7 9  o praso para o registo dos onus reaes. 
(D .  do G., n . O  60, de 16 de março de 1877.) 



LEI DE 12 DE ABRIL DE 1877 

Declara, que os documentos de que traia o arliso 2495.O do codigo civil podem ser es- 
cripios pelos aniaiiuenses dos labelliáe~, comlanio que sejam autheuiieados por esks. 

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algar- 
ves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cbr- 
tes geraes decretaram e nos queremos a lei seguinte. 

Artigo 1.O Os documentos extra-oficiaes, a que se refere o 
artigo 2495.' do codigo civil, podem ser escriptos pelos ta- 
belliães ou por seus amanuenses, comtanto que sejam authenti- 
cados com a assignatura e signal do tabellião. 

Art. 2.' Ficam assim interpretados os artigos 2495." n.O 9.' e 
2423.' 3 3.O do codigo civil, e revogada a legislação em con- 
trario. 

$ unico. Esta interpretação em nada prejudica as disposições 
vigentes sobre os testamentos. 

Mandâmos portanto a todas as auctoridades, a quem o conhe- 
cimento e execução da referida lei perlencer, que a cumpram e 
façam cumprir e guardar tão inteiramente conio n'ella se con- 
tem. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios ecclesiasticos e 
de justiça a faça imprimir, publicar e correr. Dada iio paço da 
Ajuda, aos 14 de abril de 1877. -EL-REI - com rubrica e 
guarda. - Jose de Sanckt! Mayalhães hlexia Salemu. - (Logar do 
sê110 grande das armas reaes.) 

Carta de lei pela qual Vossa Majestade, tendo sanccionado o 
decreto das cbrtes geraes de 19 de março proximo findo, que 
interpreta os artigos 2495.O n.O 9.O e 2423.O 5 3.O do codigo 
civil; manda cumprir e guardar o mesmo decreto como n'elle se 
contem. 

Para Vossa Magestade ver- João Maria Lopes a fez. 
(D. do G., n . O  83, de I4 de abril de 1877.) 



1'16 LEGISLACAO COMPLEMENTAR DO CODIGO CIVIL PORTUGUEZ 

PORTARIA DE 1 DE NOVEMBRO DE 1877 

(Inedita) 

indica as formalidades e condiçies com que devem ser concedidas as licengas para a ex- 
plora$áo de aguas em terrenos baldios. 

Tendo sido remettido a este minislerio pelo das obras publicas 
um requerimento em que a junta de parochia de Teixeira, concelho 
de Baião, pede para que seja confirmada a coiicessão que ella fez 
a José Esteves Teixeira de explorar aguas nos baldios da paro- 
chia: manda Sua Magestade El-Rei declarar ao governador civil 
do Porto, que o codigo civil no artigo 452." permitte geralmente 
a exploração ae  aguas nos terrenos publicos, com licença da re- 
spectiva auctoridade administrativa ou ~nunicipal; 

Que. não havendo o codigo civil estabelecido regra alguma com 
relação a estas concessões ou licenças para a exploração de aguas, 
subsistem as regras qae se acham estabelecidas no codigo admi- 
"bstrativo; 

Que a abertura de minas nos terrenos publicos importa o es- 
tabelecimento de uma servidão sobre elles; e sendo as servidões 
um desmeinbramento da propriedade, e consequentemente uma 
alheação parcial d'ella, hão de seguir-se nos processos d'esta 
natureza as disposiçõès do codigo administrativo respeitantes a 
alheação de bens pelas camaras, ou as que dizem respeito h 
alheação de bens feitas pelas juntas de parochia. 

E para que assim se observe se dão as presentes instrucções; 
participando-se tambem ao governador civil que foi confirmado o 
despacho que elle deu em 4 de agosto ultimo, no requerimento 
da junta requerente; o, que se lhe farh constar. 

Paço, em 1 de novembro de 1877. - Marquez d'dvila e de 
Bolama. (Collecção de legislação de 1877, pag. 257.) 



PORTARIA DE 1 2  DE MARSO DE 1 8 7 8  

(Jnedita) 

Declara que não é permiltido ás tamaras muoieipaes comprar fóros para effec~aar a con. 
solidaçáo dos dois dominios. 

Manda Sua Majestade El-Rei declarar ao governador civil da 
Guarda, para que conste A camara municipal da Figueira de 
Castello Rodrigo, que não pode conceder.se-lhe a auctorisaçáo 
que ella pede, para comprar um foro imposto na casa em que 
se acha a estação telegraphica; porque se a lei de 22 de junho 
de 1866, artigo 10.O $ 2 . O  n.O 2.O, permittia As corporações a 
acquisição de fbros para consolidarem os dois dominios, foi esta 
lei revogada pelo artigo 35.O do codigo civil, e comquanto a lei de 
18 de outiibro de 1871 restabelecesse a disposição da de 88 de 
junho, sómente o fez em relação ao arligo 10.O 5 2.O n.O 1.O, 

ficando portanta subsistindo o preceilo do codigo civil sobre a 
acquisição de fóros, ou coiisolidação dos dois dominios. 

Paço, em 1 2 d e  março de 1878. -Antonio Rodrigues Sarnpaio. 
(Collecpio de legislação de i878, pag. 31.) 



1 LEGISLACAO COMPLEMENTAR &) CODIGO CIVIL PORTUGUEZ 

LEI DE 4 DE MAIO DE 1878 

Sujeita á prescrip@o de trinta annos o julpnento das cootas dos exactores Gseaes, e 
indica os termos em que Ihes póde aproveitar a eompensa$áo. 

DOM LUIZ, por graça de DEUS, Rei de Portugal e dos Algar- 
ves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as 
cbrtes geraes decretaram e nós queremos a lei seguinte: 

Artigo 1." fi applicavel a prescripção de trinta annos, sem dis- 
tincção de boa ou mii fe, no julgamento das contas dos exactores 
e mais responsaveis sujeitos A jurisdicção do tribunal de cqntas, 
tánto no que respeita ao capital como no que respeita aos 
juros. 

Art. 2." O tempo da prescripção e contado desde o ultimo 
dia da gerencia. 

Art. 3 . O  A prescripção póde ser  supprida de officio pelos tri- 
bunaes e allegada e applicada eni qualquer estado do processo, 
assim no tribunal de contas como no supremo tribunal adminis- 
trativo. 

Art. 4." A prescripção regulada por esta lei interrompe-se: 
1 . O  Por citação ou intimação judicial ou administrativa do res- 

ponsavel ; 
8 . O  Pelo reconhecimento expresso do direito da parte a quem 

a prescripção pdde prejudicar. 
Art. 5." O effeito da interrupção 6 inutilisar para a prescripção 

todo o tempo decorrido anteriormente. 
Art. 6 . O  Não se conta para os effeitos d'esta lei o tempo de- 

corrido desde a distribuição do processo no actual tribunal de 
contas, quando no mesmo processo existirem os elementos indis- 
pensaveis para o julgamento. 

Art. 7.' As disposições d'esta -lei serão applicaveis i s  geren- 
cias findas antes da sua publicação quando tenham decorrido 
dois annos, conlados desde o dia em que ella começar a 
obrigar. 

Art. 8 . O  Os empregados que, por sua negligencia ou falta de 
zêlo no cumprimento de seus deveres, contribuirem para a pre- 
scripção de quaesquer direitos, alem de incorrerem nas penas 
actiialmente estabelecidas nas leis e regiilamenlos em vigor, 
ficarão solidar~ameiite responsaveis para com a parte preju- 
dicada. 



Art. 9 . O  A responsabilidade dõque trata o artigo antecedente 
sera juigada no mesmo accordão que applica~ a-prescripção, se  
o processo offerecer os necessarios elementos ou prova, e com 
prévia audienqia dos mesmos empregados. 

Art. 1 0 . O  E permittido o encontro dos creditos, com 8 di- 
vidas dos responsaveis á fazenda publica, quando assim os cre- 
ditos como as dividas forem o resultado dos accordãos ddhitivm 
do tribunal de contas, que jiilgarem contas anteriores a epocha 
corrente, e disserem respeito ao mesmo responsavel. 

Art. 1 1 . O  Fica revogada toda a legislação em contrario. 
Mandâmos portanto a todas as auctoridades, a quem o Grrhe- 

cimento e execução da referida Iqi pertencer, que a cumpram e 
guardem e façam cumprir e guardar tão inteiramente wnd 
n'ella se contem. 

O conselheiro d'estado, ministro e secretario d'estado dos ne- 
gocio~ da fazenda, a faça imprimir, publicar e correr. Dada no 
paço, em 4 de maio de 1878. -EL-IiEI, com rubrica e guarda. 
-Antonio de Serpa Pirnentel. - (Logar do sêllo grande das 
armas reaes.) 

Carta de lei pela qual Vossa Magestade, tendo sanccionado o 
decreto das cortes geraes de 11 de abril u!timo, que declara 
applicavel, e por que modo, a prescripçáo de trinta annos no 
julgamento das contas dos responsaveis sujeitos & jurisdicção do 
tribunal de contas, e permitte o encontro dos creditos com as 
dividas dos responsaveis h fazenda publica na .hypothese que in- 
dica; manda cumprir e guardar o mesmo decreto como n'elle se  
contém, pela forma retro declarada. 

Para Vossa Magestade ver. - Augusto Xavier de Sa a fez. 
(D. do G., n . O  108, de 14 de maio de 1878) 

LEI DE 1 4  DE MAIO DE 1878  

Reconhece aos Gllios perfilliados, ou sós ou em concorrencia com o8 filhos legilimos, o 
direito ás pciisócs concrdidas eni divcrsos diplomas officiaes. 

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algar- 
ves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que ascbr -  
tes geraes decretaram e nos queremos a lei seguinte: 

Artigo 1 . O  Os filhos perfiltiados sáo comprehendidos nas dis- 



pcisii;Uos d a  lei de 19 tle janeiro tlt: 1H27, iiccrcto de  3 de 
tlezeinbro tle lR(iiJ e Ic i  de I 5  de abril i:le 18i%, p;ira silcce- 
tlei.cni siis, 1111 eiri co~iccil-i<cricia coiii os fil!ios lcgilimos, rias 
~)~fiCiees coiicctlid;is 11ut' aili iellcs diplomas oliiibi;ies, em confor- 
midade corii a duutriiia çoiisigiinil;r ilo codigo civi l .  

Art. 2.' t~ieliiri nssirn irilerprctlidns as leis de 19 de janeiro 
de iH-7, 13 de ahi-il ile 1874 e o decreto ile 3 de dezcnibro 
clc: 2868, e reviiçada a legislação em coiiti3ar.io ('j. 

IIIariilAn~os Iioi'larilo ;i todas cis aiicloriclailes, a c1iieni i) c,orilic- 
citiier11.i) e r!xr,ciiq3ci da rcrei-iila Ii:i petntaiii:er, que a çiirnprnrri e 
g~iiirilern e façaili cuiri~irii* e giiasílarb t3o iiiticir;imeuta como 
ii'cllla se coriterii. 

O i~.esiduiitc do conselho de miiiislros, nlinistro e secretai-io 
c1'csi;idii dos iieçocios (!:i giienn;i, t! os i-riinistrtis e secretar ios  
d'eslado dos ncgoçios da fazenda e dos ncgocios da mliri~ilia e 
i~lti.aninr a faca111 iinprjiriir, publicar e cori~ct-. Dada rio riaço, 
aos 2 2  de rii;iio de 1868. -EL-IIEI, ciliii ri1bric.a e g ~ i a ~ . d a .  -- 
Anlunio 1CParia de k'orrln Pè1.crira de Mcllo - A ~ i t o i i i o  tbe Selpu Pi- 

(I) Lei de i 9  de janeiro de 1827. -Artigo 1 . q ~  soldi)~ d;i l:ii7it'n de 
paz 01tg ofliizi:ics í~ti:iI~~~ii!r p;il~!ntc, ofliri:~t~s i~tferioi.t!s, sijl~l;iilos, {! mais 
lii';iy;i* d;i ~i i ' i i t i i ! i i . ; i  Iirllia do c~iii.rilt), iIur tivi:i.i.rii riii.ii~i~iilo, irü iiii~rrereiil 
r x i i i  í l i - f i m  0:i. 1i:llrii iia Eiti:ria i'ori~i~i::id:i pi~los relieldcs tto dia 23 de no- 
vciiitir.~ i10 coi'~.cii[c aiino, s(> al)pliia;~i.iri 11.1 [..i ; I ?  S I ~ R - .  f;1111ili;l5, nos lermos 
s c g i ~ i ~ ~ l . ~ ~  : 

# , l . ~  Sc15o pi~rrcbidos polas iii i i lh~~ri~i ~.i ! i \ . ; is> ti I ~ I ~ I  f:llta ù'cllas se re- 
partiiGi, ~ic!lns lillias solleiras, c Lilhos riieiiorcs de i1ii;ttiirxe ;mos .  

Lj 2.0 N;L f;tll;l 113s PCSSOBS esp~riii~:;~(i;i$ na ~i:ii':~yr.:ililio ;inti~c.t~dcnte, per- 
t~tn~-cr,-io 11s s(iIdos A i115í!  vi!^!^:^, (: rni ~ U A  hli:i sibr50 rcp:ii,tiiIos [ I C I ~ S  
iriiiis solli4i;is do iiitrrto: o qiie todavia RC liriiita ao caso de i inv~r  cslado 
a slibsistr~~cia das subreditas iiiât, nu ii.iilàs unicamentr. a cargo do iricsiiio 
tIbO1 to. 

Decreto de 3 de dezembro de 3868. -Artigo* 8.0 Av5 individiios que 
fizcii-cai t i  1i:rrtc d:i liirqa tis~ir:dicAiiii~:iri;i, c qiic stb ii~i~io~?;ibilit;iriiiii na ier- 
vicri, I '  as f ; l i r i ~ l i ; r l i  dos iliic i:illccereni por elTrito dc fcrirnttiito nu com- 
Ii:i~t~, iIt~sn.li,c, ou riioli~sti:i eiidr:triic.a, si:rào apliliiiadas ar dispoai$òos da 
c;irl;i din lei di! 19 dc j;ini-ii,o rlc 1897. 

Lei de i 5  de abril de 1876. - :trligo i." São di:çIarad;is extensivas a 
iodos os individuus d:i nririada, e aos iIo 11a[~11134 expedicionario orpni- 
sado nos ostudos da Iiidia, iliii:  na i:nitil);~nlia da Zariibexia se iiiipossibili- 
t:irnal~i ou i r ~ ~ ~ ) u ~ ~ i ~ i I i ~ ; ~ i ~ ~ : i ~ i  servir, c i s  f;~~niIi:i.s dos (lu(: na ~II I?SIN% 
e;ii~i[,unh;i hIIi:r~ii~uni, ou lailiai*i.r'eiii por i ~ i l e i t c i  de feriiiicnto ou ciiriil~aLe, 
dvsastrt! ou tnaleslia cnd(.riiica, as  disliosicfics do artigo 8." do d, crcto zoin 
Li-(a de lei de 3 de dezt:mbibci do 1868. (Kota do etiiloi-J 



PORTARIA DE 6 DE AGOSTO DE 1878 

Úegula a crcrcic.io do  posta cutre porlugiiezcs e hespanboes nas aulas niariliinas de 
Porfagal e nos meus rios lirnitrophc8. 

Telido a indiistria [Ia pesca 113s costas de Portugal e Hespanba, 
e nos seus rios liiiiiti~rrpIir:s, sido esi~i~i~ida durante lai-gos annos 

olki:liva inecipi'ocid;ide eiili-c. (1s dois psizes, e em Iiareinonia 
oorn os i.cspr:elii.cis rcgulai~ieiitiis, i isos e c:ostiimeu loçacs; 

'I'etido essa rceipi~oeidade si i lo iiliiinnnieiite siispensa com o 
itriii;ci l i r r i  ite pfir' ~ol i i .~)  iicis ccii~lliclos ov(:cii-i.iiloi; iiiis ~iesenrias tio 
hlgsrve, sciii qiiu, loilaviii, i ~ s  gover~l(!s ile l>ortugal e IIcu~iariliri 
por fGi.riia ~ I g ~ i i i ~ i ~  ti\.esst?iii ciri vista c: i . io  ili:l i1 r ilihfinilivamonlo a 
livre pratica de ama iriduslriri qiiè laritii all'ecli~ os interesses de 
arntms as nn~fics; 

Serido gin;i~(+s os prejuizos que d'arliiella suspeiis20 rasullaram 
p:iIna a çlnsso ilos ~rrsi::iiIiir-cs, G ~ ~ T ~ I I - J  st) U Y ~ ~ ~ H I I C ~ L I  das represeri- 
tações que 1411i siibiilo a o  curitieciiiicr~tii ( l i ,  goyer'rio; 

llnvi:iid(i (:essndti co in l r l c l a r r t  as 11i~rlui.liaçiics qne nintivaram 
;ii111r?lla mc?ilidlr, ali:is riii:tnailicnlo 1ii.uvisoi~ia: 

Exisliiiilo sol~i.u i:sto 9siiinplo do si tão irritborlaritc, perfi!iio 
:iccortlo i:iiti7i! ii jiiwcriio piirtuguez e o de I li?sli;iiitia, por* vii.Iiiili! 
(li) csltitlo n qltc ~ir~oc~.:ilci.;irii cornii~issarios dos ilois paizcs (? ( 10  
col~veiiiii ~ii*ovisiri*io iioiV clles sssigiiado, que sera clevillarneiile 
aprcserrtado ;i sai~c$ão legistaliva; 

Por ludo isto, c convi~ido facultar desde jb a continuação d'a- 



482 LEGISLAÇAO CUMPLEMENTAR DO CODIGO CIVIL P U W U t i U E Z  

~ e l l a  industria, mediante a absoluta reciprocidade egualmente 
reconhecida pelo governo hespanhol : 

Manda Sua Majestade El-Rei que, pelas auctoridades compe- 
tentes, se dê cumprimento ás seguintes instrucçóes: 

Disposições geraes 

A indiistria da pesca contituará a ser indistinctamente exercida 
pelos subditos portugiiezes e hespanhoes na costas maritimas de 
Portugal e nos seus rios limitropties, mediante a observancia das 
respectivas leis e regulamentos, e na conformidade das disposições 
policiaes, usos e costumes das differentes localidades. 

-A permissão estabelecida na disposição antecedente não se 
estende, todavia, á exploração de  bancos de ostras 'nas costas, 
portos e rios de Portugal. 

111 

As armações de atum ou almadrabas, as artes a valenciana, 
ou almadrabilhas, e todos os apparelhos fixos de similhante na- 
tureza, só com auctorisação especial se poderão estabelecer. 

As artes de arrastar conhecidas pelo nome de artes de Bon ou 
parelhas, Chalut, e quaesquer outras reconhecidamente prejiidi- 
ciaes, sb poderão funccionar a mais de 12 milhas de distancia da 
costa. 

v 
Quanto aos delictos e contravenções practicados nas embarca- 

ções de pesca e por occasião d'esta, observar-se-hão as dispo- 
sições da legislação vigente. 



PORTARIA DE 6 DE ACOSTO 'DE $818 183 

Disposições especiaes a pesca nos rios X@ho 
e Guadiana 

O exercicio da pesca sera regulado na margem portugueza do 
rio Minho pelo capitão do porto de Caminha, e na do rio Guadiana 
pelo capitáo do porto de Villa Real de Santo Antonb, devendo 
para isso estas auctoridades reunir e coordenar desde já as pra- 
cticas existentes sobre lanços de redes, turnos, repressões, pé- 
nalidades, e demais circumstancias occorrentes na pesca, a fim 
de poderem ser codificadas em regulamentos especiaes. 

Estes regulamentos serão revistos pelos referidos capitães do 
porto, no primeiro mez de cada auno, para o effeito de serem 
maillidos ou modificados, coriforrne as circumstancias, procurando 

'a auctoridade portugueza enlender-se para este fim com a res- 
pectiva auctoridade hespanhola. 

Nenhum barco portuguez poderá exercer a industria da pesca 
no rio Minho ou no Guadiana, sem que haja sido previamente 
registado. 

IX 

O registo effectua-se na respectiva capitania do porto, mediante 
a inscripção dos numeros dos barcos e dos nomes dos seus pa- 
trões, e deveri ser renovado no principio de cada anno. 

Um traslado d'este registo sera sempre enviado á auctoridade 
hespanhola da margem opposta. 

Os referidos capitães do porto obstarão mui especialmente ao 
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uso de redes, apparelhos e processos de pesca, prohibidos como 
nocivos. 

XII 

Nos logares onde a abundancia da pesca attrahir numero exces- 
sivo de pescadores estabelecerão as mesmas auctoridades turnos 
especiaes em equitativa proporção. 

Dispoeigões espeaiaes a pesca na costa 
do sul de Portugal 

Na costa do sul de Portugal, que se estende entre a barra do 
Guadiana e a de Tavira, comtinuaráo as arhes de çhavega, que 
pescam de terra, a prover-se de licença na fbrma do coslume e 
a satisfazer os impostos.actualmente em vigor. 

As chavegas e galeões funccionarão sempre em Areas distinctas. 

As artes de chavega poderão calar as suas redes ate a pro- 
fundidade de treze metros, guardando entre si as necessarias 
distancias, a fim de que se não embaracem nos seus movimentos 
e sujeitando-se As regras que determinam a preferencia nos 
lanços. 

XVI 

As artes de galeão só poderão calar as suas redes por fbra da 
profundidade de quinze metros, e deixarão entre si intervallos 
nunca inferiores a 1:iOO metros, niedidos entre os barcos que 
s e  acharem collocados em cada apparelho sobre as boias dos re- 
tadores, observando nos turnos a ordem estabelecida, ao tempo 
da sua inscripção, pelas respectivas auctoridades. 

Tanto as artes de chavega como as de galeão ficarão sujeitas, 
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no exercicio da pesca, As prescripções que se acharem estabele- 
cidas nos respectivos regulamentos, ou se mantiverem por uso 
local. 

XVUI 

Quando, f0ra d'aquella extensão da costa, concorrerem a pes- 
car chavegas e galeões, observarão as regras que Ihes forem 
prescriptas pela auctoridade maritima competente, que tanto 
quanto possivel se devera conformar com as presentes instru-, 
cções, tendo comtudo em vista as condições 'do fundo e demais 
accidentes da costa portugueza. 

Para se verificar n'esta zona a reciprocidade da pesca os pa- 
trões das chavegas e galeões farão re istar os  seus nomes e o I numera dos seus barcos na capitania o porto de Villa Real de 
Santo Antonio, devendo o respectivo capitão do porto mandar 
copia do dicto registo ao capitão do porto de Tavira. 

Este registo será aberto gratuitamente e annualmente desde 
15 de julho ate egual dia de agosto; mas serh distincto para 
chavegas e galeões, sendo comtudo inscriptos promiscuamente 
nacionaes e estrangeiros pela ordem em que se apresentarem. 

Se, porém, concorrerem simultaneamente dois, ou mais, re- 
gular-se-ha a inscripç3o pela antiguidade das respectivas matri- 
culas; e os numeros de ordem d'estes registos regularão a,pre- 
cedencia nos lanços, quando não haja outras praticas em vigor, 
geralmente acceilas, que devam manter-se. 

Não poderao, todavia, admittir-se a registo as artes de chavegas 
e galeões que se não mostrarem legalmente habilitadas para o 
exercicio d'esta industria. 

Paço, em 6 de agosto de 1878. - Thomds Antonio Ribeiro 
Ferreira. (D .  de G., n . O  180, de 13 de agosto de 1878.) 
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PORTARIA DE 2 DE NOVEMBRO DE 1 8 7 8  

(Inedita) 

Declara que náo é valida a doação feita a urna confraria com a clausnla do reversão para 
os herdeiros do doador. 

Pedindo a mesa da confraria do Santissimo Sacramento de Lo- 
dares auctorisação pura acceitar a doação de 5008000 reis, que 
lhe fez o padre Joaquim de Figueiredo Magalhães, com o encargo 
de ciiicoenta missas anoualmente da esinola de %O reis, com o 
direito da reversão da quantia doada para os herdeiros do doa- 
dor, no caso da extincção da confraria: manda Sua Majestade 
El-Rei declarar ao governador civil do Porto, para que conste A 
confraria requerente, que a condicção de reversão não póde ser 
admittida, não só porque contraria o preceito do artigo 36.' do 
codigo civil, mas porque o mesmo codi não permitte a rever- 8" silo em hvor de pessoa differente do oador, e como ,e de ver 
do .artigo i473.O Deve portanto ser  supprimida a clausula de 
reversão, sem o que não páde ser auctorisado o contrato de que 
se trata. 

Paço, em 2 de novembro de 1878. - An,íonio Rodrigues Sam- 
paio. (Collecção de legislação de 1878, pag 34l) .  

DECRETO DE 2 8  DE NOVEMBRO DE 1878  

Apprava o regulamenlo do  regislo civil para os  subdilos porluguezes náo calbolicos. 

Relatorio 

Seiihor:-A instituição da familia, que e a base de toda a so- 
ciedade, o santuario dos sagrados lares, a synthese, exemplo e 
norma de todas as associações, foi, primeiro que tudo e exdu- 
sivamente, uma instituição natural. Santificou-a desde logo a re- 
ligião, porque a religião, estava com a natureza, e protegeram-na 
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sempre as leis, porque a familia foi sempre o elemento funda: 
mental das sociedades civis. Quando o desenvòlvjmento da hu- 
manidade fez necessaria a consagraç3o expressa dos direitos e 
deveres, a familia não podia ficar esquecida. 

Seria longo, mas fôra estudo agradavel, investigar por entre 
as quasi insondaveis incertezas do passado os diversos modos 
civis ou religiosos de constituir ou de proteger a familia, e pro- 
curar a influencia que n'ella exercera a successiva transformaflo 
religiosa, mesmo sob o ponto de vista de instituição civil, que 
sempre foi; isso, porem, Senhor, desviar-nos-hia para longe do, 
nosso intuito, que se reduz ao decretamento e estabelecirnento 
do registo civil em Portugal, quanto por agora nos for possivel. 

Assim, pois, inquirindo o que se refere exclusivamente ao nosso 
proposito, não cansarei a attenção de Vossa Majestade nem com 
o arrolamento daspopulações, que os antigos imperios ordenavm 
no inluilo unicamente militar para a organisação das suas hostes, 
nem mesmo, depois do estabelecimento do christianismo, irei 
estudar no Concilio Tridentino a formula do casamento, nem nas 
bullas dos Santos Padres a instituição dos registos de obitos e 
nascimentos, especialmente ordenados por Paulo V em 1614, e j& 
antes determinados na igreja lisbonense pelas constituições dio- 
cesanas de 25 de agosto de 1536, promulgadas pelo Senhor In- 
fante D. AfTonso, cardeal de S. João e S. Paulo e arcebispo de 
Lisboa, como refere o eminente jurisconsulto e notavel homem 
d'estado, o Sr. Martens Ferrão, no relatorio que precede o de- 
creto de 19 de agosto de 1859. 

Basta sómente assentar que entre n6s a lei civil tinha deixado 
sempre aos cuidados da religião e aos rescriptos diocesanos a 
constituição da familia e o registo dos acontecimentos fundamen- 
taes d'aquella associaçffo, ate que chegou a epocha da nossa .re- 
generação liberal, e para esta a sua quadra de combate e de or- 
ganisação. A gloriosa revolução de 18u20 fôra mais um protesto 
patriotico e a proclamação solemne e calorosa de principios li- 
beraes, proclamação alias cheia de enthusiasmo civico, do que 
um ajcistamento de principios redigidos na forma simples, pre- 
ceptiva e exequivel que e o caracteristico das leis. Fôra a primeira 
expansão de um povo que esperava emancipar-se, e que por 
urna notavel evenlnalidade se achava a um tempo assoberbado 
por extranhos, e excliisivamen te entregue aos seus proprios in- 
stinctos e sentimentos, sem ponto de apoio I A  fora, nem centro 
director. c i  dentro. 

Aquella revolução teve dois fins: - reivindicar Para a ~ a t r i a  
o governo seu, e fazer esse governo liberal;- conseguiu o pri- 



meiro, e se não logrou conservar o segundo, ficou alumiando 
como astro precursor os commettimentos que ennobreceram, nos 
annaes da liberdade, a data de 1834. 

O registo civil acha-se, como principio, assentado em todas as 
leis administrativas d'estes reinos, desde que o keroicose liberal 
monarcha, o Aiigusto Avô de Vossa Majestade, transformando em 
paço real a sua tenda de campanha, constituiu um reino com 
todos os attribntos da soberania e com toaos os poderes do es- 
tado. 

E comtudo os seus soldados não passavam de algumas centenas 
de bisonhos, commandados por alguma dezena de emigrados, 
aos quaes depois a historia havia de chamar -os 7500 bravos 
do Mindello; e comtudo os seus territorios não se alargavam, a 
principio, alem das praias de uma pequena ilha, para sempre 
heroica. 

Esta reacção do direito contra o facto era representada por 
um soldado-rei n'um acampamento-imperio. 

Affirmar o direito da dynastia e confirmar as franquias liberaes 
da carta, foi o providencial.intuito politico da previdente e acau- 
telada regemia. 

No decreto de 45 de maio de 1832 apparece pela primeira 
vez mencionado o registo civil, nos seus artigos 69.O e 70.' ' 

Como, porem, o decreto de 4832, e não s6 este a que me re- 
firo, mas toda a legislação da regencia alterasse profundamente 
as antigas organisaçôes, visto crear um elemento novo, o admi- 
nistrativo, separando-o inteiramente do poder judicial, logo na 
carta de lei de 25 de abrrl de 4835 as cortes lançaram bases 
para uma nova reforma. Acharam os liberaes, então predomi- 
nantes, que o decreto de Blousinho da Silveira era demasiado 
auctoritario, e parecia a todos demasiado francez. 

Dizia Passos Manuel fallando d'elle : 
dnfelizmente o legislador consultou mais as leis e institutos 

estranhos-do que as  nossas leis e costumes; e por uma estranha 
contradicção dos espiritos, emquanto o virtuoso Lafayette desejava 
acliniatar em França as beneficas instituições municipaes da pe- 
ninsula hespahola, nbs íamos buscar alem dos PyrinBus institui- 
@e$ viciosas, e que mal podiam resistir ao vigoroso combate 
que todos os dias soffriam na tribuna e na imprensa da culta 
nação franceza.~ 

Acabaram as prefeituras com o codigo de 31 de dezembro de 
4836, filho da jh citada lei de 25  de abril de 1835, e do decreto 
de 48 de julho do mesmo anno. N'este codigo não so vem esta- 
tilido, mas vem mesmo regulado o registo civil. 
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As leis e decretos posteriores que têm as datas de 29 de ou- 
tubro de i84.0, de 1 7  de outubro de *18%'1, e de 16 de novembro 
do mesrno arino respeitararil esta disposição que ainda encontramos 
no codigo administrativo de ,i8 de março de 1842, e repcctduxida 
na reforma novissima, approvada pela carta de lei de 6 de maio 
do corrente anno. 

Isto, pelo que respeita a legislação administrativa. Não deve, 
nem pode esquecer n'esta revista o que dispõe muito especíal- 
mente o codigo civil portuguez, approvado pela carta'de lei de 
1 de julho de 1867, sobre registo, desde o seu artigo 2445.0 a 
2491." inclusive, e o que do casamento civil em particular dispõe 
desde'o artigo 1074.O a 4082.O inclusive. 

E pois evidente que o registo civil nasceu em Portugal dá 
nossa revolução liberal, como em França nascêra da revduçãa 
de 1789. Os homens d'estado liberaes de todos os paizes estuda- 
ram ali as instituições, os modelos e ate o estylo d'aquelles ver- 
tiginosos innovadores. 

E certo que em França quando substiiiiiram as religiões pelo 
culto civil da Razão, o registo devia seguir caminho ídentico, 
tornando-se tambem civil. 

Pedia-o a logica dos acontecimentos e a cohsrencia do systema. 
O codigo de Napoleão não teve que o estabelecer, consignoii-o. 
Aqui, ern 4832, era-se exdusi\.amente catholico, e ate os accu- 
sados de menos orthodoxos, ou de pertencerém a assoçiações 
a que Roma impuulia penas espirituaes ipso facto incorrendas, 
cumpriam rigorosamente os preceitos da igreja, talvez com mais 
devoção do que os qiie primavam de mais ardentes catholicos. 

Se pois não era reclamada esta innovação por nenhuma urgente 
necesidade, n'aquella epocha, onde esta o motivo qne levou o 
governo d'entao a sanccional-a, e em tão boa monção que nenhuma 
lei posterior ousou esquecel-a? Seria a intuição do futuro? Seria, 
em parte. 

As ideas liberaes são resistentes, e como a religião encontram 
para as suas incubações as suas catacumbas. 

A principal razão, porem, que levou o graiide ministro da re- 
gencia, e depois d'elle quantos lhe succederam, a decretar o re- 
gisto civil foi pura e simplesniente a conveniencia administrativa 
de regular, harmonisar e centralisar a attestação e legitida$ão 
dos actos fiindamentaes da vida civil. 

Para prova de que a providencia não era por então essencial, 
nem para intuitos politicos nem para necessidades urgentes, e de 
que achou diante de SI dificuldades insuperaveis, basta lembrar 
que j i  são passados quarenta e seis annos desde o seu decreta- 
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=to, e ainda o registo civil se não pracliea. E note-se que 
Mousinho da Silveira não deixava o registo dependente do regu- 
lamento; decretava-o desde logo preceptiro e obrigatorio. 

O decreto de 18 de julho de 4835, referendado pelo ministro 
Rodrigo da Fonseca Magalhães, confere, no seu artigo 65.", ao 
admioistrador ,do concelho a redacção e guarda dos livros de re- 
gisto, mas deixa no 5 5." d'aquelle artigo reservada para regula- 
mento especial a execução d'este preceito. 

O codigo de 1836 e referendado por Passos Manuel. Este co- 
digo vigorou ate 1842. São passados qiiareilta e dois annos, de- 
pois da sua promulga@o, e o registo civil e ainda letra morta. 

Tambern este ministro, vendo a não urgente necessidade do 
emprehendimento e as dificuldades da execução, deixou, como 
o seu antecessor, estatuido no artigo 455." d'aquelle codigo que 
o registo do estado civil continiiasse a ser feito pelos parochos 
emquaiito o governo não publicasse os modelos para o mesmo 
registo, e não determinasse a epocha em que devia passar em 
todo o reino para as auctoridades administrativas. 

O codigo de 9842, estabelecendo no seu arligo 255." o registo 
civil, tambem o deixa dependente do regulamento, e lia trinta e 
seis annos 'que este codigo consigna o preceito e espera a sua 
execução. 

Na lei de administração de 1 cle julho de 1867, referendada 
pelo sr. Martens Ferrão, vem mencionado egualmer-ite o registo 
civil, como se p0de ver do seu artigo 481." Sabe-se que esta lei 
foi declarada sem effeito por decreto de 14 de janeiro de 1868, 
confirmado pela carta de lei de 29 de maio do mesmo anno. 

Emfim, Senhor, estabeleceu-o tambem o codigo civil de 1867, 
e o administrativo approvado na ultima sessão legislativa. Esta 
pois, decretado pelas còrtes e sanccionado por Vossa Majestade; 
mas vae ja para doze annos que o codigo civil foi sanccionado, 
e o seu preceito jaz letra morta a falta de um regulamento. 

Quantas situações liberaes, quantos governos ousados, quantos 
sabios ministros têem desde 1832 tomado por mão esses codi- 
gos, e a têem sentido fraquejar sob o peso de innumeras difi- 
culdades e de responsabilidades de toda a ordem, que nem ao 
menos tinham por compensação a consciencia de que iam acudir 
a uma grande necessidade ? 

Hoje, Senhor, as circumstancias são diversas quanto a urgencia 
do decretamento, embora as diniculdades sejam maiores do que 
em 1832, ou em 9836, como sera facil demonstrar. Hoje ha entre 
os subditos de Vossa Majestade alguns que n8o têem onde fazer 
os registos necessarios a legitimação das epochas principaes da 



sua vida civil, ou das suas familias -nascimentos, casamsotos 
e obitos-para me servir das palavras dos decretos de 1833 
e de 1836; e para estes, Senhor, e de urgencia o remedio a que 
têem direito incontestavel. 

Eu sei que a lei não faz excepções nem dislincções, estqbele- 
cendo o registo para todos; rnas sei tambem que o wdfgo civil 
no artigo 2443.O prevê a eveiitualidade de não estar em execp %o 
o registo por elle ordenado, como atisolutame~te não tem estilo, 
e que no artigo 2457.0 da ao governo a faculdade de fazer, não 
um regulamrnto, mas reg!glila~nentos especiaes, prevendo assim a 
necessidade de ter que practicar-se e executar-se successivamente. 

Nem de oiitro modo poderia começar-se a executar pelos %mo- 
tivos que vou expor a Vossa Majestade. 

O decreto de 16 de maio de i832 refere-se, no seu artigo 3.O,  
a um mappa da divisão administrativa que d'elle faz parte; po; 
rem esse mappa náo.pe encontra na legislação respectiva. Acon- 
tece, enlretanto, qué junto ao decreto de 1 8  de jullio de 1835, 
se encontra o mappa n.O 1, em que se refere a antiga divisão 
administrativa; aquella, provavelmente, em que assentara o de- 
,creto de 1832. D'esse mappa resulta que o reino estava dividido 
(não me refiro ás ilhas adjacentes, por ue no mappa a que me B reporlo entrou para este computo o are ipelago de Cabo Verde, 
que depois se separou), resulta d'esse mappa, repito, que a parte 
continental do reino se achava dividida em 799 concelhos, e a 
população em 791:797 fogos, o que dA a media de 990 fogos 
por concelho, chegando a haver um de 16 fogos no districto de 
Bragança. O provedor do concelho era o official do registo civil 
comu 6 hoje o administrador, e apezar da estreitezad'estas agru- 
pações determinava o decreto que nos concelhos de mak- dib-  
tudo termo se estabelecessem um ou mais delegadas d o  provedor 
para subsidiariamente fazerem o registo. 

O codigo de 1836, dividia o reino (refiro-me sempre ao conti- 
nente) em 356 concellios, seguiido o disposto no decreto de 6 
de novembro de 1836, o que dii a media de "2255 fogos por 
concelho. 

Actualmente ha na parte contiriei~tal do reino 266 concelhos, 
e dando-lhe o ceiiso de 1864, 058:201 fogos, acha-se a media 
por concelho de 3:602 fogos. Não sabemos ainda o augmento que 
a esta cifra trará o ullimo recenseamento da população, mas te- 
nl~âmos esse auguierito ]li @r certo. 

Comparando o nosso estado actual com o que era em epochas 
anteriores, resulta que o estabelecimento geral do registo civil 
é hoje consideravelmente mais diffic~l do que o fora nos primi- 
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tivos tempos da sua creação. Se a o  tempo em que o concelho era 
de 990 fogos, tei'mo medio, ainda parecia ao ministro, que le- 
gislava em epochas anormaes, que podia a commodidade dos povos 
exigir em alguns d'esses concelhos um ou mais delegados do pro- 
vedor, como podemos nos em concelhos quasi quatro kezes maio- 
res decretar para todos'o registo obrigatorio ante o administra- 
dor do concelho, unico official, unica entidade civil competente, 
segundo está disposto no artigo 206.O do novissi~no codigo admi- 
nistrativo? 

Inventar entidades que a lei não reconhece fora exorbitar das 
attribuições conferidas ao poder executivo. Se mesmo fosse fa- 
cultativo ao governo escolhel-as, onde as podia encontrar? Na 
parochia? O regedor não pode merecer mais confiança que o pa- 
rocho. No julgado? A media de fogos por julgado e de 1:850, 
havendo alguns de mais de 6:000, comquanto estes se encontrem 
nos centros mais populosos. - 

A lei de 1 de julho de 1867 creava a parocbia civil e era seu 
intuito crear ali as repartições do registo. Essas circumscripções 
pareciam mais adequadas a installação d'estas repartiqões, porkm, 
como e sabido, deixaram de subsistir. 

N'estas circumstancias, Senhor, o governo, medindo as suas 
faculdades legaes n'este assumpto, e ponderando as necessidades 
reaes a ue deve attender com remedio prompto. formulou o 4 projecto e decreto q u s  tenho a honra de submetter á alta con- 
sideração de Vossa Majestade; e, no desempenho do seu dever, 
fazendo quanto pode, faz tudo qhanto deve. 

Quando o poder legistativo destinar por leis complementares, 
em novas ou mesmo nas actuaes circumscripç3es administrativas 
ou judiciaes magistrados competentes e devidamente retribuidos, 
uando um systema complexo e harmonico attender a todos os 

%efeitos e remwer todas as d lculdades  que o poder executivo 
não pbde por agora superar, será chegada a occasião de decretar 
um registo civil absolutamente separado do eçclesiastico. 

Mousinho da Silveira, Rodrigo da Fonseca Magalhães e Manuel 
da Silva Passos, tendo para o seu intuito menores circumscripções 
municipaes, não acharam na parochia entidade a quem, melhor 
que ao parocho, entregassem o registo, embora nas leis que 
fizeram, creassem ou antes excogitassem essas entidades, cujo 
prestimo não ousarain ensaiar; e se não quizeram obrigar os 
povos ao, j i  então, penoso sacrificio de fazerem todos os seus 
registos na administração ou provedoria do concelho, menos pbde 
o governo actual fazel-o com a legislaçáo qiie nos rege. 

Pelas medidas que proponlio fica o registo civil para os não 
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critbolicos dssde jA estabelecido nas administrações dos bncelhos, 
e continua' para os catholicos a ser escripturado pelos parochos 
até que o poder legislativo tenha providenciado. 

Os não catholicos, Senhor, são poucos e residem todos, ou 
quasi todos, nas grandes cidades; e-lhes facil o accesso á admi- 
mtr*?lo do concelho; a grande maioria, a quasi totalidade nos 
concelhos ruraes e de catholicos: fbra demasiadamente ,duro 
obrigal-os a tão penosas jornadas. 

Parece a muitos, Senhor, que o registo parochial não A registo 
civil, e poderão crer por isso que n'este periodo interino em que 
o registo prescripto pelo codigo fica executado em parte e em 
parte não, se vão achar em condições deseguaes ou diversas os 
catholicos e os não .cathoIicos. Convem desfazer este engaqo, 
ponderando que o registo parochial foi sempre, como é hoje, 
para todos oseffeitos, considerado civil, nas tradifles e nas leis. 
O codigo administrativo de 4836 dizia no seu artigo 25b.O: - 
oro registo do estado civil contin~cará a ser feito pelos parochos, 
etc.n - aqui esta a tradição mencionada na lei; e o codigo civil, 
no seu artigo 2443.O, reconhece nos documentos extrahidos dos 
registos anteriores ao n7elle deteminado, a mesma força juridica 
e legal, que attribue aos que posteriormente produzirem os pre- 
ceitos e normas que prescreve. 

O registo não é nem deixa de ser civil, segundo a classe do 
funccionario a quem se confia, mas segundo os effeitos que pro- 
duz. O registo parochial pode servir ao catholicismo para formar 
o seu recenseamento catholico, e a sua estatistica reli iosa, o B que é justo e conveniente para a igreja e p.ara o esta o; mas 

roduz tambem para a sociedade civil todos os effeitos que se 
aeduzem do registo dos não calholicos escriptnrado na adminis- 
tração do concelho. 

O parocho, sem deixar de ser paslor espiritual do seu rebanho, 
ja e de longa data, para muitos actos civis, considerado nas leis 
funccionario administrativo; como tal 6 chamado aos actos elei- 
toraes: n'essa mesma qualidade e obrigado a assígnar o auto a 
que se refere o artigo 178.O, 5 2.O do novissimo codigo adminis- 
trativo; como tal era presidente nato da junta de parochia, cor: 
poração puramente administrativa; ainda como tal o chama a lei 
a todas as operações do recrutamento, e pelo seu registo se fa- 
zem os recenseamentos. 

Receio levar mais longe e sem necessidade a minha exposição. 
Sinceramente convencido de que fazemos um beneficio, desde ji, 
a muitos subditos de Vossa Majestade, sem prejudicar nem O fu- 
turo nas suas aspirações nem o presente nos seus direitos ad- 

i3  
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quiridos, tenho a honra de submetter á elevada consideração de 
Vossa Majestade o seguinte projecto de decreto;. 

'Secretaria de estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça, 
em 28 de novembro de 1878. - Thom& Antoni~ Ribeiro Ferreira. 

Usando da auctorisaç;?~ concedida pelo artigo 8 . O  da carta de 
lei de 1 de julho de 1867, que approvou o codigo civil, tendo 
em vista o que dispõe o artigo 2437.O do mesmo codigo; tomando 
em consideração o relatorio do ministro e secretario d'estado 
dos negocios da marinha e ultramar, e interino dos negocios 
ecclesiasticos e de justiça; e tendo ouvido o conselho de minis- 
tros: hei por bem approvar o regulamento que faz parte d'este 
decreto e baixa assignado pelo mesmo ministro. 
O presidente do conselho de ministros, e os-ministros e se- 

cretario~ d'estado das diversas repartifles, assim o tenham en- 
tendido e façam  executa^. Paço, em 28 de novembro de 1878. 
- REI. - Antonio Maria de Fontes Pereira de Mello - Antonio 
Rodrigues Sampaio- ~hontds  Antonio Ribeiro Ferreira- Anlonio de 
Serpa Pimentel- Joãro de Andrade Corvo - Lourenço Antonio de 
Carvalho. 

REGULAMENTO 

TITULO I 

Di~osiilgõee geraee 

Artigo. 1.' O registo civil para os subditos portuguezes, não 
catholicos, começara a ter execução a conhr' do 1." de janeiro 
do proximo anno de 1879, nos termos e pelo modo prescriptos no 
presente regulamento. 

Art. 2.O O officiai do registo civil é, em cada concelho ou bairro, 
o respectivo administrador. 



DECRETO DE e8 DE NOVEHBlIQ @@#$7$ 

Art. 3 . O  O registo civil abrange: 
1.O Os nascimentos ; 

9 . O  Os casamentos; 
3.O Os obitos; 
4.0 Os reconhecimentos e legitimações dos filhos. 
drt. 4.p Os nascimentos, casamentos e obitos occórriaas ante- 

riormente ao 1 . O  de janeiro de 1879 poderão pr~var-se pelos, 
mesmos meios que atb agora têem sido admittidos para a prwa' 
de taes factos. 

A&.* Em cada especie de registos os assentos serão acom- 
panhados por um numero de ordem. Esta numeração recomeça@ 
todos os annos. 

Art. 6 . O  O registo seri feito em duplicado, 'ha~endo para cada 
especie de registo dois livros, em um dos quaes se reproduzirãó. 
os assentos lançados no outro. 

Art. 7.O Os livros e. mais expediente do registo serão forneci- 
dos pelas respectivas camaras municipaes, sendo o seu custo des- 
peza obrigatoria dos concelhos, nos termos do n . O  1 6 . O  do artigo 
187.O do codigo administrativo. 

Art. 8.O Os livros do registo serão niimerados e rubricados 
pelos presidentes das camaras municipaes, e terão termo de 
abertura e encerramento por elles escripto e assignado. 

Art. 9.O No fim de cada livro haverá um indice alphabetico 
dos nomes das pessoas a que se referem os registos com a in- 
dicação do numero de ordem, da data dos assentas e das folhas 
dos livros em que se acham. 

Este trabalho deve estar concluido atb 15 de janeiro de cada 
anno. 

, 

TITULO I1 

Da esoripturação doe livro8 do regieto 

- Art. 4 0 . O  Os assentos do registo civil serão lançados por extenso, 
sem que possa usar-se de abreviaturas ou algarismos nem sequer 
nas datas,'e seguir-se-hão uns aos outros, com intervallo de uma 
linha, que sera coberta por um traço. 

3 unico. Os riscos, emendas, rasuras, entrelinhas, ou Outra 
qualquer cousa que possa occasionar duvida, devem ser resalva- 
dos pela mesma letra, e antes das assignaturas, fazendo-se d'isso 
especial menção antes de encerrar o registo, sob pena de nnlli- 
dade. 
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Art. 1 1 . O  h margem da columna do registo-deve ficar outra 
mais estreita onde se inscreverão : 

1.O O numero de ordem do registo; 
2.. O nome da pessoa ou pessoas a que elle se refere; 
3." O numero de ordem dos documentos de que se fizer men- 

ção ; 
4.' Qualquer nota das que devam averbar-se, nos termos d'este 

regulamento. 
Art. 1 2 . O  O registo 'antes de ser assignado ser8 sempre lido 

na presença das pessoas que tiverem de o assignar, do que se 
fara expressa menção 

Art. 1 3 . O  Quando depois deconcluido e assignado o registo, e 
em acto consecutivo, se conhecer a necessidade de proceder-se 
6 sua rectificação, esta se fará por uma declaração escripta em 
seguida e na mesma columna, por quem lançou o registo. Esta 
rectificação ser8 assignada por todos os que tiverem assignado o 
registo. 

Art. 14.. Nenhum assento deve conter mais ou menos declara- 
ções do que as determinadas n'este regulamento. Estas declarações 
sehão feitas na conformidade das informações das pessoas inte- 
ressadas no registo dos documentos por ellas apresentados, ou 
das proprias observações do administràdor do concelho ou bairro 
todas as vezes que a lei não determinar o contrario. 

Art. 1 5 . O  Os assentos lançados no registo serão redigidos con- 
forme os modelos que acompanham este regulamento. 

Art. 1 6 . O  Assignado o assento do registo, nenhuma declaração, 
emenda, rectificação, additamento ou alteração poder8 ser feita 
senão em virtude de sentença passada em julgado, proferida nos 
tribunaes judiciaes. 

$ 1 . O  Na columna 8 margem dos respectivos assentos ser20 
lançadas as forças d'essas sentenças em um summario que deve 
conter o resumo do julgado, mencionando a dáta da sentença, a 
indicação do juizo onde foi proferida, e o cartorio onde correu o 
processo: 

!$ 2.' As cartas de sentença serão devidamente archivadas. 
Art. 1 7 . O  Todos os documentos apresentados serão rubricados 

pelo administrador do concelho ou bairro e emassados com um 
numero de ordem correspondente ao do registo respectivo. 

Art. 1 8 . O  Os actos do estado civil que forem feitos fóra do 
domicilio das partes interessadas poderão, a requerimento d'estas, 
ser transcriptos no registo civil dos seus domicilios, 8 vista de 
certidões authenticas, passadas pelos competentes administradores 
de concelho ou bairro. 
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49.O Os assentos do registo civil poderão ser lavrados .na 
rWdencia das partes interessadas, quando estas assim o requere- 
rem. 

Art. 20, Os actos do estado civil dos estrangeiros residentes 
em Portugal poderão ser lançados no registo civil, se elles o re- 
quererem, seguindo-se as disposições d'este decreto, na parte 
em que Ihes forem applicaveis. 

Art. 2 1 . O  Os administradores de concelho ou bairro enviarão:& 
secretaria d'estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça mappas 
estatisticos trimestraes, extrahidos dos livros do registo, conforme 
os modelos que para esse fim Ihes forem remettidos pelos govér- 
nadorcs civis dos respectivos districtos. 

Da reforma doe livroe inutilieados ou perdidoe 

Art. 22.' No caso de se inutilisarem ou extraviarem algum ou 
alguns livros, proceder-se-ha i sua reforma sem prejuizo nem in- 
terrupção do serviço regular do registo. 

Art. 23.' Se dos livros, que se inutilisarem ou extraviarem, 
subsistirem os res ectivos duplicados, far-se-ha a reforma em 
c o m d a d e  dos i uplicados,- convocarglo-se as pessoas interes- 
sadâs para que, no raso de tres. mezes, examinem perante o 
fBSpectív6 administra o r  do concelho -a reforma effectuada'e apre- 
sentem qualquer reclamaç@. 

# unico. Findo o praso, e não hav~ndo reclamação, cumpre 
ao presidente da camara municipal conferir o novo livro com o 
antigo e rubrical-o. 

Art. 24.' Se não subsistirem os duplicados, convocar-se-hão as 
pessoas interessadas para que no praso de seis mezes apresentem 
ao respectivo administrador as certidões, declarações e docu- 
mentos que possam esclarecer a verdade. 

$ unico. Findo o praso reformar-se-hão, no que for possivel, 
os livros perdidos, pelas declarações e documentos que se obti- 
verem, e convocar-se-hão de novo as pessoas interessadas para 
que, no praso de tres mezes, examinem a reforma effectuada e 
apresentem qualquer reclamação. 

Brt. 25.' As convocações serão feitas por editaes affixados èm 
todas as freguezias do concelho, e por annuncio publicado na folha 
offidal do governo: 
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Art. 26.O Se houver alguma reclamação, extrair-se-ha copia do 
registo ou registos impugnados, e serão estes remettidos com 
reclamação e documentos ao juiz de direito respectivo para a de- 
cidir, ouvidos os interessados e o ministerio publico. 

$ unico. Esperar-se-ha que a decisão judicial passe em julgado, 
e em vista d'ella far-se-ha a reforma devida no livro competente 

Art. 27.' Os livros reformados terão a mesma validade que os 
primitivos. 

Art. 28.O Se a perda dos livros do registo civil for imputavel 
aos funccionarios encarregados da sua guarda, A custa d'elles 
s e r i  feita a reforma ; se for occasionada por fofça maior, ou caso 
fortuito, as despezas da reforma serao satisfeitas pela camara 
municipal. 

TITULO IV 

Das certidões extrahidae do regieto 

Art. 29.O Os admmistradorgs de concelho ou bair'ro serão os 
unicos competentes para passarem as certidões dos respectivos 
registos, que poderão ser escriptas pelos escrivães da administra- 
ção. 

5 unico. SO na hypothese de se terem perdido os livros do re- 
gisto e de não estarem ainda reformados, se poderão extrahir 
certidões dos duplicados. 

Art. 30 O Nas certidões extrahidas dos livros do registo dvil 
deverão sempre incluir.se os averbamentos'ou notas marginaes. 

Art. 31.O As certidões dos actos do registo civil serão passadas 
sem dependencia de despacho. 

TITULO V 

Do regieto dos naeoimentoe 

Art. 32.O O recemnascido, que na forma d'este regulamento 
tiver de ser apresentado para registo, sel-o.ha dentro do praso 
de trinta dias, da data do nascimento, ao administrador, para se 
fazer o respectivo assento. 

5 unico. No caso de doença do recemnascido, ou em qualquer 



eWa circumstapcia grave, de .que para e&- resutte perigo em 
levado á presença do administrador, déverg este fwcciona- 

~ i o  transportar-se ao jogar onde o recemnascido bstiver e lavrar 
ahi o assento do nascimento. 

Art. 33.O São obrigados a fazer as declarações- do a a s b é n t o  
na respectiva administração do concelho ou bairro: em primeiro 
logar, o pae; na sua falta ou impedimento, a mãe; e na fah ou 
impedimento de ambos, o parente mais proximo do recemnaSCid0,- 
sendo maior, e residindo onde o nascimento occorreu; na 
falta ou impedimento, o facultativo ou .a 'parteira que tiver asêis- 
tido ao parto; em ultimo logar, o dom ou dona da casa onde oe- 
correu o nascimento, quando este tenha sobrevindo fira rio 'do- 
micilio da mãe. 

$j unieo. Se o nascimento acontecer em algum'estab,e&ximento 
ou edificio publico, ou pertencente a alguma corporação, a pes- 
soa a cujo cargo estiver a direcção d'esse estabelecimento 6 
tambem subsidiariamente, e em ultimo logar, sujeita a obrigaqão 
imposta n'este artigo. 

Art. 34.O O registo do nascimento deve ser escripto pelo 
administrador do concelho ou bairo, e assignado por este, pelo 
declaranh e por duas testemunhas. 

fj unico. Quando o declarante não souber escrever assignara, 
a seu rogo, mais uma testemunha. 

Art. 35.' No registo do nascimento deve declarar-se: 
4.O O logar, hora, dia, mez e anno em que é feito; 
(2.O &.hora, dia, mez, anno e logar do nascimento; 
3 . O  O sexo. do recemnascido; - 
4 . O  O nome que lhe foi ou ha de ser posto; 
5 . O  Os nomes, appellidos, profissão, naturalidade $ domicilío 

dos paes, mães e avos, quando os dictos nomes houverem de ser 
declarados, e os das testemunhas; 

6 . O  Ser o recemnascido filho legitimo ou illegitimo; 
3 1.' No caso de nascimento de gemeos, lavrar-se-hão assen- 

tos. separados para cada um d'elles, seguindo-se a ordem da 
numeração, conforme a prioridade do nascimento dos mesmos 
gemeos. 

R 2.' Se o recemnascido tiver. ou tiver tido, um ou mais irmãos 
domesmo nome, declarar-se-há a sua ordem na filiação. 

Art. 36.' Se for a resentado o cadaver de algum recernnascido 
que se diga haver ! allecido &pois de nascer, o administrador 
lavrari o assento do nascimento com as declarações prescI'iptas 
no artigo precedente, especificando alem d'isso que ã c r e a ~ a  lhe 
foi apresentada sem vida. 



unico. Em acto continuo abrirá, no livro competente, assento 
de obito. 

Art. 37.' Sendo o filho nascido oa constancia do casamento, 
não p6de ser admittida no registo civil declara~ão em contra- 
rio, ainda que a mãe diga que o filho não B de seu marido, ou 
este affirme que o filho não e seu, salvo havendo separação, que 
date pelo menos, de trezentos dias antes do nascimento. 

Art. 38.' A legitimação dos filhos por subsequente casamento 
dos paes e o reconbecimento dos illegitimos, feito por escriptura 
publica, testamento, ou qualquer outro acto solemne, serão nota- 
dos A margem dos respeclivos assentos de nascimenlo, prece- 
deiido, porém, despac'ho do juiz que assim o determine. 

5 1.' Da mesma fbrma serão averbadas as senteiiças proferi- 
das em acções de filiação, guardadas as prescripçóes dos '$$ 1.' 
e "L0 do artigo 16." d'este regulamento. 

5 2.0 A obrigação de requerer o averbamento incumbe: 
1.O No caso de legitimação por subsequente casamento, ao ma- 

rido; 
2.9 No caso de ~eco?hecimento por escriptura publica, ou por 

qualquer outro modo solemne, ao legitimador: 
3 0  No caso de reconbecimento por teslamento, ao filho reco- 

phecido, se for maior, ou sèndo menor, ao seu tutor; 
4.O Nas acções de filiação, ao auctor ou seu tutor. 

TITULO VI 

Do registo dos casamentos 

Art. 39.O O registo do casamento civil, celebradó com as for- 
malidades prescriptas no codigo civil, sera assignado pelo admi- 
nistrador do concelho ou bairro, pelos contrahentes e pelas tes- 
temunhas. 

$ unico. Quando alguns dos contrabentes, ou ambos, não sou- 
berem escrever, acrescera por parte de cada um mais uma 
testemunha, que assignara a seu rogo. 

Art. 40.O No registo dos casamentos deve declarar-se: 
1.O O logar, hora, dia, mez e anno em que B feito: 
2.O Os nomes, appellidos, estado, profissão, naturalidade e 

residencia das artes e das testemunhas que n'elle intervierem 
3.O A hora, $a, mez e amo do casamento; 



4.0 A designação do edificio publico, ou particalar, em que foi 
celebrado ; 

5.' serem os contrahentes filhos legitimas, illegitimos, ou ex- 
DOS~OS 

6.O Ó seu estado civil anterior; 
7.O Os nomes, appellidos e naturalidade dos paes e mães, avbs 

e avós dos confrahentes sendo conhecidos. 
§ 1 . O  Havendo dispensa de edade, mencionar-se ha a apresen- 

tação dos diplomas d'essa concessão. 
3 2 . O  O mesmo se fará quanto aos diplomas de consentimento, 

se algum dos contrahentes for menor. 
3 . O  Se algum dos coiitrahentes for viirvo, declaraf-se-ba o 

nome do conjuge fallecido e o logar onde falleceu. 
Art. 41.9 A concessão da dispensa, -a que se refere o n.O 3 . O  

e 3 unico do artigo 1073.' do codigo civil, fica dependente de 
regulamento sspecial. 

Art. 4 2 . O  S e  o casamento for annullado, serit a respectiva 
sentença averbada ao lado do assento, declarando-se a sua data, 
o jufzo onde foi proferida, e o cartorio por onde correu o pro- 
cesso. 

TITULO VI1 

Do registo dos obitos 

Art. 43.O Nenhum cadaver póderti ser sepultado sem que pri- 
meiro se tenha lavrado assento de obito no livro do registo. -- 

Art. 44.O Logo que alguma pessoa fallecer, o seu mais proximo 
parente, ou, na falta ou ausencia de parentes, os seus familiares, 
ou, em ultimo caso, e na falla d'estes os seus vizinhos, farãa 
declaração de obito ao administrador do concelho oú bairro onde 
o obito houver acontecido, ou estiver o cadaver. 

Art. 4 5 . O  A 'declaração poderá ser feita verbalmente, ou por 
escripto, assignada e datada pelo declarante e sera authenticada, 
sempre que for possivel, com a declaração escripta e assignada 
por niedico ou cirurgião, designando a causa da morte, e o dia, 
hora e logar onde o obito occorreu; e na falta d'esta declaraçgo 
com um attestado do regedor que pessoalmente tiver verificado 
o obito. 

brt. 46.O O assento de obito deve ser assignado pelo respe- 
ctivo administrador do conceiho ou bairro, pelqs declarantes, e 
na falta ou impedimento d'estes, por duas testemunhas, e q l y d a s  
com preferencia d'entre os parentes ou vizinhos do fdlecido. 
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Art. 47.O No registo de obito deve declarar-se: 
4.O O logar, hora, dia, mez e anno em que C: feito; 
'2.O O dia, hora e logar do fallecimento; 
3." O nome, appellidos, edade, profissão, naturalidade e do- 

micilio do fallecido; 
4 . O  Os nomes, naturalidade, profissão e domicilio dos paes e 

avbs do fallecido, se d'isso houver noticia; 
5 . O  O nome dò outro conjuge, se o fallecido tiver sido casado 

ou viuvo; 
6 . O  A eausa da morte, sendo conhecida. 
$j unico. Se o fallecido tiver feito testamento, far-se-ha menção 

d'esta circumstancia no registo de obito, declarando-se tambem 
o nome da pessoa em cujo poder ficou o testamento. 

/ Do registo dos reoonheoimentos e legitimagões 

Art. 4 8 . O  No registo dos reconhecimentos e legitimações de 
filhos deve mencionar-se: i 

1.O Logzii, hora, dia, mez e anno em que e feito; 
9: Os nomes, appellidos, estado, naturalidade e domicilio dos 

legitimadores ou perfilhadores; 1 
3 . O  Os nomes, appellidos, estado, naturalidade e domicilio, 

sendo conhecido, do legitimado ou perfilhado; 1 
4 . O  A designação do documento pelo qual a legitimação ou 

perfilhação e feita; 
5.O Os nomes, appellidos, estado, naturalidade e domicilio das 

testemunhas. 
S, 1 . O  No caso de legitimação por subsequente casamento, in- 

dicar-se-hão o livro onde esta lançado o assento do casamento, 
e o numero de ordem d'este. Se o &to assento estiver no registo 
civil de outro concelho, ou em registo anterior <i epocha em que 
começar a ter execução o presente decreto, sera esse registo 
designado, e far-se-hão aquellas indicações a vista da respectita 
certidão, que ficara archivada. 

Sj 2." Se o reconhecimento ou pfilhação for feito por testa- 
mento, declarar-se-ha o logar onde esta registado; se por escriptu- 
ra, o cartorio do tabellião onde foi feita; se por qualquer outro 
auto publico, o tribunal ,ou repartição publica onde foi exarado, 

kt. 4 9 . O  O averbamento d'estes assentos sera feito pela fbrma 



declarada no artigo 38.' d'este regulamento, -ao praso de dois 
mezes, a contar do dia em que se tiver u l thado  o acto~da legi- 
timação ou do reconhecimento, ou d'aquelle em que tiver passado 
em julgado a sentença de filiação. 

TITULO IX 

Disposições penaes 

Art. 50.' Os administradores de concelho ou bairro qpe por 
qualquer modo transgrediem as regras estabelecidas n'este re- 
gulamento, incorrerão pela primeira vez na pena de multa -ate 
1040DO réis, e pela segunda vez at&W,$000 reis, e serão rsspon- 
saveis por seus, bens L parte interessada pelo damno e prejuizos 
que lhe causarem. 

Art. 51.' As pessoas que, sendo obrigadas a declarar qualquer 
nascimento ai obito, o nãcl fizerem nos termos d'este regulamento, 
incorrerão na multa de 2b000 até i10#000 reis. 

Art. 52.O As pessoas que, devendo requerer qiie a margem 
dos respectivos assentos de nascimento se averbern as legilirnações 
e reconhecimentos dos filhos lllegitimos, deixarem de cumprir 
esta obrigação, rios tergios e nos prasos estabelecidos n'este 
regulamento, incorrerão na rnulta de 24000 ate 10b000 reis, e 
no dobro d'esta quantia no caso de reincidencia. 

Art 53.O Os condemnados em multa què não tiverem bens 
sufficientes para o seu pagamento, soffrerão t anb  t p p o  de prisão' 
quanto corresponder a condemnação calculada na conformidade- 
da lei. 

Art 54.O As penas decretadas n'este regulamento serão appli- 
cadas em processo correccional, 9 requerimento do ministerio 
publico, salvo o privilegio do foro militar. 

Art 55.O O producto das multas que se arrecadarem pelas 
transgressões d'este regulamento, entrard no cofre das camaras- 

- municipaes. 

TITULO X 

Dos emolumentos 

Art 56.O Pelos diversos actos do registo, pagar-se-báo.0~ emo-.* 
lunientos constantes da tabella actualmente em vigor, emguanto, 
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"em conformidade com o artigo 392.O do codigo administrativo, 
não foi- determinada nova tabella (9. 

(1) O capitulo V da tabella que faz arte da lei de 23 de agosto de 1887, 
e que principiou a vigorar no reino e iyhas adjacentes, desde o dia primeiro 
de janeiro de i888, fixa nos seguintes termos os emolum~,ntos que se devem 
pagar nas secretarias dos concelhos ou bairros pelos diversos actos concer- 
nentes ao registo civil : 

16 Termos e autos em processos administrativos e de registo civil, 
os mesmos emoiumentos da tabella judicial, para os empregados 
dos juizes de direito. 

34 Por cada assento de uma declaração de nascimento, artigo 2459.O 
do codigo civil.. ......................................... $300 

35 Transcripção de um autographo ou exemplar de um assento de 
nascimento, artigo 2k73.0 do codigo civil .................. &200 

36 Por cada assento de um acto pe casamento, artigo 2975.O do co- 
digo civil.. ............................................. &5OO 

37 Transcripção de uma nota de contrato de casamento ou de docu- 
mento autkentico, que rove que o casamento foi legitimamente 
celebrado, artigos 2 4 7 i 0  e PZ79.0 do codigo civil. ............ 

38 Por cada assento de declaração de obito, artigo 2482.. da eodigo 
I g06 

civil.. ....... ./. ......................................... 6300 
39 Transcripção de um assento de obito, artigo 2484.0 do cqdlgo civil 6100 
40 Por cada assento em duplicado de reconhecimento e legitimação, 

artigo 4488.' do codigo civil .............................. 4300 
44 Pelo averbamento d'estes assentos, artigo 2494.0 do codigo civil 6200 
49: Declaração, emenda, rectificação, additamento ou alteraçao feita 

nos assentos do registo civil em virtude da sentença passada 
em julgado, artigo 2450.0 do codigo civil., .................. 6300 

43 Transcripção, a requerimento das partes interessadas, de qualquer 
acta de estado civil feito fora do seu domicilio, artigo 2454.O do 
codigo civil.. .......................................... 

4 4  Assento de registo civil lavrado a requerimento de partes inte- 
6200 

ressadas, na sua residencia, artigo 2555.0 do codigo civil.. .... 2iOOO 
48 I. ........................................................ 

São gratuitos os assentos de registo civil e os termos dos respe- 
ctivos processos relativos a pessoas pobres. ......................................................... 

Os emolumentos, com exeepção dos que por lei pertencem a al- 
gum funccionario ou-empregado por actos ou serviços por elie 

X raticados, e como taes contados nos respectivos processos, 
epois de deduzidas as despezas de expediente que ao presente 

não estiverem a cargo do estado, são divididos entre os admi- 
nistradores ou commissarios e os secretarios e amanuenses das 
administrações ou commissariados, depois de deduzidas as des- 
pezas do expediente em tres partes, sendo uma de 40 por cento 
para o administrador, outra egual para o escrivão e a outra 
para ratear em partes eguaes pelos amanuenses, e os das ad- 
ministrações dos bairros de Lisboa serão duas partes para o 
administrador, duas partes para o escrivão, e uma para os 
amanuenses. (Nota do editor4 
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5 7 . O  Os emolumentos serão satisfeitos pela pessoa que 
requerer o registo ou qualquer acto a elle relativo. 

Secretaria d'estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça, em 
28 de novembro de 1878. - Thornás Antonio Ribeiro Jierreir~. 
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MODELO K.0 3 

I R e g i ~ t o  de casamento oelebrado oivilmente 

iV'erla columna dn-e indi- 
cat-se : 

1.0 O nzrmero de ordem do 
registo; 

Y.O Os non6es dos contral~eta- 
tes;  

3 . O  O nunamo de o r d m  dos 
doi.umentos de que se fizer mm- 
c&. 

Em casa d e . .  . (daigna~ão da caso ande se lorroir o r ~ g i s t o )  no concelho ou 
bairro de . .  . Bs. .. horas da ... (manhã ou lui,dc) du dia . .  . do mez de. .. de 
anno de.. . corripareceram na minha presença F F . .  . jlmmes e appcllido~ dos 
contr&nbes}, o s  qiiaes sei serem os proprios, tendo cuiriprido todas as disposiçòes 
da lei e sem impedimento algum para o caumento; elle (eiiwle estcrdo, nalzcra- 
lidads e doiliicilio &I contrakmte. Sendo m r ,  deve naencioraar-se o consentimento 
do ruperior leqe'iim.~, com a dec/arqão de que as.~&nou o r r g i s : ~ ,  ou dc que se 
jztnfoudoncmenlo autlrer~lico d'eae c W i m m i o .  HncmEo supp/.imoitn legal nssim 
se bc lara .?~~,  menriottado-se o respectivo diplorim), f i 1 t . i ~  leg lirrio de FF . . . ( ~ z r n c . ~ ,  
appellidos e naíetirrlidíide dus paea, se não & filha állegitimo oic exposlo, porgire em 
qwlgua.  d'esb~s casos d i r - s e - h  sdmente filho natural ou exposto) e neto de FF. .  . 
(nomes., appellidos e ,tahfrfl.lidadnde dos ards, smdo rnn lc idos j ,  e ella {e&&, estiado, 
nczturnlidude c domicilio da contrnlimtc. S i 3 ~ i i l o  nzmor, for-se-Mo as d~clavaçóes 
acima fndicadas). tilha legiti~iia dt: FF . . (no~ra~s ,  nppellidos s nutirralirlade dos 
paes, 8s nãu i filho il!egitima ou expostrr, purqzw e m  qualquer d'estes casos dir-se-& 
sdmrrzip filha natt~ral ou exposta), e ncta de  FI:. . . (no?iles! nppeilidos z nuturnii- 
&de dss ai~os: 8rtt;ln conhecidos), os qtiars, depois de riic úuvirein ler os artigos 
i : 0 . 5 6 . ~  i 1 : 0 5 7 . O  do codiao civii. declararani ciiio pernianceiatn na rcsolut:ão de 
celebr ,~~. ,  c:oiriu por este ãcto ceíebiain, o casa;~i~<!r~ liela fhrrna estabelcclda na 
lei civil. Forarn tastertiunhas F F .  . . (ames,  ao~iei[e'doa. profissiio, naturalidade e - .  - 
domieitio das trsfeniitrihas) que sei serem os progt iou. 

E para constar lavrei, em duplicado, e.(e registo, que, depois de ser lido e 
conferido perante os con'uges o teslemunhds, foi por todos assignadn (ou não 
assignou F . .  . por n k  sa er  escrever e ~ssignuu a seu rogo riiliis a testeniunha 
E'. . .). 

I 
Era ut supra. 

0 s  conjuges, , O administrador do concelho ou bairro, 
F.. .  F . . .  F..  . 

As testemunhas, 
F . .  . 



MODELO N.O 4 

Registo de obito 

P: 
N'esta columna deve decla- Em casa de. . . signa ão da casa onde se lavrou o registo) no concelho ou 

ray-se: bairro de.. . As. . !hOras da- .  . (vau&, tarde ou noite) do dia.. . do mer de.. . 
1.0 O numero de ordem do 

u 
do anno de.. . lavrei o 

registo : Assento de obito de F.. . (edade, estado, naturalidade, profissão e domicilio do 
2.0 O nome do fallecido; faliecido. NEo senda rnhecido o m, deve declarar-sa o seao, edodc pramioel ,  
3.0 O numero de ordem dos 888 estatura, fei ões, vestuario e w s q u e ~  owiuos signues e indiiios q w  posam con- 3 

documentos de que se fizer men- correr para iescobrir a verdad4 uIho legitimo de FP. . . ( n m s ,  appellidos, estado, $ ção. profissão, naturalidade e domiciJio dos paes, se não d plho natural ou exposto) que 
falleceu de.. . (deszgnqão da molestia ou causa da morte) as. . . horas da. . . !s 
(manhã, tarde ou noite) do dia.. . do mez de.. . do anno de.. . com.. . (ou sem) g. testamento, e ha de ser sepultado no cemiterio publico (ou o lugar G?U jazigo, 
fóra do cmiterao N l i c o ,  mertcio~ndo-se a l iceqx das respectiv. auctorzdades). Z.  

E para constar lavrei, em duplicado, este registo, que, depois de ser lido e z. 
conferido perante F. . . (o declarante Ou perante d w l s  testemunhas, F. . . e F. . . 
na falta ou zhapedimerato do declarante) foi por elie (ou elles) assignado. zw E 

Era ut supra. O 
O declarante (ou as testemunhas), O administrador do concelho ou bairro, 8 FF..  . F . . .  e. 

ao 

"o: 
eD- 



MODELO N.0 O 

Nesta columna devem indi- 
car-se : 

1.O O numero de ordem do 
registo; 

2.0 O nome do legitimado; 
3." O numero de ordm dos 

documentos de que se per men- 
ção. 

Registo de legitimaqão por subsequente casamento 

Em casa de. . . designação da casa onde se lavrou o registo) ás.. . horas da.. . 
naanhã ou tarde) 6 o dia.. . do mez de.. . do anno de. . . compareceram FF.. . 
nomes, appellidos, naturalidade, pro@são e domicilio dos legitimadores que de- 

clararam legitimar por subsequente casamento F.. . (nomes, ap elli d k  s e Izatu- 
ralidade do legitimado, e o estado. profissão e domicilio, l forem conl!ecndo) nascido 
no dia.. . do mez de. . . do anno de.. . achando-se o assento d'sste casamento 
no livro do registo' do dia.. . do mez de.. . do amo de.. . com o m e r o  de 
ordem.. . (Se o assento de casamento estiver em outro concelho, ou em registo 
anterior o este decreto, será o dtto registo dciipdo, e far-se-hão as declarações & 
vista da respectiva certidão). Foram testemun as presentes FF . . . (nomes, appel- 
lidos, estado, profisão, naturalidade e residencia das testemunhas) que sei serem 
os proprios. 

E para constar lavrei, em duplicado, este assento que, depois de ser lido e. 
conferido perante os legitimadores e testemunhas, foi por mim e por todos assi- 
gnado. 

(Quando algum dos legitidores não souber assignar, assignará, a seu rogo, 
naais zlma testemunha.) 

Os legitrmadores, O administrador do concelho ou bairro, 
FF..  . F . .  . 

As testemunhas, 
FF.. . 



MODELO N . O  6 

Regieto d e  peffilhação por escriptura ou qualquer outro auto  publioo 

Fes ta  co lmna  devem indi- Em casa de.. . (designação da casa onde se tavrou o registo) as.. . horas da 
car-se : (manhã ou tarde) do dia. . . do mez de. . . do anno de. . . compareceu F . . . ( n m s ,  

1.0 O numero de ordem do appellidos, naturalidade, profissão e domicilio do perfilhador ou F F .  . . se a perfi- 
registo; ihqão  é feita por ambos os paes de m m u m  accordo) que declarou ter perfilhado zu 

2: O n m  do prfilhado; seu Blho F. . . (nomes, appellidos e naturalidade do perfilhado, e o estado, pro ssüo 3 
3.0 O numero de ordem dos e domicilio, se forem conhecidos) nascido no dia. . . do mez de. . . do anuo d" e. . . O 

documentos de que se fizer men- tendo sido a dita perfilhação feita por escriptura publica nas notas do tabellião 
E&. F . . . (se a perfilhafão for feita por q u a i q w  outro auto publico, designar-se-hu o 

tribunal ou repartzção publica onde foi exarado). Foram testemunhas presentes 
FF. . . (nomes, appellidos, estado, profissão, nufuralidade e residmcia dns testemu- 
&as) que sei serem os proprios. 

E para constar lavrei, em 4u licado, este assento que, depois de ser lido e " 
conferido perante o perfilhador fniperlilhadores) e testemunhas, foi por mim e. 3 
por todos assignado. r 

(Quando algum dos perfiUtadores não souber assignar, assignará, a seu rogo, " 
mais uma testemunha.) 5 

O perfilhador OU perfilhadores, O administrador do concelho ou bairro, 
F. .. ou FF. .. F... m 

C 

As testemunhas, w 
FF..  . c 



MODELO N." 7 

Registo de pertilhaqão por testamento 
5 e 
H 
P; r e s t a  colunana devem indi- + Em casa de.. . (desigwqão da casa onde se lawou o registo) as. . . horas da  
2 car-se: (manhã ozr tarde) do dia. . . do mez de. . . do amo de.. . compareceu F. . . (nomes, 

i: O nunem da ordem do appdidm, mahrralidade, estado, pm/ksão e damici2io.da perfilhudo, ou, se este C 
registo; menor F.. . como tutor de F...), o qual declarou que no testamento que esta regis- 

u 2.0 O nome do legitimado; sign ão do logar onde esta o registo), o fallecido F.. . (nomes, ap el- 
o 3.a O numero de ordem dos &/$ali&, e8tado eprofissiio do testador) o reconheceu como seu &ho 
c? @xri-wnt de ue se fizermen- (ou reconheceu como seu filho o tutelado F.. .). Foram testemunhas presentes 
3 çao. ? appellidas, estado, profissão, naturalidade e residencia das testemu- 
U 
o constar lavrei, em duplicado, este assento, e, depois de ser lido e 
f 
- ~ e  por mim e por todos assignado. 

8" perante o perfiihado (ou o tutor do perfilha o) e as testemunhas, foi 
4 
i- z O perfilhado, oza o seu tutor, O administrador do concelho ou bairro, 
u F . . .  F . .  . F . . .  
22 u 380 As testemunhas, 
P FF. .. a. U Secretaria d'estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça, em 28 de ndvembro de 1878. - Tiiomás 
0 Antonio Ribeiro Ferreira. (D .  do G., n . ~  271, de $9 de novembro de 1878.) 
3 
4 



DECRETO DE 96 DE DEZEMBRO DE 1878 

DECRETO DE 26 DE DEZEMBRO DE 1878 

Regula a concessão da dispensa do impedimento de parentesco, no 3.O g n u  da linha 
eollateral, para a celebracão do casamento civil. 

Sendo necessario regular a fbrma do processo para a conces- 
são da dispensa de que tratam os artigos .1073.O, n.O 3 . O  do codigo 
civil, e 44.' do regulamento de 28 de novembro ultimo; hei por 
bem determinar o seguinte: 

Artigo 1 . O  As petições de dispensa -do impedimento de paren- 
tesco em 3 . O  grau na linha collateral para a celebração de casa- 
mento civil- de subditos portuguezes, não catholicos, serão apre- 
sentadas aos administradores de concelho ou bairro, assignadas 
por ambos os impetrantes ou outras pessoas a seu rogo, quando 
elles não soiiberem escrever, e dirigidas ao Rei. 

Art. 2 . O  As petições, de que trata o artigo antecedente, serão 
sempre acompanhadas dos documentos necessarios para prova 
do grau de parentesco e dos factos allegados como fundamento 
da supplica. 

Art. 3 . O  O administrador do concelho ou bairro, verificada a 
identidade dos requerentes, podera proceder 4 inquirição das tes- 
temunhas, que julgar ccpveniente interrogar, para esclarecimento 
de qualquer duvida. 

Art. 4.O Terminada a inquirição das testemuhas, e colli idas I todas as informações, conducentes ao descobrimento da ver ade, 
devera o mesmo magistrado expor n'um relatorio minucioso as 
circumstancias que poderem concorrer para a concessão ou recusa 
da dispe~sa,  e fara remessa do processo a secretaria d'estado 
dos negocios ecclesiasticos e de justiça, por intermedio do go: 
vernador civil do districto. 

Art, 5.O São consideradas circ~~mstancias attendiveis para a 
concessão da dispensa : 

A esperança fundada de que o projectado consorcio seja 
vantajoso aos filhos de um matrimonio anterior, proporcionando- 
lhes a protecção e desvelo de que ficaram privados pelo falleci- 
mento de pae ou mãe; 

A acquisição pelo casamento de meios de subsistencia para 
os impetrantes ou para seus paes necessitados ou infermos; 

3." A probabilidade de terminação de pleitos e dissenções de 
familias ; 



4: As rasões de moralidade e decoro domestico, remoção de 
escandalos e quaesquer outras causas de egual plausibilidade que 
rasoavelmente possam considerar-se de interesse publico ou das 
farnilias dos impetrantés. 

Art. 6.O Apresentado o processo na secretaria d'estado dos 
negocios ecclesjasticos e de ji~stiça, e reunidas quaesquer infor- 
mações que se julgarem convenientes, será ouvida por escripto 
a conferencia dos fiscaes da corba e fazenda, quando o governo 
tiver por necessario o seu parecer. 

Art. 7.O Instruido por esta fórma o processo, será concedida 
ou denegada a dispensa, segundo parecer mais acertado. 

Art. 8." A concessão da dispensa serii feita por decreto, do 
qual se mandara copia authentica ao administrador do concelho 
ou bairro d'onde subir o processo, para depois de registada ser 
entregue aos interessados para os devidos effeitos. 

Art. 9 . O  Se o governo recusar a dispensa, dar-se-ha conhecimento 
d'esta resolução ao administrador do concelho ou bairro, por meio 
de portaria, que ficara archivada na administração. 

Art. 10.O O processo preparatorio da concessão de dispensas 
de parentesco 4 secreto e ficara archivado na secretaria d'estado 
dos negocios ecclesihicos e de justiça. 

O ministro e secretario d'sstado dos negocios ecclesiasticos e 
de justiça o tenha assim intendido e faça executar. Paço, em 26 
de dezembro de 4878. -REI. -Antonio Maria do Couto Monteira. 

(D .  do G., n.O 295, de 28 de dezembro de 1878.) 

LEI DE 1 8  DE MARÇO DE 1879 

Pioroga ai6 22  de margo de 1881 o praso para o registo dos-onos reaes de servidio, 
emphyihenee, sub-empliyleuse, censo e quinhão. 

(D. do 6,, n." 63, de 19 de março de 1879.) 



LEI DE 93 DE JUNHO DE 1879 

LEI DE 23 DE JUNHO DE 1879 

Considera habeis para receber a pensão do monte-pio official os filhos legitimados ou per- 
filhados; e restringe o direito de sobrevivencia aos ascendentes e descendentes. 

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Portugal e dap Algar- 
ves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as c6r- 
tes geraes decretaram e nbs queremos a lei seguinte: 

Artigo 1 . O  E elevado a 55:00051000 reis o subsidio do governo 
ao monte pio official creado pela lei de 2 de julho de 1867. 

Art. 2.O São herdeiros habeis para receber pensão do monte 
pio oficial, alem dos designados na lei de 2 de julho de 1867, 
os filhos legitimados ou perfilhados nos termos da lei civil. 

Art. 3 . O  A pensão caducara pelo fallecimento ou inhabilidade 
do herdeiro, vagando por isso para o monte pio. Se, porem, 
algum socio pretender que tenha logar a sobrevivencia da pen- 
são de ascendente para descendente, pagara quota duplicada, a 
contar do mez da publicação d'esta lei, e estas pensões serão 
sempre na proporção dos herdeiros existentes ao tempo do fal- 
lecirnento do socio, de modo que se dara a caducidade em favor 
do monte pio, em relação aos co-herdeiros que tenham fallecido 
depois de terem sido quinhoeiros da pensa0 legada. 

$ unico. As sobrevivencias constantes do artigo 18.' dos es- 
tatutós actuaes do monte pio oficial continuarão a favor dos . 

actuaes pensionistas, mas sbmente entre ascendentes e descen- 
dentes. 

Art. 4.O Os recursos dos actos da direcção serão resolvidos 
pela assembleia geral; quando, porem, os recorrentes se não 
conformarem, serâo decididos em ultima instancia pelo ministro 
da fazenda, precedendo parecer fundamentado dos fiscaes da 
corôa e fazenda, e tudo serh publicado no relatorio dos actos da 
direcção. 

3 unico. O praso para a interposição do recurso 4 de trinta 
dias, a contar da participação feita ao interessado pelo corpo 
gerente. 

Art 5.' O governo reformara os estatutos do monte pio ofi- 
cial na parte em que são alterados pela presente lei, e para a 
executar fara os regulamentos necessarios, precedendo proposta 
da direcção, consulkda a assembleia geral. - 



Art. 6 . O  Fica revogada a legislaç30 em contrario. 
Mandâmos portanto a todas as auctoridades, a quem o conhe- 

cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e 
guardem e façam cnmprir e guardar tão inteiramente corno n'eiia 
se cont6m. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda a faça 
imprimir, publicar e correr. Dada no aço, aos 913 de juuho de 
1879. -EL-REI, com rubrica e p a r  8, .- Henrique de Barros 
Gomes. - (Logar do sèilo grande das armas reaes.) 

Carta de lei pela qual Vosia Majestade, tendo sanccionado o 
decreto das cbrtes geraes de f8  de junho corrente, que eleva a 
b5:0008ú00 reis o subsidio do governo ao monte pio official, 
declara quaes são os herdeiros habeis para receber pensão, e . 
estabelece providencias acerca da sobrevivencia e caducidade 
das pensões do dito monte pio, manda cumprir e guardar o 
mesmo decreto como n'elle se contdm pela fbrma ,retrò de- 
clarada. 

Para Vossa Majestade ver. - Atigmto Xmiw de Sá a fez. 
(O. & G., nao 10, de 30 de junho de 1879.) 

PORTARIA DE 17 DE FEVEREIRO DE 4880 

Biu o limiie em que se p6de exercer a pesca naai eonaa marilimas de Fim e Tai i .  

Estabelecendo a condição 6." do convenio provisorio de i 4  de 
julho de 1878 para a reciprocidade no exercicio da pesca entre 
Portugal e Hespanha, que se prescrevam regas  para serem 
observadas pelas chavegas e gateões que concorrerem a pescar 
fbra da zona do sul da costa que esta comprehendida entre a 
barra do Guadiana e a de Tavira; e sendo da maior convenien- 
cia fixar o limite minimo em que podem pescar os galeões tanto 
nacionaes corno estrangeiros nas diversas zonas dos districtos 
maritimos de Faro e Tavira, em vista do limite maximo a que 
chegam, nas mesmas zonas, as arks  de chavega nos seus tra- 
balbos de pesca: Sua Majestade EI-Rei, a quem foi presente o 



PORTARIA DE i 7  DE FEVEBETRO_DE 1880 9.17 

resultado das sondagens a que se proceden para a alludida de- 
marcação, ha por bem declarar: 

1 . O  Que o fundo rninimo em que os galeses podem pescar, nos 
districtos maritimos de Tavira e Faro, 6 o seguinte: 

No districto de Tavira.. ........................ 25 metros 
No districto de Faro: 

Olhão, zona da barra da Fuzeta i barra de Ar- 
mona ...................l..........,,., 25 a 

Olliãa, zona da barra de Armona ao cabo de 
Santa Maria.. ........................... 60 a 

Faro, zona do cabo de Santa Maria A Barreta. ... 30 B 

Faro, zona da Barrela a Qnarteira ........,.... 25 B 

2.' Que em os referidos districtos maritimos ficam os galeiies 
obrigados a deixar entre si intervallos que nunca sejam inferiores 
a 1:100 metros, medidos entre os barcos que se acham colloca- 
dos em cada apparelho sobre as boias dos retadores, como se 
acha consignado na supracitada condição 6.a do convenio para a 
zona comprehendida entre a barra do Guadiana e a de Tavira. 

O mesmo augusto senhor da por muito recommendada a exacta 
observancia do alludido convenio provisorio com a Hespanha e 
de todas as outras disposições sobre o assumpto e bem assim o 
fiel .cumprimento das indicações d'esta portaria; na intelligencia 
de que nos certificados que forem passados aos galeões de- 
verA sempre mencionar-se os fundos em qne os mesmos galeões 
podem pescar e os intervallos que devem guardar entre si. 

O que, pela secretaria d'estado dos negocios da marinha e 
ultramar, se communica ao chefe do departamento do sul para 
seu conliecimento e devidos effeitos. 

Paço, em 17 de fevereiro de 1880. - Ma~pez  de Sabugosa. 
(D.  do G., n: 168, de 28 de julho de 1880.) 
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DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1880 

Ordena gne as beranças doi cbioas eitabelecidos em laean, e abi nalaraliiadoi w regulem 
em geral pelo8 coalumes cbinezes. 

Relatorio 

Senhor: - Teem os cliinas estabeleddos em Macau e ali na- 
ti1 ralisados corno cidadãos portiiguezes, manifestado sempre o 
mais vivo desejo de que a transmissão das suas heranças se re- 
gule pelos seus usos e costiimes, 1 

Convindo a prosperidade d'esta colonia, cuja principal riqueza 
e constituida pelos haveres dos chinas, que estes para ali afluam 
e I A  se conservem, naturalisando-se portuguezes, torna-se preciso 
altender-lhes as suas aspirações quando ellas não vão de encon- 
tro aos pcincipios do justo e se não opponham b conveniencias 
sociaes. i 

1 Foi esta a idba que presidiu ao decreto de 26 de novembro de 
1862 (41, que regnloa a fbrrnula da transmissão d'aquellas heran- 
ças, pelo modo por que elles desejavam, que eifa se operasse; mas a 
redacção poiico clara da parte final do seu arligo i?, e a dispo- 
siçáo do decreto de 18 de novembro de 4869, na sua parle b)  
do 5 1.' do artigo 8 . O  coritrariararn o pensamento d'aquelle di- 
ploma, e obscureceram o principio n'elle consignado. 

E portanto necessario tornar bem explicita a doutrina que 
aqiielle decreto contem, e sanccional-a por fbrrna que que não 
dê logar a duvidas e a equivocas; e foi j A  com este intuito que 
em i 7  de março do anno passado o ministro que então geria a 
pasta dos negocios da marinha e ultramar apresentou As camaras 
uma proposta de lei n'este sentido, a qual não chegou a entrar 
em discussão. 

r) Decreto com força de Lei de 16 de novembro de 1861. - Artigo I :  Re- 
gu ar-se-hào pelos usos e costumes da Chiua as heranças dos chius natura- 
lisados portugueze8, quando os referidos chis  assim o tenham solicitado, 
ao requererem a respectiva naturalisação. 

Veja-se tamhem o artigo 82 do decreto de 18 de novembro de 1869, 
transcripto a paginas 97 d'eeta eollecpão. 
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Em vista pois do que deixo ponderado tenho a honra de snb- 
metter 4 approvação de Vossa Magestade o seguinte projecto de 
decreto. 

Secretaria d'estado dos negocios de marinha e ultramar, 6 de 
agosto de i 880, -Visconde de S. Jawuario. 

Decreto 

Tornando em consideração o relatorio que me apresentou o 
ministro e secretario destado dos negocios da marinha e ultra- 
mar, tendo ouvido a junta consultiva do ultramar e conselho 
de ministros, e usando da auctorisação concedida pelo para- 
grapho 1 . O  do artigo 15.' do acto addiccional $ carta constitu- 
cional da monarchia; hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo imo Regular-se-hão pelos usos e costumes chinezes as 
heranças dos chinas estabelecidos em Macau e ali naturalisados 
cidadáos portuguezes, excepto quando estes requererem que A 
transmissão das suas heranças seja applicada a legislaçáo portu- 
gueza. 

Art. 2 . O  E por esta fdrma interpretado o artigo 8.O na parte 
b} do seu 5 1.O do decreto de 18 de novembro de 1869, e al- 
terado o artigo 1.' do decreto com força de lei de 26 de no- 
vembro de 1862, e revogada a legislação em contrario. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha e 
ultramar assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 6 
de agosto de t880. - REI. - Vkmm& de S .  Januario. 

(R. do G., np 577, de 7 de agosto de 1880.) 

DECRETO DE 15 DE DEZEMBRO DE 4880 

Beiorma o reginien de propriedade dos dessaiados do eatado da India. 

Relatorio 

Senhor: -A propriedade dos dessaiados, do estado da India, não 
deve continuar a ser regulada da fbrma pela. qual ainda presen- 
temente o esth; os privilegias que lhe andam i ~ h e r e ~ t e s  não se 
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justificam hoje; nem subsistem jB os unieos fins a que miravam 
taes mercês, pois ha muito que todos ou a maior parte dos 
dessaes deixaram de satisfazer certas obrigações que ellas lhes 
impunham, 

Cumpre, portanto, reformar o modo de ser da alludida pro- 
priedade, mas refomal-o de maneira que o interesse geral do 
estado se concilie com os lagitimos direitos dos que a usufruem. 
Assim o exigem a equidade, a justiça, o respeito de antigos com- 
promissos; e n'esse intuito foi apresentada na sessão da camara 
dos senhores deputados de 18 de abril de 1870, pelo ministro 
competente, uma proposta de lei conforme, na generalidade, com 
a da commíssão encarregada no estado da India de est,udar este. 
assumpto, sobre o qual tambem ouvi o governador geral do 
mesmo estado: porem, como aquella proposta ficou peridente de 
resolução na referida camara, tenho a honra de submetter a 
approvação de Vossa Majestade no seguinte prnjccto de decreto 
as suas disposições, por egualmente me parecerem adoptaveis, e 
por ser urgente a sua execução. 

Secretaria d'estado dos negocios da marinha e ultramar, em 
18 de dezembro de 1880. -1'hcolade & S. Jaauario. 

1 Tomando e m  consideração o relatorio do ministro e secretario 
testado dos negocios da rnaririba e ultramar; / 

Tendo ouvido, a junta consultiva do ullramar; 
Usarido da auctorisação conferida 1-0 governo pelo 12 do 

artigo 15." do acto addicional 4 carta constitucional da monar- 
chia; / 

1 Hei por bem decretar r! seguinte: 
Artigo 1.' Os dessaiados e outras mercês de egual natureza, 

actualmente existentes no estado da India, são mantidos aos res- 
pectivos mercenarios, nos termos do presenle decreto. 

Arb. 2 . O  Nos predios rusticos possuidos por emphyleuse, com 
fÔrok a fazenda publica, e sob qualquer denominai;ão, B o mesrno 
fôro rernivel,_,ria :confgrmidade da lei geral da remissão dos 
fbros. I 
~ A r t .  3.O Os bens que constituem os inamaç e os rnocassbs 
dos dessaiados, e outros sem fbro algum, revestirão a natureza 
de prazos phateuzins em poder dos respectivos mercenarios, 



@m am fbro certo annual, que ser4 determinado 0 fixado pela 
@ta de Iazenda publica, segundo as leis em vigor. 

8 unico. Os fbros assim fixados são egualmente remiveis nos 
termos da legislaçãio respectiva. 

Art. 4.' OS bens mencionados nos dois artigos precedentes, e 
Idos  os mais fbros, contribuições, pensões, rendas ou direitos 
pertencentes aos dessaiados, sobre communidades agricolas ou 
predios particulares, sejam quaes forem as suas denomin@es, 
são alienaveis, partiveis e transmissiveis por suecessão. 

Art. 5.' Ficam, porem! abolidos e extinctos todos os direitos 
e redditos que sob qriaesquer denominações ainda existirem nos 
dessaiados, onoirando o commercio, a industria, as artes e pmfis- 
sões, os serviços pessoaes, e qualquer especie de trabalho, os 
mercados, a viação terrestre e as passagens marítimas, ou im- 
portarem tributos ou impostos de similhante natureza. 

1 uoico. Os que tiverem direito, por tituIos legitimos one- 
rosos, renda de taes impostos, serão competeotemente inde- 
mnisados. 

Art. 6.' AS accas OU pensões, de qualyuer natureza ou deno- 
minaçao a cargo do thesouro do estado, são transmissiveis por 
successáo sbmente aos descendentes legitirnos em linha recta 
aos actuaes accadares por concessão especial do governo do es- 
tado, em cada vida, sobre habilítação jiidiciai dos legitimos suc- 
mssores, prevalecendo sempre o direiio de primogeoitura e de 
vamoia. 

unico. Extincta a descendeneia do prirniti~o accadar, rever- 
terão as mesmas accas i fazenda publica. 

Art. 7 . O  Ficam resalvados aos membros da familia dos mer- 
cenarios os direitos que, pelas leis geraes ou pelos seus usos e 
costumes, Ihes possam competir a partilha na massa dos"bens e 
rendimentos communs da familia, incluindo as accas e mais bens 
pertencentes aos dessaiados respectivos. 

5 unico. Na divisão das amas o accadar, administrador, ter8 
direito exclusivo 4 quarta parte da importancia d'ellas, al8m da 
quota que lhe possa caber. 

Art. 8 . O  Os mercenarios do estado que forem rebeldes oupe 
naluralisarern em paix eslrangeiro ou o'elle exercerem emprego, 
profissão, oficio, comercio ou industria, ou fiiialmente sairem 
para fbra do estado sem licença do governador geral, perderão 
em favor da fazenda publica os direitos que tiverem aos bens 
ou contribuições provenientes da mercê respectiva. 

Art. 8.O No praso de seis mezes, depois da publicação do pre- 
sente decreto no estado da India, proceder-se-ha ali a ma ce- 



senha de todos os iiccadares e mais mercenarios do estado, e a 
inventario ou tombação, com medieão e demarcação de todos os 
bens pertencentes aos dessaiados. 

Art. 10.' Desde que o mesmo decreto começar a vigorar no 
referido estado ficarão sem effeito todas as praticas, usos ou re- 
soluções que se lhe oppozerern. 

Art. 1 1 . O  O governo fari os regulamentos necessarios para a 
execugão do presente decreto. 

Art. ia.' Fica revogada a legislação em mntrario. 
O mesmo ministro e secretario d'estado assim o tenha enten- 

dido e faça executar. Paço, aos 15 de dezembro de 1880.4- 
REI. - fisconde de S. Januara'o. 

(R. do G ,  L. $90, de 20 do deeembro de i8ôO.) 

DECRETO DE 16 DE DEZEHERO DE 1880 

Bwalra e miatem [com importaniea modih@sJ, a tisoa e coehinea das bindus de 
68a, BP,B bíinqio de laia e Velbarr Coogaisios. 

1 Senhor : O decreto de 48 de novembro de 1869, fazendo ex- 
tensivas is provincfas ultramarinas as disposições do d i g o  civil 
de I de julho de 4.867, resalvou no estado da India (artigo 8 . O  $ i . O )  

os usos e costumes das Novas Conquintas colligidos no respectivo 
,ciodigo de Ik de outubro de 4833, e no que se não oppozesse a 
moral ou A ordem publica. 1 

A commissão nomeada, por e&i& da regia portaria de 31 de 
.maio de 1879, para propor nm coiijunCto de providencias ten- 
dentes a promover a prosperidade d'aquellas possessões, inten- 
endo que o alludido codigo carecia de ser revisto para, em con- Ib rmidade com aquella disposição do citado decreto, se manter 

s6 o que se devesse considerar resalvado, e excluir-se o que se 
oppozesse (i moral ou A ordem publica: s ainda o que tivesse ca- 
ducado em consequencia da nova lei civil ou podesse supprimir-se 
sem inconveniente, procedeu effectivamente a esta revisão, e em 
resultado d'ella offerecen a consideração do governo uma pm. 
posta restringindo a manutenção dos usos e costumes das Novaa 
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Conquistas aos que, por serem estriciameote cunwias com os 
ritos e organisaflo familiar dos hinduu, nem B po&ivel abolir 
completamente desde logo, nem modificar mais do que as cren- 
ças e habitos d'elles o permittem, e na qual comprehendeu os 
geutios das Velhas Conquistas, por não haver rasão alguma de 
justiça ou de conveniencia pela qual de direito se não resalvem 
tambem a estes os usos costumes que de facto estão obser- 
vando, sendo a religião e. a organisaçb da farnilia de -e ou- 
tros em tudo identicas. 

N'estes termos, parewndo-me acertado, como tarnbem o pa- 
Yeceu ao governador geral do estado da India, tlido o que sia 
meticionada proposta se dispae, tenho a honra de submetw 4 
approvação de Vossa Majestade ó seguinte projecto de decreto. 

Secretaria d'estado dos negocios da marinha e ultramar, em 443 
de dezembro de 1880. - Visco~ah de S, J~raesa~o. P 

Tomando em coiisideração o relatorio do ministro e secretario 
d'estado dos negocios da marinha e ullrarnar; 

Tendo ouvido a junta consultiva do ultramar e o wnselbo de 
ministros ; 

Usando da auctorisação concedida pelo g 1 . O  do artigo 15.O do 
acto addicional i carta mnsti tucional da monarchia : 

Hei por bem decretar o seguinte : 
Artigo 4.O São mantidos e resalvados vs hindus gentios dei I 

Goa, sem distincçáo de Velhas e Novas Conquistas, os s w  usos 
e costumes especiaes e privativos, revistos a hdiBcados nas dis- 
posições seguia tes ('1. 

(1) Os usos e costumes dos habilanles das Novas Conquistas, ja rerialva- 
dos pelo decreto de 18 de novembro de 1869, transcripto a paginas 76 e 77 
d'esta collec do, e agora novamente md&s e resaivados, sem distincção 
de Novas e &lhas Conquistas, aos hindus gentios de Goa, foram considera-; 
velmente modificados pelas dis osições do preeerite decreto. 

Tornam-se evidentes essâa $eraelies, oonfmntmndo o que delle se d F  
temnina, na parte que respeita ao casamento (artlgos>3.~?), i ad ""S" (artigos 9.0-ILo}, a sociedade familiar (artigos 16.0-%.o), e as snceew eli 
e partilhas (artlgos 23.0-26.0 , com as disposiçfíes do codigo hãos m-'% 
costumes dos habttanks das k ovas Conquistas, nos ti tuloai i.O, f.', b*, 7 . O  

e 10.: em que se encontram consignadas as prescrima relativas aos m?s- 



Art. 2 . O  O casamento celebrado entre contrahentes hindus gen- 
tios, segundo o seu rito religioso, produz todos ou efTeitos civis' 
que as leis do reino reconhecempo casamento catholico e no 
civil. 

Art. 3.' Náo produz porbrn effeeitos civis o casamento que O 
hindn genlio varão contrahir por polygamia simultanea, excepto 
unicamente nos casos seguintes : - 

4.' Na absoluta falta de filhos, da mulher do anterior leito, 
ate esta perfazer a edade de vinte e cinco annos ; 
2.' Na absoluta falta de filho varão, tendo a mulher do' ante- 

rIor leito trinta annos completos ; e tendo menor edade, passa: 
dos dez annos depois da ultima gestação; 1 

3." No caso de separação por qualquer das causas legaes, 
sendo esta proveniente da mulher, e quando não haja prole mas- 
culina ; ' * 

8 . O  NO caso de dissolução do casamento anterior previsto no 
artigo DP 

Art. 4.: São condições indispensaveis do casamento simnlta- 
neu : 

4 . O  A jdificaçáo judicial de alguma das circurnstancias men- 
cionadas bo arligo precendante ; 

%.O O consentimento da mulher de anterior leito, expresso eb 
e~riptura publica: nos casos dos nm0V.O e 2 . O  do mesmo ar- 
tigo 3 . O  . '' 

Bit. 5.0 O casamento entre hindus gentios pbQe dissolver-se 
unicamente por adulkrio da mulher, com as formalidades seguin- 
tes : 

1 .O Justificando-se eni jiiizo a causa da dissoluç3o; 
2.' Procedendo-se depois, coin as soii-ninidades do rito genti- 

lim, a ceremonia denominada r gothacrihn . - 
5 unico. No c q o  da dissoluçáo a mulher tem direito a alimen- 

tos., 
Art. %.O O casamento emancipa o conjuge varão tendo dezoito 

h o s  completos, e . a  mulher perfazendo dezeseis annos, excepto 
tendo fallado o consentimento dos paes ou do maioral da farnilia. 

Art. 7 . O  O casamento celebrado entre mtrahenbs não catho- 

mos assumptos, em conformidade oom as usanças e estylos tradicionaes 
d'a ualles povos. 

jeji-se, no appendice d'eita collec a widigo dar uuu c cadume* aa 
boom Caiwstulri~s, approvado e rnaudaepbr em ereou ão ela portiria do 
governador geral da esiadu da lndia de IP de outubro i a  &53. 

(Nota do editor.) 
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tianci scrA inscripto uo respectivo registo civil, na conformidade 
dos regularneiitos em vigor. 

Art. 8." Sio i.cspeilados para todos os effeitos civis e juridiecis, 
como factos consurnmados, os ccasameritus por polygamia simulta- 
nea ver.ifii:arlns atH :i data do presente decreto com as colidi~Ges 
mencionadas no arligo 3 . O  

Art. 9 . O  Não e permitlida a perfilhac;áa de filllos illegilímos, 
de cliialquer qualidade. 

3 unico. Porkrn as fillios illcgi timos 11:is ti:iilnrIeir;is e oiit.ras rriii- 
Iheres n3o casadas yorlcm ser i*econlieçidos e perbfilhadus por 
suas mães. 

Art. 10." Na falta de filhos legitimos masciilinos 6 permillido 
aos tiitidus ge~ilius, tlc (~iiolqiier eastii, Loiliar um adoptivo varão 
com as cerernoiiias ~iinesi:r~i~iLas pelo seii ri10 religioso. 

Art. ii.' O atloptivo será tirado d'eulr-e os parenles successi- 
vcis do adolitanle, [)referirido os segtindas genitos de seus ir- 
rriAiis, (! eii tiae br:ihmtines e kxatrias (') d'enlre os ainda não ini- 
ciados na ceremonia da linha. 

# unico. Exislirido um aduptivo e ~irohibido adopta$ outro. 
Art. 4 2 . O  As viiirras hindus gentias tambem podem tomar um+ 

adoptivo, nos termos e cotn as coridições declaradas uos artigos 
piecedeutes. 

$ iii~i<:o. Quando porem o tomarem com auctorisação.que seus 
niainidos Ities deixarem em escriptui,a yliblica, e corri indicação 
de pessoa ou sem ella, esse adoptivo scr5 corisiderado, riara lo- 
dos os clreit?s, como tnrriado ria corislar1r;ia do niatri~noriio. 

Art. 23," A s  11ailiiiJeir;is e haviiias i: permitiida a iidolição de 
urn parerile da pr8oyiQia casta, s0montc, ila absoluta falta dt: f i l l i l  i.<. 

Art. 14.' Para a iiilopq.20 4 essencial a escriptura 1iublic:s : L I  

expresso cu~tsenlirric!iitij du atloplivo, sentlii pubere, e dos st:us 
paes tegitimos; na falta d'estes o do maioral, da avo ou de tutor 
cornpeteuternentt: noineailo. 

Are. 1 5 . O  Os atlolitivos siem, pela adop~ão, e se tornam intei- 
ramentc esti-anhos as familias dos seus paes e gosam nas dos 
adolitarites dc ludos os dii3eitus de BIf~os legiliiilos, aos quaes 
são eqi~iliarar!os para os efieitos civis e religiosos. 

Art. 16.' E coiisiderada, para lodos os effeitos judiciaes e ci- 

(1) O arl iyi~ 27." do codigo dos usos e costumes dos hahitantcs das Novas 
Conquistas. q i i i :  scrviii dc funtc! a csle ai tigu, permitte aos brumk?te$ t! quet& 
que 1150 tivei.eril Liltiur luriaar adoptivos, . . . procurando seinpre q11e o ad- 
optivo que vão twlar 1150 esteja iniciado na eer.eltionia da linha. Vya-se o 
artigo citado. (Nota do edttorJ 

15 
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vis, corrio fainilia oii sociedade familiar, a reuni30 de hindus gan- 
tios, de urn e oulro sexo, que habitam a mesma casa e vivem 
com a mesma eçonorriia domestica. 

Art. 17." Todos os tiens, direitos e acções que uma familia 
possuo, tudo quanto um mcmbro d'clla adquire é commum c 
fica sujeito i administracão do respeclivo maioral. 

% linico. Sáo, porém, pro~irios e pi-ivntivos de qualquer mem- 
bro, e serão por estes exclusivamente administrados: 

1 . O  Os bens ou re~idimuritos que Ifies forarn doados ou deixa- 
dos com expressa clausula de não enlrarcm na massa commum ; 

2 . O  Us que houver herdado de parentes que fossem membros 
de outra familia; 

3 . O  Os que adquirir por sua industria, sem ser com fundos 
communs ; 

4 . O  Todos os mais bens qiie pela lei geral são considerados 
proprios e privativos dos socios. 

Art. 1 8 . O  A sociedade familiar 6 regida, administrada e repre- 
senlada pelo membro varáo mais velho em edade e civilmente 
capaz. 

3 unico. Na ausencia oii impeilimento do maioral se r i  a adrninis- 
1rai)ao exercida pelo varão 1i:ibil immediato em edade, e ria falta 
de varão liabil pela rritiltie~' (to dito maioral ausentc ou impetlido. 

Art. 1 9 . O  O maioral ailrnieistrador ~iiide praticar todos os actos 
de mera administi*a$io, segundo o ilispostn na lei geral, salvo o 
accor.rlo expi*cssn nu especial auctnrisa~ãn da sacledade por es- 
cri11 tura publica. 

5 iinico. O admiiiistrador e obrigado a prestar contas da sua 
adiiiinislração, e transmitle a sua responsabilidade aos seus 
herdeiros. 

Art. 2 0 . O  Os contratos feitos pelo niaioibal revertem em beneficio 
da bniilia, exceptn seiiilo fcilos (:um ~ I ~ I I ~ O S  ~)ruprios, reconliecidos 
pela sociedade ou coinlielP!lleirieritc priivadus como taes. Os 
contratos de qiialquer mcrri1ir.o da i'aiiiilia si) olirigam o quiiilião 
respectivo e sO reverleiii erii scu ~)ru\,eitu, cjuarido reilu> com 
fiiiidos ~rrivativos, cruno t l ies rtcoril-ircidiis ou  ~iriivados. 

Art. 2 1 . O  Os membros dc lairiilia, seja quiil I'ur u grau de ya- 
reiilasco, têcin direito a alimentos pelas reri(1as conirriuns, c ~ i i  
clua~ito viverem associados e sob o rnesrno tecto e r:coriomia. 

Art. 22.' A sociedade fanliliar dissolve-se iios casos e pela 
fbrma estatuida na lei geral, e as piirtillia~ eiitre os socios são 
appticaveis as r e g a s  geraes que regiilam as partilhas e~itre co- 
herdeiras. 

$ unico. Porkni a dissolução da sociedade por morte ou sepa- 
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ra$ãO de algum dos socio:: ~ião obsla a que os outros conlinuein 
a viver associailris, cciiiservaiido-se em corriiriuni os respcclivos 
quinh0es por accordu expresso em escriptura piiblica. 

Art. 23.O São applicaveis aos hindus genlios de Goa as pres- 
cripçóes da lei geral sobre suecessão c partiltias, salvas sbuieiile 
as excepções seguintes. 

Art. 24.' As mutkeres de leitos simultaneos terão conjuncta- 
mente direito A meação da heranca do marido commum, salvo 
çontralo aiite-riiipçial celebradu rios terinos da lei geral. 

5 4 . O  Esta meação se dividiri por todas em porções eguaes, 
e por fallecimento de cliialquer d'ellas passara o seu quinhão aos 
fillios ou herdeiros respectivos. 

3 4." A outra iiietade, pertericeiite 30 marido, passará por sua 
morle, tanibem em porc;Ces egiiaos, aos fill~os que elle deixar da 
todos os leitos, nascidos, ou com direito 3 succeder nos termos 
da lei geral. 

Art. 25." 0s fill~os e descendentes illegiti~xiou não succedem a 
seus paes ou ascendentes e rnais liareriteu respectivos, nem estes 
aquelles. 

,$ unico. Porém os filhos oii descenderites das bailadeiras, das 
millheres solteiras, das vlriv;is ou das separadas por odulterio, 
succedem As suas máes e parentes maternos; bem assim estas 
iiqiielles. 

Art. 26.' Os adoptivos, qiier tomados quando existam filhas, 
qixcib rio caso dc supcri-ciiicncia dc filhos, de qualquer sexo, SUG- 
cetlerri t! ci,ncorr(:rn çoin estes, por egiial, como herdeiros tegitiinos 
iI<~s :iili~pl~tiilt!s c? parentes respec;tivos. 

3 1 . O  hao ~~odern. pcirSrn, succellei' aos seus paes legitimo? nii 
I):I r - m t ~ s  (lu lado (I'elIes, s:ilvo irniçamente qirando OS iiicimos 
paes 1130 tivescm nutru.4 Iicriieiros Icgitinios ou testameiilaril~ii. 

ti 2 . O  O ~lisp~sto  ii'este artigo aplilii:avel aos adoptivos tomados 
pelas viiivas e pelas  hniladeiras e havinas, corn i*espeilo B SüC- 
cessão d'ellas. 

Art. 27 Os hindiis tirahmanes prc~tarão sempre ern juizo o 
jiiranierito da plrsboca de Xri Uhaganat Czsibd (i), e os de oulras 
caslas o de coco, belile, areca e arroz. 

( 1 )  DeverA ler-se ajirramento na Pusfaca ou sobre a Purbaen di! Xeri 
Ilhagsvat Girita; e juraniento de roda, hntla, arcca r: arrruzm. e n'ostes 
1tai.irios que 110 codigc! diis usos e coutuines dos Iiatiitantes das Novas Con- 
quistas sc avha clesignadir a jurarncnlo que devem piVesrar os IouVadoS, 0 
juramento das teuteiiiuntias, o decisorio, o suppletorio e o de caliiiiinin. 
Vejaiii-se os artigos IOBP a i i i .*  do codigo citado. (Nota da editor.) 
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$ iinieo. No caso iIc jiiramento iiecisorio poderão as partes 
exigir rliie d e  seja preslaclo perarite a di~indiide Malrii ('), sendo 
pagas pelu rerlrierente as despem dt! trai~sporte, os emolumcntos 
dos juizes, os lionorai5ios dos advogados e os salarios dos em- 
pregarios de jiis1ir;a. 

Art. 28.' b excorniriuul~~o gcntiliert (boiscrol) (%) e a applicação 
ou levantaineiito tle penas rneligiosas aos Iitiidiis gentios, de qual- 
quer- c l i i ~ ~ o  ou casta, são da exclusiva conipelençia do respectivo 
prulado (111 suasi ,  t ia çcrtií'crr*miilridc tliis ritos gentiticos. 

i~riico. Os poderes pribliccis i~itcrvirão em taes actos uiiica- 
rrierile tio qtic ~espeita ;i mnniiteriq3o da ordcm piiblica. 

Art. 29.' Os habitantes ri20 catlioliçou de &a, qtie não forem 
hindus gentios, pode.inào olisci.~ar, c lties serão applicaveis as 
disposições d'este tlec.relo eiii tiido o que riso for contrai-io aos 
seus ritos religiosus; c egunlrireiilc: Ilies são resiilvados os seus 
usos privativos, i10 que se não oppozer li rrioral ou a ordem 
publica. 

Art .  30.O Nos casos em qiie as paiates, a que aproveitar a ex- 
cepç3o do  iresc cri te decr-eto, optarem, de commuin accordo, pela 
applicacão do d i g o  civil e mais legis1at;ão rlo i,eirio, se r i  esta 
aplilicada. 

Art. 31.O Desde q i i e  as dispnsiçõt?~ d'este der.i.eta ccime~areni 
a vigoi.;ir serli extensiva a lodo o 1cr.i.i toraio cle Gwi, sem distincçào 
de \'ellins e Nuves (:onrliiistas, rio estado da lli(lia, a legislaçáo 
do reino, tanlo geral corno especial, em tudo o que não estiver 
espeçilicaclo rio mesiiio decrelo. 

Art. 32.O Fiçs revogacla a legislal.50 em contrario. 
O rriesliio initiislro e secretario ii'estado assim o tenha irilei~- 

dido e fa<;a exccular. Payo, em de dezembro de 1880. - 
HEI. - V-!scnntle dt S .  Janítafio. 

(U.  do C., 11.0 191, de 21 de dezeiribro de 1880.) 
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LEI DE 17 DE MARÇO DE i881 

Proroça por mairr dois aiinca a praau para a rcgislo dos oiius rcres. 
[D. do G., 62, dc 19 de março de 1881.1 

PORTARIA DE 9 DE AGOSTO DE 1882 

Prohibe a pesca da lagoaia uoe mezes de dezembro e janeiro de cada amo. 

Tendo alguns navios ustsangciro vindo i costa de IJortuçal nos 
annos proxiinamciif,e íin~lcis c.ni,i.egar lagosta corripi,adri aos pes- 
cadores d'este liloral, o que nrituinalmenle ctiamou a attenção das 
aiictoridades ~ n õ r i  titiias para o deserivulvimc~~ to r c c c l i r ~  rl'osla 
esptxie de pascari:~, qrie ainda lia poiico era de sonierios iinpor- 

taiiçi3, e pnibil o niodu ~ o c i v o  do seu cxei.cicio; c corivindo acari. 
tcl;ii. os ahusos (III~! 3 culiica insciente dos pescatlores comniette 
lia pesca d'este crustacoo, prociirandn colhel-o em todo o tompo 
e c111 todo o cstliilíj ile l'ecuiid;içào, tirira avoluiniir os deliositos 
cle us liurtsçlio. com [~i.i.jiiizu maiii~~?sk) di r  siin relirodução: Iia Sua 
1lajest.ade El-Rei por bem ordenar, terido ouvidii a commiss3ci (li: 
pescarias, qiie a pcscn {Ia I:1gos;lri acja pr-trt~iliitl:~ nos tiii:aii+ !ir: 
dezerribro e janeirnu, havidcis eoiiio Lert~porada do mais activo 
desovaniento (10 crilstaceo. 

O que, pela secretaria de estado dos negocios da marinha e 
ultraruar, se participa aos ckiefes dos departamentos maritimos do 
reino, para sua intelligençia e devida execii~ão. 

Paço em 9 de agoslo de 4889. - Jose de MeElo Couveia. 
(D.  da G., n . O  180, de 12 de agosto do 1882.) 



LEI DE 18 DE MAR(Xl DE i883 

l'raroga de novo por dois anoos o praso para a reBsio diis onna reaes. 
(D. do G., n." 64, de 19 de rnarc;u de 1883.) 

DECRETO DE 40 SE JULHO DE 9884 

Probibe o PmpreFn do dqnamile ou de qumirsqucr nuiras sulistaocias exploaiias 00 exercitio 
d& iedubtiu da pesca. 

Seritlo m;inirestos os incorivenienles qiic rcsultarii para o exer- 
cicio legal da pcsca clo crnl,t*c3go d a  tlytiainite c! oiiti.;is n i a f~ r i a s  
explosivirs, (lite a erpei-ieiiciu Icm mostrudu dl.sli~uir'crri niliiclla 
indiistria matando o peixe; e 

Convindo, não s8 que lal facto fique claramente estabclecicio, 
considerarido assim o uso de taes niaterias como comprsliendido 
na lirohibição do ai1Ligu Y5S.O do cudigo [~enal, maR lainhem quo 
essa prohibição seja extenriva ao ernprrgo de taes materias no 
exercicio da pesca, qne tem logar nos portos e costas banhadas 
pelo mar territorial, locaes qiie se 1150 eo~npreheridem na dispo- 
sição litteral do citado artigo, do q i i e  resulta ficarem impunes 
factos que, pelo menos, têm egiial impurtancia relativameoio 
Acluella induslria ; 

Convindo, onlrosiin, desde j E  obviar a alguns obstaculos, que 
se podem par ao exercicio legal da Iiicsma; e 

Competindo ao governo regular este assumpto nos lermos do 
arligo 3 9 S . O  du codigo civil, e arligo 489." do codigo ~ienal: 

1Iei por bem approvar o reglilamento que faz p u l e  d'eute de- 
c r ~ t n  e haixn assignado pelo r n i i i i s 1 1 - u  e secretario de estado dos 
negocios da maririha e ultrairiar. 

O mesmo miiiistro e secretario de estado assim o tenha enten- 
dido e faça executar. Paço, em 10 de julho de i884. -REI. - 
Manuel Pirlh,eiro Ch.qíds. 



Regolmento a que allodt a decreto d'bsta data 

Artigo imo É probibido o emprego de dynamite on de qnaes- 
quer materias explosívas na industria da pesca, e qnii t6m, m o  
resullado, o matar o peixe ('). 

Art. 2 . O  Serh ponido com a pena de prisão de tres atb trinta 
dias, e multa mrrespondente, nos termos do n." 3.@ do artigo 
8b5.O do d i g o  penal, o que lançar ou h e r  uso, nas lagoas ou 
rios navegaveis em qualquer tempo do anno, de dynamib, ou de 
quaesquer outras materias explosivas, com que se o peire mata. 

Art. 3.' SerB punido com a pena de prísão até nm mez e multa 
at6 W000 rBMi o que laaçar ou fizer uso nos portos, e castas 
haabadas pelo mar brritorial, em qwlqner tempo do amo, de 
trovisco, coca, cal, dynamite on de quasspner materias, ~ j a m  
ou n8o explosivas, mas com que se o peixe entorpece ou mata. 

Art, 4.' SerA punido com a pena de prisão atb um mee e multa 
at8 W000 reis, o que empregar dynamite ou materias explosivas 
proirimo bs redes ou armações de pesca com o fim de afugentar 
o peixe; pozer obstaculos dentro ou proximo hs ditas redes ou 
armaçíks, tirar estas dos bgares que lhe forem competentemente 
marcados ou que por qualquer outra forma impedir a passagem 
do peixe. on cansar embaraM ao exercicio da referida industria. 

Art. 6.. A mmpetente auetoridade maritima, por si ou seus 
delugadix, levanter8 O$ aiitoa mpectivos, quando se der qual- 
quer dm iafmçbs prevfsbs nas arti* antecedeates, e os mviarh 
As justiças ordinarias cwn o foi de tesmunhhe, a b de ali s e  
p m d e r  cor~ecionahmSe mira os infractores. 

Art. 0." As  penas estabelecidas nos prewdentes'artigos n%o 
obstam a qualquer procedimento judicial, que porventura possa 
ter logar pelos damos resultantes das referidas infrafles. 

Secretaria de estado dos negocios da marinha e ultramar, 40 
de juho de 1881. - M w l  Pinheiro Chugus. 

(D. iao G., n.O i62, de %i de julho de 18%.) 

(1) Veja-se o c d g o  penal de L888 artigo 355.0 
(Nota do eait0r.I 



DECRETO DE i 9  DE MARÇO DE 1885 

huctoriaa a associa$ao dc bcneiiccncia da Costa de Caparica para adquirir bens iiumaveis 
dcoiro dos limileg e para os Gns desigiiados nos seus cslaiutos e sem qiiehra da 
disposi$áo do arli60 36.0 do codigo ciril. 

Tendo a assoçia~ãci àr: beriefjcericia da costa de Caparica sub- 
meltido a rniiiha regia approva~ão o ~irnjecto de estatutos por 
que preteride rege~~-se,  ria paile r130 al111ruvailtt pelo gover~narlor 
civil de  Lisboa, por excessiva da  sua curripctericia, e que se refere 
á acquisição de betis immoveis por liarte da dita associai;áo, dentro 
dos lirniles e l i a ra  os fins consignados nos referitios cslatutos; 

Visto o jiai'ecer favoravel dos frscaes da coi6a e fazenda: 
Hei por beni conceder a minha regia approvação aos mesmos 

estatutos, na parle eni que d'i:lla c,aret:ern, soli a condição, porem, 
de ficar sem effteilo dcsde yiie ;icliiella :tssocia~3o c1isporili:i (10s 
bens adquiridos por f6riii;i cli\.ersii da qrio os obtati itos I l ie im- 
puem, on erri í':~r.or- de oiitrern, e nirida w.1i-i pr~jiiizo il;i Iiiiii1ai;ão 
i in~iosta ao  :irtino 23." dos inestiios eslatutos, pelo arligo 36.' 
di, cocligo cc.iuil ou dispnsi~fio csoccial da lei que no icmyio da 
liqiiidaçãti tla associação, prevista n'aquelle artigo, se ache em 
vigor. 

O ministro e secretario d'eslado dos riegocios do reino assim 
o tenha eritendido e faça executar. Paço, em 19 de niarço tlo 
1885, - REI. - Auguefo Cesar Ba,rjona de Freitas. 

(O. dn G., n.0 68, de 27 di? niarço dc $885 ) 

LEI DE 49 DE MARÇO DE 1885 

Proroga atC 2 2  dc marjo de 1887 n pano para n registo dos onus reacs. 
(11. do G., n." 63, de 40 do março de 1889 ) 



CONVEHIO DE a DE OUTUBRO as i s 8 ~ i  
ENTRE PORTUGAL E HESFAHHA 

iiqnla o erercicio da indnsiria da perca aoira os.deh shdor.  

Publica-se, para os devidos effeitos. o convenin de pesca mn- 
cluido entre Portugal e Aespanha em Madrid pelos resp~ctivos 
plenipotenciarios, em 4 de outubro de 1885. 

Sua Majestade El-Rei de Portugal e dos Algames, e Sua 
jestade o Rei de Hespanha, animados do desejo d~ estreltar e 
consolidar as relações de boa amisade e vizinhança entri! os dois 
povos peninsulares, e reconhecendo que era Wei l ,  se não impos- 
sivel, evitar os conflictos a que dava origem a pesca em c o m u m  
nas costas maritimas dos respectivos estados, resolveram con- 
firmar, em harmonia com o disposto no artigo '23." do tratado 
de mmmercio, celebrado em 12 de dezembro de i883 entre os 
dois paizes, o principio do direito exclusivo da pesca para os na- 
cionaes nas aguas territoriaes de cada estado, a que havia feito 
excepção o convenio provisorio de I I de julho de 1878, ajustando 
entre ambos as regras precisas para o exercicio d'esse direito, 
e nomearam para esse fim por seus pleni otenciarios: X Sua Majestade El-Rei de Portugal e dos Iganes o sr. Augusto 
de Sequeira Thedim, encarregado de negocios ih Portoga!. 

E Sna Majestade o Rei de Hespanba, o erm sr. D. Jose El- 
duapn, marquez de1 Paui de la Merced, seu qinistro d'estãdo, 
gran-cruz da real ordem de Carlos ITI -e da ConceiçBo de Vilh 
Viçosa. 

Os quaes, depois de terem commnnicado um ao ontro os seus 
plenos poderes, que foram achados em boa e devida forma, eon- 
vieram nas disposifles dos artigos seguintes: 

Disposições applicaveis As aguas jnrisdiccionaei de cada pai= 

Artigo 1.' I?, supprimida nas castas maritimas de Portugal e 
Hespanha a reciprocidade de pesca estipulada no convenio de 4.8 
de juiho de i878. 



234 LEGISLA660 COYPLEMENTAH DO CODlGO CIVIL POItTUGUEZ 
* 

Art. 2 . O  Os limites dentro dos qiiaes o direito geral de pesca 
fica reservado exclusivamente aos pescadores sujeitos As respe- 
ctivas jurisdicçijes das duas nações s5n fixados em 6 milhas con- 
tadas por fbra da lilitia da baixamar das maiores aguas. 

Para a s  ballias cuja abertiira 1120 escede a 10 milhas, as G 
milhas se  conlar-ão a partir da liolia recla tirnarla de uma A outra 
ponta. 

As miltias menciortatlas ~311  rriillias geogr:iphicas de GO ao grau 
da Iolitiitle. 

Art. 3.' Cada irm dos dois estados terri o dircito tle rcgiilar 
o exercicio da. pesca nas siias r(!lit:~ti~as costas maritimas ali: h 
distancia de 6 iniltias cfiis int0siii:cs, liliiite deiitro du i ~ i i a l  so será 
perrniliido aos pcscatlni-i:.; ri:ii:ii-iii;~ils il\tbrr:er esta indiistria. 

Os dois eslatlos çonvein eiri l l i i l :  ti ~~rohibido o emprego de 
parellias, mrilclas ou orii.rcis ;ililiai~cllicis de effeito nocivo ate a 
distancia de 12 niillias, ~>iideiidu ciidii 11111 d'elleu fazer deter os 
infraclores ale qiie se levaiitt: u i'especlivo auto, devendo com- 
furlo iiiaridarb eiilregal-os ilenlro do praso de oito dias i compe- 
terite aiii:tiirid;zde tio reirio vizinho, para que Itres sejain aplrlica- 
das ns penas conitiiiriad;is rias Icis c rt?giilamontos do seli y i z .  

Art. 4 . O  IJ;ira o effeito d'esle cui~veriiu ri sep;iraçao ilas iigiias 
lerrituiniacs rias zoiias maritiin;is ri(1jar:eiites ilus duis paiees se r i  
11c.ti:i~ini~iada por 1itili;is liradiis (ia exl i.criijtlailc <lu eixo tias barras 
doi; rios Miti tio e Giiadian;~, [ti.oloiig;iil;is liir i'a u innih, e coincidindo 
no [irimciro caso c0t11 O [~ari i l lelo e no segiiiirin coin o meridiano 
d'esses pniilos. Esta iIcliiarea~30 scri  feita liore cornmissarios es- 
yeciaes i~oiiieados linr rimli e por ouli-a parle. 

As asilas j~lrisiliccií~~lws (I t !  cai1;t um dos dois paizes nos rios 
liinilroylies sernão tIiim;ii~c;lilas por lirilias divisorias partindo da 
di: rriaior Tirilili-) i:o (:ii;iilia~ia c Ilinlio, erri conformidade do ar- 
tigo . "  tfo ll'atililr) de liiniios tie 29 iie sctemtii~o de 1864. 

Commissarios cujicciacs noiiieadus por unia o oiitra parmie fixa- 
r io  esta linha todos os annos no [ir'irriein, di;i tle julho;e a farão 
rriarcar na carta, servindo esta dern;~rcaçZu parti o periodo de um 
3111io, ist,o c, até ao 1," de julho d o  anno seguinte. 

Art. 5.' h pesca nos rins lirnitr-oplies h!iritio c Guadiana seri, 
corno att: agora, exercida em camriium por pai-tugezes e bespa- 
nhoes, em harmonia com as disposiciies i'egiilamentares que forem 
concertailas, 110 que respeita ao rio Miiitio petu capitão do porto 
de Caminha e o ajudante de maririt~a iia Guardia, e no que se 
refere ao rio Guadiria pelo capilào do por10 de Vi la  Heal de 
Santo Antonio, e o ajurlarite de niat3intia de Ayamonte, sanccio- 
nadas pelos respectivos governos, fuiidarido-se essas disposiçWs 



mgnlamenhres no que estabelece o tratado da W W s  pilgeote, 
com as modificações que n'elfe se i n t r o d w i m  8m resultado dos 
trabalhos da commissão mixta de arnbos os p a h s ,  enchiregada 
da revisão e rectificação das margens das insuas do Mititio. 

Emqnanto não for posto em execução o regulamento para o 
rio Minho serA a pesca n'este rio exercida nas condições do rn 
gulamento hoje eru vigor. 

Art. 0.O As embarcações de pesca de um dos dois pá ias  não 
deverão approximar-se a ponto algiim da rasta do outro ã menos 
distancia das 6 milhas especiflcadas no artigo Y.O,  excepb nas 
circutnutancias seguintes, que serão consideradas m o  de fwça 
maior: 

4 O Quando em conseqiiencia de mau tempo, ou de avarias 
manifestas, sejam obrigadas a buscar abrigo no$ portos do outro 
paiz fóra dos limites da pesca do seu; 

9 . O  Qirando sejam levadas para denlro de dos limites estabele- 
cidos para a pesca du outro paiz, por ventos contrarios, por fortes 
corretites, ou por outra causa independente da voiitade do mestre 
ou patráo do barco; 

3." Quando sejam obrigadas a bordejar por cama de vento 
contrario, para chegar ao sitio onde vão pescar, e quando, em 
coosequencía cla mesma causa de vento ou de marei conlra- 
rios, náo podbrem, sem invadir essa zona, cootinoar o seu ca- 
minho para dirigir-se ao sitio da pesca, on regressar ao porto; 

Exceptuam-se as parelhas, muletas ou outras embarcaqões que 
empreguem na pesca apparelhos nocivos, as quaes não poderão 
bordejar dentro da zona reservada a cada paiz; 

1 . O  Quando haja absoluta necessidade de ganhar o porto mais 
proirimo do oatro paiz para abastecer-M. 

Tambem se não coosiderara infracção ao disposto n'ests artigo 
a presença nas a g u p  jurisdicciooaes de um dos paizes de appa- 
relhos flucluantes ou redes de arrastar pertencentes a pescadores 
do outro paiz, quando para ali tenham sido irnpellidos pelas cor- 
rentes ou pelos ventos, devendo comtudo os seus donos retiral-os 
no mais curto praso possivel. 

Art. ?.O Sempre que por motivo de algumas das circumstan- 
cias excepcionaes, indicadas no artigo precedente, as  embarcações 
de pesca de uma ou outra nar;ão se vejam no caso de navegar 
dentro dos limites defioidos nos artigos 2 . O  e &.O, deverão trazer 
as velas largas quando as circumstancias o perrnittam e arvorar 
um signal convencional. 

Este signal consistiri n'uma corneta vermelha com ponta ma- 
Wla para as embarcações hespanbolau, 0 branca com p t a  ml 



para as portuguezas; as dimensíks d'esta corneta serão P,50 de 
m p r i d o  por Om.18 de altura. 

Qnaudo. por causa do mau tempo, de avaria manifesta ou de 
abastecimento, as embarcações se vejam obrigadas a procurar 
abrigo nos portos, darão irnmediatarnente aviso a auctoridade 
maritima local, a qual apreciar& a opportunidade da demora. 

Quando as causas de demora sejam reconhecidas como jnsti- 
ficadas pela dita auctoridade, as embarcações de pesca disfructa- 
rão todas as  facilidades concedidas &s da nação em que se en- 
contram, quer seja para o seu abastecimento, qner para a venda 
do seu pescado, pagando os respectivos direitos ficaes, ou para 
as medidas sanitarias 

Os empregados da alfandega terão a faculdade de effectuar a 
bordo das embarcações n'estas circumstaricias as visitas prescri- 
ptas nos regulamentos aduaneiros, antes que seja desembarcado 
qualyiier objecto. 

Emquanto estas embarcações se acharem dentro dos limites 
precitados não exercerão a pesca sob pretexto algum, e deverão 
sair dos ditos limites logo que o permittarn as circumstancias 
exwpcionaes que motivaram a sna entrada n'eHes. 
Art. 8.' Os mmrnandantes das embarcações cruzadoras ou 

guardas-costas de amhas as naçlies, bem como todos agentes ou 
ontros encarrepdw da policia da pesca, apreciarão as causas das 
infracções dos regblarnentos estabelecidos, que, dentro dos limi- 
tes respectivos de pesca, cornmettam as ernbarcações de pesca 
dou dois paizes, e qnandu não acliem estas iiifrãqaes justificadas, 
poderão deter ou fazer deter as embarcações delinquentes, e as 
condnzirão ou farão conduzir a um porto da nação dos iniractores, 

ara serem julgadas pelos Lribunaes a queni competir cunhecer 
ao  assumpto. 

Disposipfies applicaveis no mar qna Sanha as costas 
de ambos os paizes í6ra da zona de 6 milhas 

Art. 9 . O  Todas as embarcações de pesca, Lanto hespanholas 
como portuguezas, terão signaes e nnmeros. Em Hespanha as 
embarcações de pesca pertencentes a uma mesma commandancia 
e em Portugal as que correspondem a uma mesma capitania 



deverão ter uma mesma serie de numeros grimdidos das letras 
iniciaes das cornmandancias oii capilanias respectivas. 

Art. 10.' As letras e os nomeros de que trata o artigo ante- 
cedente se collocarão em cado amura a 8 ou 10 centimetros da 
borda, e serão piotados de braoco a oleo em fundo negro de modo 
visivel. 

As dimensões d'estas letras e oomcros seráo para as embar- 
cagões de mais de 35 toneladas, de 45 centimetros de altura por 
6 de largo, e para as  embarcações de menos de  18 toneladas 
serão de 2.5 ceentimetros de altura por 6 centimetros de largo. 

As mesmas letras e numeros se co1loarão egualmente de cada 
lado da vhla maior da embarcação, pintadas a oleo, de preto 
sobre as velas brancas, e de braoco sobre as velas curtidas ou 
escuras; estas letras e numeros, terão mais um lew nas suas 
dimensões do que as callocadas nas amuras da embarcação. 

Art. 1 1 . O  Collocar-se-hão sobre as boias e fluctuadores princi- 
paes dos iostmmeotos de pesca pertencentes a cada embarcação 
a letra e oumero currespondentes A mesma, e o mesmo se pra- 
t icad com os botes, ferros, redes e em geral com tqdos os ap- 
parelhos de pesca pertencentes h embarcação. Estes signaes 
terão as dimensões sufficientes para que possam ser facilmente 
reconhecidos. 

- O s  proprietarios de instrumentos de pesca poderão alem d'isso 
marcal-os com os signaeu particulares que julgoem cunveriientes, 
dos quaes para terem effeito, segundo este convenio, darão 
conhecimento a auctoridade maritima local. 

Art. 42.' As letras e numeros das embarcaçíles de pascã, tanto 
hespanholas como portuguezas, serão designadas nas matriculas 
ou roes de equipagem d'estas emharcaçaes. 

A r t .  f3.O Designar-se-ha na matricula ou rnl de eqaipagem o 
nome do proprietario e do mestre ou patrão da embarcação. 

Art. 1 4 . O  Os mestres ou patrões das embarcações de pesca de 
um ou outro paiz seráo obrigados a apresentar, quando ihes for 
exigido, as respectivas matriculas ou roes de eqoipagem e OS 
mais papeis de bordo, aos corrimandanleu dos navios de guerra, 
ou aos seos delegados, contanlo que o'essa occasião esteja i 
vista o oavio ,a que estes pertencem. 

Art. 15.' E prohibido apagar, alterar ou por qualquer fbrma 
occultar os nomes, letras ou numeros collocados oas embarcações 
e nas vblas quando estas estiverem lar as. 

Art. 16.O As embarcações de pesca d os dois paizes observarao 
as regras geraes adoptadas em cada um d'elbs relativas a p h a m s  
para evitar abalroamentos. 



Art. 1 7 . O  E probihido i a  embarcaç5es que chegam aos logares 
de pesca collocarern-se ou lançar os seus apparelhos de maneira 
a prejudicar ou estorvar de qualquer modo a s  embarcações que 
jA ali s e  achem exercendo a pesca. 

Art. 1 8 . O  Fica prohibido 4s embarcaçíles de pesca ancorar 
desde o @r ao nascer do sol nos logares onde estejam lançadas 
redes fiuctuantes, salvo o caso de accidente ou qualquer outro 
de força maior, o qual deveri ser devidamente mmprovado. 

Art. i 9 . O  Quando se reunam em um mesmo loca1 de pesca 
barcos de coberta e outros de bbca aberta e calem ao mesmo 
tempo apparelhas, redes fliictuantes ou de deriva, os ultimus as 
lançarão a barlavento dos prímeiros. 

Se não calarem ao mesmo tempo, e uma embarcação de co- 
berta lançar os seus apparelhos ou redes a barlaverito de outra 
de Wca aberta que esteja ja pescando, ou se uma embarcação 
de bha aberta o Bzer a sotavento de outra de coberta e que se 
ache já pescando, a responsabilidade das avarias que rdsultarem 
aos apparelhos ou redes cabe aos ultimos que as lançaram, a 
menos gue provem que houve caso de força maior ou que a 
avaria não s e  deu por falta da sua parte. 
M. 20.' E prohibido a todo o pescador amarrar on aguentar 

a sua embarcavão Qs redes, boias fluctaanles ou a qualquer outro 
oQeeto das artes de pesca pertencentes a outra embarcação. 

Art. 2 1 . O  Qnando os pescadores de artes de arrastar se achem 
vista de pescadores de redes fiuctuantqs, de dwe'va, ou de ap- 

parelhos, taes como tallas, palangres ou outras de lirilia, tomarão 
as medidas necessarias para evitar prejuizos a estes ult.imos. 
Em caso de darrino a responsabilidade rec,ae sobre os pesca- 

dores das artes de arrastar, se estes não provarem qne houve 
caso de força maior, ou que a perda soffrida náo foi por culpa 
sua. 

Art. 22.' I? prohibido engatar ou suspender redes, cordas, 
linhas ou qualquer instrumento de pesca pertencente a ou- 
trem debaixo de qualquer pretexto que seja, salvo caso de força 
maior. 

Art. 23.' Se uma embarcaça0 que pescar com apparelhos ou 
linhas os cruzar com os de outra embarcação, B prohibido ao 
que bvanta cortar os da outra a n3o ser em caso de  força maior, 
e mesmo n'este caso dever8 imediatamente atar as  linhas cor- 
tadas. 

Art. 24.' Quando se embaracem redes, apparelhos ou linhas 
de duas ou mais embarcações é prohibido a qualquer dos mestres 
ou patrões cortar as que não sejam suas, sem consentimento 



das partes interessadas, ou quando haja perigo depois d e  re- 
conhecida a-impossibilidade de as separar de outm modo, caso 
em que toda a responsabilidade cessa. 

Art. 2 5 . O  E prohibido empregar qualquer instmnaento, app? 
remo ou material que sirya exclusivameote para cortar ou destruir 
redes. A presença de taes, utensilios ou materiaers a bordo b pr@ 
hibida e punivel, devendo cada naç2o tomar as medidas wca- 
sarias para impedir o embarqiie de taes objectos. 

O emprego da dynamite ou de qualquer outro material e x p b  
sivo na pesca é prohibido. 

Art. 2s.. A vigilancia e fiscalisação sobre a execação das r& 
gras relativas a luzcs, signaes, matricula on rol de equipagem, 
licença de pesca e mais papeis de bordo, as marcas, e a nnme- 
ração das ernbarcai;ões e dos instrumentos de pesca, bem c m o  
o ue respeita ao artigo anterior incumbe com relação aos pm- I ca ores de cada nação exclusivamente aos agentes d'essa nação. 
Comtudo os encaregados da vigilancia e policia da pesca em ambos 
os paizes poderão participar Ls aiictoridades do outro as mfrzicfies 
de que tenham conhecimento commettidas pelos pescadores d'esse 
outro. 

Art. 27.' Os navios cruzadores sgo os competentes para con- 
trastar as infraqóes As regras prescriptas para a collocação das 
embarcações no local da pesca, e para tudo o que diga respeito 
em geral a estas operaças e particularmente aos actos, que 
possam o~c~asionar prejuizos, qualquer qoe seja a nacionalidade 
dos pescadores que as earnmeltam; coosequentemente, os com- 
mandantes dos d i b s  navios aprwiarão as causas das infr-s 
commettidas pelas embarcaçbes de pesca d a  duas nafles, for- 
marão sumrnario ou auto, e se o caso for de qavld*taà, que 
assim o jolguem necessario, conduzirão os delinquentes e suas 
embarcações ao porto mais proxirno do paiz d'estes, para qne 
sejam ali comprovados a eontraveoção e o prejuizo (se o hanver), 
tanto pelas declarações das partes interessadas, como pelo tes- 
temurihn das pessoas que tenham presenciado o facto. 

O sumrnario ou auto dever8 ser assignailo por duas testemunhas 
e pelo infractor, cuja assignaturapoderA ser substituida pela de- 
claração da recusa; ser i  feito na liogua do cruzador e n'elle po- 
derão fazer quaesquer dedarações na sua propriã lingua, não 
sb as testemunhas, como tambem o infractor. 

Art. 28.. Quando a iofracção o710 for de natureza grave, mas 
que não obstaute teoba oecasionado prejuizw a q o ã l p ~  pescador, 
os commandantes dos cruzadores poderão- mnciliar iio siar qs 
interessados e fixar a iademnisação a pagar, havendo conmrdancfi 
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das partes. N'este caso, se ama das partes não tiver possibilidade 
de pagar immediatamente, os commandantes hrão redigir e as- 
signar uma acta em dnplicado, na qual se regule a indemnisação 
a pagar; um dos exemplares d'esta acta ficarA a bordo do cru- 
zador, e o outro se entregar8 ao mestre ou patrão credor, para 
que e118 possa em caso de 'riecessidade servir-se d'eIle perante 
ou tribunaes do devedor. 

Quando não haja assentimento de ambas as partes os comman- 
dantes obrarão conforme as disposições do artigo 47.O 

Art. 29.O Quando os pescadores de um dos dois paizes rompe- 
rem em vias de hcto contra os da outra nacionalidade, ou Ihes 
tiverem causado voluntariamen\e prejuizos ou perdas, o julga- 
mento de taes actos serA da competencia dos tribunaos da nação 
a que pertencerem os barcos delinquentes. 

Dispodçõce geraee 

Art. 30.. Toda a embarcação de pesca on qualquer objecto do 
seu armamento, apparelhos, redes, boias, fluctuadopes e outros 
instmmentos proprios da industria, encuntrados ou recolhidos no 
mar dentro ou fora das aguas juiisdiccionaes, devera ser remetlido 
ao commandante de marinha se o objecto encontrado for condu- 
zido a Hespautia, ou ao capitão do porto se o objecto salvado for 
levado a PortugaI. O commandante de marinha ou o capitáo do 
porto, conforine o caso, entregart os objectos salvos aos seus 
proprielarios.ou As pessoas encarregadas de os representar. 

Art. 3 1 . O  As auctoridades competentes, conforme a legislação 
de cada um dos paizes, 6xarão a indemnisação qne os proprieta- 
rios devem pagar aos salvadores. Esta indemnisação, que em 
nenhum caw poderi exceder a quarta parte do valor dos objectos 
salvados, n'essa occasião, serL paga pelos roprietarios. 

Art. 32.' Os objectos salvos na, zona 1 e 6 milhas da costa 
pertencerão 3. nação que ali tiver jurisdigáo, caso não sejam re- 
clamados, ou quando Ibes faltem os signaes suficientes para se 
poder reconhecer o seu proprietario. 

Os que forem recoIhidos no mar comrnum pertencerão a nação 
do salvador, no caso de não poder descobrir-se-lhes o proprie- 
tario. 



Art. 33." Toda a acção penal relativa aos deIictos e faltas 
previstas par este regularnenlo prescreveri aos seis mezes con- 
tados do dia em que teve logar o kcto. 

Exceptuam-se as relativas a vias de facto ou aos damos can- 
sados voluntariamente, que entrarão no dominio da lei geral do 
respectivo estado. 

Art. 34.' A zona de O miilias fixada no artigo 8 . O  e sb appli- 
cave1 para os effeitos da presente convenção e regulamento. 

Art. 35.O A vigilancia e policia da pesca serh exercida por 
embarcações perbkncenbes á marinlia militar dos dois paizes, 

Art. 38." A resistencia ás prescripções dos commandantes dos 
navios encarregados da vigilancia e policia da pesca ou aos seus 
delegados, bem corno a desobediencia a quaesquer ordens ciu 
requisições necessarias para que se torne effectiva essa vigilancia 
e policia, serão puoiveis como resistencia ou desobediencia A 
auctoridade do paiz a qiie pertencer o delinquente. 

Art. 37.' As disposições do resente convenio, que poderem 
ser postas em vigur por meio i'e regulamentos de adrninistra@o 
intcrria, serão prcirnulgadas n'uni e n'outro paiz dois mezes de- 
pois de assignadu o mesmo corivetlio, com~~rometteiido-se alem 
d'isso os governos dos dois paizes a subrnetterem ao poder Ie- 
gislativo as medidas que foreni necessarias para a completa exe- 
cução, tanto do converiio como do regulamerito, principalmente 
as que disserem respeito As ptinalidades applicaueis. 

Art. 3 8 . O  O presente convenio e regulamento durar8 at8 30 
de junho de 1887. 

As duas nafles reservam-ss rr direito de introduzir de commnm 
accordo n'este regulamento qualquer modificação que a pratica 
faça conhecer tornar-se necessaria e que não seja incompativel 
com os principias que furrnam a sua base. 

Ein f e  do que os respectivos plenipotenciarios assiparam este 
convenio e lhe pozeram o sêllo das suas armas. 

Feito em duplicado em Madrid, aos 'E de outubro de ,1888. 
(L. S.) - Augmto de Sequeira Thedirn. 
(L. S.) - José Elduayen. 

(O. do G., n.O 229, de i% de outubro de i£%.) 
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DECRETO DE i4  DE DEZEMBRO DE 4885 

Appra~a i regulamenio para a exercicio da indnsiri da pw nai a g m  juriiidiacionaea 
iaritimas de l'orlugal. 

Tendo pelo artigo 23.O do tratado de curnmercio de 42 de de- 
zembro de 1883, celebrado entre Portugal e Hespanha, terminado 
a reciprocidade de pesca que entre estes dois paizes havia sido 
admittida pelo coovenio provisorio de I4  de julho de 1878, e 
mnviodo desde já estabelecer providencias para assegurar a fa- 
vor dos pescadores portugnezes o exercicia exclusi~a da sua in- 
dustria em Portugal ; 

Convindo outrosim desde ji adoptar as medidas que dentro 
dos termos de um regulamento se podem estabelecer para asse- 
gurar a fiscalisaçáo e policia reIativa ás embarcações qoe se em- 
pregam o'aquella iodustria; e 

Competiodo ao governo regular o exercicio da pesca nas aguas 
publicas de Portugal, nos termos do artigo 380.O do codigo civil 
e 489.' do codigo ppeal, e bem assim regular as providencias 
de tiscalisa~ão e policia relativas As embarcações nos termos da 
lei de 27 de jnlho de 1888; 

Attendeodo, outrosim, ao que pelo convenio de '2 de outubro 
de 1885 se acha ja ajustado entre os governos dõs dois referidos 
paizes : 

Hei por bem approvar o regulamento que faz parte d'este de- 
creto e baixa assi nado pelo ministro e secretario de estado dos B negocios da marin a e nltramar. 

O mesmo ministro e secretario de estado assitn o teoha en- 
tendido e faça executar. Paço, em i 4  de dezembro de 1885. - 
REI. - Manuel Pinhiro Clmlagm. 



Regulamealo a que se refere o lecieb d'esla dita 

brtigo 1.' ,4 pesca uas aguas jurisdiccionaes maritimas de 
Portugal 6 so permittida aos pescadores nacionaes. 

Art. 2.' Quando os pescadores hespauhoes forem encontrados 
exercendo a pesca dentro da zoua portugueza delimitada nos ar- 
tigos Y .' e h.' do convenio de 2 de outubro de 1885, serão pela 
respectiva auctoridade que os encontrar mandados intimar para 
sair das referidas aguas jurisdiccionaes maritimas, e quando o 
não façam se lavrara d'isso auto e serãio conduzidos para fbra das 
referidas aguas e apresentados aos crnzadores bespanhoes ou d 
auctoritlade maritima do porto hespanhol mais proximo. 

3 unico. O peixe qire Ilies for encontrado ser& perdido a favor 
dii estado. 

Ar t .  3." E prohibido as embarcações de pesca que não sejam 
portliguezas apprtiximar-se a algum piinto da costa de Porlugal 
a menos das G rniltias especiEcailas nu ciinrenio de pesca de B 
de outiibro de 48H3, excepto nas circirmskncias seguintes, que 
serão consideradas de força maior: 

1 . O  Quando, em oonseqiiencia de mau tem& ou de avarias 
tnauifestas, sejam obrigadas a buscaih abrigo nos nossos portos; 

4.' Quando sejam levadps para dentro de 6 mtlhas por r&tos 
contrarios, forks correntes ou por outra causa independente da 
vontade do mestre ou patrão da embarcação; 

3 . O  Quando sejam obrigadas a bordejar por causa do vento 
contrario, para chegar ao sitio onde vão pescar, e quando em eon- 
sequencia da mesma causa de vento ou de maré contraria n3o 
podbrem, sem itivadir essa zona, continuar o seu caminho para 
dirigirise ao sitio da yosca ou regressar ao porto; 

4." Quando Iiaja absoluta ~iecessidade de ganhar o porto mais 
proximo para abastecer-se. 

5 uriico. A excepção consignada no n.O 3.O não e applicarel AS 
parelhas, mulelas ou outras embai-caçhu que empreguem na 
pesca a[iparelfios nocivos. 

Art. 4 . O  Sempre que por motivo de alguma das circkstancias 
excepcionaes indicadas iio arligo anterior as  embarcações de 
pesca hespaiiholas uavegarem rias aguas jurisdiccionaes maritimas 
de Portugal, e uão tragam arvorado o signal convencional indi- 
cado no artigo 7 . O  do convenio de pesca de f de outubro de 1885, 
e as velas largas, quando as circumstancias o permittam, serão 



pela respectiva auctoridade que as encontrar mandadas intimar 
para sair das referidas aguas jurisdiccionaes, e quando o nIo 
façam se lavrar$ d'isso auto, e serão conduzidas para fora das 
referidas aguas, e apresentadas aos cruzadores hespanhoes ou A 
auctoridade maritima do porto bespanhol mais proximo. 

Art. 5 . O  Quando qualquer embarcayíão de pesca hespanhola, 
por causa do mau tempo, avaria hanifesta ou abastecimento, livcr 
prociirado abrigo nos portos de Portugal. e que tendo cessado 
a causa que a isso a obrigou, ou quando essa causa náo seja 
reconhecida como justificada pela auctoridade maritima local, for 
intimada para sair e o uso faça immediatamente, sem causa jus- 
tificada, serA peIa auctoridade obrigada a sair do porto e das 
aguas jurisdiccionaes marilimas de Portugal, lavraudo-se auto 
d'essa desohediencia, que sera eiiviado d auctoridade maritima 
superior do departatnento, para por esta ser enviado j. respectiva 
auctoridade .maritima hespanhola. 

Art. 6 . O  E prohibido empregar no exercicio da pesca a menos 
de 12 milhas da costa, parelhas, muletas, ou outros apparelhos de 
effeito nocivo, sob peria de prisão ate um mez e multa ate 304000 
r&, que serb imposta ao patrão ou meslre da embarcação. 

Art. 7 . O  Todas as embarcações de pesca portuguezas terão 
signaes e numeros; as qiie corresponderem a tima mesma capi- 
tauia deverão ter uma mesma serie de numeros precedidos das 
letras iniciaes da capiiania respectiva. 

% unico. Esta disposição não impedede terem quaesquer oi~tros 
signaes estabelecidos nos regulamentos em vigor. 

Art. 8 o As letras e numeros de que trata o artigo antecedente 
se collocarão em cada amura a Om,08 ou Om,10 da borda, e serão 
pintados de branco a oleo, em fundo negro, de niodo visivel. 

Art. 9 . O  As dimensões d'estas letras e numeros serão para as 
embarcações de mais de quinze toneladas de Om,45 de allura por 
Om,08 de largo, e para as embarcações de menos de quinze to- 
neladas serão de Om,25 de altura por Om,06 de largo. 

Art. 10.' As mesmas letras e numeros se collocaráo egualmente 
de cada lado da vela maior da embarcação, pintadas a oleo, de 
prelo, sobre as M a s  brancas, e de branco sobre as vblas cur- 
lidas oii escuras; estas letras e numeros terão mais um terço nas 
suas dimensões do qiie as co\locadas nas amiiras da embarcação. 

Art. i 4 . O  Collocar-se-hão sobre as boias t: fluctuadores prin- 
cipaes dos instrumentos de pesca pertencentes a cada embarcação 
a letra e numero correspondentes A mesma, e o mesmo se pra- 
ticari com os botes, ferros, redes, e em geral com totlos os ap- 
parelhos de pesca pertencentes A embarcaçáo. Estes signa'es terão 
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as dimensaes snfficientes para que possam ser facilmente reco- 
nhecidos. 

Art. i 2 . O  Os proprjelarios de instrumentos de pesca poderão, 
alem dos signaes oficiaes do artigo anterior, marcal-os com os 
signaes particulares que julgarem convenientes, dos qaaes para te- 
rem effeilo ofiicial darãoconIie'cimento h auctoridadernaritima local. 

Art. 1 3 . O  OS prltrõq OU mestres das embarcações de pesca 
trarão a seu bordo uma corneta brauca com ponta azul de Om,BO 
de comprimento por Om,15 de alliira, que deverão arvorar no 
caso de se verem obrigados a entrar nas aguas jurisdiccionaes 
hespaiibolas. 

Art. 14.O A falta dos signaes indicados nos artigos 7.O, 8.O, 
9.QJ 10.O i i .O  e i3.' d'este inegulamerito ser& punida com multa 
ate 20,8000 reis, iniposta ao patrão oit mestre'do barco de pesca 
onde essa hl ta se der. 

Arb. i 5 . O  As letras e nameros das embarcações de pesca se- 
rão desiguadas nas matriculas ou roes de equipagem d'estas 
embaruções. 

Art. 1 6 . O  Designar-se-ha na matricula ou rol da equipagem o 
nome do proprietario t! do mestre ou patrão da embarcação. 

Art. 4 7 . O  Os mestres ou patróes das embarcações de pesca serão 
obrigados a apreseritar aos encarregados da policia da pesca, 
quando Ihes for exigido, as rnalriculau ou roes de equipagem e 
mais papeis de bordo. 

Art. 2 8 . O  h prohibido apagar, alterar ou por qualquer fbrma 
occultar os nomes, letras ou numeros wllocados nas embarcações 
e nas vblas, quando estas estiverem largas, sob pena de multa 
ate 2OfiOOO reis, irn~?osta ao patrão'ou meslre da embarca~b. 

Art. 1 9 . O  A apreciação das infracções a este regulamento cum- 
pre aos commandantes dos navios cruzadores e as auctoridades 
encarregadas da fiscalisaflo e policia da pesca, e no caso de as 
não acharem justificadas levantarão auto, que dever20 .enviar as 
auctoridades competentes para as julgar definitivamente. 

Art. 20: A vigilancia e policia da pesca serh exercida por 
embarcações pertencentes ii marinlu mili lar e pelas auctoridades 
maritimas, seus delegados e agentes. 

Art. 24 .O Ser30 consideradas erntiarcações de pesca para todos 
os effeitos d'este regulamento as enviadas, andainas, acostados 
ou outras que se empreguem no transporte de peixe aos mer- 
cados ou armazeuu e as do serviço exclusivo das armações. 

Secretaria de estado dos negucios da mariiiha e ultramar, 44 
de dezembro de 1885. - Nanud Pinheiro Chagm. 

(D. do G., n.O 296, de 31 de demnbm de 1w.} 



PORTARIA DE 4 DE ABFüL DE 1886 

Regda a exeen@o do artigo 5.0 da lei de 16 de maio de i868  e a lei de 1 0  de abril 
de 1877, sobre a paen nacional da baleia. 

Tendo em vista o artigo 5 . O  da lei de 26 de maio de 1863, e 
attendendo i necessidade de regular a sua execução, bem wmo 
a da lei de 10 de abril de 1877 C), que concederam determina- 
das vautagens em beneficio da pesca nacional da baleia: ha por 
barn Sua Majestade El-Rei determinar o seguinte: 

l . O  Os armadores que preteriderem importar embarcações e 
utensilios destinados para a industria da pesca da baleia, deverão 
apresentar, conjuuctarnente com o bilhete de despacho, um re- 
querimento, no qual declarem a localidade em que pretendam 
estabelecer,. ou em que esteja estabelecida a mesma industria, 
descrevendo minuciosamoute os objectos para que requererem 
isenção de direitos, e offereceudo fiador idoneo ao respectivo pa- 
gamento, para o caso de que que taes objectos náo tenham a 
applicação declarada ; 

8 . O  O termo de responsabilidade e fiança devera ser lançado 
em livro especial, corn a cfausula de que o pagamento dos di- 
reitos se tornara effectivo quando a iudustria não começar a 
ser exercida no praso de cento e vinte dias, ou quando ventia 
a cessar antes do de tres aunos; um e outro a coutar da data 
do respectivo termo; 

3.' HaverB nas alfandegas das ilhas adjacentes um livro ex- 
pressamente destinado para ahi se abrir conta corrente a cada 
arrnador, e no respectivo debito se lançarão os direitos dos obje- 
ctos que se despacharem para o fim de que se trata, averbando-se 
ahi o numero e data dos competenles despachos; 
4.' A alfaudega, pela qual se tiver effectuado a importaçiio, 

verificari anuualmenté a existencia das embarcações e utensilios 
despachados, e prmurará obter amiudadamente as informações 

(1) Vejam-ae no fim d'este livro ari leis citadas. 
(Nota do editor.) 



precisas para ficar averiguado se taes objwtrjs tiveram a appli- 
cação declarada ; 

5 . O  Os armadores, de qiie qata o n.O 3.', irão sendo creditados 
no' l ivro a que se refere o mesmo numero, elos direitos dos 
objectos que por elles houverem sido despacha i os, decorrido que 
seja o praso de tres annos, se anles não tiver cessado a sua in- 
dnstria, e ainda quando, havendo esta cessado, provem q u ~  os 
barcos ou utensiIios despachados se itiutilisaram ou pereceram 
na mesma industria; 

6.' Os direitos de embarcações e mais objectos qne, durante 
os ultimos tres annos anteriores 4 publicação d'esta portaria, ti- 
verem sido importados eom isençIo de direitos por serem des- 
tinados A pesca da baleia, constituirão as primeiras verbas de de- 
bito de cada armador, que pelas respectivas importancias ficar4 
obrigado a prestar lambem fiança nos termos do n.* 4."; 

7.' O despacho dos referidos objectos com isençso de direitos 
poderi effectuar-se unicamente nas sbdes das mencionadas alfah- 
degas. 

Paço,. em 14 de abril de 1886. - Ma'~"iano CyriiZo lo Cama&. 
{ D .  do G., n.* 8 4  de 'i5 de abril de 1886.) 

Presctere v diligeneiaa a que deitm preceder w i o a a i  foiceionarioa weduç i  rslab'n- 
mente us lesiamentos dos exiraepiroi, e i  qne sjam iiiereisadtis snbdiioi g o r i q m w  
ou guaerqner uirpora@s ou iislitniçhi porlugnw. 

Não havendo disposiçáo legal expressa que obrigue os funccio- 
narios consulares portuguezes a enviar ao ministerio dos negocios 
extrangeiros copias dos testamentos de subditos extrangeiros, 
contemplando subditos portuguezes m quaesquer instituições ou 
wrporações portuguezas, resultando d'ahi que uns se l&m julgado 
dispensados de o fazer e de mandar quaesqner informafies a tal 
respeito, s outros tAem entendido que a titnlo officioso podem 
dal-as-directamente a essas pessoas, institniç5es ou corporafles, 
manda Sua Majestade El-Rei, pela secretaria de estado' dos ne- 
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gocios extrangeiros, em ampliação do. disposto no na0 10.' da 
portaria de 20 de novembro de 4883 ( I ) ,  observar o seguinte: 

4.O Os funccionarios consulares deverão remetter ao rninislerio 
dos negocios extrangeinis, alem das copias dos testamentos de 
subditos portuguezes, abertos nos seus respectivos districtos, as 
dos testamentos dos subditos extrangeiros, de que tenham co- 
nhecimento, o que farão sempre diligencia por alcançar, 0 em 
que sejam iuteressados subditos porlugirezes ou quaesquer mr- 
poraç5eu ou instituições purtuguezasí 
2.' Quando não possam obter taes copias deverão enviar todas 

as informações que sobre o assumpto consigam colher. 
3."ue, sendo-lhes proliiliido dar noticia directa aos legatarius 

ou interessados em qualquer testamento ou herança de subditos 
portuguezes f;illecidos em paiz extrangeiro, ernquanto se não 
tornar publico esse testamento ou herança, de egual fiirma deverão 
proceder com relação aos testamentos ou heratiças de subditos 
extrangeiros em que sejam interessados subditos portu uezes, % sendo-lhes permittido em todos os casos dar essa noticia irecta, 
depois de transrnittida a devida communicação ao ministerio dos 
negocios extrangeiros. 

Pago, em 27 de janeiro de 4887.-Hemrique de Bam'os Gomes. 
(D.  I G., n . ~  %h, de I de fevereiro de 1887.) 

(i) P o w a  de a0 de novembro de 1883. - N . o  10." Sendo a abertura 
de testamento da exclusiva competeacia da auctoridade krritorial, salvo o 
disposto nos tintados ou convençães, aos funceionarios consulares cabe ro- 
mover que se roceda á abertura e registo das testamenlos de i idaf iaa 
portuguerer  aib boi dos nos respectivos districlos con~uiarar, e remeiter ao 
ministerio dos negocios extr-angeiros copias authenticas dos referidos tesfa- 
mntos. (Nota do editor.) 



DECRETO DE 17 DE MARÇO DE 1887 

DECRETO DE 17 DE UARÇO DE 1881 

Ptotop o praso para o registo doi oans reaes, st8 que l e p l  e dedelnitifamenta se proreji 
ubre o asaumpio. 

Relatorlo 

Senhor: -Termina no dia 43 do mez corrente o praso para 
o registo dos onus reaes de servidão, empbyteuse, sub-emphy- 
teuse, censo e quinhjo. Tem sido, tão repetida e inuariavelmente, 
prorogado este praso, todas as vezes que se acha, como agora, 
prosiino a expirar, jA pelo parlamento, jA pelo govprno, segundo 
o lermo d'elle coincidia, ou não, cQrn a reunião das camaras 
legislativas, que muitos dos interessados se habituaram a regular 
o seu procedimento coni respeito a taes registos, pela wnviqão' 
se ihão certeza, de novas e successivas prorogafles. 

Hoje, corrio em rnarço de ,1885, verifica-se essa circumstancia, 
cuja força náo i! licito aos parlameiltos e aos governos, deixar de 
amitar  e re~~onhecer. 

N'estes termos, o governo não podia furtar-se a propor a Vossa 
Majestade, vista a urgencia do caso, e não se achar funccionando 
o parlamento, uma wva prorogação. 

Entendendo, porbm, que este expediente provisorio não deve 
continnar, e que se toma mister adoptar providencias que, w- 
bando de vez coin elle, fixem definitivamente as condiçúes em 
que se tem deeffectuar aquelles registos, harrnonisando-se, quanto 
possivel, os priricipios de jurisprudencia e os direitos das partes, 
propõe que a presenle prorogaçáo seja decretada a18 que, por 
lei, se proveja sobre o assumpto. 

Sera, pois, esta a ultinia prorogação, e e de esperar que seja 
breve, pois que, não sb o governo tomara desde jA as providen- 
cias necessarias para remover uma das principaes difficuldades, 
em attenção h qual se tPem decretado outras proi*ogações,. mas 
tarnbem apresentar4 ao parlamento, op~iortunamente, a proposta 
que julgar necessaria para regular de vez este assumpto. 

Nos termos expostos o governo entendeu dever submetter 
approvação de Vossa Majestade o projecto de decreto,'que, com 
este relatorio, temos a honra de apresentar. 

Secretaria d'estado dos negocios ecciesiauticos e de justi@, em 



17 de março de 1887. - Josd Lm'uno de C a r o  - ~ancisco 
da vaga; B ~ T Ü O  - MUT- c~iibo h C Q . W Q ~ ~  - V#- 

eon& tie S .  Janwrio  - Hmroque & U& - Herrique & Barros 
Gorms - Emyydio ANO Nm?mro. 

A ttendendo ao que me representaram osrninistrris e secretarios 
d'estado das differetites repartições: hei por bem decretar o se- 
guiote : 

Artigo 1.O prorogado o praso estabelecido na carta de lei 
de 19 de iriaqo de 1885, ate que legal e definitivamente se pro- 
veja sobre o registo dos onus reaes de servitlão, ernphyleuse, 
sub-emphyteuse, censo e quinhão. 

Art. 2 . O  0 overno tomara todas as providencias necessarias B para que, ainc a durante tal pi-orogação, se proceda ao registo 
de qnaesquer dos onirs referidos sujeitos A desamortisação, que 
não venham a ser, tiurante a mesma prorogação, alienados. 

Art. 9.O As disposições do presente decreto começarão a vi- 
gorar no dia seguinte Aqnelle em que terminar o praso concedido 
pela lei referida no artigo i." 

Art. 4 . O  O governo dar& conta As cdrtes das disposiqnes con- 
tidas no presente decreto. 

Os ministros e secretarios d'estado das differentes repartiçks 
assim o tenham entendido e façam executar. Pafa, em 17 de 
março de 1887. - REI. - José Lueiam %o Castro - Frawisca 
Antonio da V i a  Bdrk - Maiano Cyrillo de Curvalho - 1% 
cotade & S .  Januario - Hmriqu h Mmdo - Heparique de Barros 
Gomes - Evnggdio Jedlio Navarro. 

(D. do G., n." 69, de 49 do rnarqo de i887.) 



DECRETO DE 1B DE JUNHO DE 1M7. 

DECRETO DE I6  DE JüNHO DE 1887 

Ap~roya o.regulamento d~ registo civil pata a papuiaçio não catôoliu, ma rrorincia da 
lwn e Tirnor. 

Tendo em vista o que dispõe o artigo 9687.O do codigo chil, 
mandado por em execução nas provincias ultramarinas por decreto 
de 18 de riovernbro de 1869: hei por bem, conformando-me com 
o parecer da junta consultiva do ultramar eniitlido em sessão de 
18 de ,abril ulkimo, approvar o regulamento do registo civil pro- 
posto pelo governador da provincia de Macan e Tirnor, para a 
respwliua poliulação não catholica, o qual faz parte d'esh de- 
creto e baixa assignado pelo ministro e secretario de estado dos 
negocios estrangeiros e interino dos da marinha e ultramar. 

O mesmo miiiistro e secretario de estado assim o tenha enten- 
dido e faça executar. Paço, em 15 de junho de 1887. -REI. - 
Hmriqtte i& Barnos Gmraes. 

REGULAMENTO 

CAPITULO -I 

Disposições geraes 

Artigo 1 . O  É institiiido o registo civil, nos concqlhos de Macau, 
Taipa e Colowane, e no distrieto dc Tirnor, para os subditos 
portuguezes e estrangeiros, náo catliolicos, na conformidade da 
lei civil. 

Art. 2.. O registo civil, destinado a constatar por fbrma au- 
thentica os factos mais interessantes da vida civil, B entretanto 
facultativo. ' 



Art. 3 . O  São admasiveis a registo: 
1 .O Os nascimentos; 
2 . O  Os casamentos; 
3.O Os obitos; 
6.O Os reconhecimentos e as legitimações dos filhos; 
5 . O  As adopçnes entre chinas. 
Brt .  4.' O oficial do registo civil B em cada concelho o res- 

pectivo administrador. 
Art. 5.' Ao official do registo civil compete registar os factos 

que por este regulamento são admissiveis a registo, lavrando os 
competentes assentos. 

Art. 6 . O  OS registas são feitos em duplicado, havendo dois 
livros para cada especie, em um dos quaes se trariscrevem de 
teor os assentos lançados no outro, conferindo-se depois os auto- 
graplios na presença das pessoas que têm de os assignar e aas 
testemunhas. 

Art. 7 . O  Os assentos inscriptos nos livros do registo designam- 
se por numeros de ordem, conforme se forem succedendo, e a 
numeração recomeçara em cada aunu. 

Art.  8.' Estes assentos são lavrados na administração do con- 
celho, podendo tambem sel-o em casa dos 'inleressados, quando 
assim o requeiram ao oficia1 do registo, allegando legitimo im- 
pedimento. 

Art. 9.O Os factos admissivei; a registo, occorridos antes ou 
depois da publicação d'este regulamento, podem provar-se por 
qiiaesquer outros meios reconhecidos em direito. 

Are. f 0 . O  Os registou podem fazer-se em todos os dias não 
sanctificados ou feriados, desde as dez lioras da manhã até as 
tres da tarde. 

Art. 1 i . O  São feriados n a  reparlicão do registo aquelles dias 
que o forem nas outras repartições administrativas. 

Art. i 2 . O  Os livros de registo têm termos de abertura e encer- 
ramento, escriptos e assignados pelo governador da provinda, 
ou por quem suas vezes fizer, e são numerados e rubricados em 
talas as folhas pelo mesmo funccionario. 
5 uníco. Quando fiiucciouar o conselho governativo i! este ser- 

viço incumbido ao presidente do conselho. 
Art. 1 3 . O  A cada livro ha de addicionar-se no fim iim indice, 

por ordem alpliabetica, dos nomes das pessoas a quem respeitam 
os assentos, com indicaqão do iiumero de ordem, data dos assen- 
tos e folhas do livro em que se acham insriptos. Esles indices 
são feitos annualmente, devendo estar concluidos até ao dia 43 
de janeiro de cada anno. 
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Art. i 4 . O  Os dnplicados deitem ser 8epois remettidos para o 
arcbivo da secretaria geral do governo, ficando os originaes ar- 
cbivados na repartição respectiva. a 

Art. 15.0 Os livros e mais artigos de expediente necessarios 
para o serviço do registo civil são fornecidos pela fazenda publica, 
mediante reyuisiçãu do official do mesmo reglslo. 

Art. 4 6 . O  Os livros do registo são facultados na repartiçao a 
quem os qiieira examiiiar, precedendo veuia do official, quando 
d'ahi não resultar iulerrupçãu ou perturbação do serviço. 

Art. 17.' O secretario geral do governo 8 inspector do registo 
civil, e n'esta qualidade compete-lhe apresenhr, todos os semes: 
tres, ao governador da provincia, um minucioso relatorio acerca 
do estado e circumstancias da repartição e serviço, propondo 
quaesquer providencias que julgar opportunas para o aperfeiçoa- 
mento e fins da instituição. 

5 unico. O governador da provincia pode, todavia, nomear 
inspectores extraordinarios para conhecerem do estado do ser- 
viço. 

CAPITULO 11. 

Da escripturaçiio dos livros de registo 

Art. 1 8 . O  Os assentos do registo civil sal0 escriptos por extenso 
em ordem sucessiva, sem abreviaturas riem ainda nas datas, e 
com O intervallo de uma liiiha, que sera occupada pelo numero 
de ordem em algarismo. 

$ unico. Os riscos, emendas, rasuras, borrões, entrelinhas ou 
alguma outra cousa que possa fazer duvida, será0 resalvados 
pela mesma letra no proprio assento antes do encerramento, 
sob pena de nuliidade. 

Art .  1 9 . O  Ao lado esquerdo de cada assenb ficarA uma mlumna 
com o espaço necessario para se inscreverem: 

1." O numero de ordem do assenio por extenso; 
$.O O numero de ordem dos docnrnentos a que o mesmo faz 

referencia ; 
3 . O  O nome da pessoa ou pessoas a quem B conwrneate ; 
&.O Qualquer nota das que devem averbar-se nos termos d'esie 

regulamento. 
Art. 2 0 . O  Os registos, antes de assignados, sãolidos-e conferidos 

na presença das pessoas que o$ houverem de assignar, e Qã. lei- 
tura e conferencia se fara expressa rxienqão. 



bri. 2 imU Se depois de concluido e assignado um registo, e em 
acto consecutivo se reconhecer a necessidade de o rectificar, a 
rectifica(;% sera feita por uma declaraçáo escripta em conlinuação 
e na mesma columna pelo oflicial do registo, e assignada por 
todas as pessoas que tiverem assignado o assento. 

Art. 22.O Fbra do caso previsto no artigo antecedente, nenhuma 
declaração, additamento ou alteração pMe ser feita em um assento 
concluido e assignado senão em virtude de sentença passada em 
julgado, proferida nos tribunaes de justiça. 

tg I .O Estas sentenças são depois averbadas a margem esquerda 
do assento em um summario, que deve conter o resumo do jul- 
gado. a data da sentença, a indicaqão do juizo onde foi proferida 
e do cartorio onde correu o processo. 

5 2 . O  As cartas de sentença são devidanienle arctiivadas. 
Art. 23.O Todos os documentos apreserilados pelas parles São 

rubricados pelo oficial do registo, emmassados com um numero 
da ordem correspondente ao do assento respectivo e devidamente 
archivados. 

Art. 24.' Os assentos devem ser formulados conforme os mo- 
delos que acompanham este regnlamento, e não podem conter 
nem mais nem menos declarações do que as que n'elle se pres- 
crevem. Estas declarações são feitas em harmonia com as infor- 
mações das pessoas interessadas no regislo, dos documentors por 
eHas exhibidos e da* proprias observações do official, todas as 
vezes que a lei não delermiuar o contrario. 

Art. 25.O Os actos do estado civil que tiverem logar fbra do 
domicilio das partes iiiteressadas podem, a requerimento d'estas, 
ser transcriptos no registo civil dos seus dornicilicis, A vista de 
certidões aiitlienticas passadas pelos officiaes competentes. 

Art. 26.O São tambem admissiveis a registo os factos rnendo- 
nados no artigo 3." omrridos em territorio estrangeiro, qnando 
constarem de documentos que tenham a forga rlr: atithenticos. 

Art. 2 7 . O  As partes podem fazer-se representar em qualquer 
acto do registo por procurador com poderes especiaes. 

Art. 2 8 . O  Se uma ou mais folhas dos livros se inutilisarem 
antes de escripturadas, por força maior ou caso fortuito, lavrar- 
se-ha termo de inutilisação d'essas folhas, escripto e assignado 
pelo governador da provincia, na primeira folha que se seguir 
em bom estado, continuando-se d'ahi em diante os assentos pela 
ordem em que se iam sucmdendo; mas se a dita folha ou folhas 
jh estiverem escripturadas, reproduzir-se-hão os assentos em 
seguida ao iiltimo que houver no mesmo livro, com os numeros 
de ordem que tinham, em face do outro livro da mesma especie, 



estando presentes os interessados e as lestemnnhas, que vivos 
forem e residirem no con'celho, os quaes hão de conferir e assi- 
p a r  o novo assento, averbando-se logo cotas de referencia a 
margem de um 0 outro. 

Art. 2 9 . O  Os of'ficiaes do registo civil são obrigados .a enviar I 
secretaria geral do governo mappas estatisticos semestraes, de- 
monstrativos do movimento que houve no registo, conforme os 
modelos que para esse fim lhes forem rernettidos. 

CAPITULO 111 

Da reforma dos livros inutilisados on perdidos 

Art. 30." Se algum ou alguns dos livros do pegisto se inntili- 
sarem eu extraviarem, deve proceder-se logo a sua rebrrna em 
livros competentemente numerados e rubricados e com termos 
de abertura e encerramento em que se faça referencia h perda 
ou extravio e ao fim a que são destinados. 

Art. 31.' Se subsistirem os duplicados dos livros inutilisados 
ou perdidos, faz-se a rebima na presença e em conformidade 
dos duplicados, convocando-se em seguida por editaes afixados 
nos logares do costume e por annuncios publicados no Boletim 
oficiuJ, as pessoas interessadas para no praso de tras mezes exa- 
minarem peranle o oficial a reforma effectuada, e apresentarem 
as reclamações que julgarem a bem da sua justiça. 

5 unico. Findo este praso sem Iiaver reclamação, incumbe ao 
governador da  provincia conferir o livro reformado com o anligo 
e achando que cistá conforme, assim o ha de declarar por termo 
por elle escri[ito e assignado em seguida ao termo de abertura. 

Art. 32.O Não subsistindo os duplicados, convocam-se as pes- 
soas interessadas para, no praso rle seis mezes, apresentarem ao 
respectivo oficial as certidões, declaraçóes e ducumentos que 
possain auxiliar s reforma que se pretende. 

5 unico. Findo esle praso procede-se a refbrma dos livros, 
quando for possivel, em face dos documentos archivados e de 
qmesquer outros documentos e informações que se obtenham, e 
sm seguida convocar-se-hão de novo as pessoas interessadas, 
para no praso de dois mezes examinarem os assentos reforrna- 
dos e deduzirem quaesquer reclamaçi5es sobre o objecto da r6- 
forma. 



drt. 33.O As cunvocafles são feitas por inlimação pessoal As 
pessoas que forem conhecidas e tiverem rasidencia no mncelho, 
por editaes afixados nos logares pablicos e do costume e annun- 
cios publicados no BoE~tint olpicial. 

Art. 34.' Se apparecer alguma reclamação em que a parte 
insista depois de ouvir o oficial do registo, mmpre'a este ex- 
trahir logo certidso antbentica do registo ou registos impugna- 
dos 0 remettel-a, com informaç%o sua e com a reclamação e do- 
cumentos, ao juiz de direito da comarca para a decidir com 
audiencia dos interessados e do mioisterio publico, a quem 
mandari dar vista dos autos pelo praso de oito dias. 

$ uniw. Sendo a reclaniaqão attcndida, no todo ou em parte, 
far-se-tia a reforma no livro competente, depois de ter passado 
em julgado a decisão judicial. 

Art. 35.' Os livros reformados lêem a mesma authenticidade 
que os primitivos. 

Art. 3 6 . O  Se a inutilisação ou extravio dos livros do registo 
civil acontecer por caso fortuito ou força maior são as despezas 
da reforma satisfeitas pela fazenda publica, mas se for devida a 
mlpa ou negligencia dos funccionarios encarregados do serviço, 
são feitas a custa d'elbq, sem prejuizo de responsabilidade cri- 
minal, quando for caso d'isso. 

Art. 37.O O processa para a reforma começa por um auto de 
noticia levantado pelo oficial do registo civil, e seguindo-se os 
mais termos marcados n'este regulamento ati! final conclusáo, 
serão os autos devidamente arcliivados. 

CAPITULO IV 

Das certidões extrahidas do registo 

M. 38.' Os officiam do registo sáo os unicos competsntes 
para passarem certidões dos respectivos assentos a giiem qner 
que as pedir, sem dependencia de despacho, podendo tambem 
as ditas certidões ser extrahidas pelo escrivão da adminis- 
tração, mas em todo cr caso subscriptas pelo official compe- 
tente. 

Art. 39.O Tarnbem ti permittido oxtrahir certidões dos livros 
archivados na secretaria geral da governo, as quaes são pas- 
sadas pelo respectivo secretario, precedendo despacho do go- 
vernador da provincia. 



Art. 4 0 . O  Nas certidões extrahidas do registo devem incluir-se 
sempre os averbamentos ou notas marginaes. 

Do registo dos nascimentos 

Art. 4 1 . O  O registo do nascimento @de fazer-se no praso de 
sessenta dias da data do nascimento, sendo para este effeito 
apresentado o recemnascido na repartição compatente; mas 
quando por motivo de doenca ou qualquer ontra circnmstanciti 
attendivel não possa ter logar a apresentacão, cumpre ao oficial 
do registo transportar-se ao iogar onde elie estiver para ah la- 
vrar o assento. 

Art. 42: As declarações do nascimento devem ser feitas pelo 
pae do recemnascido ou peia máe, na falta, ausencia ou impedl- 
mento do pae, e na falta de ambos pela pessoa que segundo a 
lei, ou segundo os usos e costumes dos chinas, supprir o poder 
paternal. 

$ unico. $ competente para requerer o registo de nascimento 
dos recernnascidos abandonados e recolhidos em casa particular, 
em estabelecimento publico de caridade, o chefe de familia ou a 
pessoa a cujo cargo estiver a d i r e ~ ã o  do estabelecimento. 

Art. 43.O O registo do nascimento B escripto pelo oflicial com- 
petente e assignado por este, pelo declarante e por duas teste- 
munhas. 

1.O Quando o declarante nEo souber escrever, assigna a seu 
rogo mais uma testemunha. 

5 2 . O  Um interprete sinologo verifica a exactidão das assigna- 
turas feilas em caracteres sitiicos, e d'isso da sua fh no assento, 
n'estes termos: 

Assignatura de FF. . . . 
O interprete siuologo, F. . . . 
Ara. 44.O Nos assenkis do nascimerito deve declarar-se: 
1 . O  O logar, Iiora, dia, inez e anno em que B feito; 
12: O logar, hora, dia, mez e anno do nascimento, segundo a 

chronologia christái, e a da nacionalidade a que pertencerem os 
paes ; 

3 . O  O sexo do recemnascido; 
4 . O  O nome que lho foi ou ba de ser poslo e o appellido da 

familia; 
17 



5 . O  Os nomes, appellidos, profissão, aaturaiidade e domicillio 
dos paes, niães e avbs, quando taes nomes houverem de ser de- 
clarados, e os das testemunhas; 

6." Se o recemnascido 8 filho legitimo ou illegitimo; 
7 . O  Em relação aos filhos legitimas de chinas, qual a gradua- 

ção da miie na farnilia, quanto ao numero de miilheres. 
5 1 . O  No registo do nascimento de gemeos fazem-se assentos 

separados para cada um d'elles, seguindo-se a ordem da nume- 
ração, conforme a prioridade do nascimento dos mesmos ge- 
meos. 

8 2 . O  Se na familia hoiiver um ou mais irmãos do mesmo 
nome, deve declarar-se a sua ordem na filiação. 

Art. 4 5 . O  Se for apresentado o cadaver de algum recem- 
nascido, que se diga ter fallecido depois de nascer, o oficial 
lavra o assenlo do nascimento com as declarações do artigo an- 
tecedente, menciotiando a circumslancia de que o recernnascido 
lhe foi apresenlado sem vida, e em acto consecutivo abrira 
assento de obito no livro competente. 

Art. 4 6 . O  Sendo o filho havido na constancia do matrimonio 
não se pode adinittir no assento declaração alguma contra a sua 
legitimidade, saivo tendo havido separação de pessoas que date 
pelo menos de trezentos dias antes do nascimenlo, 

Art. 4 7 . O  A legitimação dos filhos por subsequente matrimonio 
e o reconhecimento dos iliegilimos por escriptura publica, tes- 
tamento ou algum outro acto solemiie, e averbado i margem 
do respectivo assenlo do nascimerito, havendo-o, precedendo 
despactio do juiz de direito da comarca que assim o deter- 
mine. 

5 iinico. São pela niesma fbrma averbadas as sentenças pro- 
feridas em a ~ õ e s  de filiação, observando-se o disposto nos 
$15 4." e %.O do artigo 22.O 

Art. 4 8 . O  Podem requerer os averbamentos : 
1 . O  No caso de legitimação por subsequeats matrimonio, o 

marido ; 
2.' No caso de reconhecimento por escriptura, ou outro aclo 

solemne, o legitimador; 
3 . O  NO caso de reconhecimento por testamento, o filho reco- 

nhecido, se for maior, w o tutor, sendo menor; 
4 . O  NO caso de remnheciinento em acção de filiação, o auctor 

ou o seu tutor. 
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CAPITULO VI 

Do registo das adopções 

Art. 49.O O registo das adopções entre cliinas, segundo seus 
usos e costu~nes, pbde fazer-se no praso de sessenta dias a con- 
tar da data da adopçáo. 

Art. 50: Podem requerer o registo da adopção o adoptante, 
o adoplado, sendo maior de yuatone annos, e a pessoa a quem 
ele estava sujeito aiites da adopção. 

Art. 5 1 . O  O assento B feito em conformidade com as disposi- 
çaee geraes estabelecidas n'este regulamento, e assignado pelo 
official do registo, pelo adoptante, pelo adoptado, sendo maior 
de quatorze annos, c por duas teslernunhas, observando-se o 
disposto nos 5s 4 . 9  2." do arligo 63.' 

Art. 5 2 . O  NOS assentos de adopção deve declarar-se: 
1 O logar, hora, dia, mez e anno em que e feito; 
2.O O iogar, hora, dia, mez e aIirio em que foi feita a adopção, 

segundo as chronologias christã e chiiia; 
3.O A espscic de adoppo; 
4.' O sexo e a edade do adoptado; 
5 . O  Os nomes, appellidos, profissão, estado, naturalidade e do- 

micilio do adoptante, do adoptado e dos paes d'este sendo co- 
nhecidos. 

6,* Se o adoptado e 6lho legitimo ou iilegitimo. 
$ unico. A especie de adopção ser8 verificada e declarada por 

dois lettrados chinas como peritos, em um anto lavrado na re- 
partição do registo. 

Art. 53.O O registo da adopção B averbado, a requerimento de 
qualquer dos interessados, a margem do assento do nascimento, 
caso este tenha sido feito. 

CAPITULO V11 

Do registo dos casamentos 

Art. 51.O O registo de casamento celebrado com as condições 
e formalidades prescriptas no codigo civil, e entre ehinas se- 
gundo seus ritos e em harmonia com os usos e costumes, pbde 



ser requerido por qualquer dos contrahentes, observando-se na 
parte applicavel o que dispõe a lei civil. 

Art. 5 5 . O  Os assentos. são assignados pelo official, pelos con- 
trahentes e por duas testemunhas; e quando algum ou ambos 
os contralientes iião souberem escrever, assigna mais uma tes- 
temunha a rogo de qualquer d'elles. 

$ unico. Na verificação das assignaluras escriptas em cara- 
cteres sinicos deve observar-se o disposto no $ 2.' do arti- 
go 63.O 

Art. 56.O No regislo dos casamentos deve declarar-se: 
1 . O  O logar, hora, dia, mez e amo em que feito; 
4 . O  Os nomes, appeliidos, estado, profissão, naturalidade e re- 

sidencia dos wiitrahentes e das testemunhas; 
3 . O  O logar, hora, dia, mez e anno do casamento, segundo a 

chronologia christã e a da nacionalidade dos contrahentes; 
4.O Os nomes e naturalidades dos paes, sendo conhecidos; 
5.O O estado civil anterior dos mntrahentes. 
$ 1.O Havendo dispensa de edade para individuos não chinas, 

far-ss-ha mençlio dos diplomas d'esta mcessão. 
, 

41.O O mesmo se observarh quanto aos diplomas de consen- 
timenlo, se algum dos contrahentes for menor. 

3-O Se algum dos contrahentes for viuvo, declarar-se-ha o 
nome do wnjuge fallecido e o logar onde falleceu. 

Art. 57.' Se o casamento for anniillado ou a mulher repu- 
diada entre chinas, serão estes factos auerbados i niargem dos 
asseutos, declarando-se no prbirneiro caso a data da sentença, o 
juizo onde foi preferida e o cartorio por onde correu o processo; 
e no seguiido as causas do repudio e que o mesmo se fez con- 
forme os usos e coslumes dos chinas, o que se ha de mostrar 
por um auto de declaração n'este sentido, assignado por dois 
letrados chinas, como perilos, e por Ires testemunhas que co- 
nheçam os molivos por que a mulber foi repudiada, e que os 
asseverem,. sob juramento, perante o oficial do registo. 

CAPITULO ViTi 

Do registo dos obitos 

Art. 58.' Nos registos dos obitos devem obsewar-se as se- 
guintes disposiçúes. 

Art. 5 9 . O  NO praso de quinze dias do fallecimento de alguma 
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pessoa pbde o seu mais proxirno parente, on qualquer ioteres- 
sado, participar o decesso ao officiai do concelho onde tiver acon- 
bcido ou est'iver o cadaver. 

A r t .  60.O A declaração de obito pbde ser feita verbalmente ou 
por escripto, e serA acompanhada, quando for possivel, porattes- 
tado de medico ou cirurgião, declarando a causa da-morte, o 1- 
gar, hora, dia, mez e anno em que occorreu; mas a falta a'este 
attestado pbde ser supprida por atteutação de anctoridade, Que 
pessoalmente tenha verificado o obitu, ou ,por justificação .jui- 
gada pelo tribunal coinpetente. 

Art. 84.' Nos assentos de obito deve declarar-se: 
4.' O logar, hora, dia, mez e anno em que 6 feito; 
2 . O  O logar, hora, dia, mez e anno do fallecirnento, segundo a 

chronologia christã e a da nacionalidode do fallecido; 
3.% 0 nome, appellidos, edade, estado, profissão, naturalidade 

e domicilio do fallecido; 
4.' Os nomes, naturalidade, profissão e dornicilio dos paes e 

avbs do fallecido, se d'isso houver noticia; 
5.' O nome do outro conjuge, se o fallecido tiver sido casado 

ou viuvo; 
6 . O  A causa da morte, sendo conhecida. 
$ l.u O assento e assignado pela pessoa que tiver feito a de- 

claração de obito e por duas testemunhas escolhidas com prefe- 
rencia de entre os parentes ou vizinhos do fallecido, observando- 
se o disposto nos 8$ I." e 2." do artigo 83.' 

5 8.' Se o bllecido tiver feito lestamenb, faz-se menção d'esta 
circumstancia no assento, declarando-se tambem o nome da pes- 
soa em poder de quem ficou. 

CAPITULO IX 

Do registo dos reconhecimentos e legitimações 

Art. 6 2 . O  O registo dos reconhecimentos e legitimações de 
filhos piide fazer-se em qualquer tempo, a requerimento das 
partes. 

Art. 6 3 . O  Nos assentos devem wnlec-se as seguintes declara- 
ções : 

1 . O  O logar, bora, dia, mez e anno em que B feito; 
2 . O  Os nomes, appellidos, eslado, naturalidade e dornicilio dos 

legitimadores ou permhadores; 



3 . O  Os nomes, appellidos, estado, naturalidade e domicilio, 
sendo conhecido, dos legitimados ou perfilbados; 

6 . O  A designação do documento de legitimacão ou perfilha- 
çáo; 

3 . O  Os nomes, appellidos, estado, natnralidade e domicilio das 
testemunhas. 

Ara. 64." O assento deve ser assignado pelo official do registo, 
pelo perfilhador ou legitimante, sabendo escrever, e não sabendo 
por uma testemunha a seu rogo, pelo perfilhado ou legitimado, 
sendo maior de quatorze annos e sabendo escrever, e por duas 
testemunhas, observando-se o disposto nos $5 4 . O  e 2.' do ar- 
tigo 43.' 

Art. 65.O No registo de legitimação por subsequente matri- 
monio lia de indicar-se o livro onde esta lançado o assento do 
casamento, havendo-o, com todas as indicações necessarias; e se 
o dito assento tiver sido feito no registo de oulro concelho, OU 
em registo anterior i epoclia em que começar a vigorar este re- 
plarnento, ser8 esse registo designado, e far-se-hão aquellas 
indicafles, 8 vista da respectiva certidão, que ficar8 archi- 
vadg . 

Art. 88.Q Os registos ,de reconhecimentos ou perfilhafles, 
mnstantes de instrumentos distinctos, podem ser feitos coojun- 
ctamente no mesmo assento ou em assêntos diversos, mas com 
referenelas reciprocas. 

Arb. 67.' Se o reconhecimento ou perfilhação tiver sido feito 
por testamento, deve designar-se o logar onde est8 registado ; 
se por eqcriptura publica, o cartorio do escrivão onde foi feito; 
se por qualquer outro auto publico, o tribunal ou repartição pu- 
blica oride foi exarado. 

A ~ t . ' ' 6 8 . ~  Estes assentos são averbados A margem dos registos 
de nascimento, havendo-os, pela forma prtlscripta no artigo k7.", 
no praso de nm mez da sua data. 

CAPITULO X 

Art. 8 9 . O  Os oficiaes que por qualquer fórma transgredirem 
as disposições d'este regulamealo incorrem na pena de mulla 
atb 10#000 reis pela primeira vez e ate 20#000 reis pela se- 
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gunda vez, ficando albm d'isso responsaveis, por seus bens, 
pelos prejuizos que tiverem causado aos interessados, 

Art. 70.O Estas penas são applicadas em prmsso correccional, 
intaurado a requerimento do ministerio publico, salvo prestando- 
se o transgressor a effectuar logo o pagamento. 

Art. 71.' O produclo das multas que se arrecadarem entra 
nos cofres da fazenda. 

Art. 7 2 . O  As pessoas que dolosaments herem declaraçijes 
falsas tendentes a prejudicar a exactidão do registo, ficam su- 
jeitas as penas comminadas na  lei penal. 

Disposições transitorias 

I?, encarregado provisoriamente do registo civil em Macau o 
escrivão da adminislração do mncslho china, e no concelho da 
Taipa e Colowane o respectivo administrador, emquanto por 
outra fbrma náo for providenciado. 

No districto de Titnor o oficial encarregado do meumo re- 
gisto serh o delegado do procurador da cortia e fazenda da 
comarca. 

CAPITULO XI 

Art. 7 3 . O  Pelos diversos actos do registo são devidos os emo- 
lurnentos marcados na tabella annéira ao codigo administrativo 
de 4836, conforme a portaria de 22 de fevereiro de 1879. 

Art.  74.' Os emoltimentos são pagos pela pessoa que requerer 
o registo o11 qualqt~er acto que lhe seja attinente. 

Paço, em I5 de junho de 1887. - Ilmrique de Bawos Gomes. 





MODELO 8.. 3 

LP& 
w-a: 

i a o  O t w w o  & wdm do 

utUF1ã. 
O dadmte,  O offlcial do registo, 

P.. . F.. . 3 z 
As testemunhas, O 

FF* . . s 



'M 
u N'estrs wlmloa &um' ida- N'esta re art igo do re 'ski civil do concelho de.. . a s . .  . horas da.. . (ma- 

car-se: nh6 OU ta&) do .a.. . r0 m a  de. . . do amo de.. . compareceram na minha 
~i 1.0 O mvmero d8 ordem do presença FF.. . ( n m s  e appeflidos du.s contruhGes), os quaes sei serem os 

regUto; proprloe, tendo cum rido todao as disposlçijes da lei e ,sem impedimento 
2.0 Os nomes das m t r o h m -  para o oasamento; e k  jedMc, Modo, (lolurdidude L do>licdio, b wntrahenie. 

i?@.s; Sendo riam, &e tp~ra~mr-.s~ O c o n ~ m t ~ ~ t o  do mpmor lqalgm, com a &- 
5 3.0 O nmm de ordem rdos clarqião de peis ussipm o registo, ou & que ae jumdoes dommmJo a u t ~ i c o  
5 ~ m e n t o s  de qese se Frn M- d'esse mumt#m.&o. Ravendo s~pprPssa&o lego1 aaisinr M t i d w a r 6 ,  ~ i w r i d o -  

$0. 8e o r~qecsivo diploma), fllho legi tiino de FF . . . ( m w ,  appdIidos e lacattcra~dmde 
E &s pw8, se r& d fih illegitimo o e ~  eqosbo, pwqw em '@qw destes imm 

d i r - S E - h  sdnsmte filho natural ou exposto) e neto de FF . . . (nomes, ap eilido8 e 
u mhirdidadc doi a&, ando cmhecidosj. e ella (bdMC, estado. W r a l d k  8 do- 
o 
P 

micilw h &~ah&e. Sendo m r ,  far-$#-fio a dsclar e# m'ma i u d i d ) ,  
til ha legitima de FF. . . ( m m s ,  appelldos e M # r a l W .  s p w ,  8e nlaão é 

e iklegitima ou exposta, porque m qual@e8ser d ' a ~ t ~  imo# dir-M-ha % &n&e filha 
g natural ou ax osta), e neta de FF . . . (mmes, appellialoa e naturalidade dos &, 
E- aadu m&ia&$) w quaes, depois de nie ouvirem ler Os artigo8 i : I B . s  1:057.* 

do codigo clvil beciararam que pecmaneciarn na resoluqão de celebrar, corno 
d 1 or este acto celebram, o casamento pela Wrma estabelecida na lei clvil (ou segun- 

o seus usos e costumes, sendo chinas) Foram testemunhas FF. . . (twms, appel- 
lidas, pirowído, ndwralidade e domicilio dastatmtddas) que sei serem os proprios. 

O E para constar lavrei, em duplicado, este re '~b, que, depois de ser lido e 
2 conferido perante oa conjuges e testemunhas. & por todos asdgiiado (ou nlo 

3 assignou F. . . por não saber escrever e assigoou a seu rogo, mais a testemunha 
F.. .(. I 

ti Era ut supra. 
0 9  conjuges, O o8lcial do regtato, 
FF.. . F... 

S AS tessmunhas, 
N FF.. . 



MODELO N o  6 

R w t o  de obito 

1\P@~trm d m m  deeim &~h- N'esta repartipão do registo civil do concelho de.. . ás.. . horas da.. . (ma- 
~ U F M  : rihã, dwde ou noite) do dia.. . do mez de.. .do anno de.. . lavrei o 

4.0 O rimero de ordm ao Assento de obito de F. . . (e, esta&, +&duraiidude, pmfisão e h i c i l i o  do 
registo : fdIe&. Na0 SEI& codmi& o M I M ,  deve dedarar-se o sexo, e&& p c a u i v e l ,  i 3.0 O tmw do fd leddo;  eMwra ,  f ' ões vssluurio e s w oesbm s i p a e s  e tfidich qw possam comr- = 

3.' O riumo d9 wdm rerpara a8cscóbrir a verflfilfo legirimo de FP. . . (motnea, appcllih, eslolo. " 
docesrnmto% b qw se fiz@ m m  prom, wtumlidade s dovnicilio dar pncr, re ti& 6 m o  Ilcgitimo au expafo) que 
fão. fallecea de.. . (&sipqüo da wles tk  ~s causa da morle) a s . .  . horas da.. . 

(ma, t a i b  ou noite) do dia . .  . do mez de.. . do anno de.. . com.. . (ou sem) - 
testamento, e ha de ser sepultado no comiterio publico (w O Iogar do sa~igo, R 

fora Ido c m ' t e h  publico, m m ~ m d o - s e  a limpa &a respeciivaa awlm'dds).  
& para constar lavrei, em duplicado, este registo, que, depois de ser lido e - 

conferido perante F.. . (o declaramte ouperade d w s  tesimunhm, F . .  . e F.. . 
+ta jdta ou mpdirnerito Icàaraoate) foi por elle (ws eiles) assipado. 9 

E 
Era ut supra. O 

O declarante loec as ieste~iinnhas), ' O omcial do registo, 
FF..  . F.. . 8 

i 





Regi~ito de perjiihagão por eedptnra ou qudquer outro auto pnblioo 

reg a o ;  
2.0 O nome do pm@ihudo; 
3.0 O RUM de ordem &S 

N'esta re artição do regista civil do eoneelho de.. ., as.. . horas da.. . (ma- 
& ai la$) do dia . . . do mez de.. . do amo de.. . compareceu F.. . (liotipes, 
a p p i t d o s ,  mlwalidade, propsQo e doniicilio da perflkador rn FF. . ., w a perfi- g h ã o  d feüa por ambo$ os aes de con- acmrda), que declarou ter perlilhado 
meu Blbo P. . . (numa, appeiidm e wa&taIo'da& do pMLhodo, e o estado, pro slio 

tendo sido a dita perfiihação feita por cseriplura publica nas notas do iabellik 
s dmniciiio, aafot-m rmhcidos) ,  nascido no dia. . . do moz de. . . do amo $ . . o 

F .  . . (se a perfilhqã_O for f$a por 9.iCgw &o auto publico, &+r-ie-Aa o A 
l r h d  ou rqartqao publica o+& for m a d o ) .  Foram testemunhas presentes p FF. . . (-8, appild08, esta&, proP$ão, m t m l é d Q d e  e residencb testemu- 
IsAas) que sei serem os pniprioa pe 

E para constar lavrei, em dupIieado, este assento, que, depois de ser Iido e s 
conferido perante o perahador (ws pr@dura) e kstemunhas, foi por mim e 
por todori assignado. i O 

(8imado d.mm dos p d U t a d m e 8  u6o m u k  ~ b t ~ . m w ,  amimara, a m o ,  mais - 
O perfithadbr ou perôihadores, 

FF.. . 
AS testernnnhas, 

FF.. . 

O of8cial do registo, 
F.. . 
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DECRETO DE 4 DE JIILHO DE $887 

Pmngi ler inem ss anvanio regiilrmenlrr da pssu do 2 de intdro & 1888, 
(R. & 6 ,  n: 149, de 9 de julho da i887.) 

DECRETO DE S i  IiE2EHBRO DE i887 

!u i nessa frorogaçio por m i a  trei meiw. 
(D.  do G., n . O  7, de 10 de janeiro de 1888.) 

PORTARIA DE % DE ABRIL DE 1888 

Ordena qae BP eswi doa u m i a b a i  i a  ferro trptondas por mnia do Estado pa apphendr 
i crp '11 ali eoucem, ri ieop em que clli é delta. 

Sua Majestade El-Rei, tendo em vista a mais efficax execução, 
não sb do disposto no 1 4." do artigo 134." do codigo admiriis- 
trativo, como das leis e reguiamentos que prohibem o exercicio 
da caça nas epocbas n'elles fixadas: ha por bem determinar que os 
diractores dos caminhos de ferro explorados por conta do estado 
expeçam as convenientes ordens aos repectivos chefes de estaçáo, 
seus subordinados, para apprehenderern a caça que concorra 9s 
respectivas estafies durante o iempo em que é defeza, dando-lhes 
as devidas instrucções para a execução do disposto no referido 
8 4.' do artigo 13f.O do citado codigo administrativo. 

O que se communica ao conselheiro direclor geral das obras 
publicas e minas, para sua intelligericia e devidos effeitos. 

Paço, em 9 de abril de 1888, - Emygdio J~slio Navarro. 
Para o eonselbeiro director geral das obras publicas e minas. 

(0, & G., ao 82, de i0 de abril de i#&) 
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LEI DE 26 DE JULHO DE 1888 

Considera conio associacies 1e~ae:ae~ vara iodos os  arios juridicos, e csp&fmwte pm a 
acquisi@o de bciiii imnicieis, a3 rssociit;óes dus I~ei'eos dds leradu Qt ilha da Ri- 
dein. 

DOM LUJZ, por grat;a de Deus, hei de Portugal e dos Algar- 
ves, e tc. Pazeriicis saber a tci~lùs os niissns subdi tos, que as côrks 
geraes dccrelarairi e 110s querenios a lei seguinte: 

Artigo 1.' As associa~ões de propi'ietaríos on hereos das le- 
wadas da ilha da Madeira, ou de cjrialquer outra região do paiz 
ontle haja o mesmo regirnen de aguas ou das aduas, são r,eco- 
nliecidas corilo associaçõ~s Iegaes para todos os actos juridicos, 
especialmente para, por meio de seus juizes, direcfles ou com- 
rnissaes directoras, quando devidamente auctorisadas pela as- 
sesnblcia geral dos cor1 sortes ou cotripr.opr'i~taríus adquirir, por 
qualquer meio legitimo, os bens irnrnoliiliaricis precisos, com des- 
tino consesvaç3u. accresceiilamerito nu nielliisr aproveitamento 
dos manariciaes de aguiis tl'usr;as levadas, 

Art. 2 . O  Fica assim iriterpibctatlo, erii re1at;ão a estas corpora- 
~Ges,  o artigo f 56 1.O (10 cutligu ci~il,  e i,evugada a legislação 
conlraria a esta. 

RIandAmos portsiito a totlas as auctoridades, a quem o conhe- 
cimento e execiiçáo da referida lei pertencer, que a cumpram e 
gtiai*rlem e façiirn cntripr-ir e gtiar'd:ir táo inteiramente como ii'eiia 
se conlkrn. 

O niinistrri c secrelarin rle estado dos riegocios ecclesiasticos e 
de justita a f a ~ i i  inipriiiiir, ~iiititiuir o correr. Dada nn paço da 
Ajuila, riiis PtS dc jiilliii rle INFH. - E[,-HEI, com rubrica 8 
guarda. - 1tZ.crncisco Aihlritiio da tPiga Btl#úo. - (Logar do skllu 
grande das arnnias reaes,) 

Carbta de lei pela qiial Vossa Majestade, tendo sanccionado o 
decreto das côrtes geracs iIc 30 ile jiiiilio ultimo, que interpre- 
tando o :iih!ig[i i ' i G 4 . q ~  ocodigu civil, permitte as associações 
dc lierkos 'das levadas da ilha tla Madeira, ou de qtialquer OUtm 
região do paiz, poderem adilu~rir 1~d2nb iiiimobiliarios, manda 
cuinprir e guardar o mesmo decreto como n'elle se contém pela 
fiirrna supra declarada. 

Para Vossa Majestade ver. - Caelano Biúeiro Viarma a fez. 
(O. do G., n . O  f 70, de 28 dda julho de iw.) 
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DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1888 

Approsa o modua uivsnda' entre Porlugal e Besginhr nobre e regimeu da perca. 

Tendo o meu governo concordado com o de Sua Majestade 
Catholica, por meio das notas trocadas em ,i5 e 20 de selembro 
corrente com a legação de Hespanha n'esta cdrie, no mdus vi- 
vmdi, que consta das mesmas notas, sobre o regirnen de. pesca 
que deve vigorar emquanto durarem as riegoeiações para a cele- 
braqão do traiado de commercio, convenio de pesca e regulamento 
de transito: hei por bem, em nome de El-Rei, approvar o mdus  
viwndi ajuslado, o qual serh considerado em vigor desde a data 
do presente decreto. 

O ministro e secretario de estado dos negocios estrangeiros e 
interino dos da marinha e ultramar, assim o tenha entendido 
e faça exscuiar. Paço de Belem, em 25 de setembro de 1888. - PRINCIPE REGENTE. - h r i q a e  de Barros Gmes. 

Nolas a que se refere o decreto de 25 de setembro de 1888 

Lisboa, 15 setiembre de 1888. - Ex."" sr. - Deseando m 
gobierno demosirar una vez rnis el eapjrilu de conciliacion qrie 
le aiiitna y su deseo de manteiier com e1 de S. M. Fidelisima 
Ias relaciones tnhs amistosas evitando todo motivo de conflicto 
entre sus\respectivos nacionales, me ha auctorisado para aceptar 
corrio modw rivendi, jnlerim ilirren Ias negociacioties para Ia 
celebracion de1 tratado de comercio, mnvenio de pesca y regia- 
mente de transito, el aciual convenio de pesca, rcduciendo de 
6 a 3 millae Ia zona de Ias agnns jurjsdicionales 5 que se refiere 
el articulo 2 . O  y de 12 i 6 Ia zona de [iroteccion definida en el 
parrafu 2.' de1 articulo 3 . O ,  eonforme A 10 qtie v. ex." tuvo 4 
bien pivponerme en Ia confcrericia que celebrimos e1 18 de 
agosto proximo passado. 

A1 haccr esta iillima concesiiin de caracter provisiorial, y que 
se cousidera pi.ej!judicial 4 Ias intertlses eupalioles, mi gobierno 



mantiene el çriterio que Iiastit alioi'a ha sustentado eu 10 que se 
refiere A diclia ziliia de protecçioii y (pie cree debe prevalecer 
al ajustarse e1 crinveriio de ppsca defiiiilivo. 

Si v. ex." se sirve m;iriifeslarhrne por escrito su Conformidad 
con este vnodtls vivendi potli-i ccirisrdersrae establecido desde 
luegu, daiidose por ambos goliiei-nos Iss instruccioues oportunas 
para su irimediato cumplimiento. 

hproveclio esta ocasioii lirira reiterar a v. ex: Ias seguridades 
de mi rrias alta corisiileracirin. - Ex."'" si.. IIeiiriyue de Barras 
Gornes, iiriiiislro de ricgociol; estrangeros de S. M. Fidelisima, 
elc., elç., etc. - Fcliye &leiadez & figo. 

llI."o e ex."O sr. -Recebi a nota que v. exVa rne fez a honra 
de me dirigir em data de I5 de setembro corretite na qual me 
participa yiie o goverrtn rle Siia Majestade Catliolica, como de- 
monstraqão dri espírito de coriciliação que o anima e do desejo 
(te rnariter win o de Sii;i Mnjcat;itle Fidclishiina as niais airiigaveis 
rela(,ões, auctori3hi.a a v. ex." 1i;ii-a acceit~r crimo rnodlu mivendi, 
emquanto ~tiii.ar.ern as negociavões para a cetet~ração do tratado 
de commercio, corivenio rle pesca e regiifarne~lt~ de truiisito, o 
aclual conveiiio de pesca, reduzirido, de 6 a 3 milhas a zona das 
aguas jiir.isdicciori,ies a que se refere o artigo e, conforme eu 
propozera a v. ex.", de 42 a O a zonà de probcção defiaida no 

2.. r10 artigo 3.' 
O goverrio de Sti;i Majestade v& com extrema satisfação que o 

goveimo rle Sua Majeslarle Cathnlica, inspirado dos sentimentos 
que iiiariifesla, e sáo r,oi~respot~~leritt:s aos que pela nossa parte 
~irofessamos, terilia ariniri(lo j, arnpiiacb por niim feita li sua 
primiliva propostd, foi'criulanJo.a nssirn em terinos de a accei- 
tsrnios, cotno de t'dcti) e defir~itivalnenle a acceilânios. 

Quarito á esperarica qiic v. ma inanifesta de qrie ao ajustar-se 
a ccitivenio rle pesca defiriilivri prevalecera a criterio que o seu 
goirerno tern susteiitarlo re1atir;inienle a zona de protegão, 0 
goverrio de Sua Majestade ITidelissima espera pelo seu lado que 
no decurso d a  negociaqáu saberi levar ao ccir~vetic;irneato de Sua 
Majestade Catliolica a riecessirlade do eslatielecimento da dita zona 
de  prutecc;ão, onde riãil seja 1iei.rnittido o uso dos apparelbos e 
melhodos de psca  que destruairi o peixe ou embaracem a pesca 



deiitro das zonas reservadas, o que prejudica egualmente os in- 
teresses dos portiigiiexes como dos tiespanlioes. 

Aproveito esla occasião para rei tenr a v. ex." os protestos da 
minha alta consideração. 

Secretaria rle estado dos iiegocios estrangeiros, em 20 de se- 
leinbro de 4888.-Sr. 1). Pilippe Meiidez de Vigo, etc., elc., elc. 
- Henriíliae dc Bai~ros Gornes. 

(V. do C., nV0 222, de 58 de ~atenibro de 1888.) 

PORTARIA DE 7 DE JANEIRO DE i889 

(Znedita) 

Urdena aos ga\crnadorea c i ~ i i i  quc tomem as providencias neccsaarias para qnt $e proceda 
aos acios preparatolios do rcgklo civil, nos precisos iernibs do eodigri civil, e do regularnenio 
respeciivo. 

Tendo cunstado, pela secretaria d'estado dos ~iegocios eccle- 
siaslicos e de justiça, que em algumas administrac6es se usa 
forinular um pimocesso para a cclcbr'a~ão do casatriento civil com 
autuação, terinos oindiririi-ios, de idetitidatle, de consenlimento dos 
paes ou iutorcs, editaes, serileiiças, iritimaçóes aos niihentes, e 
rnais foririalidades do cudigii du pi4ocesso civil, levatido-se por 
todos esses actos os respectivos eniciltimeritos, e isto, ao que 
pai4eCe, com hridamento na tei.Liii i 1 . O  I G  da bbellii uplirovada 
liela carla de Ici rle 13 de agosto rle 1887 ( I ) ,  ern que se f'alla de 
ilirocessas allministi.;iii~os e rle i'egislo  civil^: 

Sua Majestade El-Hei, coiisidera~ido que os actos preparalorios 
para a celebraçâo do casamento civil sào apenas os prescriplou 
tio codigo civil, artigos 1075.' a 1081.", ern que sc preceitua 
quaes os documeutos com que os couti~alienies I4em de provar 
os ftctos, para tal fim ititlislierisaveis, e cliie no reguIaniento de 
28 de iioverriliro de 4878, no arligo 17." s0 se dulermina que 
todos os docunieiilus ali~eserilados sejarn riiliritatlos lielo adrni- 
riistradur do concelho ou tiaiimro e emassidos corri o iiumero de 
ordem correspoiidertte ao registo respeciiro; 

( I )  Viaja-sc a paginas 901 d'est:i rollecç21i u nota ao artigo 56.0 do tlcereto 
de 28 dc! iiuvetiiliro de 18i8. (iYola do cil$o,:l 



Manda que o gorernador civil do districto de Lisboa tome as 
providencias necessarias e d ê  as instrticções convenientes a fim 
de que nas respectivas ndrninistraqões se proceda aos actos pre- 
paratorios para a celebração do crisamento civil nos restrictos 
termos do codigo civil e do referido regulamento por serem os 
unicos legaes, visto não se ter preceituado para elles outra 
forma de processo. 

Paço, em 7 de janeiro de ,4889. - Fratacixo dnlonio da Veiga 
Beiráo. 

N a  mesma coiiformidade e data se expediram portarias aos 
grivei\iiadores civis dos mais rlistriclos ndministraiivos docontinente 
do reino e rlas illiiis adjacentes. 

(Colíeqiio da Iegisiqão do i889, pag. %Si.) 

DECRETO DE 14 DE MARÇO DE 1889 

Dcdan quc piidc drsde já tornar-sc rffce'iva a disposi;ão do a r i i o  { . O  do dccnlo dc 
i 7 dc dercmliro de 1889, cni t o l r s  as tomarns, quando o govcrno jiilgue se~essaria 
a crtipo de ~ o i i s e r n t o r i a s  priraiirari do rcgisiu piedUI. 

Relaf orio 

Serihor: - O decr-eto de 17 de dezembro de i869 creou con- 
servatorias privativas do registo pr-edia em todas as comarcas 
do continente do reino e i lhas  adjacentes, determinando porbm 
no artigo 15." qiie esta dis[iosiqão sij se fosse realisando a medida 
que se vei,ilicasse, rihlitlas as corivenientes infurmaçfies, que o 
retidiment,~ das coriservatorias nas cornarcns era superior 'a 
4OM000 reis. 

Posteriormente o decreto de 23 de niaio de 1873 auctorisou 
a creação de novas conservatorias nas comarcas em que se m s -  
trasse ser o respectivo rendiirietilo superior a 21iOb000 reis. 

O relatorio qrie [ireccrle este rlecre,to fundamenta com diversas 
rasões esta provldcncia, nio sendo a dr, somenos importancia a 
conveniench de prover com furiccionar'ios especiaes as comarcas 
em que não havia coriservalurias e em que o serviço do registo 
se acliava a cargo -de administradores de conceiho, 



A estas rasões, ainda em grande park suhsistcntes, acresce 
hoje mais a circumstancia ponderosa de  qtle corri a existencia 
d'esses conservadores se teni sempre idoneo substituto para os 
casos cle falta oir impedimento do juiz de direito. 

Não pode haver a minima duvida sobre a coriveniencia de existir 
uma conservaloria por comarca, e o unico argumento contra a 
creação d'ellas seria a insirfficiencia de rendimento para os func- 
cionarios especiaes, mas desde que ao governo conste e adquira 
a certeza de que lia qiiem queira e possa servir na comarca, 
cessa esta rasáo especial e'iinprocede o unico argiimento. 

Parece-me. pois, poder sem incorirenientes, e antes com van- 
tagens para o serviço, modificar o decreto referido, permiltindo 
a creação de conservatorias eslieciaes em todas as comarcas em 
que se mostre liaver rerniineraç3o slificiente para o conservador 
e cpn~eniencia para o serviço publico, 

E egualmeiite necessario proridericiar sobre outro assump1,o não 
menos importante, qiie tem levaiitado clamores e originado quei- 
xas. 

Algumas conservatorias existentes acham-se de tal modo atra- 
zadas no serviço, que não so privam por largo espaço os regis- 
tantes de rehaver os seus titulos de propriedade e de direitos 
prediaes, mas causam graves embaraços na regular administração 
da jnsjiça. 

Urge empregar os meios apropriados para evitar tão grandes 
inconvenienles. 

E certo que no decreto de "L de maio de 1853 se tomaram 
jB algiimas providencias tendentes a facilitar o serviço de registo, 
mas não evitaram completamente o mal. 

Algumas conservatorias lia, porkm, em que existe ainda grande 
accumulaçáo de titulos não registados, ctijas apresentações datam 
de muitos rnezes e de alguiis aiinos. 

Para obstar i continuação d'este estado de cousas a primeira 
ideia que naturalmente occorre ao espirito e a de dividir a wri- 
servatoria em duas ou tnais reyarlições de registo distinctas. 

Auctorisa este expediente o rlecreto com f{irt;a de lei de 17 de 
dezemtiro de 1800, e o regulamerito de 28 de abril de 1870, ar- 
tigo 2 . O  $ 1 . O  

Comtudo aqrielta+decmembração, qiic se hria com toda a faci- 
lidade em conservatorins creadqs tia pouco, torna-5.e cmmplicada 
e difiicilima nas repartições de registo qrrE licerern vinte e um 
ou ,dezoito aiinos de existencia, ccimo n maioria das actuaes. 
E facil de avaliar quanto cust;i em tliiiIieirbo e ern tempo a copia 

de riiirrierosos livros de descripçks e iiiscripções, dispersas ver- 



DECRETO DF, 16 DR MAiiÇO DE 1889 "279 

bas dos livros reaes e pessoaes, e as notas do livro diario. O mal 
que se queria remediar augmenta. 

O serviço tem de parar diirante miiitos rneaes para se effe- 
ctuareni as copias, exariies, corifererrcias, e se proceder 4 organi- 
sação de novos inclices e separaçio das titulos, dedarações e 
procurações promisciiamente apresentados ou archivados. 

Fundado n'esta ordem de considern~óes pensei em dividir em 
secçnes as conservatorias cujo semiço esteja atrasado, não acei- 
dentalmenle, nomcanilo para cada secçlio um conservador, que 
teri livros e indices proprios, fic,aritlo commans os livros jB 0s- 
criptos. 

Com este systema não haver8 encargos para o lhesouro, nem 
para as camariis miinicipaes. 

A conservatoria contiriiiarh no mesmo edificio, e com o mesmo 
archivo. O c,onservador da Saa secção registará os titulos, tanto 
os j i  apresentados, corno os que de novo se apresentarem respe- 
clivos ao çoncellio ou as freguezias que lhe forem designadas; 
passará as certidhs ciirrespoiiderites, e cobrara os emolumentos 
todos pelos actns du registi, qiic praticar. 

O coiiservarlor da 1 .a secqão coriliniiari a lancar nos seiis livros 
os registos da area qire lhe fur designada, com dircito aos Amo- 
lumenlos competoriles, e f~ciilt;iri iio da 3.", sernpre que llie for 
preciso, o exame dos livros, indices e mais papeis do antigo ar 
chivo para a busca dos registos effectiiados. 

D'este modo, sem os complicados processos das copias, @de 
consegiiir-se o adiantamento no serviça do registo em beneficio 
publico. 

A divisão em secções sera allivio para o conservador laborioso 
qiie n%o possa vencer todo o serviço, e $%r8 correctivo para o 
conservador iridolente que desciirar as obrigações do seu cargo. 

Em vista, pois, do qire deixo exposto, espero que Vossa Ma- 
jestatlc se digne approvar o segliintc projecto do dticrelo. 

Scçretat'ia ri'cstarlo dos iicçocios ei:clesiasticos e de justi~a, em 
Ih dc i i i a rp  de 1689. - Fmiacisçn Anlnnio da Vciga Beiráo. 

Tomando ern consideração o relatorio do miriistru e secretario 
de estado dos iiegocios ecclesiaskicos e tle justiça: hei por bem 
decretar o seguirite : 

Artigo 1 . O  As disposiçõt!~ do artigo 4 . O  do dec~eto de 47 de 
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dezembro de 1869 poderão realisar-se desde jA ern todas as co- 
marcas do reitio e illias adjacentes, em que o gover'rrù, obtidas 
as convenientes i r i  for'maqóes, julgar necessaiia a crea~ão de con- 
servatorias especiaes de registo predial. 

Art. 2 . O  As mnservatorias em que for grande a accumulação 
de sei*viço, e se achar o registo, não accidentatmente, atrazado, 
poder'io ser divididas em secçóes. quanto possivel eguaes, por 
decreto especial do governo, haverido um conservador para cadn 
secção. 

8 1 . O  A divisão facultada n'esle artigo  si^ poderi scr levada a 
effeito srili seiam3ção apiheseittad;i ao giivérno, precedeiido coiisitlta 
do priir:urndor geral d;i coi.ba e fiueriila c iiifurrnaç2o do procu- 
rador ~megio, que «iivirh o respecliro coiisetrador. 

$ 2." Ueterrninatla a ;ires de cada secção terá o conservador 
existetite direito de escolha da sect;áo quc lireferir, 

$j 3 . O  Os coriservadores ilas secçfies sern50 para todos os effcitos 
eq1iip:irados aos conseriralloros da comarca, substilitindo-se um 
ao ou1i.0, quando riáo tenham ajudantes. 

Art. 3 . O  Nas coriservatorias divididas em secçGes haver8 livros 
0 indices distinctos e separados para o futuro, ficando communs 
os livros, indices o mais papeis do aiitigo arcliivo, onde tiverem 
de se lançar catas dc refereticia, fazer huscas, oii praticar qual- 
quer acb de serviw necessariri as diversas seccfics. 

!$ 1 . O  A guaida e coriservação dos livros e papeis coiiimuns 
ficara a cargo do  conservadoi' riiais ailigo, cum obi.ig;iç'io de o 
facultai. sempre que prtxisi~ foiv ati eoitseiauador rriais rnocicrno. 

5 9 . O  Os conservadoibes i1;i.j 1iriv;is secqõcs cit'glinisiir~iii indices 
Iiessoacs ~irivativos para a ai'eít ila sua circiirriscrip~ão, servíiido-se 
provistiriainente dos intliccs rir,- J ~ S O ~ C S  conimiins. 

Art. 4 . O  Nos iaipedimenios do juiz rle direito de coriiiirca, iiáíi 
capital d e  dis triclo, siilisti luil-o- ti30 alteriiatlarneiite os coiiserva- 
dores das diversas stict;loes, 

Art. 5 . O  Ficam por este decreto revogadlis as disposi@es erii 
contrario dos decretos de i 7 de dezeriibro de f 869, 23 rie rnaiu 
de f873 s do regulamento de 48 de abril de 4870. 

O ministro e sccrelariu de estado dos negocios ecctesiaslicos e 
de justiça assim o tenha eiitendiilo e faça executar. Paqo, cm 
4 k de lnarço de 4880. -REI. - Francisco AnEo~~io da Ikiga Beirão. 

(O. do G., ni 69, de $7 de rnarçu de 1889.) 



DECRETO DE 6 DE JUNHO DE 1889 

DECRETO DE 6 DE JUNHO DE 1889 

Divide em du.18 seqiies a coiiserr;iitiria ~ir i r~t i i i i  do regislo predial do segundo diil~~lo 
crimiiial da coiiurta do Porio. 

Tomando em consideração a reclamação do conservador pri- 
vativo do registo predial do segiindo districto criminal da comarca 
do Porto, qiie me foi presente; e tendo em vista a iriformação 
favorave1 do procurador regio jilnlii da relação do Porto, e a con- 
sulta afiruiatirla do conselheiro procurador geral da corôa e fa- 
zenda: tiei por beiii, nos termos rlu decreto de i 4  de março do 
corrente arino, decretar o seguinte: 

Artigo 1 . O  k dividida em duas sci:ções a conservatoria privativa 
do registo predial rlo segundo dislricto criniin:il da comarca do 
Porto. 

Art. 2 . O  A area das duas secções ser8 composta pelas Freguezias 
do bairro occidenlal da cidade r10 Porio e dos conceltio de Boiiças 
e Villii Nova de Gaia, comprehcnrfidas ria area do segundo dis- 
tricto crimirial rla cuinarca do I'orto. 

6 1 . O  A prirncira eeqão corripreliende as fregiiezias de Cedo- 
feita, Lordello, h~assarcllos, Miragnia, S. João rla Foz e S. Niçolau, 
do Iiairro occidental da cidade do l'orlo; Atdoar, Custoias, Guifõe,q, 
Lavra, Leça do Baitio, Leça da Palmeira, Mattosinhos, Nevogifde, 
Parafita, Ramalde, Sanla Criiz do Rispo e S. Mamede da Ziifesta, 
do concelho cle Bouças; e Villa Rova de Gaia, do concellio de 
Villa Nova de Gaia. 

$ "1." A segunda secção comprehende as freguezias de Arcozelto, 
Avintes, Canellas, Canidelln, Crestuma, Golpilhares, Grijb, Gue- 
tim, fifiihmtide, Magdaleria, Olival, Oliveira do Douro, I'edsoso, 
Percisiiiliu, Santlim, S. I:clix 11;i Maritiha, Seixesello, Sermoride, 
Ser'zetlo, Valladai.es, Villar. rle -2ridorinlio e Villar do Paraizo, do 
concsltio dc Vi tla D;OV;I de Gai;i. 

O ministro e seci.ei,ir.ici de cstarlo dos ncgocios ccclcsiasticos e 
justic;;i, assirn o teittia etlteridido e f;iça execirtar. Paço, em B de 
junho de 1 889. - HUI. - Fro,nci.4c Aialo~/e'~i dri Iaqa Beirão. 

(D .  do G., n . O  ia&, dc i 5  de junho de 1889.) 
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luc~iorisa as asliocia@cs mcraaeníe .w,ientiLaa e litterariaii a adquirir por titulo oneroso 
ou graiaito c a conservar bens imrnoveiii, indcpeodcn~einente da licença do governe. 

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algar- 
ves, etc. Fazemos saber a todos os nOSSQS sirbditos, que as côr- 
tes gsraes decretaram e nos qileremos a lei seguinte : 

Artigo. 1 . O  As associações e institutos ineramente scientificos 
ou litlerarios, ou que tenham por fim unico e esclusivo promover 
o desenvolvimento de qualquer ramo de instrucçao, qtiatido se 
achem legalmente constituidos, poderão adquirir, por tiliilograluito 
ou oneroso, e conservar, independenlemente de auctorisação do 
governo. qaaesquer beiis immoveis indispensaveis para a sua 
installação, o11 necessarios liara a consecu~áo dos seus fins,  com- 
prebendendo edificios com caracler de monumentos histuricos, 
minas, inscripções, dolmens e terrenos proprios para estudos 
experimentaes e explorações archeologicas ou de qualquer outra 
natureza unicamente scientifica ou litteraria, tudo nos lermos e 
em conformidade dos rea ectivos estatutos. 

unico. O governo po g era competlir as referidas associac;ões 
on inslitutos a alhear dentro do praso de um anno os immobi- 
liarios que tiverem adquirido or qualquer titulo e que sejam 
applicados a fins diversos dos j a respectiva instituição, sob pena 
de os perderem em beneficio da fazerida nacional. 

Art. 2 . O  Ficam assiin alteradas as dis~iosir;ões do artigo 3 5 . O  e 
1.O do codigo civil, e revogada a legislação em contrario. 
Mandâmos portarito a todas as auctoridades, a quein o co- 

nhecimento e execução da presenle tei pertencer, que a cum- 
pram e façam cumprir e guardar tão inkiramente como n'ella se 
con tbm. 

O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario 
d'estado dos negocios do reino a faça imprimir, publicar e cor- 
rer. Dada no paço, em 81 de junho 1889. - EL-REI, com rubrica 
e guarda. - JOSL' Lwiano de CQS~TO. - (Logar do sêllo grande 
das armas reaes). 

Carta de lei pela qual Vossa Majestade, tendo sanccionado o 
decreto das cdrtes geraes de 6 do mez de junho mrreritc, que 
allera as disposições do arbigo 3Ci.O 5 1 . O  do codigo civil, com 
relação As associações e'institutos niaramente scientifias ou 



DECRETO, N.* 8, DE 10 DE FEVEREIRO DE tm 'E83 

litterarios, manda cumprir e guardar o mesmo decreto como n'elte 
se contem, pala fbrma retro declarada. 

Para Vossa Majestade ver. - fiunckco ZacJaarHa$ da Costa 
Aça a fez. (1). cto G., uno ih6, de 4 de julho de 1889.) 

PORTARIA DE 42 DE OUTüBRO DE iS89 

Probibe a pesca 'feita ror mcio de turcos a rapot Eam redes de arrastar, na e o i i  k 
6 milhas de dishntia da k r r a  em toda a co8ta do Aigme. 

Sriri Majestade E[-Rei, allendenilo ao que lhe foi reprelientado 
pelo compromisso rnaritimo de Olhã'o, e leiido em vista o estipalado 
no accorùo celebrado entre Portiigal e IIesliiii~iia crn 20 de se- 
tembro de t888: ha por bem determitiar qrie seja prohibida a 
pesca por barcos a vapor cotn redes de arrastar na zona de O 
milhas de distancia da terra em toda a costa do Algarve. 

O que, pela secretaria de estado dos negocios da marinha e 
ullramar, se communica ao chefe do departamento rnaritimo do 
sul, para seu conliecirnento e devidos effeitos. 

Paro, em i2 de oiitubro de 1 889. - Reikrico Ressmm Gania. 
(D. do G., n.O 232, de Ih de outubro de 1889 ) 

DECRETO, N.O 8, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1890 

Auct~riaa e ~ovetno  a r c g u l a r n c ~ ~ ~ d r  il o r ~ a i i i ~ a i i o  das assacia~hea de iomns maluos, O 

trabalho d o i  mcnorm e mulheres nos eslahlrcinienkts ioduairiaei, e a bygiene e scgiranp 
das oficiais. 

Senhor: - É dever rlos poderes publicos acudir wm rernedio 
opportuno e segiiro aos males que  aftligem as classes laboriosas 
nas suas camadas menos protegidas da fortuna, adoplando pro- 



videncias e promiilgando leis que as habilitem a luctar contra a 
ignorancia e miseria, que são d'entre lodos os que niais retardam 
a civitisação e mais perniciosamente contirrham a liberdade. Tem 
o governo de Vossa JlajesLade curado corn solicitude do atteniiat., 
no possivel, o primeiro d'esses males darido largo dzseiirolvimeiito 
ao srisiiio profissional, com o caracter mais ou menos apropriado a 
indolc e teiidencias das induslrias iiacionaes, nas diversas regiões 
do paiz; e o inrluerito As associaqões de soc,cor.t~us niutuos mliiidudo 
ahrir no ministerio das otiras piiblicas, cotntnercio e iiidristria, 
por decreto de  2 de  dczemkro tle 1886, irir1ic;ii.a j% o rii,oposito 
em que o governo eslava de estiidar um dos rirobletnas eccinornico 
e s~ici;iI, que iriais 11Õde cniicrii*rner para diiiiinuir a iniseria nas 
referidas elaases. I;, coin effeitci, na Iiizta co1iti.a a miser'ia ne- 
nhuma instituição pijde prestar rnajs e inclliores serviços ao ho- 
mem do que as as associaçães em qtie i7 espirito da previdencia 
se combina com a m~itualiciade. 

Basta altentar  ia diversidade da sua organisapão, em todos os 
paizes civilisados, e na ciinstante tranaforrnaçáo, que n7eIlas se 
teem operado, assim nos tempos antigos como nos modernos, 
para reconliecermos a sua pitjanle vitalidade e a sua utilidade 
jamais conlestada. 

Não pbde, nem deve o governo, baseado no estudo da situapão 
em que essas assúcbçõas se encontrain actualmente, entre nhs, 
deixar de estimular o seu desenvolvimenlo no interesse superior 
da sociedade portugueza. Ao passo que urna jntelligunle organi- 
sação, dada as associa~ões de soccorros miittios. mrii to concor- 
rera para aliviar o thesouro, em uin lutiiro proxiino, de encargos, 
dia a dia crescentes, que iiiipõem os r:statieleeirnerilos de pura 
beneficencia e a carirladc otlicial, vant;igeris dc? orrlem mais inirior- 
'cante se prodiixirão no ssio das classes llibor;usas, levarilaiido 
n'elias o serilirrienlo da propria dignidade, e fi~rtificantlo-llies, 
egualmerile, o senlimento da farriilik Não lia, por sem dtivíila, 
bem ~ionderatlcts os herieficins yiie d'ellas adiem a hirrnanidarle, 
escola mais perdtiravcl da probidade e da honra: são, a liem 
dizer, iriexpugnavr?iu reductos para a defeza do paiz social. 

Tem sido importaiite em Portugal o desenvolvimentn (Ias assii- 
ciações de soccoriuos nlutiios sem que, em verdade tlevt: dizer-se, 
a elle haja cnrresliondiijo o proporcional auxilio, nu iriccritivo, Iior 
parte dos rioderes publictis. A jnteibvenção do esiado alé ao pre- 
sente o'eslas assi)ciat;ões sti se teni lirnirailo a aplirctvar-lites os 
estatutos, sem esamitiar se elIas assentam em bascs seguras, se 
os auxilios prometlidos se acliani em harmonia wni  as quotas 
~stabelecidas, e se  as receitas çreadas são suficientes para fazer 
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face aos encargos, iicotitecei~do que iia creação de miiilas d'ellas 
não se tem tido em coiila os resultados colhidos nas sociedades 
analogns jA existeiitcs, rio ~i~i iz  e iio exlrangeiru, e, por isso, não 
lêem correspondido As eslicihaiiças dos sciis filrirladores, acligndo+se 
em si tua~áo linanceirii puiicti s:ilisla loria, confurme se tem ave- 
riguailo ern (lr~cititi~iito~ ctiiiiiiados iIas pr.oyirias associac;ões. 

Etiletido o ~OVCI-110, que uiqge alketi(i~r a este estado precario, 
qiie cl las accusam, setri tci(1;ivia deixilr a iiiiciativa individual preza 
a ]leias adrriinistra tivas, que tlifliciiltam a sua expansão iiure e 
profrcua. l'oi- isso ketn a tiorira de submetler i sabia apreciação 
de Tussa &~~ijeslade, que lãu fei5verosanieiite se emperiha pelo 
betri estar do povo taborioso, as provideiicias que em auxilio d'elle 
se devem iirngeiiteinente rleçrelar, consistiado as principaes na 
iseiição, por mais dc uin tituto justissimo, do pagamente da con- 
tribuição de'renda dc casas, na cerlencia gratuita de um edificio 
para sedo das rncsrrins associa(ks, no auxilio pecuniario em casus 
de epiciemi;t, e, n exemplo do que lia pouco se legislou para 
deriniis os plcilos eiitree operaritis e lialrões, por meio de trihlinaes 
arbitras-avindores. a ctbeaç50 de iitn tribuiial aihbitral, oride hajam 
tle ser resolvid;is as qiieslfies rcsyeitiintcs as sociedades de soc- 
corros mriluos. 

Liesde rniiilo te~npo qlie úm totlos os gaizes sr! tkern prorniilgado 
[eis tendentes a tutel;iin us rririiores alistados pela intlustria. A 
Frbant;a, a Suissa, a Aiistria, a Alieinarilia, a IIoliliiitla e a Hespariha 
teein visto riiulli[ilicarem-se as ~irovirlençias desliriatlas a proleger 
os rneitoi,es contra as cxigeiicias cre~cerites do iiid;istrialisnio; 
todo o inundo eii'ilisado teiri ttnalado c,orn particular rlisvelo este 
assurnpto, poi.li;i~ido cin velar pela wnservaçáo e futuro das classes 
iridustriaes ria sua iriaioridade. 

E ii5o & sii ;i situaçao tios meriores na induutria que tem me- 
recidii a atleticão rios: l~gi$laiIures. Tem-n'ii tiierecido por egiial 
a siluaç2ii iI;is tii~il1icbi.e~. E qiie a [iroleeqão das mullieres e tios 
meiioreu na iiidti3ti'ia eoii;;tilue iirii prulilema inipuctatitissimo, 
não sij sol) o 1)oiiko ile vista itid~islrial, senão Lambem sob o ponto 
de visla sociiil a Iipgieiiii:~. 

Se queinctnos cjlie ii sociedade riáo dcgeriere r ri scu organisinri 
se não del~liriuliei'c, S~L-sc inister consei.\iir sáos e rohuslos os i:i- 
dividuos e nati Ilies ;itrolihiar as coiidiqões naluraes do seu des- 
envolvime~ito. Urge, pois, evitar as iriultiei~es e aos menores, 
trahalhus que de rucido algu~rr se compadecem com o estado ou 
descnvolviinento do seu vigor pbysico. 

Em Porliigal, gwto i! coriressal-o, por criais de uma vez a atten- 
ção do goveriio e a iuiciativa iudividual kkem convergido para 



este momentoso assunipto, sendo, p o r h ,  para sentir, que at8 
hoje qualquer d'essas tentativas não lograsse ser coiivertida em 
lei do estado. 

Torna-se, portanto, urgente preencher esta lacuna, acudindo, 
sem mais delongas, com remedio prompto e proficuo, a tão grave 
mal. 

Por estes fundamentos, o governo tem a honra de apresen- 
tar a approvação de Vossa Majestade o segiiinte projecto de 
decreto. 

Ministerio das obras publicas, commercio c industria, em 10 
de fevereiro de 4890. - Antortio de S q a  Pinientel- Lopo Vaz 
dr! Sanapaio e .Wlo - J& Ferreira Franco Pinto Castello Branco 
- J& Mareeilino Awoyu - l'rnesio Rohlpko Hirisae Ribeiro- 
R e W o  de Gwnaáo Correia Armca. 

Decreto 

Atbndendo,ao que me representaram os ministros e secretarios 
d'eslado das dipersas repartiçaes, hei or bem decretar o seguinte: f brtigo 1 . O  E o governo auctorisat o a regulamentar a orgarii- 
sação das associaçoes de soecoros mntuos, tendo em vista exercer 
sobre eUas uma fiscalisação administrativa beriefica, e facilitar 
quanto possivel o seu deserivoIvimento e livre expansão. 

f unico. Na respectiva regulamentaç2o se estatuira: 
4 . O  Que as associaç'ues de soccoros multios sejam dispensadas 

do pagamerito da contribiiição de renda de casas; 
2 . O  Que o estado cederh gratuitamerite um ediricio para sede 

das mesmas associações; 
3." Que seri concedido um auxilio pecuniario i is mesmas as- 

sociações por masião de epidemias. 
Art. 2." Sori creado um tribunalarbitral para regular as questões 

das associaçiks de soccoros mutuos, devendo na sua orgauisação 
entrar arbitros eleibs pelas mesmas associações. 

Art. 3 . O  O governo regulamentara o trabalho dos menores e 
das mulberos, em estabelecimentos industriaes, e a bygiene e 
segurança das oficinas. 

Art. 4.O O governo farii a o s  os reguluineotos uecessarios para 
a execução d'este decreto, e darA wnta as chrtes das disposiçóes 
n'elte contidas qiie careçam de sanqão legislativa. 

Brt. 5." Fica revogada a legisliqáo em çonlrario. 
O presidente do conselho d~ ministros, ministo e secrelsrio 
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d'estado dos negocios do reino, e interino dos da guerra, e os 
ministros e secretsrios rl'eslado de lodas as reparti@&%, assim 
o teiiham enteiidido e laçam executar. Paço, em 10 de fevereiro 
de 1890.-REI.- Aniolaio de Scrpu &nãt!nkl- Lopo Vm da Sam- 
p i o  8 ,Velh -- J G o  Ferreira Franco POazo Castello Brmam - Jodo 
Marc(~llim Aimigo - Ermsto Rodolpho I f i t z e  Ribeiro - Fre&im 
de GirsmGo Corrheia A~oi lea .  

(D.  da G . ,  n." 33, dc i i  c n." 36 de 1h de fevorelro de 1890.) 

Cria ama commiada de aosnra ihcliral e regda as cofidi@ea dai apwtahilair publicas. 

Senlior: - Uevendci ser livre a manifestação do pensamento, 
e sendo o tlieatro uma das fb~rnas d'ossa manifcslação, a liberdaile 
das representações theatraes e uma consequeucia d'estes prin- 
cipio~. 

Porem, toda a liberdade como todos os direitos devein ser re- 
gulados por leis, que' coliibam o seu abiiso. Em algum paizes 
existe a censura previa das obras dramaticas, nlo s6 como pce- 
veiiq3o a esle abiiso, mas como garantia da mrrcççáo e bom gostu 
lilterario. Sein eslahelecer entre iibs esta censura previa obriga- 
toria, enteride o govcriio qiie algirrna coma convem estabelecer, 
não de censura lilteraria propriamente ciila, que sempre mais ou 
marius pUde toltier a liberdade da manil'eslação do pensamento, 
mas corno meri! pre\retir;áo CoDtra os abusos, a que esta, como 
todas 3s liberdades liciderri dar azos, quando não lia nenhuma 
lei que os coliiba. 

Como maiiifesta~iÍo do peusamciito, as obras dramaticas podem 
significar a critica dos costumes, das ideias, das doutrinas dos sen- 
timentos, di: luilo o que k humano e social. Esba critica deve ser 
livre deritro dos limites em que e permittida por qualquer outra 
fiirina. 

N'alguinas epclias e ii'algiins paizes, como na G r h a  utiga, 
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o talento dos grandes auctores manifestou-se de uma maneira 
notavel n'esta forma de critica. No nosso tempo em que o tiieatro, 
albm de ser urna manifeslação arlistica, B tima intlustria que tem 
principalrrierile erii visla o lucro r.esultarite da coricorrcucia dos 
cs[iectadorcs, os etnprezarios eslieculam algumas vezes -wni o 
escaiidalo, com a nialedicenciu e com as mas ~iaixões do publico 
mais nurrieroso, que é o menos jllustrado. 

E no intuito de prevenir os abusos que tl'atlui resultam, e com 
vantagem do 1)om goslo arlistico e litterario, cuja satisfaç30 deve 
seib o incentivo dos espectaculos sceriicos, qtie temos a Iiuni,a de 
propor a Vossa Alajesliide o seguinte projecto dt! decrelo. 

Ministerio do reino, em 2:) dc março de 1890.-Anlanio de 
Se] pa Pimmel - Lnpo Vuz Sart~paio e fif~llri - João Ferreira 
Frunco Pinto Castdlo Braraco-Joáo hiurcellinn Amoyo -Ernesio 
Rodolph Hilalzc Aibriro - Frhedeiico de Gusnaíio Correia Arhorlca. 

Decreto 

Attendendo ao que me representaram os ministros e secreta- 
rios d'egtado de todiis as rspartiçfies: hei por bem decretar o 
seguinle : 

Artigo 4 . O  Sio prohibidos os espectaculos publicos ou reprc- 
sentações Ibeatraes, quo coiitenham offensas as instituifles do 
estado ou seus representanles e agentes, ~iirivucação ao crime, 
criticas irtjiirjosas a o  sysiema inontircliicti-reprveserilntivo fundado 
ria carta çonslilticional e seus actos addicio~iries, caricatiiras oii 
imitaçGcs psssoaes, rr,[ercncias directas a quaesqiier Iiomens pil- 
Iilicns ou pessoas pat.tiçiilares, ou ciffctis;is au piitlor o11 4 rnoral 
1)u hl ica. 

g unict~. r\ aucloridade administrativa poderá prolliliir a cnnli- 
nuaçá'o do eu ~cctaculo logo na primeira representação e em qual- 
quer estado b 'ella, ou a repetiqão d'elle. 

Art. 2: São applicaveis, segundo as circumslanciiis, aos auctores 
ou traductores e aos empreziirios as penas estabelecidas na le- 
gislacão em vigor para os auclores dos crimes cle nffensa, diffa- 
maçáo, injuria, aggressão injuriosa, uliragc publico ao pudor e 
provocação ao crime. 

Art. 3 . O  Da p~ohibiçáio da aiictriridade ailrninistrativa haverh 
recurso para urna cominiss3o de censura tlieatral que resolvera 
derinitivaniente sobre a prohibiçso, salvo o julgamento, que wu- 
ber, no juizo criminal pelos delictos comrnettilios. 



Art. 4.' A ~ommissão de censura theatral seri constiiaida por 
quatro homens de letras e presidida pelo ministro do reino, que 
poderi fazer-se substituir por uin futicciooario superior da sua con- 
fiasça. 

5 4.' As fwcções dos membros da commissão de censura thea- 
tral são gratuilas. 

5 2." O governo poderh fazer inspeccionar as differentes casas 
de espectaculo por um ou mais fiscaes, de ftincfles grataitas, 
que servirão para informar a commissão de censura theatral e 
não poderáo dar ordens ou instrucções aos emprezarios. 

Art. 5.' As emprezas podei-50, querendo, submetter i apre- 
ciação da wmmissão de censura ttieatral os originaas ou o pro- 
grammti especificado do especlacu10 que Wntionam fazer repre- 
sentar, e, tendo obtido a approvação, ficam isenlos de qualquer 
probibição ulterior, salvo havendo alteração no texto approvado, 
exhibição de caricaturas ou imitaçhs pessoaes ou de ultrages 
offensi~os da moral publica. 

Art. 6.' Fica revogada a legislaçãlo em contrario. 
O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario 

d'estado dos negocias do reino, e iiiterino dos da guerra, e os 
minislros e secretarios destado das diversas repartições assim O 
teiiliam entendido e façam executar. Paço, ein 89 de março de 
18'30. - HEI. - Anlonio de Serpa Pipnmattl - Lopo Vaz & Sam- 
paio e MelJo- João Feweiin Franco Pinto Castello Brmco- JMo 
MarcrMino Arrogo - Ernesto R d d p h  Hiwze Aibeiro - Ef-ederico 
de GessPnão C m &  Armcac. 

(D. do G ,  n." 76, de 7 de abril de 1890.) 

DECRETO DE 22 DE ABRIL DE i894 

Appreva o rtgulanenta do iraballio dei meiiorts e malbem na8 [abritu e 4th~ 

Senhor: -Hoje pedimos a Vossa Majestade o decretamento 
de medidas essenciaes a regularisar o trabalho das mulheres 0 
dos menores, em fabricas, omcinas -estabelecimentos Indnstriaes 

i 9  



de qualquer especie, ou sob qualquer direcção. N'este traballio 
atiende-se ao que B urgente e justo, pois qiie a sociedade tem 
obrigação de proteger os fracos, mas altende.se tambem ao que 
e Iiumanitario, patrioticu, polilico, visto qae se trata de preparar 
a sanidade, a força do futuro, em cuidados concedidos ao pre- 
sente. 

rAcceitar e proteger a invalide2 que a pobreza, os annos, os 
casos fortuilos nos trazem, e obrig430 dos governos; preparat-a 
para viveiro de exemplos e acrisolamento de santidades, fizeram-no 
e ainda hoje o fazem os fanatismos intransigenies de religiões 
indianas. Consentil-a entre nos sem coinbate equivaleria a de- 
cretal-a para as subsequentes gerações. Nenhum governo o pbde 
fazer, nenhuma sociedade cutla o phde  consentir.^ 

Traduzimos n'estas palavras o pensamento fundamental d'este 
projecto de decreto. 

A nossa mocidade, Senhor, carece de ser protegida efficazmeote 
para se robustecer. 

Tomando era mnsideraçfio o trabalho das mulheres e o esta- 
belechneiito.de creches perto das fabrims, o governo prepara o 
remedio na maternidade; mas, náo podendo impbr leis h familia, 
v& que a origem da sociedade civil foge h aqão de qualquer 
providencia, e transmitk, em deposito fielmente guardado, a 
mamla, herdada jh, de geração em geração. Os poderes do es- 
tado vão at8 onde podem ir. Niio deviissam o seio da familia onde 
se exercem ou decem exercer os cuidados da hygiene, physica 
e moral, dos menores; inas quando elles saem d'aquelle sanctua- 
rio, a auctoridade segue-os por toda a parte onde pbde estar, 
sem offender direitos individuaes, antcs para sua defeza Ibes 
assiste. 

Vossa Majestade conhece as mil causas que contribuem para 
exagerar os ti.abalhos corifiados a menores na intensidade d'esses 
trabalhos e na sua duração ou diuburnidade. 

Não somos contra a adopção do menor em quasi todas as es- 
pecies de trabalhos; B uma aprendizagem de que nasce quasi 
sempre uma inclinação e uma adaptação; mas B preciso poupar 
aquellas forças incipientes graduando-lhes o trabalho de modo 
que, em vez de tarefa deprimenle, sirva de gymnastica forlificante. 

A cubiça natural das emprezas deseja rios seus trabalhos o 
menor, porque elle 6 inslruiiiento docil e barato; e, tanto mais 
barato quanto mais produzir. Não pbde ao seu interesseiro alve- 
drio enlregar-se a creança, desprotegida. Os paes, sem fazermos 
injuria fi humanidade, os paes nem sempre medem as forças da 
creaaça que a natureza lhes manda proleger; nem sempre expe- 



rinientam conscienciosamente o poder B'aquelhs pequems braços 
ou a resistencia d'aquelles Iiombros, ainda mimosos; e não B 
exagero asseverar que muita vez o menor e menos poupado no 
trabalho familiar ou na oficina paterna do que na extratiha. O 
pae e pobre e e iisufruct~iarin dos sala[-ios de seu filho mewr. 
Isto exyilica, infelizrneiite, iriuita iniquidade. 

Assim o coniprehendern todas as nações que estendem rnã9 
protectora ao trabalho dou menores e das moiliores: - das que 
receberam da natureza as airgustas foocções da maternidade. 

Isto, mais ou menos imperCeitame11 te, acha Vossa Majestade 
traduzido n'este projecto de decrelo. 

Foi estudado por muitos competentes, no tempo jti dos nossos 
illustres antecessores, medicas, jurisperitos, engenheiros. ersta- 
distas, industriaes, opera rios, teem dado parecer sobre esta ma- 
teria. 

No fundo o seu voto B este. Algt~mas divergencias sobre horas 
de traballio, etn confronto com os anoos do menor e com a 
qualidade do mister, têem appnreçido n'essas consultas; questao 
na fbrma, não na esseiicia. Em nossa opini%o, Senhor, determinar, 
á priori, horas de irabalho, e seinpre uni arbitrio mais ou menos 
empyrico. SO um rnacliiiiista oii um sabedor de mechanica e um 
medico, examiriando cada inenor e os utensilios de que tem de 
servir-se, podem, e ainda assim temporariamente, aguardando e 
marcando novos e siiccessi~os exames, gradoar scienlifica e con- 
yieiiciosamerite as horas de cada trabalhador em cada trabalho. 
h por isso qoe esta protecção exige continuadas revisões nos 
artigos das respectivas leis, e essa necessidade vae n'este decreto 
expressamente reconhecida e respeitada. 

As oficinas, os mezes do anno, as temperaturas atmosphericas, 
a qnalitlade ou ebtado das materias primas, a maior ou menor 
perfeição dos apparelhos, offcreceni cada dia e cada hora modi- 
ficações qoe vão reflectir-se nos operarios. Umas vezes estas 
alterações vkem de c;iosas regiilarcs, outras de transtornos even- 
toaes; e por isso qiie a coridiçáo iiiuaiiavel d'estas leis reside na 
constancia e pernianencia da vigilancia. 

Esta rio coraqão patcriial rIe Vossa Miijeslade este decretamento 
por tanta vez recommendado ao governo; ahi fica, se Vossa 
Majestade o acceila. 

Uina das maiores difliculdades para a soa implantaçao no 
momerito actoal era a despem que esige; pois por muitos annos, 
queroodo ser modeslos os go~&~ios d'este paiz, não ba necessi- 
dade de aiigmentar com este serviço a despeza do estado. 

Yrincipaimeiile no qiie respeita a inspecções o pessoal das 



obras publicas pbde forriecer, sem augrnento de despem, funo- 
cionarios que bem se desempeobeu d'estas iucumbeiicias, para 
qiie teem a devida çooipelencia. 

Aqui vem altendida quanto possivel a eqoiparação dos trabalhos 
coin as forças do menor, respeitada's escala amuaria dos dez 
aos dezeseis arinos; aqui vem calcoladas as necessidades do 
tempo para descariço absoluto, e para frequeucia de esludo, aos 
menores; egualmeole o tempo riecessario para despander com os 
seos cuidados niaternaes, As molheres. 

Ve~n considerados, a exemplo do que Ise faz nos gaizes mais 
adiantados, os trabalhos oocluroos e os mineiros ou subterraneos, 
o qoe todo aliis tem dc ser especialmente regolamentado. 

Não ficaram esquecidas a creche, a escola, a hygiene, a vi- 
giaocia. E d'esta vigilaiicia, regulada corrio ka de ser, dimanarão 
todos os si~ccessivos aperfeiçoamentos de qoe i! susceptivel e sk  
serviço, e uma garanlia segura para fiiturus inqiieritos e para a 
regulatisaqão da estatis tica industrial. 

Atiendeu-se n'este assompto, quanto foi possivel, hs conclusões 
da conferencia internacional reonida em B e r h  em 3890. 

Tambeai a attenção de Vossa Majeslade encontrarti aqui o 
priucipio da responsabilidade dectiva nos desastres do trabalho. 
É um inicio, apenas, mas e desde jb rima pieomessa de que os 
cuidados legislativcis em favor do o erariado continuam. 

t! Secretaria d'estado dos oegocios as obras publicas, commercio 
e iiidustria, eu1 16 de abril de i8Oi. - AMonio Caadidu Hibciro 
& Coslcs- Aralonio E~nilio Comea'a de Sli Urandão - Auguuo Josd 
da Cunha - Thonuis AntoPago HiQeiro FwrPira. 

Decreto 

Usando da auctorisaçilo concedida ao governo pelo artigo 3 . O  
do decreto com força de lei de 40 de fevereiro de 1890, e visto 
o artigo 4." &a carta de lei de 7 de  agosto do mesmo anno: hei 
por bem decretar o seguiote: 

Admisião, horaa de trabalh'q e descansos 

Artigo 4.O Os menores e as mullieres, de qualquer nacionali. 



dada, sb poderão ser admittidos a trabalhar nos estabelecimentos 
industriaes parliculares, do estado ou das corporqbs  adminis- 
trativas e nas escolas profissionaes ou casas de beneficeneia onde 
se execiitem tra halhos iridustriaes, bem como. nas constmçúes 
civis e nos misteres de qoe trata o artigo !imo,- noa termos e se-. 
gundo as condiçnes expressas n'este decreto. 

imo Para os effeitos d'este decreto cunsideram-se estaM& 
mentos industriaes as minas e pedreiras, os eslaleiros e d w  
de coostrucção ou reparação de embarcações, as fabricas, officiaas, 
e casas ou Iogares de trabalho industrial de qualquer genem. 
Exceptuam-se as pequenas officinas, que não tenham caldeiras 
ou recipientes de vapor e em que se não Gzerem trabalhos inea- 
lubres ou perigosos, estabelecidas dentro da casa de habitaçso 
de qualquer mestre ou operario, quando o trabalho seja e z e  
cutado por este, sb ou com auxilio do seu mnsorte, das seus 
parentes em linha recla ou transversal atb ao terceiro grau, ou 
dos seus totelados, e o numero total de lodividuos assim empre- 
gados não exceda cinco. 

3 2 ." Para os effeilos d'este decreto, a expressão menor com- 
prehenderh sempre ambos os sexos, e abranger& os individuos 
do sexo mascolino até A edede de dezeseis aooos e os do sexo 
feminino ate A edade de vinte e um aonos completos. 

Art. 2.O A admissão dos menores nos estabelecimentos indus- 
triaes e nos trabalhos de cooslrucções civis rião podera verificar-se 
antes de completos doze annos de edade, salvo o disposto no 
# uoico d'este artigo. 

$ unico. PoderA verificar-se a admissão aos dez annos completos, 
nas industrias especialmente designadas nos regulameotos, para 
OS menores qoe: 

a) Soiiberem as disciplinas que mnstituem a instriicção M- 
maria elementar oii por certificado authentico provarem assi na 
frequencia em lima escola publica ou particular; 

!I 

6) Tivereni comyileição physica robiista; 
c) Forem empregados em misteres qoe n3o exijam esforços 

physicos, mais qoe os ordinarios. 
Art. 3 . O  Os nienores ale mnipletarem doze anoos não poderão 

trabalhar mais de seis horas em vinte e quatro, sendo o trabalho 
dividido por um descanso i mesma liora qire o dos adultos, e 
egual ao d'estes, mas nunca i~iferior a uma Iiora, n3o devendo 
nenhum menor trabalhar rnais de quatro horas seguidas. 

g uiiico. Os menores de mais de doze anoos não poderão 
trabalhar em cada vinte e quatro horas mais de dez, divididas 
por um ou dois descansos, h mesma hora que os doa adultos 



sguaes aos d'esteu, &as nunca inferiores a uma hora, nem 
tsabalhar consecutivarhente mais de cinm horas. 

brt. 4 . O  Os menores não poderão trabalhar aos domingos, nem 
mesmo na limpeza dos estabelecimentos industriaes. 

$ unico. Exceptuam-se os menores empregados nas officinas 
de fogo continuo; n'este caso a distribuição do trabalho deve 
ssr feita por forma que permitta n'esses dias um largo iniervallo 
da descanso, naoca inferior a seis horas seguidas. 

Art. 6.O Os menores, at8 doze annos completos, não poderão 
ser empregados como sotas ou conductores a cavallo de quaesquer 
vehiculos de serviço publico ou pai-ticular. Os menores attr deze- 
seis anaos completos ri30 poderão ser empregados em eirercicios 
gymnasticos ou acrobaticos, nos espectacuios publicas. 

CAPILULO 11 

Trabalho nocturno 

M. 6.' Con~idera~se 'trabalho nocturno o que for feito das 
nove horas da noib As cinco da manhã nos mezes de maio, junlio, 
jdho, agosto, setembro e outubro, e das oito da noite as seis 
tia manha nos outros rnezes do anno. 

Art ,  7 .O Os menores do sexo masciilitio atii doze annos com- 
pletos e os menores do sexo feminino de qualquer edade, náo 
poderão ser empregados, eiri caso algum, em traballios noctur- 
UOS. 
AI%. 8.' Os menores do sexo masculino de mais de doze annos 

sb poderão ser admittidos nos trahallios nocturnos : nas oficinas 
de fogo continuo, nas conrliçiks que o regularriento marcar; nos 
estabeledmentos expressamente designados no regulamento ; e 
em qualquer estabelecimento em que tiver havido interrupção de 
trabalho resultante de força maior, ou em que se tiver dado al- 
guma circumstancia imprevista, mas so temporariamente e para 
obviar os inconvenientes nascidos da referida interrupção ou cir- 
cumstancia. I 

3 unico. Entonde-se por oficinas de fogo contiiiuo as que exi- 
gem O emprego de fornos ou fornalhas que teem de funccionar 
sem interrupção, por causa da economia do fabrico ou das pro- 
priedades do producto. 

Art. 9.' Em qualquer das hjpotheses previstas no artigo 
antecedente, a duraq%o total do trabalho diuruo e nocturno do 



menor não poderi exceder dez horas em vinte e quatro, divididas 
por dois descansos pelo mcido estabclecido no 8 unico do ar- 
tigo 3.O 

'1 .O Se o menor tiver trabalho diurno e nocturno não pode14 
este ultimo exceder seis horas, divididas por um dekuliso de 
uma hora, pelo menos. 

$ 2 . O  Se o menor tiver so trabalho nocturno não poderh este 
exceder oito horas, divididas por uin descanso de uma hora, pelo 
menos. 

$ 3 . O  Nenhum menor sera empregado mais de tres noites se- 
guidas em trabalho nocturno, salvo o disposto no paragrapho se- 
guinte. 

i3 6 . O  Poderão trabalhar em cada auinzona doze noites os m e  
aores empregados nos esbabe~ecimeitos industriaes, em qris o 
trabalho nocturno for dividido por dois turnos que w revmm, 
comtanto que este trabalho o30 exceda em cada noibe: 

o) Tres horas, para os menores de que trata o 3 i.*; 
b) Tres e meia horas, para os menores de que lrata o $ 9." 

CAPITULO JII 

Trabalhos subterraneos 

Art. 30.' Nenhum menor do sexo masculino poder8 ser ad- 
mittido aos trabalhos subterraneos antes de completar q u a m e  
annos. E prohibida a admissão de menores do sexo feminino. 

Art. i 1.' NO regulamento determinar-se-ha quaes os trabalhos 
subterraneos em que os menores do sexo masculino de mais de 
quatorze annos podem ser empregados, assim como os instrn- 
mentos ou ferramentas iie poder30 manejar. 'd Art. 12.' Os meaores o sexo masculino de quatone a dezeseis 
annos aao poderão ser empregados em trabalhos sutiterraueos 
mais de seis horas em cada vinte e qualro, w m  descanso de 
ama hora, pelo menos. 

$ 4 . O  Os menores não poderão, em caso algum, ser eniprega- 
dos no tralialtio de rotaçiío dos veniiladnres rnais de duas Iioras 
em cada vinte e quatro, diilidiilas por um descanso de meia hora, 
pelo menos. 

3 2 . O  Os trabalhos snbterraneos poderão ser accumnlados com 
outros a superticie, covitanto que na sua totalidade nlo eitcadm 
dez horas em cada vintye quatro, com ou descansos marcados .no 



8 tmico do artigo 3.O, cantando-se cada hora de trabalho siibter- 
raneo como eqoivalerite a duas. 

h t .  33.O Os menores do sexo masculino de qoatorze a dezeseis 
annos não poderão ser empregados, em caso algum, em traba- 
lhos nocturnos snbkrraoeos. 

CAPITULO IV 

Hygiene e segurança 

Art. 14.O Os estabelecimetos de que trata esta lei devem estar 
sempre limpos, convenieiitemente veotitados e com as necessarias 
condições de salobridade e segurança. 

Art  Nenhum menor não vacinado serh admittido nos es- 
tabelecimentos industriaes. 

nnico. Deverão ser revachados em periodos não excedentes 
a sete annos. 

Art .  4Um0 Qaalqner menor que se desconfie af€ectado de doença 
epidernica ou de molestia contagiosa, dever4 immediatamente ser, 
pelo dir~ctor, patrão ou seu representante, mandado observar, e 
caso o facultativo declare a rnolostk transmissivel por infecção 
ou contagio, serh separado dos outros menores e dos demais ope- 
rados. 

$ unico. Quando se verifique em qualquer menor quc o trabaIbo 
que se Ihe destina gasta as suas forças ou de pualqoer modo 
obsta ao seli regular ilesenvolvimento, ser& retirado tempra- 
rimenle e não seri readmittido sem nova inspecção medica e 
mediante um certificado que ficara em poder do director ou pa- 
trão. 

Art. 1 7 . O  prohibida a admissão de menores nos trabalhos 
insalubres ou perigosos. 

S." S3o considerados insalubres oo perigosos: 
i O A manipulação on fabricação de materias explosivas ou de 

substancias inflammaveis; 
2.' A preparação ou distillaç5o de snbstancias corrosivas ou 

deleterias e as operações em qoe estas entrarem como elemento 
importante do fabrico; 

3.' A manipnlação do objectos ou substancias que produzam 
poeiras, as qnaes, pela aspiração ou absorpção cutanea, possam 
introduzir no organismo eleynntos que o deleriorem; 
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4.O A lubribção, limpeza o11 reparação de qnaesqner orgãos 
cin peças de rnactiinas em movimento; 

5.' Os trabalhos qu-e exijani esforço physico que exceda: 
ts) Para os menores de doze a qiiatorze annos: 40 kilogrammas 

de carga li cabeça o11 i s  costas, e o correspondente. sobre terreno 
horizontal, a 80 kilograrnmas de carga, mnprehendendo o vehi- 
culo; 

b) Para os menores de mais de quatorze annos: i5 kilogramrnas 
de carga 4 cabeça ou as costas, e o correspondente, sobre o 
terreno horizonlal, a 100 kilogrammas de carga, comprehendendo 
o vehiculo; 

6 . O  Os trabalhos que exijam esforços violentos, constana ou 
contrafeitos, que se fazem em condições perigosas para os me- 
nores. 

2.O O governo determinarh em regulamento os estabeleci- 
mentos industriaes, operaç6es e misteres em que o trabalho dos 
menores deva ser absolutamente prohihido. c aqaelles em que 
poderli ser consentido mediante certas condiçfies e limitações. 

Art. 18.' Nos estabelecimentos em que houver motores me- 
chanicos, serão resguardadas as rodas, engrenagens e quaesquer 
ontras peças perigosas, por modo qiie d'ellas não seja possivel 
a lapproxirnaçáo descuidada ou voluntaria N'aquelles em que 
houver poços, alçapões, escadas ou vazios similhantes, deverão 
estes ser resguardados por anteparos. 

Art. 1 9 . O  Em caso de accidente ou desasire que produza a 
incapacidade de trabalhar por mais de dois dias. devera, no praso 
de vinte e qnatro horas, o gerente ou proprietario do estabeleci- 
mento industrial em que elle se t i ~ e r  dado, participar o omrrido 
ao administrador do concelho e ao inspector. 

5 unico. O ministerio pnblico dever4 tambem, no praso de 
vinte e quatros,horas, a contar do conhecimnto de qualqner ac- 
cidente, prevenir do occorrido o inspector. 

121%. 20.O Aos directores e chefes incumbe velar pela rnorige- 
ração dos rnsnores dentro dos estabelecimentos industriaes. 

CAPITULO V 

Art. 21.' Cada uma das fabricas, em que trabalharem mais de 
ciamnta mulheres por dia, tera uma w&b com as accommodaq'bee 
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e condições hy gienicas que os regulamentos determinarem. A dis- 
tancia da cr&he fabrica não q r h  superior a 300 metros. 

3 unico. Diversas fabricas poderão estabelecer ou sustentar em 
commum uma w d c h  para os filbos das respectivas operarias, corn 
a condição ue a &h tenha a necessaria capacidade e que náo a disk mais e 300 metros de qualquer das mesmas fabricas. 

Art. 2 2 . O  A molher não serA admiltida a trabalhar nos esta- 
belecimeutos industriaes nas primeiras quatro semanas depois 
do parto. 

Art. 2 3 . O  A mãe podera ir á w&k amamentar o filho h hora e 
pela fbrrna determinada nos regolamentos. 

CAPITULO VI 

Ensino primario 

Art. 24.O OS menores sujeitos A obriga~ão legal do ensino pri- 
mario, admittidos em qualquer esiabelecimento industrial, conti- 
mar&, ai4 para ~ l l e s ' w r  essa obrigação, a frequentar alguma 
886011 publica ou particu1ar;pelo menos duas horas por dia. 

$ nnico. A frequeocia dos menores ser$, tanto nas escolas 
ubiicas, como particulares, dnrante o tempo livre do trabalho e P6 ra das horas de descanso. Para isso as boras de trabalho ser30 

sempre compativeis com as da escola. 
Art. 2 5 . O  A obrigação do ensino de que trata o artigo anteca- 

dente p0de ser cumprida em escola pertericente ao estabelecimeuto 
industrial. Diversos estabelecimeritos iodustriaes poderão estabe- 
lecer oit sustentar em commum uma escola para os menores 
n'ellei enipregados. 

1.O As escajas dos eslabelecimenbs industriaes podem ser 
mixtas. 

3 . O  As escolas dm estabelecimentos industriaes ficam para 
tiidos os effeieitos sujeitas a inspecção das aoetoridades escolares 
e ao mesmo regimen das escolas publicss. 

Art .  26.' Os professores as escolas primarias publicas ou ! particulares são obrigados a ar notas diarias ou semanaes e a 
certificar a data da matricula, a frequeocia e o resultado dos exa- 
mes dos menores, uma e outra cousa nos termos e pela fbrnia 
que for indicada nos regulamentos. Estas notas serão laoçadas pelo 
director ou chefe do estabelecimento no livro de registo de que 
trata o .$ 5 . O  do artigo 47." 



CAPITULO VI1 

Art. 27.O O administrador do concelho ou do bairro .do domi- 
cilio do menor dara gratuitamente, quando lhe for exigida, a# 
paes ou tutores d'este, uma caderneta indicando o nome, dami-, 
cilio, data e lagar do nascimento do menor. 

$ 1 . O  A caderneta s6 serA fornecida ao menor que apmsentar 
certidáo de edade, do registo parochiai ou civil, e mostrar havw 
sido vacinado. Se o menor for estrangeiro, a p w a a t a d  ittbtrdo 
legal do w u  nascimento. A certidão de que se trata w& isenta 
do imposto do sê110 e serA passada gratuitamente. 

$ 2 . O  Neobom menor poder4 ser recebido em qualquer trabalho 
industrial sem apresentar a caderneta de que trata este artigo. 

g 3.O A caderneta sstarfi em poder do menor ou de seus paes 
ou tutores. 

$ 4 . O  Os donos, chefes ou directores de officinas ou estabele- 
cimentos iodustriaes notarão na caderneta de cada menor a data 
da admissão e da saida nos respectivos estabelecimentos, bem 
como a natureza industrial d'estes. 

5.* Os directores ou chefes dos estabelecimentos industriaes 
terão um livro de registo onde inscreverão as indicaçí3es da ca- 
derneta de cada menor, mm dareza, sem rasnras, nem e&re- 
tinhas. 

Art. 28.' Quando algum dos inspectores verificar, em qualquer 
oaicioa ou estabelecimento industrial, a ezisteneia de um foco 
do infecção ou origem de insalubridade, ou a pratica de factos 
ou omissões contrarias i saode publica e particular ou A moral, 
avisar8 immediatamente e por escripto a aiictoridade competente, 
a Em de giie esta faça rlesapparccer taes inconveriientes e abosos, 
se para isso a lei não ltie der faciildade expressa e propria. 

5 1111ico. Para ciiriiprimento dos preceitos d'este artigo, o in- 
spector em visita a rlualqiier officina ou estabelecimento indostrial 
poderA fazer-se acompanliar pelo respectivo delegado ou sub- 
delegado de saude, por qiialquer outro agsnte de saude publica 
ou medico. 

Art. 2 9 . O  Qhaado algum dos inspectores jiilgar que algum me- 
cbanismo, apparelho, peça ou orgão de machina, cuba, cadinho 
ou bacia contendo liquido, metal em fusão, ou sidbantss, por 



falta de defcza o11 conveniente resguardo, pbde ser origem de 
perigo para os opcrarios menores ou maiores, intimara por es- 
cripto o responsavel do estabelecimento industrial ou da oficina, 
para qire este faça realisac dentro de certo praso as indicafaes, 
qiie lhe deverão ser feitas na mesma intirnação, a qual ser8 h- 
p d a  no livro de que trata o artigo 30." 

$ 4 .O Desde o dia immediato n Intimado responde por perdas 
e danioos, se não tomar as providencias necessarias para evitar 
o mal previsto. 

g 2 . O  No praso de dez dias, contados da data da intimaçao, 
poderá o intimado requerer ao inspector que o assnmpto seja 
submeltido a juizo arbilral, sendo n'este caso nomeados dois pe- 
ritos especialistas, um pelo intimada, uulro pelo inspector, os 
quaes no praso de qiiinze dias da data da nomeação proferirão 
o seu julgamento arbitral, ou declararão o seii desaccordo. No 
mesmo requerimento em que for pedido o juizo arbitral, devera 
o requerente indicar o nome, profissão e morada do perito es- 
colhido' por elle. 

$ 3.' Se entre os peritas não houver accordo, ser4 nomeado, 
nas mesmas condições, no praso de dez dias da communicaçáo 
d'este facto, um terceiro perito pelo juiz de direito da comarca 
em que for sitiiado o estabelecimento industrial ou officina ; os 
trss peritos proferirão o seu julgamento arbitral no praso de 
quinze dias da data da nomeação do iiltimo. Os prasos das di- 
la$ões não suspendem a responsabilidade do intimado se não lhe 
for favoravel o julgamento arbitral. 

4.' Sendo a decisão arbitral bvoravel ao intimado, ser8 con- 
siderada comu nutla a intimaçáo do inspector. 

$ 5 . O  Se não requerer o juizo arbitral em tempo competente, 
não indicar no requerimerilo o perito escolhido, o11 a decisáo ar- 
bitra] lhe for adversa, o intimado cumprira a iiitimação du iiispe- 
ctor, ou a se11 tença arbitral, se esta tiver modificado a intimação. 

f 6.O Para os effeitos d'este artigo considerar-se-hão apparelhos 
os andaimes, baileus e similhantes. 

Art. 3 0 . O  Nos estabelecimentos industriaes que empregarem, 
ou tenham empregado durante o anno, mais de dez operarios 
por dia, haver4 um livro de registo, que serh apresentado quando 
for exigido, nos termos d'este decreto e dos regulamentos re- 
spectivos, e'em que o inspector lançarfas observaqóes e preceitos 
qiie tiver por uteis e necessarios. 

3 1.' Para os eBitos d'este artigo sao contados os operarios 
som distincção de sexo nem de edade. 

$ 2 . O  Nos trabalhos nwtunios, subterraneos, insalubres e pe- 



rigosos, seri applicada a dispusiçio d'esle artigo sem limitqão de 
nuniero de operarios. 

Art. 31.' Os direclores o11 diefes tepão afixados nos estabele- 
cimentos industriaes e por fijiama bem visivel: 

a) Este decreto e respeelivos regulamentos; 
b) A s  taliellas do serviço e descanso dos menores; 
c) As peiialid3des correspondentes 9s contraven@es. 
5 unico. As tatiellas serão rubricadas pelo jnspector. 
Ar t .  32.O A declaração feita pelos chefes ou i.esponsaiieis de 

quaesquer estabelecimantos íridustriaes, de não admittirem me- 
nores n'estes, náo obsta a que aos mesmos eslabelecimenim 
sejam effecluadas as visilas e a iospecçáo de que trata oste 
clecrelo. 

CAPITULO VI11 

Art. 33.' Para os effeitos da inspecção nos estabelecimentos 
industriaes, escolas prlifissionaes ou casas de beaeficencia, não 
pertericeates ao estado, onde se executem ti.aliafbos industriaes, 
.liaver& -no moiiaente do reinu e ilhas adjacentes cinco circum- 
scripções industriaes, a saber: 

1 .a- Coastituida pelos dislrictos admiaistralivos de Braga, 
Bragaoça, Porto, Vianaa do Castello e ViUa ReaI, tendo a sède 
no Porto; 

- Constituida pelos dislrictos administrativos de Aveiro, 
Castel!~ Branco, Coimbra, Guarda e Vieu, tendo a sede em 
Coimbra ; 

- Constituida pelos districtos administrativos de Leiria, 
Lisboa, Portalegre e Sarilarem, tendo a sede em Lisboa; 

- Constiluida pelos dislrictos administrativos de Beja, Evora 
e Faro, tendo a sede em Beja; * 

- Conslituida pelos districtos administratiiros de Angra da 
Heroismo, Horta, Ponta Delgada e fiaclial, tendo a sede em 
Ponta Delgada. 

$ 1." governo po4erA modificar as circumscripções ou mudar 
a respectiva séde, qwndo as necessidades do serviço o recla- 
marem. 

$ 2.O A inspecçáo h s  estabelecimentos industriaes, casas de 



benehcencia e escolas profissioaaes do estado ser8 eiercida pela 
pessoal do respectivo ministerio a qnem.sitni1hante serviço estiver 
ou vier a ser incumbido. 

Art. 3 4 . O  Em cada circumscripção haver8 um inspector indus- 
trial nomeado pelo governo de entre os engenheiros de obras 
publicas. O impeclor residira na skde da rsspecliva circum- 
scripc;ão. 

$ i.O Esta commissão ser4 considerada, para todos os effeitos, 
como commissão normal do corpo de engenheiros de obras pu- 
blicas, em qnalqiier elasse. 

3 2 . O  Os engertheiros do mrliu de obras publicas que servirem 
de inspectores industriaes, receberão alem do seu vencimento 
de categoria, a gratjficafão rnaxima correspondente A sua classe. 

Q\ 3.O A cada um dos i~ispectores, qirando sair em serviço a 
mais de i0 kilornetros da sua residencia oficial, seri abonada, 
alem do subsidio de marcha, a quda de custo correspondeale ;i 
sua classe; não podendo este abouo exceder cetito e oiteiita dias 
em cada anno. 

5 h." As viagens a Lisboa, por ordem superior e por motivo 
de serviço, não são compreheadidas no limite marcado no 8 3.' 

8 . O  Poderi ser abonada a cada um dos inspectores, para 
despezas de ex ediente, a verba que for indispensavel, nunca 
excehote a 7 a! 000 réis annuaes. 

Art. 3 5 . O  As funqóes de inspector industrial são incompatireis 
com qualquer emprego no cornmeicio ou na industria particular, 
e. não podem ser accumiiladas com qualquer outra commissão 
ou funqilo publica. 

8 uniw. Os inspectores induslriaes poderão ser transferidos 
pelo governo de umas para outras circumscripções sempre que 
as conveniencias do serviço o aconselharem. 

Art. 56.' Compete aos inspectores indastriaes : 
i.' Fazcr uma visita annual oi'dinaria e as visitas extraordinarias 

que as necessidades do serviço reclamarem ou que a diregão 
geral do commercio e industria ordenar, a todos os estabeleci- 
rnanlos industriaes, escalas profissioaaes e , w a s  de beneficencia 
onde se executem trabalhos iadustriaes-pertenceates a parti- 
culares ou As corporações 'adminislrativas; 

2 . O  Levantar em duplicado autos das coritravenções ds dispo- 
sições d'este decreto, enviando immediatamente um exeniptar 
ao ministerio pnblico e ontro A direq.0 geral do commercio e 
industria; 

3.' Exarar no livro a que se refere artigo 30.O as ohserva@es 
que a sua visita ihes suggerir, indica t? do as providencias a adoptar 



nos estabelecimentos, para a melhor hygime e sepreiqa dos 
rnonores ; 

6: Rubricar as tatiellis de servi~o e descanso dos m e w e s ;  
8 . O  Verificar se liouve ou náo força maior sempre que tenha 

occorrido a interrupção do traballio a que se refere o artigo 8 . O ;  
6 . O  Syndicar das causas dos sinistros que se derem nos esta- 

belecirncntos industriaes, apurando a responsabilidade dos que 
dirigirern os traballios e pa rticiliando o occorrido ao ministerid 
publico, se para isso liouver inotivo; 

7 . O  Exercer a vigilancia sanitaria para a permaaencia dos 
menores nos estabelecimentos iiidustriaes; 

81  Elaborar relaiorios annua-cs licerca do serviço da i n s p ~ 8 9  
dos estabelecimeritos induslriaes e situação dos menores n ' e h  
empregados, que serão rernettidos i1 direcção geral do eommreio 
e industria a tk  ao dia 4 de março de cada anno, iodieanrto a l h  
das oiitras informações : 

a) Os esiabelecimeatos industriaes existentes na respectiva 
circurriscripção, classificados pela fbrma que for dekminada; 

b) O numero de menores com exercicio nos mesmos estabele- 
cimentos e siia distribuição por profissões, sexos e edades; 

c) Os salarios correspoadeutes As profissões, sexos e edades 
dos menores ; 

dj O niimero de participaçfies mandadas para juizo e de recla- 
mações de patrões e meiiores ou pessoas que os representem; 

e)  OS sinistros ocorridos, suas causas e medidas imadas; 
9 . O  Cmperar nos inqueritos industriries e preparar elemeritos 

para a estatistica industrial, pela fbrrna que e direaão geral &I 
commercio e industria determinar ; 

10." Desempenhar qualquer trabalho que lhes e j a  deteminatio 
pela direcção geral do commercio e industria, tendente ã veriíbm 
o estado, cuiit1ir;ões e necessidades das induslrias do paiz, e a 
situação dos i-espectivos operarios, ou a estudar o modo de pro- 
mover o desenvolviruetito d'essas iriduslrias ou de melhorar as 
condições sociaes das classes tralialhàdoras. 

5 1 . O  Os inspectores in9striaes estão, para lodos os effeitos, 
imrnediatamerite subordiiiados ao direclor geral do commercio e 
industria, com quem se correspondem e do qual recebem as or- 
dens relativas ao seu serviço, nos terrnos do artigo 48." da or- 
ganisação approvada por decreto de 28 de jutho de 4886. 

5 27 Ao inspector industrial, cujo relatorio for coasiderado 
maís graduado, poderh o governo caiiceder um premio de 1W000 
reis. 

~ r t .  37.O Em seriliço de inspecção poderi o inspector, quando 
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circumstancias excepcioaalrnente graves o reclamarem, tomar as 
provideiicias extt'aordinarias exigidas peb bem du serviço, daudo 
iaimediatamente conta a direcçao geral do commercio e indus- 
tria. 

CAPITULO IX 

Commissões districtaes 

Art. 38.O Poderi ser creada pelo governo em cada dislriclo 
admiaistralivo uma camrns'ssãci indissiriul, para auxiliar o serviço 
dos inspectores, communicarido a estes e h direci;ão geral do 
commercio e industria as irregulaihidades que nolar, e relalando 
aonualmente o modo por que for executado este decreto. 

$ 1 . O  As eommissssõ~~ kdustliaes serão compostas de tres mem- 
bros, que poderão ser retribuidos pela junta era1 do districto. l 2 . O  A nomeação d'estas commissões 6 a competeacia do 
governo e terl jogar de dois em dois aanos sobre proposta em 
lista triplice da junta geral dorespectivo dislrido; Iara parte de 
cada commissão um medico, sempre qiie seja possivel. 

8 3.3 As cornmiss~es iadustriaes poderão ser chamadas a co- 
operar nos inqueritos industriaes, pela fbrrna que o governo 
terminar. 

Art 38.O A commissão pode& de accordo com o inspector, 
visitar os estabelecime~~tos industriaes não pertenceutes ao estado, 
fazendo-se acompanhar dos medicos e peritos que julgar eonve- 
nienttlt 

5 unico. As despeaas da commissão industrial serão abonadas 
pelo cofre da junta geral do districto. 

Do comelho ati$erior do commercio e industrla 

Art. 40.' Compete ao conselho superior do cornrnercio e in- 
dustria, alem do que preceituam os artigos 1 . O  e 2." do decreto 
de 3 de fevereiro de 1887 8 nos termos dos mesmos artigos: 

1 . O  Vigiar pela nniforme applicação d'este decreto, e tomar 
conhecimerito dos aggravos feitos aos iadustriaes pelos inspecto- 
r a ;  



2.' Pro or ao gouerno tudo o que julgar necmario para a 
execução !i 'este decreto; 

3.' Apreciar e graduar os Velatorios dos inspectores; 
4 .O Apresentar annualmente ao governo, ate 1 de julho de cada 

amo, um relatorio sobre o estado do semiça dos inspectms; 
5: Propor as  bases para a organisação da estatistica indnstrial. 
5 4.O Quando circumstancias ehcepcionaes o reclamarem, p- 

derl o ministro ordenar que o director geral do commemio a 
industria, ou algum dos vogaes do conselho superior do com me^ 
cio e industria, seja encarregado de visitar extraordinariament8 
um oii mais estabelecimentos iudustriaes. Ao vogal escolbidq a14 
abonada n'este caso, alem do transporte em caminho dè ferro, 
por mar, ou em estrada ordinaria, a ajuda de custo de 31(r000 r& 
diarios. 

$ 2." O relatorio annual do conselho ser4 publicado w 
documentos necessarios para a sua elucidação. 

$ 3." Para as despeaas de expediente do moselho superior do 
commercio e indnstria, resultantes d'este decreto, serli inscripta 
am~ialmente no orçamento da despeza a quantia de 60MM30 
rbis. 

Penalidadeg 

Art. 4 1 . O  Os inspectores, os vogaes da commissão distiictab e 
os membros do wnselho su erior do commercio e induskia, nb B divulgarão os segredos in ustria2s qne porventura venham a 
conhecer no exercicio do seu cargo, sob pena de demisslío 8 de 
responderem criminalmente nos termos do wdigo penal, e civil- 
mente por perdas e damiios. 

Art. 42."Mirector, patráo ou seti representante, que admit- 
tir na indiistria menores Cbra das condições d'este decreto, ser8 
punido com a multa de 103%000 a 306000 reis por cada menor 
que tenha admittido. 

g I P  O ãimctor. patrão ou seu representante, que infringir 
as outras disposições d'este decreta ou dos seus regulamentos, 
seca punido com a mulla de id000 a 'EM000 r6is por cada mn- 
travençáo, conforme a gravidade das circurnstancias. 
5 2 . O  Serl punido com a multa do paragrapbo anterior o dire- 

ctor, patrão, ou'seu representante, que : 
a) Não cumprir os preceitos do inspector exarados no livro 

m 
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db regislo a que se refere o artigo 30a0, owmandados ali exarar 
por oficio, quando não lenha rsmrr ido no praso competente para 
o juizo arbitral ; 

b) Não cumprir em tempo devido a sentença arbitral; 
Se da falta de enmprimento dos receilos do inspector, ou da S sentença, resultar a impossibilidã e de trabalhar para algum 

menor, este continuara a receber do estabelecimento industrial 
o salario pelo tempo que durar a Impossibilidade. 

Art. 43.' No caso de reincidencia, verificada nos termos do co- 
digo penal, as multas serão de valor duplo do determinado no 
artigo 42.O 

unico. O juiz poderi aggravar a pena, no caso de reinciden- 
cia, ordmando que seja publicada, i custa do reincidente a sen- 
tença condemnatoria em aiguns dos jornaes mais lidos, e que 
seja tambem afixada no estabelecirriento e em logar bem publico. 

Art. 4 4 . O  Os directores, patrões ou seus representantes, serão 
admittidos a provar judicialmente que a iafracç30 resultou de 
erro nos attestados ou nas cadernetas, por conterem falsas indi- 
W e s .  N'este caso serão isentos de pena; mas os hlsarios e os 
cumpli~s serão punidos nos termos de codigo penal. 

Art. 45.P Os directores, p a t a s  ou seus representantes, que 
USO franqueafem os seus estabelecimentos as visitas e i i n s p e ~ ã o  
de que trata este decreto, ou se oppoaerem ao disposto nos ar- 
tigos antecedenhs, seráo antoadò's e processados como desobe- 
dientes aos mandados da auctaridade publica. 

Art. Os professores, que não cumprirem o disposto no 
artigo S;6.O, serão punidos com a multa de 68000 a 2M000 r&, 
ou com a deducção correspondente nos seus ordenados. 
81%. 4 7 . O  Se o menor não apresentar com regularidade a sua 

caderneta, ou d'ella constar w e  fallou muitas vezes i1 escola, 
sem motivo jasliflcado, o patrão poder4 ser obrigado a pagar 
por elle, descontando-Ihe no ordenado ou na feria, as multas 
estabelecidas pela .carta de lei de B de maio de 1878 ou pela 
legidação que no fntnro a snbstitnir. N'esse caso o patrão ou 
menor pcderão dar prova em contrario. 

AI%. 48.O A 16rm-a do prmesso para as contravenções d'este 
decreto serd a seguida nas contravenções de posturas municipaes; 
as multas assim impostas, e as respeclivas custas judiciaes, seráo 
cobradas executivamente, serviado o estabelecimento de garantia. 

Art. 49.' As contravençfks prescrevem nos termos do codigo 
penal. 
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CAPITULO XII 

Disposições geraas e tranailorias 

Art. 50.O As disposições d'este decreto comprehendem os 
menores admittidos como aprendizes, na parte que Iheo for ap- 
plicavel. 

# unico. Os menores encontrados nos estabelecimentos indue- 
triaes, serão conuideraàos como empregados n'elles, silvo pmva 
em contrario. 

brt. 81.' O governo regular4 em diploma especial o modo 
como dever& ser feito o mrviça de inspw3o e vigilartcia para 
segurança dos operarios maiores e menores nos trabalhos de 
construc@es civis. 

Art. 5 2 . O  O producto das multas comminadas n'errte decreto 
ser8 entregue 4 caixa de reformas, de que trata o decreto n." 2 
de 17 de julho de 1886, e constituir8 receita da mesma caixa 

ArL. 53.O O governo, ouvido o conselho superior do commercio 
e industria, publicara os regulamentos necessarios para a eaecuçáo 
d'este decreto, devendo considerar-se como nm maximo o esla- 
belecido no # 3.O do artigo 9 . O  e nas alineas a e b d n.O 5.' 
3 1 .O do artigo i 7.O; ficando o governo aucbrisado, con ! orme as 
circumstancias, a diminuir o numero de noites seguidas de tra- 
balho nocturno, ou os pesos que os menores podem transporbr. 

Art. 5 1 . O  Os menores existente8 nos estabeteeimentos indus- 
triaes ao tempo em que for posto em execup%o e s b  decreto, 
n'elles poderão continuar, qualqne~ que seja a sua edade, com- 
tanto que se observein as outras disposições, na parte que lhes 
for applicavel. 

Art. 55.' Pelo ministerio das obras publicas, commercio e in- 
àustria e direcção gerat do cammercio e indwtria serA publicado 
periodica e regularmente um Boktim em que serão transcriptos 
os dados estatisliws, relatorios, infomaçães e quaesquer docu- 
mentos, que convenha divulgar, relativos tanto aos assumptos a 
que se refere este decreto como a quaesquer oulros da cumpetenzia 
da mesma direcçáo gerat. 

Art. 5ka Durante os tres primeiros annos da execução d'aW 
dec reto poder8 ogoverno - se as circumstancias espeeiaes de 
determinadas industrias o tornarem indispensavel, e ouvido pre- 
viamente o conselho snperior do commercio 0 indnstria - aucto- 



risar, por tempo certo, não exmdente Aquelle praso, que os 
menores de mais de doze amos empregados n'essas industrias 
trabalhem durante um numero de horas superior ao maximo 
estabelecido no unico do artigo 3 . O  e no artigo 9." corntanto 
que o total das horas de trabalho de cada menor não exceda, em 
caso algnm, sessenta horas em cada semana. 

$$ unico. A auctorisação de que se trata seri dada em decreto 
real publicado no Diario gooe~roo e poder8 ser revogada. 

Art. 5 7 . O  O governo por8 este decreto em vigor successiva- 
mente nos diversos àisbriclos administrativos, pelo modo e na 
epocha que parecer mais conveniente, devendo, porkm, o mesmo 
decreto estar em completa execução no wntinente do reino e nas 
ilhas adjacentes no praso de dois amos cantados da respectiva 
data. 

Art. 58.Vassados quatro amos contados da data d'este de- 
creto o governo, ouvido o conselho superior do commercio e 
industria, poder4 fazer a revisão das disposiçóes contidas no 
mesmo decreto q modifical-as segundo a experiencia houver 
aconselhado. 

Art. 19.' Do essoal qne ficou addido aos qaadros da 3scali- 
sação dos camin os de ferro explorados or companhias, poderil P o governo emlher  os empregãdm que orem necessarios para 
servirem As ordens dos inspectores durante o periodo de orga- 
nisaçiío e installação do novo serviço. 

Art. g0.O O governo, ouvido o conselho superior do commercio 
e industria, publicara os regulamentos necessarios para a execu- 
ção d'este decreto. 

Art. 64.' Fica revogada toda a legislação em contrario. 
Os ministros e secretarios d'estado dos negacios do reino, da 

justiça, da fazenda. das obras publicas, eommercio e industria, 
0 da instru~ãopublica e bellas artes, assim o tenham entendido 
e façam ezrecntar. Paço, em i 6  de abril de 1891. - REI - Awo- 
miri Caladido Ribeivo da Costa - Aamio Emilio Cmeia de S6 
B r e  - A q W o  J& da Cunha - T m  Aramio Ribeiro Fw- 
m'ra. '(R. h G., n . O  88, db 92 de abra de 489i). 





ADDIG~O i." 

(A portaria de 13 de a g o d  de 4867, a paginas 1.) 

DOM LUU, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algar- 
'ves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as 
c8rtes geraes decretaram e nbs queramos a lei seguinte: 

TITULO I 

Dctri oon~ervatorias do registo hypotheoado, 
nomeaq&o e qualidades dos respectfvo~ oonsemadores 

~ r t i g o  i.* & estabelecido em todo o reino e ilhas adjacentes 
um registo de hypotbecas, direitos e encargos prediaes em con- 
formidade com as disposifies da presente lei. 

unico. Os funccionarios encarregados do registo denominar- 
se- bão conservador es. 

Art. 3." Os administradores de concelho serão interinamente 
encarregados do registo hypothecario. 

5 unícu. Dois amos depois da execução da presente lei, nas 
localidades em que o rendimento das conservatorias for superior 
a hOO&W rbis de emolumentos, poder8 o governo ir creando 
successivaniente logares de conservadores privati~os. 

Art. 3.' Havera um conservador privativo em cada um dos 
districtos criminaes em que se dividem as comarcas indiciaes de 
Lisboa e Porto. 



Art. 4 . O  Cada uma das conservatorias a que se refere o artigo 
antecedente comprehenderd as freguezias que constituem cada 
um dos mencionados districtos eriminaes, pela forma seguinte: 

A primeira conservatoria de Lisboa ser8 composta de todas as 
freguezias que constituena o primeiro districto criminal, tanto na 
cidade como no termo. O mesmo pelo qne respeita a segunda e 
terceira conservatorias em relaqlío ao segundo e terceiro diski- 
ctos. 

No Porto o districto da primeira conservatoria correspondera 
ao primeiro districto criminal, e o da segunda carrespondera ao 
segundo districto, compondo-se das respectivas freguezias, assim 
na cidade como no termo. 

Ar&. 6.' Serão consideradas conservatorias de primeira ordem 
aqnellas cujo serviço for desempenhado por um conservador pri- 
vativo. 

unico. Todas as outras serão consideradas conservatonas de 
segunda ordem. 

Art. 6 . O  Em cada uma das conservatorias de Lisboa e Porto ha- 
verh, alem de um conservador privativo, um ajudante do.mesmo, 
e os empregados subaiternos que forem newssarios para o sep 
eipdsdierab, comtanto qne n8o excedam o numero de dois. 

bst. 7.* Os Iogares de conservador privativo, e os de seus 
respeet iv~ ajndmtes, serão providos, pelo ministerio da justiça, 
em bachareis formados em direito, por meio de concurso, na 
fbma e ternios que serão designados em decreto especial. 

ârt. 8.' Os conservadores privativos, seus ajudantes e ama- 
nuenses vencerão os ordenados constantes da labella n.O 4 .  

Art.  9.O Nas conservalonas de segunda ordem serão os admi- 
nistradores de concelho, no desempenho das furicções a ellas 
inherentes, auxiliados pelos seus escrivães e mais empregados 
snbalternos que forem necessarios. 

Art. 4 0 . O  Os empregados subalternos das diversas conserva- 
torias, de qualquer ordem que sejam, serão sempre da privativa 
escolba e nomeação do respectivo conservador, e considerados 
como propbstos d'elle a todos os respeitos. 

9 uni#. Os conservadores de segunda ordem respondem pelos 
seus escrivães como pelos ontros empregados subalternos. 



CAPITULO I 

Das fianças dos conservadores 

Art. 4 i . O  Os conservadores privativos e seus ajudantes, ante8 
de entrarem no exercicio de suas attribuições, prestarão uma- 
fiança idonea cujo valor sera designado no decreto regulamentar 
da presente lei. 

Art. i 2 . O  A fiança de que trata o artigo antecedente poderh 
ser substituida por deposito em dinheiro on titnlos de divida h- 
dada, copo ser8 declarado no decreto regalamentar, a bem assim 
pela hypolheca, de bens do proprio conservador de valor corres- 
pondente ao da fiança. 

Art. 13." Os consemadores de segrinda ordem são tambern 
obrigados a preslar alguma das cauções estabelecidas nos arti- 
gos i i.* e 49." 

$ unico. Não podendo porem prestar nenhuma d'ellas, serão 
obrigados a entrar com a quarta parle dos emolumentos que Ihes 
pertençam na caixa do deposito geral ou em algum banco aucbo- 
risado pelo governo, ate que preencham a somma rnarcada nos 
regulamen toe. 

Art. 14.' A fiança de que trata o artigo 4 i . O  pbde compre- 
bender um ou dois fiadores, responsabilisando-se cada um d'elles 
por uma parte do valor em que for arbitrada a fiança. 

5 uniw. O fiador ou fiadores são obrigados a hypothecar bens 
correspondentes ao valor da 6anp  ue tomarem solire si, nos 
termos e pela fbrma que ser8 declara ! a no decreto regalamentar. 

CAPITULO I1 

Da responsabilidade dos conservadores e seus ajudantes 

Art. 15.' Os conservadores privativos são responsaveis pela 
indemnisação dos prejuizos que, causarem no exercicio de suas 
attribnições, ou seja A fazenda nacional ou aos particulares, 0 isto 
at4 onde chegar o valor da fiança ou do deposito que tiverem 
feito. 

Art. i6.O Quando o valor da fiança ou do deposito não for sa- 



cieot@ para satisfazer a imporiancia dos rejuizos que os conser- P vadores tenham sido condemnados a iratis azer, serão responsaveis 
os seus bens, livres ao tempo da condemnação, pelo pagamento 
dos referidos prejuizos. 

Art. 1 7 . O  Os conservadores, que forem ao mesmo tempo admi- 
nistradores de concelho, serão tambem responsaveis polos pre- 
juizos que cansarem no exercicio de suas attribuições como con- 
servadores, tudo na conformidade do artigo antecedente. 

Art. 1 8 . O  A mesma responsabilidade a que ficam sujeitos os 
conservadores de que trata o artigo antecedente terão os ajudantes 
dos conservadores privativos pelos prejuizos que causarem quando 
exererem as attribaições d'eites, ou mesmo no exercicio das suas 
pmprias, se forem corno taes condemnados a indemnisar a fazenda 
nacional ou os particulares. 

CAPITULO 111 

mo- r R ' " ,ae$iittspens80 e demissão dos conservadores 
8 imo ajndanleii' c rrliEaii iwherentas ao cargo 

W 1s." Tanto os conservadores das cidades de Lisboa e Porto 
m o  aqnelles qiie remirem fun@es administrativas, e b m  assim 
as reapedrrõs ajudantes, podem ser suspensos ou demittidus 
pelo governo, quando cornmetterem faltas que possam dar motivo 
a esse procedimento, e que serão determinadas no respectivo 
reguIamento. 

Art. 20: Se os conservadores que houverem de ser suspensos 
ou demittidos forem ao mesmo tempo administradores de con- 
celho, a suspensão ou demissiío das funcçnes administrativas 
comprebende a suspensão oir demissão das fnnmes inberentes 
A conservatoria, e a snepensáo ou demissão d'estas, peIo minis- 
t e h  da jnstiça, comprehende tambarn as administrativas. 

drt. 2 i . O  Quando p q  qualquer motivo cessarem as funcções 
do cunsemdar, nem fica por esse facto extincta a obrigação do 
fiador ou fiadores, nem se farA IÒgo a entrada du deposito, se 
o houver. Uma ou ontra tousa ter8 sb Jogar depois de ter de- 
corrido um anno, a contar do di! em que se annunciar na folha 
official do governo que cessaram as funqões do umservador. 

No caso porkm de se baver dednzido alguma reclamação contra 
dle, sb depois de ser a mesma decidida e julgada se haver4 por 
extincta a fiança ou se farb a entrega do deposito. 
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Art. 22.O Os conservadores, tanto nas certidas que pa-saram, 
como nas decIara~5e's escriptas que assiparem, relativas a obje- 
ctos de sua competencia, serão considerados como IM officiaes 
que segundo a lei teem fe publica em juizo. 

Brt. 23." Aos conservadores pertena 'a guarda e conservipF%o, 
em boa ordem e recato, de todos os livros e demais documentos 
pertencentes A sua respectiva conervatoria. 

drt. 24.' OS ajudantes dos conservadores privativos fazem as 
vezes d'estes duraate os seus impedimentos temporarios s QS 
auxiliam em tudo o que pertencer ao serviço da conservatoria. 

$ unico. Os mencionados ajudantes terão f& pnblica em jnim 
em relação a todos os actos que practiarem como substitutos do 
conservador- 

Art. 2 S . O  Nos concelhos onde o conservador remir attribuiçPes 
administrativas sar i  substituido dnrante os seus impedimenios 
temporarios pela mesma pessoa que deva snbstibuil-o quanto As 
de mais func~ões que Iha compete exercer. 

Art. 28.O Os conservadores do registo hgpothecario, tanto os 
privativos como todos os outros, são subordinados ao conselheiro 
procurador geral da corba, e immedia tamente aos prociiradores 
regios das respecti~as relações. Por via d'estes magistrados m e -  
berio as ordens do governo relativas ao exercicio de mas  fun- 
cções. 

Art. 27.' Os conservadores privativos e seus ajudantes, que 
nos termos da legislação em vigor ao tempo da sua nomeação, 
tiverem as IiabilitaçWs necessarias parat serem nomeados dele- 
gados do procurador regio, serao umsiderados como candidatos 
legaes i magistratura judicial. 

unico, Os conservadores e sens ajudantes poderao ser trans- 
feridos por conveniencia &O serviço, de m a s  para nutras cap. 
servatorias, nos termos em que o podem ser os delegados do 
procurador regio. 

Art. 2 8 . O  Quando a transferencia de que ' M a  o artigo aate- 
cedente for de  algum conservador privativo, ser4 livremente 
decretada pelo ministerio da justiça. Se porkrn o conservador 
transferido for ao mesmo tempo administrador do concelho, a 
transferencia serA decretada pelos minis~erios do reino e de jus- 
tiça. 

Art. 1 9 . O  Em todo o caso em que se der transferencia de algum 
conservador privativo, o governo determinar4 o que uinvier com 
relação B fie ou deposito, a fim de que haja augmento ou diml- 
nnição, - .  m f o r m e  a importancia da nova conservatoria para que 



Art. 30.' O conservador q ~ 0  de novo entrar no exercicio de 
alguma conservatoria, ou seja por ttansferencia ou por novo des- 
pacho, não e obrigado a conservar os empregados subalternos 
que ali existirem, podendo escolher e nomear outros de novo, 
pelos quaes respondera como propostos seus, nos termos do ar- 
tigo 10.' 

fj unico. O mesmo se observar& pelo que respeita aos empre- 
gados siibalbroos das conservatorias, onde o conservador ê. ao 
mesmo tempo administrador do coricelho. 

CAPITULO IV 

Doa emolumentos que se h30 de pagar nas conservatoria8 

Art. 31." Pelo registo predial que se fizer nos termos da pre- 
sente lei e pelos demais actos da competencia das conservatorias, 
se hão de pagar os emolumentos constantes da tabella n.O 9, os 
quaes serão satisfeitos sempre pela pessoa que exigir o compe- 
tente diploma on acto que o conservador deva praticar, salvo o 
seu direito.pai-a haver do interessado a qnaotia que por elle pagou. 

Ar&. 33.' Os emolnmentos de que trata o artigo anLecedente 
serão escripturados e arrecadados pela fbrma qire ser8 indicada 
no decreto regulamentar. 

5 1 . O  Os emolumenlos percebidos nas conservatorias de segunda 
ordem, dednzidapl as despezas de expediente e as que honver a 
fazer com os empregados subalternos, serão divididos entre os 
administradores de concalho e seus escrivzes, conforme o regii- 
lamento. 

9 . O  Nas conservatorias de primeira orded os emo111menios 
entrarão para o cofre do estado, com escriptaração especial. 

3.' Fica o oveirno auctorisado a rever as tabellau, dando 
eonta ás d r t e s  f o aso que fizer d'esta auctorisação 14). 

Vejam-se, a a 'nas 198 e i32 reata collecç'ao, a tabella annexa ao 
I F ~ U I ~ I ~ B ~ I O  de 4 $B abril de L870 e a lei de I de abril de L873. 

(Ndo do editor.) 
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TITULO 11 

Do registo em geral 

Art. 33.O Estão sujeitoa ao registu: 
1." O dominio ou propriedade; 
2 . O  As hypotheeas; 
3 . O  Os onns reaes; 

1 . O  As a m e s  reaes sobre imrnoveis e as sentenças que n'ellas 
se proferirem, tendo passado em julgado; 

8 . O  As transmissões de propriedade immovel, por titulo gra- 
tuito ou oneroso; 

6 . O  A posse devidamente cornprovadã; 
7.' O privilegio immobiliario a giie se refere o artigo 88.". n.O 2." 
Art. 3 4 . O  O registo seri feito na conservatoria em cujo districto 

estiver situado o predio a que se refere e não em outra, sob pena 
de nullidade. 

8 unico. Se o predio for situado em territorio de mais de um 
concelho, o registo será feito em cada uma das consewatoriae 
respectivas. 

Art. 35 O A cada um dos predios pela primeira vez snbmeklidos 
ao registo se destinara uma ou mais folhas do livro competente 
para a designação e descripção predial debaixo de numero de 
ordem seguido. A iuscrip~ão do titulo e bdas as inscripções su- 
pervenientes seráo lançadas debaixo de outro numero de ordem 
correlativo ao res ectivo espaço em branco da mesma folha ou 
folhas, como sera esenvolvido nos regulamentos para a execuçáo 
d'esta lei. 

S 
$ anico. Quando pelo mesmo titulo forem hypothecados, me- 

rados ou transrnittidos diversos predios, se fara a mr7espeadente 
inscripção sobre cada um d'elles com indicac30 a margPlm das 
namema de ordem dos demais predios wmprebendidm no ti- 
tulo. 

Art. 3 6 . O  Os bitulos e direitos que, nos termo$ da presenta, 



ficam sujeitos ao registo sb poderp ser invocados em juizo. Os 
seus efieitos para com terwiros começam desde o registo. 

$ unico Exceptua-se d'esta regra a transmissão da propriedade 
immovel, qnando seja indeterminada. 

Art. 37.' Os titulos e quaesquer documentos registadoe ao 
tempo da publicação d'esta lei contiuuarão a produzir os seus 
effaitos juridicos, em concorrencia com quaesquer outros, por 
tempo de um anno, a contar desde a referida publicação, sendo 
d'ahi por diante reguiados conforme a legislação a esse tempo 
em vigor. 

Art. 3 8 . O  A posse náo pderA ser invocada em juizo para prova 
da propriedade, em quanto se não mostrar registada ; mas depois 
de registada o seu começo para todos os effeitos legaes dever& 
ser contado segundo as disposições da legislação civil. 

5 unico. Para as aqóes meramente possessorias não ser8 rie- 
cessaria certidso de registo da posse. 

Art. 3 9 . O  A inscripção no registo de um titulo translativo da 
propriedade, sem condição suspensiva, importa a acquisiçao da 
posse e a transmissão d'ella para a pessoa a favor de quem foi 
feita, sem dependencia de alguma outra formalidade. 

kt.- 40.' Sendo requerida a entrega e posse judicial de im- 
.mbveis, em caso nenhum poderA dar-se, sob pena de nullidade, 
sem que teuha precedido o registo do acto juridico em que se 
funda. 

Art. 4 1 . O  Não sera reconhecida em juizo a posse dos bens com- 
prehendidos no n.O S.* do artigo 33.O, sem que a transmissão se 
ache registada. 

Art. 42." Os registos serão feilos lia folha do livro competente 
A medida que forem requeridos, conforme o artigo 38." d'esta 
lei. 

$ 1  P A prioridade das inscripc;ões segundo o seu numero de or- 
dem especial e correlativo fixar8 a sua antiguidade. As inscripções 
de hyptliecas que forem requeridas no mesmo dia serão consi- 
deradas como lançadas debaixo do mesmo numero de ordem. 

5 2.' O modo pratico-por que, em conformidade com esta lei, 
hão da ser feitos os regibtos e os competentes averbamentos úu 
cancellações; e bem assim os indices ou reperlorios, um dos 
predios descriplos e outro de pessoas inscriptas, sera demonstra- 
do nos respeclivos modelos e declarado no regulamento que o 
governo decretar. 

Art. 43.O Cada nm dos livros a que se referem os artigos an- 
tecedentes deve conter um termo da abertura e encerramento, 
assignado pelo respectivo juiz da comarca em que estiver a con- 
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servatoria, sendo tambern numeradas e rnbricals pq elle, ou 
por pessoa ã quem dê commissão, as folbas de ada'um dos li- 
vros. 

Art. 44.O O registo ser8 sempre feito por extracto. 
Art .  1 5 . O  O extracto quanto A descripção pradiil dam mter : 
4 .O O seu numero de ordem ; 
2 . O  A sua data por anno, mez e dia ; 
3 . O  O nome, qualidade, situação, confrontação a rne&@oh*& 

vendo-a, do predio a que o regislo se refere; 
b." Avaliação do predio nos casos em que tiver sido feita, a,@ 

falta d'esta o valor venal, renda annual ou prodncçáo gae rr. h- 
gistante declarar por escripto, ou que se deprehendac do @& 
ou dwumerito que apresentar ; 

5 . O  O nome, estado, profisdo e domicilio do altimp pm& 
dor : 

6 . O  O numero do masso do respectivo anno em- que fica LP ti- 
tulo ou daclaraçZio, pelo qnal a descripção foi feita; oa a designa- 
ç2o do cartorio ou archivo publico onde o titulo existe. 

Art. 46.O O extracto, quanto a inscripçSio predial, alem do seu 
numero de ordem e data por anno, mez e dia, assim do titulo 
como da sua apresentação no registo, deve conter: 

4 . O  O nome, estado, profissão e domicilio: 
1 . O  Do detentor, nas hypothecas e onns reaes; 
"Lo Do transmittente, nos titulos de transmissáo; 
3.O Do rbu, nas aqões e sentenças. 
$ 2: O nome, estado, proiissão e domicilio : 
1 . O  Das pessoas a favor da quem são mnstituidas as Bypotlaecas 

e onns reaes, ou a designação dos predbs a,que perbendrrt as 
servidoes reaes ; 

Da pessoa a fav8r de qnem a transmissão 6 feiia, nas traae- 
missões de immoveis ; 

3 . O  Do auctor, nas a c m s  e sentenças. 
'$ 3." A qnantia garantida pela bypntheca e pela qual foi feita 

a transmissão, ou para cujo pagamento a aqão foi instaurada. 
5 4 . O  As condições que acompanharem a hypotliwa, transmissão 

ou onus real. 
5 8 . O  O numero do masso do respectivo anno em que fica o 

titulo ou declaraç3o pelo qual a inscripção foi feita, QU a desígoa. 
gão do cartorio ou archivo publico onde o titulo existe. 

Brt. 47P As deciaraçfies de que trata o artigo 4 5 . O  m r b  todas 
feitas pelo respectivo conservador, pena de suspensão por bmpo 
de um anno, a de responsabilidade por perdas e d a w ~  qns 
causar. 



Art. 48.' Das declarafles de que trata o artigo 46.9 faráo 
todas as que constarem do bilulo registado. Quando alguma for 
omittida, o coaservador porlera ser punido segundo a gravidade 
da omissão e o grau de culpa ou dolo que n'ella tiver havido. 

Ai t. 49. Dos livros de regist'o poderão ser pedidas aos respe- 
ctivos conservadores as certidões necessarias, as quaes serão 
fielmente extrahidas dos mesmos livros; 0 estes poderão ser mos- 
trados As pessoas que n'isso tiverem interesse, nos termos e pela 
forma que seri declarada no decreto regulamentar. 

Art. 5 0 . O  O conservador entregara 4 pessoa que lhe tiver re- 
querido o registo um certificado d'ello, coilferido com o original 
e assignado, o qual serh adrnittido em juizo corno prova da effe- 
ctivictâde do registo. 

!$ unico. No caso de destruição fortuita oii extravio do certib 
cado, o credor poder& requerer uma certidão, que lhe seri pas- 
sada pelo conservador, e ter8 o mesmo elfeito que o certificado 
destruido. 

Art. 34.' Os effeitos do registo subsistem emquanto este não 
for cancellado. 

Do regista provisorio 

Art.  5 2 . O  Haveri um registo provisorio, que serl feito no mesmo 
livro em que forern lançados os registos definitivos e debaixo do 
numero de ordem que Ihe pertencer. 

Art. S3.O Podem requerer o registo provisorio: 
1.' Os que quizerem constituir Iiypotheca sobra seus predios 

ou direitos prediaes; 
4 . O  Os que propozerem em juizo a acção sobre bens immoveis. 

ou que diga respeito a qualquer onns ou direilo predial; 
3.O Os que tiverem feito contrato de edifieaçáo ou de reducção 

de terras incultas ao estado decultura; 
4." Aquelles a quem o conservador recusar o registo defini- 

tiva, nos termos do artigo 67.O 
Art. 54.' Os registos pmvisorios de que trata o n.O 1."0 ar- 

&o antecedente serão feitos h vista de simples declarações escri- 
ptas e assignadas pelos donos dos predios a que respeitam, sendo 
a assignatura recunhecida por tabeilião. 

1.O Os registos de que trata O n.* 2 . O  serão feitos ai vista das 
certidões que mostram que as respectivas acções se acham pro- 
postas no juizo eoutencioso. 



$ 4 . O  Os registos de que trata o n.* 3 . O  serão feitos h fam dos 
respectivos contratos de.edificação ou de reducção de terras ao 
estado de cultura. 

5 3.' Os registos de qne trata o n . O  4 . O  serão feitos 4 vista 
da declaração em que se tiver recusado o registo dehikivo. 

Art. 55." O registo provisorio e facultativo, excepto para as 
escripturas de dote para casamento ou de promessa d0 arrhas 
ou apanagios, e para aquellas acções que propostas em juizo 
contencioso náo podem ser levadas ao regísto definitivo. 

Art. 56." O registo prorisoriù converte-se em definitivo pela 
apresentacão e averbarnento do tilulo legal para ser registado, 
relativo ao facto sobre que versa o registo, e o das aaõ& pelo 
averbamerito da respectiva sentença passada em julgado. 

Art. 57.' O registo provisorio das escripturas de dote para 
casamento ou de promessa de arrhas e apanagios, a que se refere 
o artigo %.O, converte-se em definitivo pelo averbamento da mr- 
tidão de casamento. 

Art. 5 8 . O  O registo provisorio, quando seja convertido em de- 
finitivo, coriservara o mestno numero de ordem com que havia 
sido feito. 

Art. 59.' O registo provisorio que no praso de um anno, a 
cantar da sua data, não for averbado de definitivo, ou não for 
renovado corno provisorio, considera-se extincto. 

Art. 6 0 . O  O registo provisorio das acções poder8 ser renovado 
provando-se por certidão que o processo tam estado em continuo 
andamento. 

5 uniw. Tambem se @de renovar o registo vista de certidão 
que prove a annullação do processo. 

Art .  61.O Os prasos relativos ao registo provisorio das aqóes 
serão contados sempre da data das sentenças ou accordãos, em 
virtude tlou quaes B feito o registo provisorio ou a reforma d'elle. 

Art. 6 2 . O  No,registo provisorio do hypotheca por despezas de 
coostrucção on cultura poderá declarar-se o praso, pelo qual ficara 
vigorando sem qiie seja mnverlido em definitivo, não obstante a 
disposição do artigo 5 9 . O ,  que ser8 observada se não houver a 
declaração. 

5 unico. Este registo pode ser convertido em definitivo pela 
averbação do titulo que prove achar-se satisfeito sbmente pelo 
constructor oii cultivador o contrato que deu logar ao registo. 

Art. 6 3 . O  O registo provisorio de que trata o artigo 57.' ppGde 
ser renovado sem numero limitado de vezes, emquanto n%ci for 
averbado de definitivo. 



CAPITULO N 

Doi tituios que podem ser admittidos ao registo 

Art. 64.' Sbmente serão admittidos ao registo definitivo: 
i.' Cartas de sentença; 
2 . O  Autos de conciiiação; 
3 . O  Certidões de deliberações de conselho de familia, ou man- 

dados do juiz nos casos em que lhe pertence exercer as attri- 
buições do mesmo conselho; 

6.' Escripturas, testamentos ou quaesquer outros instrumentos 
publicos ; 
5.' Titulos de bancos ruraes ou agricolas; 
6.O Escriptos particulares de contratos cujo valor não exceda 

a 5061000 reis, sendo as M a s  remnhecidas por tabellião; 
7 . O  Contratos de arrendamento da bens de raiz por dez annos 

ou mais, ou quando se tiver rewbido renda adiantada por tres 
 ama^ ou mais. 
drt. 8tZ.O Os titnlos de que trata o artigo antecedeute não serão 

admiltidos ao registo, sem que se prove que por elles nenhuns 
direitos se devem A fazenda nacional; e sendo divida bypothecaria 
com estipuIaçIo de juros, sem qiie se tenha feito o competente 
manifesto. 

5 unico. O conservador que os admittir serA suspenso por um 
amo e respondera por perdas e damnos, se algum dos ioteres- 
sados alcançar sentenca que julgue a nnllidade do registo. 

Art. 6 6 . O  As assignaturas dos tilulos originaes que houverem 
de ser registados serão reconhecidas por tabellião da comarca 
ou julgado em que o registo houver de ser feito, ou por outro 
de fbra que seja reconhecido por aquelles. O mesmo se obser- 
vara nas ceilidões ou publicas fbrmas para o registo, que não 
forem extrabidas dos autos pelo escrivão respectivo. 

Art. 6 7 . O .  Os conservadores não são obrigados a admittir no 
registo aquelles titulos, cuja legalidade acharem duvidosa. 

Quarido se der essa hypotheçe, feita a declaração da falta de 
que resulta a duvida, o mencionado mnservador abriri um re- 
gisto provisorio do titulo duvidado. A qnastão suscitada serA resol- 
vida pelo juiz de direito da respectiva comarca, e o registo se 
tornara definitivo, quando a sentença que assim o determinar 
tiver passado em julgado. 



Art. 68: A sentença do juiz de direito de que trata o artigo 
antecedente sera proferida de plano, e snmmariameale com ur- 

encia. ouvido o ministerio publico, em presenqa das motivos de 
tuvida mencionados pelo conservador, e das pooderacões 8scriphs 
offerecidas pelo requerente. 

# unico. D'esta sentença poderão as partes e o ministerio pu- 
blico aggravar de petif.ão ou instrumento, não cabendo nenhum 
recurso da decisão proferida sobre o aggravo. 

Art. 69.' O conservador serh isento de responsabilidade, ainda 
mesmo que as duvidas que tiver offeracido se n;lo jnlguam pro- 
cedentes, salvo unicamente o caso de se provar dolo no sen pro- 
cedimento. 

Xrt .  7 0 . O  O titnlo que houver de ser registado seri  apresen- 
tado em duplicado ao conservador, que vefiEcarli a sua perfeita 
egualdade; exceptua-se porem o caso de se mostrar que o origi- 
nal ou copia authentica d'esse titulo existe de um modo perna- 
nenie em algum archivo ou cartorio publico. 

Art. 71.' Feito o registo, o conservador numerar6 e rubricar8 
todas as folhas de ambos os exemplares do titulo, ou de nm sli, 
quarido se der a excepção do artigo antecedente, e o entregara 
A parte, assim numerado e rubricado, guardando o duplicado 
com o numero de ordem correspondente ao registo, quando isso 
tiver logar. 

CAPITULO IY 

Do cancellamento do registo hypothecario deilnttivo e provisorio 

Art. 7 2 . O  O canceliamento do registo dehitivo pbda ser re- 
querido pelo credor ou pelo devedor, provando este por dom- 
rriento authentim o pagamento ou extincção completa da divida 
ou obrigação. 

f$ unico. Este docnmento será archivado pela fbrma estabele- 
cida no artigo antecedente. 

Art. 7 3 . O  Se o cancellarnento do mgisto definitivo for requerido 
com o fundamento na prescripção, sb poderA verificar-sa em 
presença de sentença passada em julgado que tiver declarado 
prescriplos os direitos do credor, e a mesma sentença sep4 arcbi- 
vada nos termos do artigo 71 .O 



brt. 74.O O cancellamento do registo definitivo serA nnllo se lhe 
faltar algum dos reqnisilos seguintes : 

1 . O  Declaração expressa do respe'ctivo conservador, de que 
reconhece como a propria a pessoa que requer, ou duas teste- 
munhas que a reconheçam ; 

8 . O  Verificação do direito que tem para requerer, em presença 
do documento em que se funda a petiçáo; 

3." O nome de todos os interessados no averbamento e a 
designação do numero do registo cancellado. 

Art. 75.O Sera declarado nullo o cancellamento: 
1.O Quando se julgar nullo ou falso o titulo em virtude do qual 

foi feito ; 
2.O Quando se der erro que não possa ser emendado, ou 

quando se provar que houve fraude ; mas n'esles casos a nulli- 
dade sb prejudicara a lerceiro, se ja existia em juizo a respeito 
d'ella acção que tenha sido competentemente regi5tada. 

Art. 76.O O regislo provlsorio p6de ser wnceliado a vista da 
declaração authentica dos interessados, no caso de ser voluntaria 
a hypotbeca, ou Ii vista de egual declaração das pessoas a favor 
de quem a mesma bypotheca foi constituida, no caso de ser ne- 
wssaria. 

TITULO UI 

Art. 7 7 . O  Os credores tbem direito de ser pagos pelo preço da 
totalidade dos bens do devedor, t d a s  as vezes que não houver 
rmsa legitima de preferencia. 

Art. 78.' São camas legitimas de preferencia: 
I .O Os pri~ilegios; 
9; As hypothecas. 
Brt. 79.O Não ha outros privilegios e hypothecas senão os que 

a presente lei reconhece. 
Art. 80.O Os privilegios dão direito A preferencia independen- 

temente do registo, salva a excepção consignada nos artigos 33.O, 
n.O kO, e 88.*, n.O 2.O 

As bypothecas são causa legitima de preferencia dmente sendo 
registadas. 
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Dos privilegios em geral e suas diversas especfee 

AA. 8i.0 Ha duas especies de privilagios: 
i.* Privilegios mobiliarios, isto 8, os qua racbam u~icamente 

sobre o valor dos bens ~noveis; 
8 . O  Privilegios immobiliarios, isto 8, os que recaem unicamente 

sobre o valor de bens immoveis. 
5 1 . O  Reputam-se bens immovais para os effeitos da presente 

lei, os moveis que estiverem annexbs a alguma propriedade im- 
mova1 por applicação permanente e necessaria.' 

2." Os privilegios sobre moveis subdividam-se em: 
1 . O  Especiaes que comprehandem sbmente o valor de certos e. 

determinados moveis; 
2 . O  Geraas que comprehendem O valor da totalidada dos bens 

moveis do devedor. 
3." Os privilegios sobre immoveis são sempre especiaes, 

Dos privilegios mobiliarios 

Art. 82.' Gosarn de privilegio mobiliario espacial nos h c b s  
dos predios rusticos respectivos, constitnindo uma classe: 

1 .' O credito por divida de fbros, censos ou quinhões rdativos- 
aos dois ultimos annos e ao corrente; 

2 . O  O credito por divida de renda relativo ao ultimo amo e ao 
corrente ; 

3." O credito por sementes ou emprestimos para exploração 
agricola, relativo sbmente ao ultimo anno ou sbmente ao corrente; 

4.O O credito por soldadas de creados de lavoura relativo a 
um anno e por dividas de jornaes de operarios relativo aos ulti- 
mos tres mezes; 

5 . O  O credito por premio de seguro relativamente ao &imo 
anno e ao corrente. 

3 1 . O  Para que tenha logar o privilagio de qna fazem menção 



os n.O6 1.O e 2.O d'asie artigo, é necessario que os onus raspecti- 
vos de emphyteuse, censo, quinhão ou arrendamento se acham 
registados. 

$j 2 . O  Aqnelle privile io principia a existir na data do registo, 
sem pua possa retrotra ir-se h data do credito se esta for mais 
antigo. 

i 
$ 3 . O  Para que tenha logar o privilegio de que tratam os n."' 3." 

a 4 . O  d'este artigo, 4 necessario que sejam especificados os im- 
moveis a que esses creditos forem applicados. 

Art. 83." Gosam privilegio mobiliario especial na renda dos 
predios urhanos, constituindo uma classe : \ 

ia0 O, credito por divida de fbros, censos a quinhões, relativo 
aos dois ultimos annos e ao corrente; 

2 . O  O credito por premio de seguro, relativo ao ultimo anno e 
ao correnta. 

unico. Ao privilegio.de qua faz mençao o n." 1." i! applica- 
vel a disposição do 1." do artigo antecedente. 

Art. 84.O Goiam privilegio mobiliaria especial, constituindo 
urna classe: 

4 .O O credito por despexas de transporte no valor dos objectos 
transport&ios ; 

2.. O oredito por despezas de pousada ou hospedagem, no va- 
lor dostmoveis que o devedor tiver na hospedaria; 

3 . O  O credito pelo preço de quaesquer moveis oii machinas e 
valor do concerto na importancia dos mesmos; 

4 . O  O credito por divida de renda ou damnificaç30 causada 
pelo locatario ou proveniente de qualquer encargo declarado no 
arrendamento do predio urbano, relativo ao ultimo anno e ao 
corrente, no valor dos moveis existentes no predio; 

5.O O credito proveniente de premio de seguro de moveis ou 
mercadorias, relativo ao ultimo anno a ao corrente, no valor dos 
objectos segurados. 

g unico. O privilegio de que trata o n.' 4 . O  d'este artigo, acaba 
quando os objectos transportados saírem do poder d'aquelle que 
os transportou; 

O privile io a que se refere o n.O e.", acaba quando os objectos f sairem da ospedaria ; 
O do n." 3." quando os'rnoveis comprados ou concertados 

saírem da mão do comprador; 
O do n.O kO, qnando 0s moveis saíram do respectivo pre- 

dio; 
O do n.O $.O, quando os moveis ou mercadorias passarem ao 

poder de terceiros, salvo porém o caso, nas diãerantes bypothases 
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d'este 8 ,  de se provar qd0 houve dolo na saida dos objectos refe- 
ridos. 

Brt. 85.' Gosam tambem privilegio mobiliario especial, consti- 
luindo uma classe: 

4.' O credito pelo pretp de materias primas, no valor gro- 
ductos fabricadus, posto que não sejam os mesmos que se Iari- 
caram com as materias primas em divida, comtanto que sejam do 
mesmo genero d'aquelles que taes materias podem prod&j 

3 . O  O credito por salarios de operarios fabris, relativo aaa altb 
mos tres rnezes, no valor dos mesmos productos; 

3." O credito pelo premio do seguro relativo ao uiiimo anao 
e ao corrente, no valor dos productos segurados; 

$ mim. Para que possa ter logar o pridlegio de que trata a 
n.O 1.O a nocessario que os objectos se conservem em poder do 
devedor, ou que não tenham saido oom dolo ou fraude em pr& 
juizo do credor. 

Este privilegio porbm extingne-se h30 sendo reclamado dentro 
de um anno. 

Art. 8 8 . O  Gosam do privilegio geral sohre os moveis: 
1 . O  O credito por despezas do funeral do devedor, segundo a 

condição e costiimes da terra; 
2.O O credito por despezas feitas com o luto da viuva e filhos 

do fallecido, segundo a sua condição; 
3 . O  O credito por despezas com honorarios de facultativos e 

remedios para a ultima doença do devedor, não excedendo a 
seis mezes de duração; 

8." O credito para sustento do devedor e pessoas de aua familia 
a quem tivesse o dever de alimentar, relativamenie aos ultimos 
seis mezes; 

5 . O  O credito aroveniente de ordenados, salarios e soldadas de 
creados e o u t r i  familiares, relativo a um anno; 

6 . O  O credito de salarios ou ordenados devidos a mestres de 
sciencias ou artes que tiverem ensinado os filhos do devedor ou 
pessoas a quem tenha o dever de dar eclucação, relatiwo aos 
ultimos seis mezes. 

5 unita. Os  creditos por impostos em divida i fazenda nacional 
gosam privilegio mobiliario em todas as classes. 

Art. 8 7 . O  O credor pignoraticío, devidamente apossado do 
penhor, tem privilegio para ser pago da sua divida pelo preço 
do objecto ou objectos empenhados at8 onde che ar o referido f preço, sendo considerado pelo resto como credor c irographrio. 



CAPITULO 1iZ 

Dos privilegias immobiliarios 

Art, 8 8 . O  São creditos privilegiados sobre os i~ilrnoveis do 
devedor, ainda mesmo que se achem onerados com hypotheca: 

1.' Os creditos por impostos em divida A fazenda nacional pelos 
ultimas tres annos, e no valor dos bens em que recairem os 
mencionados impostos; 

2 . O  Os creditos provenientes de despczas feitas para a conser- 
vação dos predios nos ultimos tres annos, com relação dquelles 
a que essas despezas foram applicadas, não excedendo a quinta 
parte do seu valor, sendo registado; 

3 . O  Os creditos provenientes de custas judiciaes feitas no inte- 
resse comrnum dos credores, no valor do predio com relação ao 
qual f o r q  feitas. 

TITULO IV 

Das hypotheaas 

CAPITULO I 

Das hypothecas em geral 

Art. -89.' A hypotheca onera os immoveis sobre que recae, e 
os sujeita directa e immcdiatamente ao pagamento das obriga- 
ções a que servem de garantia, seja quem for o possuidor dos 
mesmos. 

Art. 9 0 . O  Quando o pagamento a que esti sujeita a Rypotheca 
houver de ser feito em prestações, e o devedor deixar de satis- 
fazer alguma d'ellas, reputam-se vencidas todas, e se pode desde 
logo exigir o seu pagamento. 

Art. 91.' A hypotheca 6 de sua natureza indivisivel, subsiste 
em todos e cada um dos predios hypothecados, e em cada uma 
das partes que os constituem, salvo o caso de se designar no 
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competente instrumento a parte do prbdio ou pmdios qne fica 
onerada com a bypotheca. 

Art. 9ah0 S6 podem sar hypothecados, tendo a propriedade 
aqaelle que constitue a hypotheca: 

1 . O  Os bens immoveis que estiverem no commercio e os seus 
accessorios que por direito se reputam da mesma naimaza; 

2: As servidWs reaes actiuas; 
3 . O  O usufruto dos mesmos bens e SBUS ~ C C ~ ~ S S O ~ ~ O S ,  d-te 

o tempo em que o devedor pode gosar d'elle; 
' 

4.O O dominio directo e util nos bens ampliyteuticos; 
3.O E os oiitros direitos prediaes. 
Art. 93.' A hypoiheca de que trata o artigo antecedente com- 

prenhende: 
1 . O  As accessóes natnraes; 
2.O As bemfeitorias ieitas i casta do devedor; 
3." As indemnisaç*~ devidas pelos seg'nradores, rdativas ao 

seguro de bens hypothecados; 
4 . O  As indemnisações em virtude de expro riações ou prejuizos. 
Art. 94.' Para constitrrir a hypotheca do i ominio util que com- 

8 rehende a totalidade do prazo, não B neceasario o consentimento 
o senhorio directo, mas este não perde, no caso da alienação, 

o direito de opção que as leis lhe concedem. 
Art. 95,' Quando o senhorio directo conseguir a consolidação 

dos dois dominios, seja, qual for o modo, a hypotheca que onera 
o dominio util ainda n'este caso acompanha o predio como re- 
sulta da disposição do artigo 89: 

Art. 96." Se o credito hypothacado vencer jnros, ~osarão estes 
das vantagens da hypotheca, independente de regi& especial, 
em relaçáo ao ultimo amo a ao corrente. 

3 unico. Os juros relativos aos annos anteriores sb gosam da 
hypotheca, sendo registados como credito distincto. 

Art. 97.' Quando a hypotheca por qualquer motivo se toroar 
insuficiente para garanlir a obrigação contrahida, o credor tem 
direito a exigir que o devedor a reforce, e não o fazendo aste, 
pbde pedir o pagamento integral da divida como se estivera ven- 
cida. 

Art. 98.' Verificandese a perda do predio hypothecado, nos 
casos em que o dono deva ser iridemnisado pelos sè radores, 
os direilos do credor serão exercidos sobre o valor da in r smnisação 
ou sobre o predio, quando seja reedificado A custa do seguro. 

Art. 9 9 . O  As hypothecas são necessarias ou voluntarias. 
As hypothecaa necessarias tambem so denominam Isgaes. 
As hypothecas voluatarias tambem se chamam convencionaes. 



Das hypothecas neceemrfm ou legaeu 

Art .  i0O.D As hypothecas nacassarias ou le aes são aqnallas 
qiie resultam immediatame da lei, sem depen (i eacia da vontade 
das partes, e existem pelo facto de existir a obrigação a que 
servem de garautia. 

Art. 101.O Os credores que gosam de hypotheca necessaria ou 
legal para garantia do pagamento de suas dividas são: 

1 . O  A fazenda nacional, camaras mu~iicipaes e outros estabele- 
cimentos pnblicos, nos bens dos respectivos funccionarios res- 
ponsaveis, e nos bens de seus fiadores, na conformidade das leis 
fiscaes, para pagamento das quantias em que ficarem alcançados 
ou pelas quaes se tornarem responsaveis; 

'E.* O menor, o auserite, o interdicto e em geral todas as pes- 
soas pcvadas,da administraçao de seus bens, nos da seus tu- 
tor@, curadores ou administradores, para pagamento dos valores 
a que deixarem de dar a appiicação devida, ou que não sntra- 
garem compatentemente, ou que deixarem perder por culpa ou 
dolo; 

3." A mulher casada por contrato dotal, nos bens do marido, 
para pagamento dos valores moveis dotaes e dos immoveis dados 
em estimação que importe venda; 

4 . O  A viuva nos bens do fallecido marido ou do prornittente de 
alfinetes, arrhas e apanagios, para seu paganiento ; 

5 . O  O credor por alimantos, nos bens cujo rendimento se tiver 
designado para os satisfazer, ou em outros bens do devedor, 
quando não haja designaçãa ; 

6.O Os estabelecimentos de credito territoria1 para pagamento 
de mus tiiulos nos bens p e  as masnios designarem; 

7 . O  Os cehedeiros, para pagamento das respectivas tornas, 
nos bens da herança sujeitos a assa pagamento; 

8.' Os Iagatarios, nos bens sujeitos ao encargo do legado para 
pagamento do masmo; I 

9." Os mnstructores a cultivadores, OS primeiros nos edificios 
e os sa undos nas terras que reduziram 6 cultura, para paga- 
mento % as respectivas despezas, no valor dos mesmos edificios 
ou terras. 
&i. i02.O Os craditos que por esta lei tbem privilegio da 



qualquer especis podem ter hypotheca necessaria todas as vezes 
que se acharem registados corno creditos hypotheearios, tendo 
para isso os necessarios requisitos. 

5 unieo. Os creditos registadou na fbrma d'este artigo não 
perdem por este facto o privilegio, e poderão obter no coneurso 
hypothecario o pagamento que no concurso privilegiado n3o ti- 
verem podido alcançar. 

Art. i03.0 As hypobhecas de que faz menção o artigo 101.O, 
n.OS i . O ,  2 . O  e 3.O,  não podem ser renunciadas. 

Art, 104.O As hypothecas necessarias poderao ser registadas 
em todos os bens do devedor, quando não forem especificados 
no titulo respectivo os imrnoveis Iiypothecados; o devedor porh 
podera exigir qua o registo se limite aos bens neceparios para 
garantir a obrigaçHo, e terd a faculdade de designar os que mais 
lhe convierem. 

Das bypothecas voluntarias ou convencionaes 

Art. i05.O As hypothecas convencionaes nascem do mutuo 
a m r d o  das partes. 

Q unico. Estas hypothacas tambem podem ser mstikiidas por 
diração, testamento, ou por qualquer disposição iMw uitros ou de 
ultima vontade. 

Art. iO6.O O devedor não fica inhibido pela hypotbca de poder 
hypothecar de novo o predio, mas n'essa caso, realisando-sa o' 
pagamento de qualquer das dividas, o pradio fica hypotbecado 
as restantes, não so em parte mas na sna lotalidade. 

Art. 107.O O predio commum entre diversos proprietarios não 
pMe ser hypothecado na siia totalidade sern consentimento da 
todos, mas cada um pode hypothecar isoladamente a parte que 
n'alle tiver, se for divisivel, e so a respeilo d'ella vigora a in- 
divisibilidade da bypotheca. 



CAPITULO IY 

Da constituição das hypothecas 

Art. 1 0 8 . O  A hy otheca de que faz menção o artigo 'oO!.", a n . O  i.", B constitui a pela nomeação do funccionario, segundo a 
fbrrna estabelecida nas leis fiscaes. 

1 unico. Esta tiypotheca pbde ser substituida por deposito em 
dinheiro ou em titulos, como sera declarado no decreto regula- 
mentar. 

Art. 109.' Quando não houver deposito nem bens designados 
para segurança da fazenda, poderi a hypotheca a favor da mesma 
ser registada em quaesquer bens immoveis do responsavel, salvo 
a esta sempre o direito de reyuerer que ella seja reduzida aos 
justos limites nos termos do artigo 104." 

Art. 1 i O . O  A hypotheca a favor do menor e demais pessoas 
mencionadas no n.O 2." do,artigo 4Oi.O 4 mustituida pala nomea- 
$30 do tutor, curador ou administrador. 

4rt. i i4 .O Veriücada a nmançilo- de que trata o artigo ante- 
cedente, o conselho de familia tendo ern vista a importancia dos 
mveis e dos rendimentos que o nomeado houver de receber a 
poder accurnular at6 ao fim da tutela ou administração, fixard 
o valor da hypotheca que ha de ficar onerando os bens do tutor, 
curador ou administrador, designará os immoveis sobre que deve 
ser registada, a 6xari o praso rasoavel dentro do qual sa ha de 
fazer d registo. 

Esta deliberaçáo do conselho sera sempre motivada. 
unico. Na hypothese d'este artigo, e em todos os casos em 

que, segundo a lei, não deve ser nomeado canselho de familia, 
as attribnições d'eiIe poderão ser axerçidas pelo respectivo juiz 
de direito, com audiencia do-ciirador geral. 

Art. 1 1 a . O  Quando o tutor, o curador ou administrador enten- 
derem que ha excesso no valor fixado para a hypotheca poderão 
recorrer da decisão do conselho de farnilia, interpondo aggravo 
de petição ou instrumento. 

g unico. Se o valor fixado parecer iusufiiciente, ou se os im- 
moveis designados não offerecem bastatite garantia, poderão 
tambem recorrer, nos termos d ' e s t~  artigo, o snb-tutor, o cura- 
dor, qualquer dos membros do conselho de farnilia ou parentes 
do tutelado. 



Brt. ii3.O Depois de Gxado o valor da hypotheca, e não ob- 
stante o aggravo de que trata o artigo antecedente, o nomeado 
indicari no praso de dez dias os immoveis pua davam ficar 
onerados com a hypotheca, para garantia dos bens e valoros que 
ha de receber e administrar, se o conselho de famiiia os rião ti- 
ver indicado, na conformidade do artigo 1 1 1 . O  

5 unico. No caso de se ter interposto aggravo de petição ser& 
feita a indicação dos immoveis em auto separado para se judw 
ao processo quando baixar. 

Art. 114.' Se o tutor, curador ou administrador não i n d h r  
dentro do praso acima mencionado os bens que hão de ficar 
hypothticados, ou os não indicar sufficientes, o conselho de familia 
desigiiarh quantos bastem dos que lhe constar que partencem ao 
riomeado, e n'elles recairA a hypotheca, verificando-sa o registo 
d'ella em qualquer conservatoria em cujo districto se acharem 
situados os bens. 

Art. I f 6 . O  O conselho de familia poder8 escusar da hypoihm 
o tutor, cundor ou administrador, todas as vezes qna o julgar 
conveniente, ou escusal-o sb do previo cumprimento das forma- 
lidades para se conslituir a hypotheca, ordenando-lhe que entra 
desde logo na gerencia, seguitido-se depois essas formalidades. 

Art. ii6.O Podera tambem o conselho de Iamilia admittir uma 
hypotheca, cujo valor seja inferior ao dos moveis e rendimentos 
a que se refere o artigo lid.', sa o tutor ou administrador os 
não tiver sufficientes; ou poder8 conceder-lha escusa nomeando 
outro para o substitnir. 

Art. i l 7 . O  Depois da designados na conformidade dos artigos 
antecedentes, os bens sobre que deve recair a hypotheca, serti 
intimado o tutor, curador ou administrador para dentro de um 
praso rasoavel, a arbitrio do conselho da familia, tendo em Msta 
as distancias, apresentar em juizo a competente certidão da re- 
gisto. 

Art. 118.O Quando o nomeado náo cumprir o que determina o 
artigo antecedente ou não allegar motivos que o conselho de fa- 
milia tenha como attendiveis, mandarh o juiz proceder m-orno h 
diligencia do registo i custa do nomeado e lhe poderi impor 
uma multa nunca inferior a 1M000 réis nem superíor a 1WOOO 
r&, conforme a gravidade do caso. 

Art. ii9.O De todas as deliberações tomadas pelo conselho de 
familia, ou pelo juiz, quando fizer as suas vezes, nas diversas 
hypotbeses dos artigos antecedentes, podem os interessadas 
mencionados no artigo l i2.O interpor o recurso no mesmo indi- 
cado e pela fbnna ahi declarada. 



Brt. 1 2 0 . O  loterpmto o recurso a que se refere o artigo ante- 
wdente, o conselho de familia ou o juiz, deliberando sobre dle, 
podera reformar a sua decisão ou ratifica-la: no primeiro caso 
podera recorrer ex-o@io o*curador geral; no segundo seguirti 
seus termos o recurso interposto. 

Art. i2 i .O Quando houver mais de nm tutelado ou administrado, 
h proporção que o tutor ou administrador for fazendo a cada um 
a entrega de seus respectivos bens, e cobrando recibo das contas 
geraes poderh requerer ao conselho de familia auctorisação para 
o cancellamento do registo hypothecario, pelo valor correspondente 
a responsabiiidade que termina. 

Art. 122.O A hypotheca a favor da mulher casada, de que 
trata o no0 3 . O  do artigo i01 .O,  e constituida pela respectiva es- 
criptura dotal. 

Art. 453.O A hypolheca de,que trata o a artigo antecedente, 

a uaodo consistir em bens expressamente designados para garantia 
o dote, sb n'esses mesmos bens poder8 ser registada. 

5 unico. Se por qualqyer motivo esta hypolheca se tornar 
inefficaz, t,mto a mulher mmo aquelles que a dotaram poderão 
reqaerer qne a mesma seja reforçada. Na falta porem de desí- 
paq3o de hens ou de se refor~ar a hypotbeca, ser8 a mesma 
r~gistada em naesqusr immoveis pertencentes ao marido, salvo % o sea direito e p d i r  a redug3o aos justos limites, na fbrma 
acima estabelecida. 

Art. 1 5 4 . O  A hypotheca constituida por escriptura dotal, se a 
principio tiver sido registada na totalidade dos bens immoveis do 
marido, poder4 depois, a requerimento d'este, ser reduzida as 
suas devidas proporções, e registada em tantos bens quantos 
bastem para effectiva garantia, desonerados todos os outros que 
constituirem o patrimonio do marido. 

Art laS.' A renuncia do direito do registo, ou de qualquer 
ontro que d'ahi provenha, e que a mulher fizer a favor do marido 
ou de terceiras pmsoas ser6 considerada nuIla a todos os respei- 
tos. 

Art. i26.O Para o casamente das menores por contrato dotal 
não se passar8 aivara de consentimento sem que aIem dos outros 
documentos que forem exigidos por lei, o requerimento v8 instruido 
com a certidão do registo hypolhecario. O escrivão que sem isso 
o passar perdera o oficio. 

Q i.' Não B permittido deferir a requerimento para entrega de 
bens na bypothcse de casamento de menor, sem que se mostre 
averbado de definitivo o registo provisorio da hypcitheca de p e  
faz menção o artigo' i22.. 
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Q 2 . O  O tutor que, sem despacho, Bzer a wncionàda entrega 
de bens ou de rendimentos, respondera por ~ U e s  como se tal 
entrega não houvera feito. 

Art. 1 2 7 . O  A hypotheca a favor da viuva, de que trata o n.' 4 . O  

do artigo 4 0 1 . O ,  é. constituida pelo titulo promismrio dos mnetes, 
arrbas ou apanagios. 

Art .  128.O A hypotheea a favor da pessoa que tem direito aos 
alimentos de que trata o n.* 8 . O  do artigo 4 0 1 . O  6 constituida pedo 
titulo d'onde resulta a obrigação de os prestar. 

Havendo bens designadamente onerados com essà obrigaçlha 
sobre elles ser8 registada a hypotheca; mas se não Corem aesd- 
gnados bens alguns, w se a totalidade de nrn patrimo- 
nio, podera a mencionada ser registada sobre toda os 

nos termos do artigo 1 0 9 . O  

immoveis do devedor, ou os que compozerem a.to- 
talidade do patrimonio; salvo sempre o direito de pedir aredncçao, 

Art. 429.O A hypotheca mencionada nos titolos dos estabeleci- 
mentos de credito predial ser4 registada nos bens que ahi forem 
designados. 

Art. 130.O A hypotheca mencionada no n.O 7.' do artigo 1 0 1 . O  
e constiliiida pelo titulo legal da partiiha, e ser8 registada nos 
bens respectivos. 

Art. 131.' A hypotheca meucionada nos n.Oa 8 . O  e 9 . V o  artigo 
101.' B constituida pelos respectivos titulo$, e ser8 registada nos 
bens do legado a primeira, a a segunda nos bens immoveis do 
devedor, com relaçllo aos quaes houverem sido feitas as despezas 
de edificaçáo ou arroteamento. 

Art. 132.' As hypothecas voluntárias são cionstitaidas pelo ins- 
trumento do contrato respectivo, e bem assim por testamento ou 
qualqiier disposiçao Zlater vivm, e podem sbmente ser registadas 
nos bens que esses tilulos especificadamente designarem, w em 
quaesquer immoveis do devedor, testador ou doador na falta de 
designação, salvo o direito da reduqão, conforme o arti o i09.O 

ArL. 133.' Quando se offerecer duvida acerca do valor % os bens 
para constituir a hypolheca. podera ter lo ar a avaliação previa i dos mesmos pela forma que serh designa a no decreto regula- 
mentar; mas essa avaliação não poderi ser requerida sem que 
se mostre feito o registo provisorio da hypotheca a que pertence. 



CAPITULO V 

Da exoneração das hypothecas 

Art. 134,O Aquelle que tiver de novo adquirido um predio hy- 
othecado, e quizer mnseguir a exoneração ou expurgação da 

Rypotheca ou hypothecas, o podara conseguir: * 

4." Pagando integralmente aos credores hypothecarios as di- 
vidas a que o mencionado predio estiver hypothecado; 

9 . O  Entrando no deposito com a quantia que tiver dado pelo 
predio, se a acquis1ç80 d'elle tiver sido feita em hasta publica; 

3." Declararido em juizo que estii prompto a entregar aos cre- 
dores, para pagamento de suas dividas, ate A quantia que deu 

elo predio, ou a uella em que o estima, quando a acquisição a a'elle riso tiver si o feita por titulo oneroso; 
6 . O  Requerendo que o predio seja posto em praça, para en- 

tregar aos credores até B maior quantia que se offeremr por elle: 
Art. 131P Em qualquer das hgpotheses do artigo antecedente, 

o novo possuidor do predio mandar8 citar todos os credores hy- 
pothecarios que constarem da certidão do respectivo conservador, 
para que. venham em juizo levantar a parte do preço quo Ihes 
pertencer, como sera indicado no decreto regulamentar, julgan- 
do-se a final o predio livre e exonerado da hypotheca ou hypo- 
thecas a que se achava sujeito. 

Art. 136.' A citação de que trata o artigo antecedente sera 
feita nos termos da lei aos credores cuja residencia for conhecida 
em juizo, e gera feita por editos, mni o praso de trinta dias, a 
todos aqnelles que n3o tiverem domicilio certo. 

Art.  137.O Consistindo a obrlgapão garantida por hypoiheca em 
prestações periodicas uão sendo d'aquellas que constituem o~ius 
real .na propriedade, opera-se a exoneração pelo deposito -de um 
capital correspondente a essas prestams, feito em moeda me- 
tallica, h d o s  publicos ou de bancos legalmente constituidos. 

5 i .O O capital depositado revertera em proveito do deposi tante 
ou de quem o representar, ma vez extincta por qualquer riiodo 
a obrigação que o motivou. 

$ 42.O Durante o tempo do deposito o credor recebera os juros 
ou dividendos dos titulos depositados, cuja escolha fica dependetite 
da vontade do depositante, garantindo -elle ao credor um, juro 
legal, 



Art .  138.' Quando o novo possuidor se não qnimr obrlgar A 
satisfaçáo integral de todos os encargos que oneram o predio 
recentemente adquirido, nem tiver posto em pratica algum dos 
meios indicados no artigo 134." para expurgar a hypotheca, on 
quando se obrigar sb ate a conmrrencia do preço qne deu pelo 
referido predio, se se racunhecer que esse p r w  B inferior h 
importancia dos onus e dividas que sobre elle pesam, v l q u e r  
dos interessados tem direito a requerer que o predio seja posto 
em hasta publica, a fim de ser arrematado pelo maior preço que 
se podbr obter sobre aquelle que o novo possuidor tiver dado 
por elle ou em que o estimar. 

Art. 139.O Quando, na hypothese do artigo anbcedente, o valor 
de que alii se trata náo for coberto em praça, 04. direitos dos 
interessados serão exercidos sobre esse mesmo valor; salva I 
acção contra o devedor originario pelo que ficar restando. 

Quanto A parte de que não forem embolsados pelo prod&to 
da hypotheca serão elles considerados como credores chirogra- 
pharios. 

Art. 140.' Ainda que o credor que tiver requerido a arremalação 
do predio venha depois a desistir d'ella, não deixarh por isso a 
mesma arrernatação de progredir nos seus termos regulares, 
quando algum dos outros credores se oppozer 4 desistencia. 

Art. 141,0 O direito dos credores que, tendo sido citados, não 
vierem a juizo, ser8 julgado a r-elia, e depositada a somma que 
thes tocar em virtude da sentença. 

Art. 1 4 2 . O  Quando porem a referida somma não for bastante 
para pagamento integra1 de capital e juros devidos, conservam 
sempre como credores chirographarios relativamente h ímportancia 
n5o paga, todo o seli direito contra o devedor. 

Art. 143." Realisado que seja o pagamento dos credores que 
tiverem acudido a juizo, e realtsarlo lambem o deposito com. re- 
lação aos que deixaram de comparecer, ser4 o predio julgado livre 
e exonerado da hypolheca, e e'e lhe darh baixa no ompetente 
livra do registo. 

Art. 144.' A sentença porbrn nunca serii proferida sem que se 
mostre que foram citados tJodos os credores constantes da cer- 
tidão do conservador. 

Art. 145.O O credor que, tendo o seu credito registado, deixar 
por qualquer motivo de ser iricluido na certidão do consetvador, 
ou sendo incluido deixar de ser citado, não perder4 os seus di- 
reilos como credor hypotliecario, qualquer que tenha sido a sen- 
tença proferida em relação aos outros credores. 



TITULO V 

Da extinog&o dos prlvilegioei e hypotheom 

Art, 446.O Os privileg!os.e hypothecas extinguem-se: 
I .O Pela extincção da obrigação principal; 
e.@ Pela renuncia do credor; 
3.' Por effeieito de sentença passada em julgado; 
4 . O  Pela expurga~ão; 
3 . O  Pela prescripção. 
drt. í 4 7 . O  A extincqáo das hypothecas sO começa a ter effeito 

depois de ser averbada no competente registo; e sb poder8 ser 
attendida em juizo quando for apresentada a certidão de averba- 
mento. 
bt, 1 4 8 . O  Se aa epocha do pagamento o credor se não apre- 

sentar a r e e b r  a divida byp0thecaria ou privilegiada, o devedor 
liberta-se pelo d e p i t o  jndieiai da importancia da mesma divida 
e j m  vencidoe, sendo por coata do credor as despezas a que 
deu causa por sua omissão. 

Art. i49.O O deposito de ne trata o artigo antecedente ser6 

da direito pertencer. 
feito sempre m a dausula e ser levantado pela pessoa a qnem 

Art. 1 5 0 . O  A disposição do artigo 148.O @de verificar-se, ainda 
mesmo quando a divida não for de capital, mas sbmente de juros 
vencidos s devidos que deixarem de ser pagos aa epocha com- 
patent8;- mas os juros accumulados na mao do devedor, seja qual 
for a causa, nunca vencem outros juros, salvo estipuiação em 
contrario. 

Art. 15L0 As obrigaçíles privilegiadas ou bypotbeearias, ss- 
tando sujeibs a alguma condição snspensiva ou resolutiva, serão 
julgadas axtinctas segando as regras de direibo civil. 

$.mito. Conforme as mesmas regras, a prescripçlo opera a 
extiacçb das referidas obrigaçlies. 



TITULO VI 

D o s  onua rema 

Art. 352.' Consideram-se onus reaes os seguintes: 
i? A servidão passiva ; 
42.O O uso; 
-3.' 0 usufrnto; 
4 . O  A habitação; 
3 . O  A emphyteuse e sub-emphytheuse; 
6 . O  O censo ou pensão; 
7.O O legado; 
8 . O  O dote e antiçhrese; 
9." O arrendamento por mais de dez amos, ou por mais de 

tres, com adiantamenlo de renda. 
Art. 1 5 3 . O  Os onus reaes a30 serão reconhecidos em juizo sem 

que tenham sido registados, nem podem ser oppostos a credores 
cujas hypothecas tiverem prioridade no registo. 

TITULO Vii 

Do oonourso de oreditos privilegiados e'meoarloai 
e da ordem d o  aea pagamento 

CAPITULO I 

Do concurso dos credores sobre moveiu 

h t .  154.O Os credores que tkem privilegio especial sobre cúttos 
e determinados moveis preferem aos que tkem privilegio gei-a1 
sobre todos os moveis do devedor. 

Art. 155.O As dividas A fazenda nacional, provenientes dB hi- 
postos, teem privilegio, que prefere ao de todos os cMOrekqne 
o tiverem sobre certos e determinados moveis on mbM P1 gene- 
ralidade d'elles. 



Art. 158." Os creditos por despezas de funeral e honorarios 
de facultativos preferem a todos os privilegios sobre moveisesps- 
ciaes ou geraes, menos ao da fazenda nacional. 

Art. 157. No coricurso entre privilegios especiaes sobre moveis 
da mesma classe, a preferencia serb determinada segundo a ordem 
por que se acham numerados cada um dos creditos nas suas res- 
pectivas classes. 

O mesmo se observara no concurso de privilegios mobiliarips 
geraes entre si. 

Art. 158.' Concorrendo credores que tenham todos privilegio 
mobiliarir! especial sobre os mesmos objectos, e tendo tambem 
a mesma nrimeração, o pagamento sera feito rateando-se entre 
cada um d'elles o v-alor do objecto ou objectos sobre que recairem 
os privilegios. 

O mesmo terd logar a respeito de privilegios mohiliarios geraes 
da mesrnii classe e com egual numeraçáo. 

Art. i59.O Em tudos os concursos etitre credores privilegiados 
de qualquer natureza que sejam, a preferencia sera sempre exer- 
eida sobre o prodncto liquido, depois de pagas as respeclivas 
custas, as despezas d8 kansporte, ou quaesquer outras que forem 
inberent~s a liquidação que se fizer para pagamento dos credores. 

CAPITULO I1 

Do concurso de credores sobre immoveis 

Art. 160.' Pelo preço dos bens immoveis do devedor serão 
pagos com preferencia os seguintes: 

1 . O  Os crcdores que tiverem privilegio sobre os immveis; 
B? Os que tiverem hypotheea registada, nos termos d a  pre- 

sente lei. 
Art, i 6 i . O  No concarso de privilegios immobiliarios entre si 

ser30 os ereditos graduados pela ordem de sua numeração na 
presente lei. 

Art. 462.O Quando concorrerem diversos credores por despezas 
feitas para a conservação da coma, na conformidade do R."." 
do artigo 88." se a importancia total dos creditos de todos ex- 
ceder o valor da quinta parte a .que se refere o mencionado nu- 
mero, a quantia que se dever pagar por essas despezas serh 
rateada por todos na devida proporção, e pelo resto que deixar 
de Ihes ser pago serão mmiderados como credores communs. 



Art. i83.0 Nas hypolhecas não pbde haver e o n m ,  senão 
entre aquellas que remirem no mesmo predio, ou o devedor 
tenha ou náo mais bens livres ou onerados.- 

Art. i66.O O credor ou credores que, tendo coneo~ido nos 
termos do artigo antecedente, deixarem de ser pagos da totali- 
dade w de urna parle das suas dividas pelo prodncto da mo- 
theca, serão considerados como credores communs a respeito da 
quantia de que não foram embolsados, embora o devedor tenha 
ainda outros bens livres. 

Art. 165.' No concurso de hypothecas entre si o pagamento 
seri  feito segundo a prioridade do numero de ordem do registo, 
e se o numero for o mesmo, seri o pagamento feito pro M. 

Art. i 6 6 . O  As hypothecas, ainda que legalmente ~ n s t i h i d a s , ~  
não se achando registadas, seráo unicamente adrnittidas a psg% 
mento nos mesmos termos em que o forem os credores communs 
do devedor, seja qual for a qualidade do tituio de que resii1tãm 
as dividas. 

Art. i67.O A arrematação, adjudicaçao voluntaria, ou transmiss30 
de algum predio, por qualquer rnodo feita, não prejudica os pri- 
vilegio~ especiaes sobre os moveis que se achavam dentro do 
mesmo predio ao tempo da arrematação, adjudicaçgo w lransmis- 
são, e continuarem ainda a existir ahi depois d'isso, eontanto que 
não tenham decorrido mais de trinta dias. 

Art. i68.O Os onus reaes registados em numero anterior ao 
do registo da hypotbeca da qual resultou a expropriação, ou em 
data anterior 4 da transmissão indicada no artigo antecedente, 
acompanham o predio alienado, e do seu valor total ser8 deduzida 
a importanua dos onus referidos. 

Art. 169.' Os onus que tiverem sido registados em data pos- 
terior 4 da transmissão não acompanham o predio. 

5 unico. 0s mesmos onus registados em numero posterior ao 
da hypotheca sómente acompanham o predio e determinam a de- 
ducção de que trata o artigo antecedente, quando, depois de pa- 
gos todos os creditos hypothecarios anteriores, hoúver excedente 
no valor do predio, e n'este caso determinam a deducçao atb a 
concori-enda d'esse valor. 

Art. 170.O A expropriação, por qualquer modo que se verifique, 
torna exigiveis desde a data d'ella todas as obrigações que one- 
ram o predio expropriado. 

Art. 1 7 1 . O  Não haver8 differença alguma no mncurso entre o& 
creditos que forem representados por qualquer dos titnlos que, 
nos termos da presente lei, podem ser admittidos ao registo. 



TITULO m 

Do prooesso para a exigenoia dos oreditos 
h ypotheu-oe 

Art. 472.O Os aeditos hypothecarios, que constarem de tituIos 
admissiveis no registo definitivo, mostrando-se effectivamente 
registados, e depois de vencidas as respectivas dividas, consti- 
tuem a base do pruwsso para a expropriação da compatente 
hypotheca. 

$ unico. São exceptúados d'esta regra os credito3 que resultam 
de escriptos particulares, embora admissiveis no registo hypothe- 
cario. 

Art. i73.O Os titulos de qne trata o artigo antecedente, dizendo 
respeito a dividas jd vencidas, ou julgadas como taes, tèem força 
de senteaca executiva, e serão processados arno caisas summa- 
rias, e eom a8 rnadiseações oonstarites dos artigos seguintes. 

W, 474.O Q credor, enja divida resultar de algum dos titulos 
a que ne refere a regra estabelecida no artigo !73.D, farh citar o 
d~wdor para qae Ihe pague dentro de dez dias, sob pena de se 
proceder no fim d'eiies a penhora em todos os bens que con- 
stituem a hypotheca. 

Art. 175. O devedor ser4 citado em sua propria pessoa no do- 
mieilio que constar da certidão do registo, ou no logar am que 
for encontrado, sendo d'aquellas em que se podem verificar cita- 
g%8* 

3 mim. Serão compstentes para fazer a citação os escrivães 
e officiaas de diligencias do juizo d0 direito ou do juizo ordinario 
da comarca ou julgado onde residir o devedor; e* bem assim 
qualquer outro fanccioaario da mesma comarca ou jnlgado, au- 
etapisado a fazer ci&@s, o que se acbar mais prompto & escolha 
do exquente. 

Art, i76.O Se o devedor executado náo for encontrado fbra da 
casa da sua Iiahitação, e achando-se ausente ou fbra d'ella por 
qualquer motivo, ou se estiver doente, seri feita a citação na 
pessoa que se apresentar para reeebel-a por ter procuração do 
devedor; e na falta d'essa pessoa se verificará a citação imme- 
diatamente na de qualquer famíliar ou vizinho, e bem assim na 
pessoa do cnrador geral dos orphãos e ausentes que defenderi 



LEI HYPOTHECARIA DB 1 DE JULHO DE i863 343 

os direitos do executado, ernquanto este não Eomparwr ein juizo, 
por si ou por seu bastante prwurador. 

Art. 177.' Se o devedor não pagar dentro do men~ionado praso 
de dez dias, e não deduzir embargos, ler8 logar a penhara de 
que trata o artigo 174.' 

Art. 1713.~ Os embargos que o executado pbde deduzir dentro 
do praso de dez dias são unicamente os que forem fundados: 

1.' Em falsidade do titulo constitutivo da hypotheca; 
2 . O  Em nullidade ou extincção da mesma hypotheca; 
3.' Em novação ou pagamento provado immediatamente por 

dmumento legal. 
Ar t. i 7 9 . O  Se os embargos offerecidos articularem unicamente 

materia diversa da que fica mencionada no artigo antecedente, 
serão desprezados in liw'ne, e se mandar8 proceder paqboiri 
nos bens da hy potheca para continuarem os temos da ege-o. 

3 uiiico. Se porbm os ditos embargos contiverem a materia 
declarada no dito artigo, poderão ser recebidos eom suspensão 
da execução ou sem ella. 

No primeiro caso correm os embargos nos proprios autos, e 
no segundo correrão em separado, e se mandar8 proceder á pe- 
nhora e proseguir nos termos do processo execntivo. 

Art. 180.' Em qualquer das bypotheses do artigo antecedente, 
oit os embargos sejam recebidos com ou sem suspensão da exe- 
cução, ser30 meramente contestados pelo exequente, dando-se-lhes 
para isso vista pelo praso de cinco dias, e logo decididos pelo 
respectivo juiz de direito som allegações h w ,  fazendo-selhe 
para isso os autos ~nclusos.  

Art. 18i.O De qualquer decisão dehitiva, proferida sobre os 
embargos, poderão as partes interpor o recersn da qpellriç80 
para o Lribunal competente; mas esta $ar& ampre recebida no 
effeito devolutivo quando for interposta pelo executado e a exe- 
cuqão correr4 seus termos. 

h t .  182.O De qnaesquer despachos interlmtorios proferidos 
pelo juiz, ou seja nos proprios autos ou em requerimentos avulsos 
que se lhes devam juntar, não cabe outro recurso que não seja 
o de aggravo no auto do processo. 

Art. i 8 3 . O  A avaliação do predio que houver de ser arrematado 
ter4 logar nos termos de direito, salvo o caso de se achar jd feita 
judicialmente; mas ainda n'esta hypothese a avaliação se poder8 
repetir, achando o juiz que assim convem, se a contar desda a 
primeira tiverem deccorrido mais de dez annos. 

Arb. 184.' O predio hypothwado posto em praça ser4 arrem- 



tado, logo qne haja ,lançador que wbra a importancia de quatro 
quintas partes do valor da avaliação. 

Art. 185.' Quando não houver lançador que cubra a importancia 
mencionada no artigo antecedente, seri transferida para outro 
dia a arrernataçao do predio annunciando-se previamente que 
sera arrematado peIo maior preço que poder obter em praça. 

Art. 186.' Se o credor exequente, depois de se ter mandado 
pbr o predio segunda vez em praça, entendet' que lhe convem a 
adjudicação da mesmo, na irnliortancia de qiiatro quintas partes 
do valor da avaliai;'do, poder& requerer ao juiz que Ili'o adjudique 
para pagamento de sua divida, o que teri logar se o executqdo, 
que o juiz mandará ouvir, não declarar no yraso de tres dias 
que quer offerecer lançador ao prerlio. 

Art. 487.O Não havendo requerimento docredor para se verificar 
a adjudicação, nem declaração do executado de que pretende offe- 
recer lançador, voltara o predio A praça, declarando-se com toda 
a clareza nos editaes e annuncios em periodieos. se os hoirver. 
que o predio sera effectivamente arrematado a quem maior lanço 
offerecer, airidaque seja inferior ao valor por que teria sido Bita 
a adjudicação se o exequente a requeresse. 

BFt. 488.6 A arremataeão do predio ter8 sempre logar pela 
raiz, seja qual for o valor do mesmo e a quantia pela qual corre 
a bxecu$ão; a lvo se o credor requerer que lhe sejam adjudicados 
os rendimentos. 

Are. i8B.O Se da respectiva certidão do registo constar pie 
nenhuma outra hypotheca se acha registada sobre o predio ar- 
rematado, provando o credor, por certidão authentica, qrie do 
referido predio se não devem nenhuns impostos a fazenda na- 
cional, ser8 immediatamente pago pelo producto da arrernalação. 

Art .  4QO.O No caso de haver mais hypothecas regístadas o le- 
vantamento da quantia que tocar a cada um dos diversos credores 
sb poderh ter logar depois de julgados os direitos de preferencia. 

Art. 19i.0 Para o julgamento das ~referencias, na bypothese 
do artigo antecedente, .serão citados pessoalmente ou por editos 
todos os credores que tiverem creditos bypothecarios registados 
sobre os bens penhorados, e bem assim a fazenda nacional com 
relação a impostos devidos, para que venham a juizo deduzir seus 
artigos, e Ihes juntem os documentos que tiverem. 
$i unicu. O praso para os curadmes que forem citados pessoal- 

mente serh de vinte dias para todos, sem qae se lhes mande dar 
vista dos aútos, e ser4 de mais dez dias para os credores que 
forem citados por editos. 
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Art, 1 9 2 . O  Findo que seja o praso acima referido, se farão logo 
os autos conclusos ao juiz, que, em vista &a lei e das certidões 
de registo, fari a classificação de todos os credores que tiverem 
deduzido artigosr; e bem assim de todos os outros que forem ei- 
tados e os não deduziram, A sua revelia. 

A r t -  193.O Durante o praso a qiie se referem os artigos ante- 
cedentes poderi qiialqiler dos credores que honverem de ser 
graduados deduzir em requerimento, dirigido ao juiz da eãecy30, 
o que se lhe offcrecer contra documentos que lhe consta terem 
sido juntos por algum dos outros credores a seus articulados ou 
requerimentos. 

N'este caso o juiz, se o jiilgar necessario, poderi mandar ouvh 
em termo breve o credor a quem o requerimento disser respeito, 
dando-se-lhe copia do mesmo. 

5 unico. Sempre que as partes quizerem examinar aQms h- 
mentos, por si ou por seus advo d o s ,  o escrivão ihes facilitar8 
esse exame no cartorio, e Ihes a ar4 tarnbem, sed-de endencia 
de despacho, quaesquer certidões que lhe sejam pedi j as. 

Art. 194." Uecidido o concurso, nãio seri admittido outro de 
novo nem disputa, qualquer que seja, sobre o producto dos bens 
arrematados. 

Art .  195.' Se nos bens hypothecados, ou no producto d'elles, 
que se achar em deposito, existirem algumas penhoras que não 
tenham sido contempladas no concurso, o juiz que o decidiu seri  
o competente para ordenar o levantamento d'eiias; ainda mesmo 
que tenham sido mandadas fazer por outros juizos. 

Art. 196.O São applicaveis a todo o processo de expropriação 
que se contbm n'este tibulo as disposições geraes *e as exe- 
cuções e expropriaçães particulares; não sendo incompativeis com 
as que fi~am mencionadas nos artigos antecedentes. 

TITULO JX 

Disposigõea transitorias 

Art. 197.O, Os ontis reaes não registados ao tempo da publi- 
car,ão da presente lei s6 poderão ser oppostos a terceiros durante 
o praso de um anno, a conlar desde a publicação do regulamento 
geral que se fizer para a sua execução. 

Art. 198.O Os processos pendentes sobre acções reaes, em 



qualqner estado em que se achem, comprehendendo o da exe- 
cução, não poderão proseguir vaiidamente depois da publicação 
do decreto regulamentar de que trata o artigo antecedente, sem 
que se junte certidão do registo, conforme o disposto na pre- 
sente lei. 

Art. 1 9 9 . O  Aquelle que qnizer exonerar a sua propriedade 
adquirida por contrata anterior ti publicação da presente lei de- 
verh proceder conforme o que na mesma se determina, exercendo 
o seu direito dentro do praso de um anno, contado segundo os 
termos do artigo 197." 

Art. 200.O Todas as di~posi~ões '  da presente lei relativas a 
privilegios e hypothecas em nada alteram o que se acha deter- 
minado no d i g o  commercial a respeito de navios. 

Art. 20i.O São garanlidos os privilegios do banco de Portugal 
e de qualquer outro estabelecimento que por lei os tenlia, em- 
quanto entre o governo e os referidos estabelecimentos náo houver 
accnirdo a este respeito, o qual fica dependente de approvação 
legisla tiua. 

Brt. $02: fi o governo auctorisado para fazer os regulamentos 
pecessarios para-a execu~3o da presenb lei. 

Art. 203.O Fica remgada toda a legislação em contrario. 
Mandamos portanto a todas as auckiridades, a quem o eonhe- 

cimento e execupo da referida lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir e guardar tão inteiramente como n'ella se contem. 

Os ministros e secretarios testado dos negocios ecclesiasticos 
e de justiça, dos negocios do reino, dos negocios da fazenda e 
dos negocios das obras publicas, cummercio e industria, a façam 
imprimir, publicar e currer. Dada no paço, em 1 de julho de 4863. 
- EL-REI, com rubrica e guarda. - G q r  Pereira da Silva - 
Ameimo José Brmmwolap - Joaquim Tia& Lobo d'Avila - Duque 
de Loae. 

Carta de Iei, pela qual Vossa Magestade ba por bem approvar 
o decreta das drtes,  de 18 de jnnho proximo preterito, que regula 
o serviço hypothecario, organisando o registo das hypothecas e 
encargos prediaes, fixando o systema da expropriação hypothe- 
caria, e as regras relativas aos concursos creditorios, iudo na' 
fbrma acima declarada. - Para Vossa Majestade ver. - Pedro 
Mamei dQ SPueira A d r o  a fez. 
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TabelIa n.O i a gae se refere o artigo 8.0 d'eata ld 

Os conservadores privativos vencerão de ordenado. ........... 7 O O m  
Os ajudantes vencerão.. .................................... i8eOC000 

I Os amanuenses vencerão.. . i . .  ........................... 1.. %poiooo 

Tabella n." 2 a que ae refere o wkigo 36.9 &e+ lei 

Rasa por vinte e cinco linhas de trinta letra cada ama.. ...... 6080 
jDesc$p@a e inscripç5o.. ......... 4080 

Emolumenroa alem da rua hscripçao, averbamento, cancellaggo I on outras verba..  ............. BOhO 
Certidão ou eertiflcado,,alem da raza.. ...................... #W 

Paço, em 1 de julho de 11863. - G q w  Pweira du Silita. 
(D. & L, n: 1910, de 10 de jniho de 1863.) 
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(A portaria de 13 de agosto de i867, a paginas 3 ) 

DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1864 

Relatorlo 

Senhor: - 0  credito :predial tem sido e B ainda quasi des- 
oonheebdo entre nbs. Os principios em que assentava a nossa 
legi$açXa civil sobre hypotheas e direitos prediaes, tornavam, 
sa não imposivel, diflicilimo o estabelecimento e desenvoIução 
do mesmo credito, e impediam que a propriedade e ingustria 
agricola ss~esenvoluessem e progredissem por rião poderem 
obter com juro rasoavel e longos prasos de amortisaçãu os eapitaes 
de que carecem para conseguir aqiielle fim. 

A lei hypothecaria de 1 de julho do anno proximo preterito 
trouxe a desejada reforma n'aquella parte da riossa legislação, 
e, satisfazendo a uma grande necessidade, veio collocar sobre os 
verdadeiros principios o nosso regimen hypothecario. 

Estava portanto dado um grande passo, mas 0cando a execução 
da lei dependente da or anisação e pubIicação do seu regulamento 
geral, seri eUe não p o! ia a reforma produzir bs seus salutares 
effeilos, descendo da esphera dos principios para o campo da 
applicação. 

Facii B portanto de explicar a anciedade com que a opinião 
pnbiiea aguarda a publicação do mencionado regulamento, e o 
ardor, se não a impaciencia, com que tbem reclamado dos poderes 
publicos, parecendo-lhe talvez excessiva a demora que tern havido 
da parte do governo na referida publicação, 

Mas, se nlo deve de modo algum estranhar-se o ardor e im- 
pacieacia wm que se reclamam providencias, das qnaes ,com 



justificada rasão se esperam iinportaiites vantagens, não se deve 
tambem estranhar que o governo em assumpto de tão grande 
alcance e ao mesmo tempo tão novo, empregue todos os meios 
necessarios para que possa plantar-se e fructificar entre nbs sem 
grandes diriiculdades e embaraços esta reforma, que tem aebado 
tantos em nações alias mais adiantadas do que a nossa. 

Profundamerite corijencido de que a organisaçáo de um regu- 
lamenlo geral da lei hypothecaria, no qual com ordem e clareza 
se formulem as regras necessarias para a facil applicaçáo das 
disposições coiisignadas na mesma lei, B tão indispensavel para 
que possa acreditar-se e ser verdadeiramente util a projectada 
reforma, como 0 difficil de elaborar, satisfazendo Aquellas condi- 
ções, o governo entendeu que não devia sacrificar A precipitaçlío 
o bom resultado da inesma reforma. 

Foi por tal motivo que, ,wmo tive a honra de levar ao conhe- 
cimento de Vossa Majestade, foi encarregado da redacçáo do 
reglilamento irm dos nossos mais distinctos jurisconsultos, cujos 
estudos e traballios n'este e em outros ramos das sciencias ju- 
ridicas são conhecidos e apreciados com louvor por naturaes e 
estranhos; e antes do fim de outubro, menos de quatro mezes 
depois da publiçaçao da lei, se poderia ter publicado o dito re- 
gulamento, que se achava concluido. 

Mas, conquanto seja incontestavel o merecimento d'este difficil 
trabalho, mais uma prova evidente da competencia do seu auclor, 
nem por isso deixam de ser de verdade egualmenb incontestavel 
os fundamentos do decreto d e  15 do mesmo mez, pelo qual Vossa 
Majestade houve por bem nomear a commissão encarregada de 
examinar e rever o mencionado trabalho. 

Esb exame e revisão foram, é verdade, um ponco,&morados, 
se attendermos ãi anciedade com que B esperada 'a execução da 
lei; mas, se attendermos h importancia e dificuldade do assumpto, 
6 justo confessar que a demora e mais que muito justificada. 

E não e menos justo confessar que a commissão se houve com 
todo o zelo no desempenho do difficil e espinhoso encargo de 
que fhra incumbida, e as respeciivas actas atlestam a assiduidade 
das suas sessões e o modo reflectido por que foram discutidas 
as materias que se conteem no projecto de regulamento até chegar 
a um accordo sobre cada uma d'ellas. 

Este importante trabalho, que deve attrahir sobre aquelles 
que o redigiram e assignaram os Ionvores e estima publica, 
acompanha-o a força e prestigio que lhe comunica o bem fun- 
dado conceito em que são tidos os membros da commiss3o. ~ pois o projecto de regulamento por ella orgaiiimoo que o 



govarno adopta, e que sem alteração lenho a bonra de sabmettar 
h elwada w,nsideração de Vossa Majestade. 

Secretaria d'estado dos negacios eccIesiasricos e de justiça, em 
4 de agosto de 4864. - G q a r  Pereira da Sdaa, 

Tomando em cnrisidaração o relatorio do niiùistro a secretario 
d'estado dos negocios ccclesiasticus e de jilstíc;a, e tendo em vista 
o qne dispõe o $ 42." do artigo 75." da carta constitucional da 
monarchia, e o ariigo 30%: da lei hgpothecaria de 4 de julho de, 
4863: hei por bem approvar 13 reguldmenlo geral da rneema lei, 
que fíiz parte do prpscate decreto, e baua assignado pelo referido 
ministru b secretanu fiesiado. 

Os ministros e secretarios d'eslado dos negocios czcclesiasticos 
a de justiça, dos negwios do reino, dos riegocios da fazenda e 
dos negocios das otir:is publicas, oornmeirio c índnstria assim o 
t8obam entrmndidri u façam executar. Pilc~) ,  em 4 de agosto de 
i€%#+ -REI. - D u p e  & hotate - k p t r r  I'wdru da S i h  - 
Joa@m TI#mrbe Lobo d'Auila - Jrião Chrysostomo & Abra e 
Swa .  

TITULO I 

Da inirf*irnçln doe registos prediaae, aetos preparatorios 
a hccionarios enoWeqadoe do ~ e r í r f ~ 0  das conservatariaa 

Artigo 4 . O  O registo dos domhios, hyyott-iecas, direitos e en- 
cargos predia~s, em wnformidad~i com as dis osiçóes da lei 
hppothccaria do 4." de julho de 1863, s e r i  deLitirarnente in- 
stanado em todu 0 reino e ilhas adjacentes tio dia que for fixado 
por decreto especial, praticados m actos yreparamrios datermi- 
nados n'este titulo. 

Brt. 9.0 Dosde o dia que for Brado para a ibstallaçiio das 
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consematorias cessam os registos de hypotbecas, e odtos  esta- 
belecidos por virtude dos decretos de 36 de outubro de 4836 e 
de 3 d0 janeiro de 6837, e mais providencias correlativaa. 

$ 1 . O  Dentro de tres dias a contar do dia supra iodfcadu, wrão 
transleridos por inventario para o archivo da respectiva conser- 
vatoria os livros dos mesmos registos, indices a mais papeis 
respectivos, e ahi depositados no estado em que estiverem. 

$ 9 . O  Quando em t i s b a  e Porto os bairros e concelhos co&- 
prebenderern freguezias, que, em rasão da divisão dos disttictua 
criminaes, pertençam a conservatorias differentes, serão os limos 
rernetlidos aquella que comprebender maior numero de frwezias 
urbanas. 

$ 3.O Os conservadores mandarão lavrar termo no livro dos 
ultimos registos, em que declarem quantos são os mesmos Jivm, 
e as circiimstaricias exterrias que n elles enmntrarepi. 

$ 4.' Aos actos de que tratam os $8 i." 8 3.O assistirão, em 
Lisboa a Porto, os procuradores regios jnnto das respectivas 
reIações, que poderão, no caso de impedimento, fazer-se substituir 
pelos seus ajudautes ou delegados; nas outras terras do reino 
assislirh aos mesmos actos o respectivo agente do rninisterio 
publico. Qiialquer dos mencionados funccionarios que assista 
dever4 assi riar o termo de que trata o antecedente. 

Art. 3 . O  1 installação das conservatorias precedera : 
1 . O  O concurso para as nomeações dos conservadores privativos 

e seus ajudantes, em Lisboa e Porto, conforme ao decreto de 31 
de dezembro de 1863 (lei hypothecaria, artigo 7.O); 

8." Distribniçilo dos livros de registo dos modelos A, B, C, 
D e E, nos termos d'este regulamento; 

3." Rubrica dos mesmos livros (lei hypothecaria, artigo h3.3; 
4 . O  Visita As consevatorias. 
5 unico. A visita As conservatorias tem For fim examinar: 
1." Se o local escolhido pelos resp0otivos conservadores B 

sufficiente e adeqnado; 
2.' Se ahi existem devidamente arrumados os livros dos m e  

delos A, 8, C, 1) e E; 
3.'. Se ahi existem cadernos de talão e guias impressas, con- 

forme os modelos R, S e T ;  
4." Se tudo o mais que toca ao material do serviço se acha 

abi em boa ordem e mllocação. 
Art. 4.' Esta visita ser& quando o governo determinar, feita 

a todas as conservatorias: 
1 . O  Em Lisboa e Porto pelos procuradores rem jmfo 8s 

respectivas relações; 



2 . O  Nas outras terras do reino pelos delegados do procurador 
regio nas respectivas comarcas. 

AI%. 5.O Os effeitos uteis ouprejudiciaes, resultantes do registo, 
ou do n3o registo, em conformidade com a lei hypothecaria de 
1 de julho de 1863 e corn as leis de 30 de junho de ,1865, s8 
começarão a' contar-se desde a installação das conservatorias. 

$ unico. Mca desde j4 obriga-atorio o presente regulamento para 
os actas preparatorios de que Iratam os artigos antecedentes. 
A sua exauçáo plena fica dependente da publicação do decreto 
especial a que se refere o arligo # . O  

Art. 6." serviço das conservatorias e praticado por wnser 
vadores e ajudantes privativos, corn as habilitações requeridas 
na lei hypothecaria (lei hypothecaria, arligo 5 . O )  : 

1." Nas de cada um dos districbs criminaes de Lisboa e Porto 
(Iei hypothecaria, artigo 7.O); 

2 . O  Nas mais localidades em que as conservatorias privativas 
viarem a ser creadas por virtude da auçtorisação concedida ao 
goyerno na mesma lei (artigo 3 . O  9 gnico). 

3 unim. O serviço das outras conservatorias do reino e ilhas 
adjace~tes B @dado interinamente aos administradores dos 
concelhds auxiliados gelos seus escrivães (lei hypothecaria , ar- 
tigos 2.' e 8.3. 

brt. 7 . O  Verificando-se a vacatura da conservatoria por trans- 
ferencia, despacho judiciario ou demissáo (artigos 27.", 58.O, 19.O 
e 20 da lei hypothecaria), e não havendo substituto designado na 
lei, o conservador não podera desamparar as suas funcções antes 
da inslallação do seu successor, e responder8 erri caso contrario 
por perdas e damnos 

5 unico. O novo despachado dever8 assegurar-se, ao entrar no 
exercicio do seu cargo, da existencia real de todos os registos, 
indices ou reportorios, e mais livros decretados no presente re- 
gulamento, dos guaes se farh o competente inventarjo, assistindo 
a elle, e assignando-o o respectivo agente do ministerio publico, 
em harmonia com o que se acha determinado no 8 4.' do ar- 
tigo 2." 

Art. 8.' Todos os empregados subalternos das conservatorias 
são considerados propostos dos conservadores e de sua livre es- 
colha e nomeação (lei hypothecaria, artigos 10.O e 30.O). 

% unico. Nas conservatorias de segunda ordem os conservadores 
exerce60 a respeito dos escrivães, seus-auxiliares no serviço do 
registo, as mesmas attribuições que, como administradores do 
concelho, exercem pela lei commum a respeito de seus escrivães 
com relação As funci$es administrativas. 
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Art. 9." C).; amntioenses einpregados nas conservatorias priva- 
tivas, qiie não dcsmerecerein a coiifia~i~a dos conservadores por 
espac;u de citico annos, e tiverem mostrado iritelligencia, assitl~ii- 
tlailc r, lirobiiilitle, terio ~ii.eferencin, em egaaldiide de circum- 
stsiicirrs, e satisfritns toilos os mais rcqiiisitos P ~nndi~5os das I ~ i s  
e regulameritos, para serem pru\idos: 

! . T o s  logarcs ile amanucnscs das repartiçnes superiores do 
estado, no caso de assiin o requererem, e tendo por si informa- 
çSlo de rnci-ecirne~ito e s e r \ i ~ n  dislineto, dada otlicialmente, e 
niirica por atlesludo, ao governo, pelos respectivos çonserva- 
dores ; 

2 O Nus oficios tle tabclliães de notas. 
Art. 1 0 . O  Os ajudantes dos conservadores sòmente poderão 

s~~spe i~dt l r  os ;irnaririenses, quariclo lizerern as jezes dos coirser- 
viidorr~, iliii-diile as vacaturas da logar, e ate declaração dos novos 
cbonservaclores. 

Art. 11.' Seri cstabelecida na caliital uma commiss30, sem 
çarscterm permanente, e i13u retribuiil,i, que se compora de seis 
meriibros, rioiiietitios [)elo goveriio d'eritre os funccioiiarios suye- 
riorcs de j u s l i ~ a  ou tle adtiiitiistraçáo, resideiites na mesma ca- 
pital. 

Art. 12.' Est3 comlnissão, ile qiie seri presidente o primciro 
na oinde111 da riornettção, e secretario o ullirno, tera a seu cargo: 

1." Iiiterpor parecer sobre toilos os negorios relntivos ao registo 
e cr~ililo predial, icerca dos qiiacs for mandada corrsriltar pelo 
gi-tvclrlio ; 

2." I'iac~por ~o guvcrno as pru\i(lericias ile melhoramento oii de 
i~r~fiii~n:i, ~ U P  sol~re credito ~~reilial a erriier'ieiicia mosti a r  ~i i~ci>\-  
Y;II=I:IS, p;itna scrcrn (:onvcrtiilas cm ~li'opostss cle lei; 

:Lu l)iiigiiQ ao govorrio, de seis em reis muzes, iirn rei;ilorio 
do andameiito que forem teiido os rogistns prediaes, e 'de  seus 
resrillados ecoiiuinicos, [iar;i o q i i e  set-ll~e-hão foruecidos l ielo 
goverlio os cloclirnciitos, infùrrria~õcs, mappas e mais esclareci- 
rnentos que sc rnustrtireiri iiccessariùs; pod~1111o a C O ~ I ~ I S S B O  
requisitar tnmbern do governo qiiaesclirer outros que tiver por 
coii\aiiieriles para o dito f i r ~ i .  



TITULO ZI 

Das fianças dos conservadores privativos e Beus substitutos 
e dos administradores dos concelhos, conservadoreni interinos 

Art. 1 3 . O  Nenhum conservador ou ajudante poder& entrar no 
exercicio de suas funcções sem ter previamente prestado fiança 
nos termos estabelecidos nos artigos seguintes. 

g unico. Exceptua-se a hypothese prevista no artigo 27." d'este 
regalamento com referencia ao $ unico do arligo i 3 . O  da lei 
hypothecaria. 

Art. 14.' As fianças que os conservadores devem prestar (lei 
hjpothecaria, arligo i i ." são fixaiios ria quantia de i :OU06000 
reis para Lisboa e Porto, e de 800i9;CWM reis para qualqiier outra 
conservaloria pdvativa, que venha a ser creada em outras terras 
do reino; as de conservatorias de segunda ordem são limitadas a 
qnantia da 3006000 r5s  (lei hypothecaria, artigo 9 . 3  unico, 
artigo i3.O 3 unieo). 

# unico. As que devem prestar os ajudantes dos conservadores 
privativos' são fixadas em metade das que sáo exigidas aos mes- 
mos conservadores. 

Art. 15.' As fianças de que trata o artigo antecedente podem 
comprehender, qualquer d'ellas singularmetite, um ou dois fiado- 
res, responsabilisando-se cada iiti t  d'elles por uma parte do valor 
da fiança, e hypnlhecando bens correspondentes h obrigiic;ão que 
tomarem sobre si. 

Art .  i6. A fiança constitiie-se por escriplura publica, em que 
deve declarar-se a qualidade do que presta a fiança, o objecto e 
quantia d'esta, a natureza dos bens immoveis que se hypothecam, 
seu valor e origem, e se estão desembaraçados de qualquer 
hypolheca. 

Art. 17.' A escriptura de que trata o artigo antecedente ser8 
lavrada sbmente depois de se ter procedido ti avaliação dos bens 
offerecidos em hypolheca pelo fiador ou fiadores, e de haver sido 
julgado pelo juiz o valor dos mesmos bens suficiente para se@- 
rar o pagamento da quantia da fiança; tudo nos teririos dos ar- 
tigos seguintes. 

Art. 1 8 . O  Os conservadores das conservatorias privativas e seus 
ajudantes, e bem assim os conservadores das wnserratorias de 
segunda ordem, qnando, em observancia das disposições dos 



artigos i 4 . O  e 1 3 . O  da lei hypothecaria, houverem de prestar a 
fiança respectiva, cujo valor se acha h a d o  no arti 1 4 . O  e seu 
3 d'este regulamento, farão para tal fim, ao juiz r e direito da 
comarca, a que pertencer a conservatoria, nm requerimento por 
eUes assignado, declarando : 

1." Qual o fiador ou fiadores que ofierecem, e qml, no caso 
de serem dois, a parte da fiança por que cada um se responsa- 
bilisa ; 

2 . O  Quaes- os bens que o mesmo fiador ou fiadores querem 
hypothecar, o seu valor e aonde são situados ; e concluindo por 
pedir no mesmo requerimento, que ser8 tambem assignado pelo 
fiador ou fiadores offerecidos, que o juiz mande proceder A ava- 
liação dos ditos bens. 

drt. 19.' O juiz de direito, se os bens forem situados na sua 
cornarca, mandarl que, distribuido o requerimento, sejam intima- 
dos o respectivo delegado do procurador regio, o requerente e 
seu fiador ou fiadores, para que se louvem arn louvados que 
procedam i avaliação. 

unim. Se forem situados em comarca diversa, mandar4 ex- 
pedir precatoria para o juizo de direito d'ella, a fim de qiie ahi 
tenha logar a nomeação de louvados e a ayliação dos bens pela 
forma supra indicada. 

Art. 20.' Feita a avaliação e juntos ao processo o mito ou autos 
d'ella, no caso de se ter eflectuado na mesma wrnarca, on, no 
caso contrario, jiinta ao mesmo prowsso a respectiva precatoria, 
o juiz, ouvido previamente o ministerio pnblico, julgar8 boa ou 
não. a dita avaliação, e sufncienle ou insuficiente o valor dos 
bens, segundo for de justiça, e sem recurso. 

Art. 2i.O Julgada boa a avaliaçáo e suficiente o valor dos bens 
offei.ecidos para hypotheca, devera ent30 lavrar-se, na conformi- 
dade do artigo 1 6 . O  deste regulamento, a compelente escriptura 
de fiança, em que serão partes oritorgantes o conservador ou 
ajurlaiite que pretender prestal-a, e o seu fiador ou fiadores, os 
quaes hypothecarão na mesina escriptura, para segurança do pa- 
gamento da quantia que afiançarem, os bens anteriormente desi- 
gnados e avaliados para esse fim, apresentando no mesmo acto, 
para ser traiiserigta na referida escriptura, certidão do compe- 
tenle livro do registo, pela qual se mostre que os ditos bens so 
não acham sujei tos a nerihuma oulra bypotheca ou encargo, 

Art. 22.' Lavrada e registada devidamente a referida escriptura, 
o conservador ou a,iuudante requerente farh novo requerimento, 
juntando-lh'a e pedindo ao juiz que, em vista d'ella e do mais 
que deve constar dos autos, julgue a fiança idonea e devidamenle 



prestada; ao que o mesmo jiiiz, depois de mandar dar vista ao 
ministerio publico, que devera requerer tudo o que for necessa- 
rio para inteira execução das leis, defeiSirA como for de direito e 
sem recurso. 

Art. 2 3 . O  Depois da installação das conservatorias e registos 
respectivos, qualquer conservador ou ajudante, que pretender 
prestar a fiança exigida pela lei, deverh juntar ao requerimento 
que fizer para esse fim, certidão, da qual conste acharem-se jB 
registados proviuoriamenle os bens, que o fiador ou. fiadores 
ofierecerem, para n'elles se constituir a respectiva Iiypotheca. 

Art. 24.' A fiança de que tratam os artigos antecedentes poderb 
ser substiluida por degosilo em dinheiro ou titulos de divida fun- 
dada, oiipor hypolheca de beris do proprio conservador, de valor 
correspndente ao da fiariça. 

8 1 .O 0 deposito erri dinheiro poderá effectuar-se, ou no depo- 
sito publico de Lishq ou i'cjrto, ou nas r-ecebedorias de fazenda 
da respectiva comarca, ou Bm qualquer ba~ico legilimamenle 
aucturisado. 

5 S.* Quando a substituição for feita por titujos de divida fun- 
dada, serão &leu depositados na junla do credito publico, com 
a clãusula expressa obrigação hypothecaria, mas sem prejuizo 
da recep@o dos juros pelo Jepositante nas epochas do paga- 
mento. * 

3 3.' Se a substituição for por hgpotheca cEe bens do proprio 
conservador, proceder-se-ha a legalisa~ão d'esta pela fbrma que 
fica determinada nos artigos 16." a 23.O para a prestaçáo da hy- 
potheca do fiador. 

$4.Wa hypolhese dos $5  1 . O  e 2 ", o conservador apresentarh, 
similhanterriente ao que lhe incumbe fazer na espacie do P 3 . O ,  
os resgeclivos titulos de deposito ao juiz de direito da comarca, 
o qoal, com resposta do miriisterio publico, haver8 por cumprida 
a lei, se assim for de justiça. 

8 . O  OS lilulos de divida fundada, para o caso previsto no $ 2.0J 
serão sempre computados pelo valor do mercado, com a dimi- 
nuição da quinta parte. 

$ 6.' Quaiido forem materia on objeclo da hypotheca predios 
urbanos ou casas, não poderão admit~r-se sem a apolice do se- 
guro conlra fogo. 

Art. 25.O Os conservadores privativos e seus ajudantes, bem 
como os conservadores das maservatorias de segunda ordem, de- 
pois de haverem prestado qualquer das cauções que Ihes sLo 
exigidas, poderão em todo o tempo subrogaka por alguma das 
outras que a lei permitte, observandese, quanto a constituição 
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da nova cauçgo, o que respectivamente se acha determinado no 
presente regulamento, e não cessando em todo o caso a primeira, 
emquanto se não firmar-a segunda. Nos casos de substituição 
de hypolheca especial por outra da mesma natureza, sem a in- 
scripc5o d'esta se  ião cancellari aquella (lei hypthecarla, ar- 
tigo 12.Oj. 

5 unico. O mesmo se praticara nos casos de subr_ogação de 
hypotlieca especial por deposito e averhamento em inscrip~ões. O 
canccllamento so tera logar em presença de documento que com- 
prove o averhametito do encargo n'esses titnlos. 

Art. 26.' Os fiadores dos conservadores e de seus ajud$bt& 
poderão egualrriente, em todo o tempo, subrogar a hypotheca da 
fiança por deposito em dinheiro ou titulos de divida publica, feito 
nos termos determinados nu arti o 84.' $5 1 . O ,  4.Op k!, e 3.' do 
presente'rcgulamento, observan f o-se, quanto a cessação e ma- 
cellamento da caução subrogada, o que se acha presoripto no 
artigo antecedente. 

Art. 27 o Aos conservadores de segunda ordem d concedido o 
prauo de qiiarerita dias, a contar d'aquelle em que entrarem no 
exet-cicio de suas furicçóes, para prestareiri algupa das cauções 
estabelecidas na lei, uu para provarem a im~iossibilidade em que 
se actiam de a prestar. 

5 iinico. Este praso poderA ser prorogado pelo governo havendo 
justo motivo. 

Art. 282 O meio competente para provar a impossibilidade de 
prestar a caução seri uma justificação perante o juiz de direito 
da comarca respectiva, articulando o conservador os motivos da 
reftrida impossibilidade, e requerendo logo a citaçao do deitigado 
do procurador regio para os ver justificar. Este magistrado' de- 
ver4 promover tudo o que for necessario para inteira observancia 
das leis, e o juiz jiilgar8 a final, em vista das provas, a sobre- 
dita justificação, como for de justiça e sem recurso. 

Art. 2 9 . O  Os administradores dos concelhos, que forem ao 
mesmo tempo conservadores, e que não tiverem prestado alguma 
das cauções estabelecidas, entrarão ate ao dia 5 de cada niez, 
por deposito, nos cofres das recebedorias das respectivas comar- 
cau, ou nos de algum banco auctorisado pelo governo, com a 
quarta parte dos emolumentos qtie Ihes tiverem pertencido no mez 
antecedente. 

Art. 30.O Passado um anno, a contar do dia em que se annun- 
ciar na folha oficial do governo que cessaram as func@es dos 
coiiservadores de segunda ordem, poderão estes levantar as som- 
mas depositadas, justificando com precedencia de citavã& edita1 



e audiencia do ministerio publico, não ter sido contra eIles in- 
staurada em juizo acção alguma que tenha por objecto responsa- 
bilidade por actos relativos ao serviça da conservatoria (lei hg- 
pothecaria, artigo Bi.O) .  

5 unico. Havendo-se intentado dentro do referido anno alguma 
das aqÁ3es supra indicadas contra o conservador, não poderá 
este, no cjso de obter sentença absolutoria, levantar o deposito, 
nem, sendo condemoado, levantar qualquer remanescente d'elle, 
depois de satisfeita a responsabilidade imposta pela sentença, sem 
ter prirneifamente justificado pela forma prescrip ta que, dentro 
do anno marcado, não lhe foi proposta nenhuma outra acção com 
egual furnrlamento e para o mesmo fim. 

Art. 3 1 . O  A mesma justificação e nas mesmas circumstaiicias 
ter8 logar para o fim de se canmllar ,a hypotheca, levantar de- 
posito, remover o encargo da cauçáo, ou extinguir a fiança, com 
relação ans conservadores privativos e seus ajudantes, e aos con- 
servadores de segundo ordem que houverem prestado alguma 
das referidas cauções (lei hypobhecaria, artigo 2i.O). 

Dos liwos que devem existir nas coaservatorias, seus requuisitos, 
deflniçso, descripçgo, conservação e reforma 

Art. 32.O Deverão existir em todas as conservatorias do reino 
e.ilhas adjacentes os lirros necessarios para o bom desempenho 
do serviço de registo predial, e serão os determinados n'este ti- 
tulo, conforme os modeIos que acompanham este regulamento 
(lei bypobhecaria, artigu 4 2 . O  5 %O), 

Brt, 33.' Os livros a que se refere o artigo antecedente são: 
i.* Diario (modelo A) ; 
3 . O  Das descripções e i n s c r i w  prediaes (mode10 B); 
3.' Das hypothecas (modelo C); 
8 . O  Indice real (modelo D); 
5." Indice pessoa1 (mdelo E). 
Art. 34." Estes livros seráio: 
1.' Uniformes em todo o reino e ilhas adjacentes, riscados e 

pautados conforme aos referidos modelos, que vão juntos a este 
regulamento ; 

2.' Organisados debaixo da immediata inspeqão do governo. 
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$ unico. Serh selado unicamente o livro do registo das hypo- 
thecas (modelo C). 

Art. 35.' Os livros do registo, conforme os modelos A, B, C, 
D, E, serão fornecidos pelo mioisterio dos negocios da justiça a 
todas as conservatorias, indcmnisando-se o governo do custo dos 
que fornecer ás conservatorias de segunda ordem pelos emolu- 
mentos dos respecliros ~~onservadores; para o que adoptad o 
meio de cobrança que julgar mais conveniente. 

Art. 3 6 . O  A dislribuição dos livros A, B e C,  ser8 feita em 
duplicado para cada conservatoria, devendo ter cada um dbç  livre^ 
A e C quatrocetitas paginas e o livro B seiscentas. 

5 unico. Os livros D e E não serão distribuidos em duplicado, 
e ter4 cada um duzentas paginas. 

Art. 37.' Os conservadores, logo que se ache findo qual 
dos livros fornecidos em duplicado, ou estejam escriplos %i 
berços de qualquer dos outros, requisitarão do minisferio dos 
negocios ecclesiasticos e de justiça, por intervenção dos ~ F W U -  
radores regios, outro livro da mesma classe. 

Art. 38.' A lirimeira pagina do diario immediata h do termo 
de aherblura e as seguintes, seráo cortadas na parle superior por 
linhas horisontaes, deixando enlre eIlas espaço suficiente para 
n'elle se iridicar o tilulo do livro e o amo em que se faz o ser-' 
viço. O resto da pagina ser6 cortado por linlias perpendiculares, 
formatido espaços para se indicar n'elles o numero de ordem de 
apresentação, o mez e dia d'esta, o nome do requerente por si 
ou por outrem, a qualificacão externa do tilulo, a rubrica do wn- 
servador ou do empregado que tomou a annotaçb e a referemia 
ao registo. 

8 iinico. Uma linha horisonlal se passar8 immediatamente por 
baixo do encerramento, com que deve terminar n'este livro o 
serviço de cada dia. 

Art. 39.O Este livro tem por fim certificar quantos titnlos e 
requerimentos para certidões foram apresentados e a ordem chro- 
nologica da sua apresentação. 

Art. 40.O Os livros de registo B e C serão d0 grande formato, 
na conformidade dos respectivos modelos. 

5 I.' A primeira pagina ser8 destinada ao termo de abertura, 
a seguinte para o primeiro registo que se apresentar. 

$ 9 . O  Cada pagina serb cortada por linhas horisontaes, e depois 
por linhas perpeiidiculares da cabqa 8 extremidade, de modo 
que oflereça tres columnas, con~endo a prlmeira um espaço egual 
ao das outras duas. 

Art. 4 4 . O  A pagina immediata ao termo de abertura do livro 



8 

modelo B, b especiaImente. destinada 8 descripçlo prediaI, que 
ser8 feita na primeira mlumna. 

1 1.O A pagina e columna para1 tela & destinada as inscripções 
prediaes. 

$ 2 . O  Nas segundas colurnnas das paginas parallelas se lançarão 
os averbamentos correla tivos. Nas terceiras as annotações res- 
pectivas a cada averbamento, e referencias a outros livros (lei 
hypothecaria, artigos 35." 42.9 %.O,  45.' e 46."). 

Art. 42.O Cada uma das descripções prediaes tera o seu numero 
privalivo e permauente pela ordem chronologica da aliresentação. 

5 uhico. Cada um dos averbamentos e annotações tera tanibem 
na mesma ordem numeros soguidos A sua colloeação especial e 
correlativa (lei hypothecaria, artigo 35."). 

Art. 43.O N'este livro, conforme a maior oii menor probabilidade 
de movimento predial, se deixarão aigrrmas folhas em branco, 
começarido depois d'ellas em numero de ordem scguiiido qualquer 
nova tlescripção predial. 

Art. 44.O Não havendo nas paginas em branco d'este livro, 
deixadas em nm numero de ordem de descripção predial e outro 
seguinte, espap sufficieute para se continuar o registo, se abrir8 
no mesmo livro, on, se este se achar findo, em outro da mesma 
classe, novo registo, immediato As folhas em branco do ultimo 

ne estiver feito, e remissivo ao numero de ordem da I-espectiva 
escrip~áo predial, 

Art. 45.O Quaesquer declarações qiie por factos supervenientes 
alterem as condições caracterislicas da descripção predial, ou as 
ampliem ou modifiquem, serão lan~adas na columna dos aver- 
bamentos por ordem successiva de datas, e serão consideradas por 
averbamento á mesma descripç'o. 

$ 1 . O  O mesmo se observarA quanto As alterações causadas 
por incendio, tremor de terra, inundação, e outros casos de força 
maior qne extingam on deteriorem alguma parte do objecto da 
descrip~áo redial . 

3 . O  T d a s  as declarafies que, sem factos snper~enientes, 
forem precisas, como rectificação, emenda ou referencia, serão 
tomadas na terceira colurnna por annotação. 

k t .  46.O Cada pagina do livro de hypothecas (modelo C) ser8 
no seu começo cortada por uma linha horisontal, constituindo 
espaço sugciente para n'elle se lançar o titulo do livro, 

1 1 . O  A pagina seri cortada depois por linhas perpendiculares, 
e comprehendera tres espaços em bra~ca, um para as inscripções, 
outro para os averhamentos, outro para notas marginaes; sendo 
de metade o primeiro, e de um quarto os dois restantes. 
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$ S.' Por baixo da ultima inscripção hyyothecaria se passarão 
duas linhas horisontaes, para nos respectivos espaços que ellas 
formdrem se designar o anrio, mez e dia em que se continua o 
registo. O mesmo se praticari por baixo de cada um dos aver- 
bamentos ou arinotações. 

Art. 47.O O livro do indice real serh organisado e distribuido 
por freguezias; o do iiidice pessoal pelas letras do alphabeto. 

5 1 . O  As paginas do livro do indice real serão cortadas por 
linhas liorisontaes e pei'pendiciilares para conter alem do titdo 
e freguezia : i .O, o numero de ordem da indicação; 2.*, o n w e m  
de ordem da descripção predial, livro e paginas,; 3.', a natureza 
do predio; h.", o valor do mesmo; S.", o nome do proprietario ou 
possuidor; 6 . O ,  a data da indicação; 7.O, qualquer annotação ou 
observação sobre actos ou contratos, como simpIes rebrencia aos 
livros de registo 

5 2.' Se o predio ja se achar no indice real, se, farA'sbmente 
referencia na columna das annotqões ao numero e paginas cor- 
relativas do novo registo. 

Art. 48.O As pagiiias do livro do indice pessoal serão cortadas 
tambem ~ietas litihas tiorisonlaes e perpendiculares, para conter, 
alem do titulo e letra do alphabeto: i.*, os nomes das pessoas 
inscriplas, activa ou passivamente, nos registos; e.", profissão e 
domicilio; 3 . O ,  referencia ao competente livro ou livros e paginas; 
h.', referencia aos nomes correlativos do mesmo indice, que 
figuram nos registos; qualquer annotaflo que cancelle no 
todo ou em parte a transcripção pessoal. 

5 $."e o nome da mesma pessoa se achar jh no indice pes- 
soal, se addicionarh mais a esse nome o livro e paginas em que 
fica a nova iiiscripção. 

$ 9.' Se na mesma inscripção predial figurar mais de ma 
pessoa, activa ou passivamente, o nome de cada uma ser8 lan- 
çadu distiiictamente no indice pessoal com referencia reciprma. 

Art. 49." Todas as iiidicações de predios no indice real, como 
de nomes no indice pessoal, tomarão um novo numero de ordem 
especial, os predios com relação h freguezia a que pertencerem, 
os nomes com relação A respectiva letra do aIphabeto. 

Art. S0.O As indicações serão synopticas e remissivas, exce 
ptuadas as dos nomes, qiie seAo sempre transcriptos com os 
seus pronomes e agpellidos. 

Art. 5 i .O Enlre uma indicação real ou pessoal e a sua imme- 
diata se deixara sempre um espaço em branco, que se marcara 
por uma linha liorisontal, e as paginas terão mais as linhas per- 
p endiculares hidispensaveis, conforme aos modeios D e E. 



Art. 52.' Esgotadas as folhas destinadas a uma freguezia no 
livro do indice real, ou as destinadas a uma letra do afphabeto, 
no indice pessoal, o registo continuar4 em livro immediato da  
mesma classe, averbando.se o transporte no Ingar competente 
do livro antecedente 

Art. 53.O Estes indices serão reformados de dez em dez annos, 
eliminando-se do pessoal, quanto seja possivel, os nomes das 
pessoas que activa ou passivamente deixem de existir para os 
registos, seja por morte, seja por actos de transmissão ou alie- 
nação i ~ e r  W w ,  e do indice real os predios distinctos, que hou- 
verem sido posteriormente reuilidos srri um s6, ou divididos ern 
parcellas constitutivas de novos predios. 

unico. Dos que houverem sido mmpletanieiite destruidos se 
farA sbmetite referencia ao solo oti area do terreiio. 

Art. 6 4 . O  Na reforma do indice real procurarão os conserva- 
dores ligar as syriopses prediaes por ordem de suas confrontações, 
dando-lhes uma nova numeração seguida em cada freguezia, indi- 
caiido porbrn sempre o numero de ordem da dcscripqão predial 
e o de policia, se o tiver. 

Art. 56.' Na reforma do indice pessoal aperfeiçoarão, quanto 
seja compativel com o serviço do reeisto, a ordem alyihabetica 
de collocação e de precedenda entre nomes da mesma letra. 

Art. 5 6 . O  Os indices anteriores ficar30 archivados, para serem 
eonsuItados sempre que seja necessario. 

Art. 57.0 Cada um dos livros de que trata este titulo serri 
apresentado previamente pelos coriservadores ao juiz de direito 
da respectiva eornarca, para qiie sejam por elle ou por pessoa a 
quem der cornmissão, numeradas e rubricadas todas as folhas, 
e depois lançado por um dos eacrivães do juizo na primeira pa- 
gina um termo de abertura, e outro de encerramento na ultima, 
referendados ambos oci termos pelo juiz de direito (lei hypotheca- 
ria, artigo 4 3 . O ) .  

8 unico. Se, depois de começada esta numeração e rubrica, o 
juiz de direito a não poder mnclnir, a continuar6 quem o sub- 
stituir legalmente, ou a pessoa a quem este der commissão, e o 
escrivão far8 d'isso menção nos termas de abertura e sncerra- 
mento. 

Art. 58.' AOS conservadores incumbe especialmente a guarda 
e conservaçzo em boa ordem e recato de tndos os livros e docu- 
mentos pertencentes i sua canservatoria (lei hypothecaria, ar- 
tigo 23.O). 

-8 i." ~o'odos os dias, ao fechar das horas do registo, o conser- 
vador guardarh debaixo de chave em rogar seguro os livros diario, 
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indices pessoal e real, e bem assim os documentos apresentados 
ao registo, que no mesmo dia não podessem ser inscriptos ou 
averbados no livro competente. 

5 8." A mesma obrigação incumbe aos ajudantes dos conser- 
vadores privativos, e ai~s subslitulos dos adrniriistradores, qnando 
exercerem as funqões de coriservadores. 

TITULO 1V 

Do serviço do registo predial nas suas relações geraes com 
os conservadores e pessoas requerentes, e com o governo 

Art. 59."~ actos de inscripção, averbaniento e cancellação 
nos registos nunca seráo praticados pelos conservadores oficiosa- 
metite, mas sempre a requerirneiito da parte legitima, salvos os 
casos expressairieiile exceptuados ii'este regulaniento. 

$ iinico. E parte legitima para solicitar estes actos aquelle que 
possuir ou adquirir algum direito predial, apresentando por si 
ou por seu legitiino representalite titulo nos termos da lei hypo- 
thecaria. 

Art. 60.O O serviço das conservatorias começar8 pelas nove 
horas da manhã e terminaA pelas quatro b r a s  da tarde, e teri 
logar todos os dias não feriados. 

$ 1 . O  São nullos os registos tomados antes ou depois das horas 
fixadas, e os conservadores responsaveis por perdas e damnos, 
aliim das penas maiores estabelecidas no codigo penal, no caso 
de liaver falsidade. Exceptua-se a especie prevista e regulada no 
artigo 73.O 

$ 2 . O  Se pelo numero de concorrentes não podbr fazer-se o 
registo no mesmo dia, bastará0 para fixar a sua antiguidade ou 
prioridade os nurnerus de ordem de api-csentação constantes do 
diario. 

Art. 6 4 . O  Nas conservatorias, tanto de primeira como de se- 
gunda ordem, estarão sempre presentes os conservadores respe- 
ctivos ou quem legalmente os deva substituir. 

Art. 6 2 . O  Os extractos, de que tratam os artigos 65." e 46.O 
da lei hypothecaria, serão sempre feitos pelos conservadores ou 
pelos seus substitutos em exercicio; mas poderão ser escriptos 
nos livros de registo pelo empregado que elles designarem. 



3 unicu. Nem os amanuensos nas conservaturids de primeira 
ordem, nem o esciivHo nas da segunda, ou arnanuense pelo admi- 
nistrador auchrisadu, poderão escrever nos livros do registo cousa 
que não seja ordenada e approvada pelo conservador. 

Art. 63.O O titulo ou tilulos que houvereni de ser inscriptos 
no registo serão apresentados em duplicado ao ranservador. 

5 1 . O  O conservador tilimara em seguida no diario nota da 
apresentação, a qual i+eprtldu~ir:j nos litiifns apresentados, e ambos 
serão rubricados pelo conservador e reqrierente, ou pelo cunsrir- 
vador somenle, se aquclle não souber assigriar, o que o mesmo 
conservador declarard. 

$ "L0 O conseriador verificari a perfeita egnaldade dos tilulos 
apresentados em duplicado. 

3 . O  Não haverá obrig;içãri de apresentar o tilulo em diiplicado, 
quando o seu original ou copia autlienlica se acltar de irm modo 
permanent.e em algrim arctiico ou cartorio ~ i u  blico. 

4." Feilo o registo r, conservador nurnerarj. e rubricara todas 
as folhas de ambos os exemplares do titulo ou de um só, qiando 
se der a excepção do ig antecedente. 

j 5." O conservador entregara depois 6 parte o titulo numerado 
e rubricado, devendo ao mesmo tempo etitregar-lhe lambem um 
certificado do registo conferido com o original e por elle conser- 
vador assignado. 

Art. 6 4 . O  Os titulos teráo em cada dia o numero de ordem qiie 
Ihes pertencer, e que n'elles sera escripto no actr, da apresentação. 
e a prioridade d'esse numero regulara a preeedencia no registo. 
Se a apresentação for simultanea, sera primeiro em ntrmero o 
mais aritigo em data. Se um e mesmo requerente aproseritar mais 
de iim titulo diverso, terão numeros seguidos. Se mais de um ti- 
tula for apresentado pelo mesmo requerente, relativo ao mesmo 
objecto, o numero de ordem ser5 o mesmo, addicionado aos ou- 
tros titulos com as letras A, B, C. etc. 

$ nnico. As decfaraçjbs complementares terão o mesmo nu- 
mero de ordem dos titulos a qris se  referirem. 

Art. 65 .O .  O conseirvador assipar8 todas as descripçoes e in- 
scripções prediaes e hypthecarias, depois de lidas, com u seu 
nome por inteiro, e rubricar8 com u seu appellido os averba- 
mentos e annotações. 

Art. 6 6 . O  Se durante o regislo sobrevier qualquer requerente, 
não se suspender8 nem interromper8 o serviço, mas devera logo 
scr annotada no titulo e no diario com o competente numero de 
ordem a nova anresentação por um dos emliregados da conser- 
vatoria qus for aucbrisado pelo conservador, ao qual exclusiva- 
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mente pertence rubrical-a, nos termos do artigo 63.O $ 4." d'este 
regulamento. 

Art. 61.' A entrega do tilulu registado com o wrtikado com- 
petente serA o ultimo acto do servi~o com relação a pessoa que 
tiver requeriiio o regislu. 

Art, 68.' As partes poderão, para mais clareza, exactidão e 
brevidade dos i-egistos, apreseritar-se lia conservaloria munidas 
das miiiutas dos respectivos extractos, em que comprebendam 
não sb as circumslancias que mnstarem dos titulos, mas todas 
as de que por fora d'eiles tiverem clinbecimento. e lhes for con- 
veniente mericionar no registo (lei hypothecaria, artigos 4.5." 
e ku.9). 

5 uÍiico. Estas minutas serão assignadas pelos apresentantes, 
e por ellas se guiara o conservador, se depois de as ter mnfrun- 
tado com os timlos as não achar em opposição com o que n'eltes 
for expresso, porque no caso cantrario sera pelos titulos e decla- 
rações que os extractos deverao ser feitos e laiiçados. 

Ar t .  89.O 0s registos serão feitos sem emenda nem rasura. 
As eiitrelirihas, que forem indispensaveis e tiverem cabimento, 
serão resalvadas a margem da pagina fora das columnas. Se não 
tiverem cabimento, o registo se traiicarfi na parte que esliver 
escr-ipta, com a simples nota de ainutilisadoii, que o conservador 
rubricara, e depois o começari de novo. 

Art. 7 0 . O  Sempre que o coriservador tomar uma inscripção 
como provisoria, em conformidade com este regulamento, assim 
o deve declarar expressamenlu, tanto no contexto do registo, 
como por annolação. 

Act. 71 .O Os erros materiaes do registo e qire o não alterarem 
substancialme~ite, poderão ser rectificados por iniciativa do pro- 
prio coiiservador, e RLFO~'@~I), OU a insta~icia de qualquer das 
partes interessadas. , 

rj 1 . O  Para que possa em um e outro caso fazer-se a recti- 
ficação, devera o coiiservador colnfocar todos os interessatlos 
activa e passivamente no registo, dirigindo-lhes oficias, em que 
Ihes designe o dia e hora em que devem comparecer na sua 
conservatoria, e o fim para que são wnvocados; coa~ljuvatido-se 
reciprocamente os coriservadiires das diversas conservatorias para 
que os sobreditos officios sejam devidamente entregues aos inte- 
ressados residentes no districlo de qualquer d'ellas. 

5 2 . O  Reunidos us interessados no dia e hora designados, se 
concordarem todos entre si e com o conservador em fazer-se a 
rectificação, effecuar-se-ba ella reduzindo-se esse awordo a termo, 
assignado pelo conservador e interessados, do qual o mnservador 



B r i  um extracto, que lan~arli em annotação no livro respectivo 
e no logar correspondente da columna das annotações; devendo o 
sobredito termo ficar archivado na conservatoria, e o conservador 
entregar a cada um dos interessados M certificado da annotação 
feita. 

# 3." No caso de que todos o u  algum dos Interessados deixem 
de comparecer no dia e horas designados para se tratar da recli- 
ficação, não ser8 essa falta motivo sufficiente para que se não 
faça; mas, se os interessados não concorilarem entre si e com o 
conservador acerca d'ella, somente poderA a mesma fazer-se com 
precedencia de decisão do juiz, que o determine, nos termos dos 
artigos 67.' e 68.O da  lei hypothecaria. 

Art. 7 2 . O  Chegada a hora de fechar as conservatorias, nenhum 
acto de serviço podera ser praticado, excepto a annotação de 
encerramento no diario, na qual  se indicarA o numero de apre- 
sentações de tilulos para registo. 

g unico. Se ninguem, durante as horas fixadas, ~ i e r  requerer 
registo, assim se dira no mencionado encerramento. 

Art. 73.' Se ao chegar da Iiora do encerramento, se não tiver 
acabado de lançar algum registo, ser& prorogada atd este se con- 
cluir, mas não ser8 admittida durante a prorogação nova apre- 
sentação, e qualquer d'estas circumstancias ser3 .mencionada no 
encerramento do diario. 

Art. 74.Vcdos os extraclos de titulos, que em tempo fnrein 
apresentados e que não podbrem antes da hora do encer~amento 
ser lan~ados no regislo competente, ficarão reservados para n dia 
seguinte; se este for feriado, ficarão para o irnmediato, que o não 
seja. 

Art. 7 5 . O  Os extractos adiados por frilta de tempo ser'do os 
primeiros a ser lançados nos competentes registos, e muservarão 
a prioridade e o niimero de ordern obtido no dia da ayreseiitação. 

5 unico. Em todo o caso, logo que se tenha cancliiido qualquer 
registo, se voltar8 ao diario para ali se escrever na mlumoa do 
titulo apresentado a nota de reg&&+ 

Art. 76.. Nenhuma inscripção pelos titulos, de que trata o ar- 
tigo 6k.0 da lei bypothecaria, e de que sejam devidos ai fazenda 
nacional alguns direilos, serh feita sem que pelo respectivo 
documento se prove estarem satisfeitos; e havendo esti(iiilação 
de juros, ou seja por divida hypothecaria, ou por qualquer ou- 
tra, emquaiito se não provar pela mesma forma achar-se feito 
o competente manifesto (lei hypothecaria, artigo 65.'). 

Art. Os conservadores remetterão ao governo por in- 
termedio-dos procuradores regios, dentro de quinze dias imme- 
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diatos a cada semestre, a esiatisiica remissiva de todos os predios 
descriptos e de seus ~alores fixados no registo, e bem assim a 
estatistica do movimento de registos de propriedade e outra de 
movimento de registos de bypothecas, tudo em conformidade do 
modelo K .  

$ unico. Estas estatislicas serão extrahidas dos indices real e 
pessoal, e d'ellas se irão colligindo em cadernos avulsos os ele- 
mentos necessarios para se fazer um tonibo geral synoptico de 
toda a propriedade predial registada, e seu valor, com distincção 
quanto a divida hypothecaria. 

TITULO V 

Do serviço do registo predial, com reIaç3o especial aos dominios 
e mais direitos coastitutivos ou ,translativos de propriedade 

Art. 78.' Os registos de propriedade sobre determinados pre- 
dios são ou pmvisot.iiis ou defiriitivos. 

5 uiiico. Tanlo uiis como outros são lomados no mesmo livro, 
e os r p r ~ v i ~ ~ r i ~ s  conservam na conversão em definitivos o mesmo 
numero de ordem. 

Art. 79.O São comprehendidos no regislo de propriedade todos 
os titu!os que não forem mnslitutivos de hypotbecas. 

Art. 8 0 . O  São registos de propriedade provisorios: 
1.O Os qiie resultarem de acções propostas em juizo sobre 

bens immoveis determinados, ou que forern relativas a qualquer 
ditmeito real es~iecificado (lei hypothccaria, artigo 53.O, n.O 2 . O  e 
artigo 5 k 0 ,  $ 1 .O); 

5." Os que o conservador abrir de qualquer titulo cuja legali- 
dade tiver achado duvidosa (lei Iiyliothecaria, artigo 67.O); 

3.O Os de dote para casamerito sobre predios deterininados (lei 
hyl.ioihecaria, artigo f i f j . O j ,  

Art. 81.' 0s registos provisorios, de que trata o n.O 1 . O  do 
arligo antecedente, serão feilos A vista das certidões que mos- 
trem que as respectivas acções se acham propostas em juizo (lei 
hypothecaria, artigo 54." 5 1."). 

'3 1 . O  Os de que trata o n." 3 . O  a vista da declaração do con- 
servador que i i ~ e r  recusado o registo definitivo (lei bypothecaria, 
artigo citado, 5 3.O).  



$ 2.' Os de que trata o n." 3 . O  em vista das respectivas es- 
cripturas ante-nupciaes. 

4rt. 8 2 . O  Os registos provisorios de que trata o artigo 80.' 
por titulo comprekensivo de mais de um predio, deverão ser 
sempre feitos sobre cada um dos ditos predios (lei hypolhecarja, 
artigo 3 4 . O )  

Art. 83,a AS inscripfles provisorias serão feitas sobre os pre- 
dios jB descriptos ou que n'essa occasião se descreverem. 

Art. 8 4 . O  Os registos provisurios de propriedade convertem-se 
em definitivos : 

1 . O  Os dos n.Oa La e 9." do artigo 80.O pela apresentação e 
averbamento da respectiva seniença passada em julgado. 

2 . O  Os do n,O 3." do mesrno artigo pela apresonlação e aver- 
bameiih da certidão do casamento (lei hypothecaria, artigos 56." 
e 57.O) 

Art. 85.O No mesmo acto da conversão os conservadores eai- 
giAo as declarações supplementares que forem indispensaveis, 
nos .termos prescriplos n'este regulamento. 

Art. 86.' Inscripto em dia anterior, ou com prioridade de tempo 
na ordem de apresentação qualquer titulo traaslativo sem clau- 
suiuia suspensiva, náo poderA ser inscripto depois de qualquer 
outro titulo pelo qual o mesmo transmittente aliene ou grave o 
mesmo predio, salva a extincção legal da primeira inscripcão. 

Ai% 8 7 . O  Feita uma inscripção predial, confornie a nova lei 
hypothecaria (artigo 33.7 para conservação e não adquisição de 
domínio, por se achar consolidado sem dependencia de registo 
antes da mesma lei, não será admittida a diversa pessoa, que se 
inlitule proprietaria do mesmo predio, outra inscripcão nem a de 
um tiiulo Iranslalivo ou constitutivo que não provenha da pessoa 
primeiro inscripta, salva a extincção legal da primeira i~iscri- 
pção. 

AI%. 88 .@ O conservador, nas ioscripções de titiilos translativos 
por venda particular ou a rrematação judicial, devera declarar o 
preço da transmissão (lei hypothecaria, artigo k6," $ 3.", e ar- 
tigo 48 O). 

Art. 84.O O extracto, quanto d descripção predial, feito a vista 
dos titulos e declarações dos registantes, devera cunber : 

1,' O nnmero de ordem, que ser& o seguitile ao do ultimo que 
se achar no mesmo livro, on no antecedente se estiver findo; 

2.@ A sua data por anno, mez e dia; 
3 . O  O nome, qualidade, situação, confrontação e medição, 

haverdo-a, do predio a que o registo se refere, e emíim todas 
as circmstancias que sirvam a firmar a sua identidade, que con- 
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starem ou se ciepiae1ienderem do titulo ou titulos apresentados ou 
de declarações subsidiarias, assignadas pelas partes requerentes; 
4.' Avalinçáo do predio, lios casos ein que tiver sido feita, e 

iia falta d'esta o valor venal, renda annual ou producção que o 
registante (teciarar por escripto ou que sc depreliender do tiliilo 
o11 docurnciito que aprescrila~.; 

5 . O  O nome, estado, profiss5o e tlomicilio do ultimo possuidor; 
6.' O riirmero do rnasso do respectivo anno, em que fica o ti- 

tulu ou declaraqãu pela qual a desc;ripi;ãu foi feila, uu a desigria- 
$30 do carbrici ou arcliivo publico onde o titulo existe, e ham 
assim a pagiiin i in inclicc real, em qiie a descripção fica anIio- 
tada. 

Art. 90.' Porlcráo declarar os regislailtes, para se mencioriar 
na descri~içlio predial, oii por averbarrir,nlo em qualquer tempo, 
qiic o ~iredio se adia seguro, exliibindo para esse fim a compe- 
tente apolice oti titulo ptissado pelos seguradoros que assini o 
corriprove. 

Art. 91." Se o conservador verifkar pelo itidice real, na occa- 
sião tle fazer o extracto, quaiito a descripção de algum predio, 
que qunlqiier dos outros confinar~les se aclia já descripto, poder4 
resumir a declaração das confronta~Grs, fazendo referencia ao 
numoro de ordcni do extracto relativo a esse predio jb descri- 
pto. 

Art. 92: 0 extracto, cloanto i inscripç20, ser i  feito nos ter- 
termos pr-ccisos do artigo 46.O (Ia Ici Iiypolhccnria, segundo as 
digcrenlcs Iiypollieses no iriesmo figiiradas, e ein harmonia com 
as indicaçks constantes ilos iiiotlelos dos livros 3 e C, annexos 
ao presenic regulamento. 

Art. 93 .O Qiiariilo divei'sos predius desigiiados forem ol)jei.to 
de mesmo tilulu, ti iriscr~pl;ão se t'arh sobre cada um d'elles c4)in 
precedencia d;i respectiva desc;ripção predial, se ailida rião estiver 
feila (lei hypotliecaria, artigo 35." 8 unico). 

Art. 94.O Nos casos de troca nii de subrogação de uns por 
outrbos ~ircdios, a iriscripção se farmh ein cada um dielles, e com 
refcrcricia reciproca. 

Art. 95.O Eos casos em qiie, por virtude de troca ou subroga- 
ç l o ,  iilgirrri ilcis pi~cciicjs I)cinca o u i ~ i r s  rc:il que d'anies tinlia e este 
passe I J W ~  u outro, se fdri a competcrite iriscripqão d'esse orius 
sobre o predio para qiie passou, e se cancellara a inscripção 
d'elie no predio sobre que deixou de existir. 

Art. 96." Si~rnenlo sp.rqZn admittidas a registo definitivo: 
1.O Cartas de sentença; 
2 . O  Autos de conciliagao : 

24 



3." Certidões de deliberafles do conselho de familia ou man- 
dados de juiz, aos casos em que lhe pertence exercer as attri- 
buições da mesmo conselho; 

4 . O  Escripturas, testamentos ou qnaesquer instrumentos pu- 
blico~ ; 

5 . O  Titulos de bancos ruraes ou agrkolas; 
6 . O  Escriptos particulares de contratos cnjo valor não exceda a 

Md000 r&, sendo as firmas rwnhecidas por tabellião; 
7 . O  Contratos de arrendamento de bens de raiz por dez annos 

ou mais, ou quando se tiver recebido renda adiantada, por tres 
anoos ou mais. 

Art. 9 7 . O  Quando for submettido pela primeira vez a registo 
algum predio composto e formado de dois ou mais predios, do 
novo predio se farB nova descripção. 

$i 1 . O  Similbantemenle se farA nova descripção quando pela 
primeira vez for suhrnettido a registo um novo predio, formado 
por ama parte separada de outro. 

$ 2 . O  Estas descripções podem ser abreviadas por uma refe- 
rencia iis anteriores em tndo quanto d'ellas se pod8r aproveitar. 

3.O F;m todos estes casos se averbarão as descripções ante- 
h e a  - wWhncia As novas, a se annotãrão estas com refe- 
re& bqnabs. 

h t .  9 8 . O  Se a inacripção de dominio se firmar conjunctamente 
em mais de um titulo, como de testamento, formal de partilha, 
transacção, auto de conciliaçao, sentença judicial, deverá o con- 
servador fazer succintarnente a referenda a todos esses títulos 
quando I ha forem apresentados. 

Art. 9 9 . O  Os requerentes poderão addicianar a descripção pre- 
dial por averbamento posterior : 

1 . O  Declarando a medição legal que tiverem dos predios ou 
que depois legalmente realisarem; 
-2P Apresentado am qualquer tempo a planta feita tambem 

l a g h e n t e  pva ser mencionada p l o  mesmo modo, no registo, 
tbpositdp-a na mservatoria para ahi ser archivada. 

n n h .  Se a m e b ã o  constar logo, em face do titulo ou ti- 
tnlos apresentados, os conservadores mencionar30 essa cimim- 
stancia. 

Art. 1 0 0 . O  Os  onns reaes (lei hypothacaria artigo 152.O) serão 
registados por parte d'apelles a favor de quem se acharem con- 
stituidos, sobre cada um dos predim snjeitos aos mesmos onus, 
salvo os de legado (artigo 36." 3 nnico da mesma lei) quando 
sobre bens indelemiaados, ou a fiiqlo universal de terça, ou de 
outra quota de herança. 
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3 i .O N'este caso poder6 o legatario regkter o ,ma direito em 
quaesqner bens immoveis da berança, salvo ao devedor o direito 
de reducção, nos termos d o  artigo 404,' da iai bypothecwia. 

$ 8.O A servidão passiva, qwndo for registada are o prw- 
dio serviente, ser8 tambem annotada na descri@% 40 predio 
dominante na  columna respectiva, fazendo-aa nu registg dtm w 
pecliva servidão referencia ao li~lro e pagina onde se A e9r 
notação, e n'esta, referencia ao Iivro e pagina-onde &e ~ h a  
aquelIe. 

3 . O  Quando o predio snjeito ao onus real, ou em qne 
for especíalisado pelo re isto, se n3o achar ainda descri to, Qráu 

predial. 
B os interessados direito a azer previamente a rsspadiPa d m&@ki 

ArL. 10L.' Nenhuma servidáo reglstavd, que ao Wpo da pdE. 
blicação d'este regulamento estiver constituida p0p niairi de eon- 
venção expressa ou posse, poderá ser opposta a tamiros, se não 
for registada dentro de um amo, a contar da installação das 
conservatorias por virtude d'este regulamento. 

TITULO VI 

Do servipo do regiato predial com reiaqão especial 
ás hypothecuíi oonvenoklii~es 

Art. 102.0 Quando houver de r 
sobre predio, que ainda se não ache v+w scripto no. y v h  w l i v r ) ,  
previamente se fard no mesmo livro a dprsoripçih dío diki predii 
nos termos determinados no presente regulamento. 

Art. 103.' A hypotkeca serA inscripta no livro das hypatbecas 
(modelo C) debaixo do numero de ordem que lhe competir, e ser8 
averbada na coliimna respectiva das inscripções do livro B, com 
referencia ao numero de ordem da descripção redial. S Art. 1 0 4 . O  Os registos de hgpotlie~as requeri os no meamo dia 
serão lodos feitos debaixo de um sb numero de ordem, designado 
para esse dia; mas, alem do mesmo numero m m u m  a todos, 
teri cada um dos ditos registos outro numero primlivp, H@@, 
0 continuado de uns para outros. 

8 unico. Quango se não podkrern tomar no WIO dia sodas 
os registos n'elle requeridos, os que &arem ' p ~ m  o seguinte 
serão feitos primoiramente que nenhum dos mb8 mgnefidos 



n'este dia a debaixo do mesmo numero de ordem generico do 
dia anterior: tendo tambem cada um singularmerite o seu numero 
privativo, seguido, e em continuação ao do ultimo registo do dia 
antecedente. 

Art. 1052 São exigidos para o registo hypcjthecario titulos au- 
thenticos, exc-apto para os registos provisorios, quando forem 
requeridos pelos donos dos predios, porque esses registos pode- 
rão fazer-se i vista de simples declarações escriptas e assignadas 
pelos ditos donos, sendo a assignatura rewubecida por tabel- 
Zião. 

Art. 106.' Esta excepção tem logar, quando o proprietario 
quizer constituir hypolheca sobre seus predios ou direitos pre- 
diaes. O registo provisorio sbmente se averbarh de definitivo 
vista de titulo legal, qne demonstre a realisaqão do mnlrato. 

Art. 407.' Quando-por um e mesmo titulo forem bypotbecados 
diversos predios situados no districto da mesma conservatoria, a 
inscripção hypothecaria seri y n a  sii, sendo averbada porem sobre 
cada nm dos predios com referencia reciproca (lei bypotbecaria, 
artigo 9L0) 
krt. 108.O Se alguns dos predios forem situados em districto 

dc, diversa conservatoria, o registo de tituio hypothecario se farh 
tambem n'essa consarvatoria com relaçao a esses predios (lei 
bypothecaria, artigo 3 4 . O ) .  

Art. 1 0 9 . O  Se um s6 e mesmo predio for situado em districtos 
de diversas cooservatorias, o registo ter8 logar em tadas ellas 
(lei bypotbecaria, artigo 34.O)). 

Brt.  1 i 0 . O  São registos provisorios de hypothecas : 
d a 0  AqueUes que se fizerem a requerimento dos proprietarios 

que quizerem constituir hypotheca sobre seus predios ou direitos 
prediaes (lei bypotbecaria, artigo ã3.", n," i."; 

4.' AqueUes que resultarem das bypothecas coatrahidas para 
edificação ou redu@io de terras incultas ao estado de cultura 
(lei hgpothecaria, artigo citado, n . O  3.3; , 

3.' 0 s  que resultarem das hypotbecas para garantia da entrega 
doe Bens dotaes, moveis riu immaveis estimados ou para garantia 
do cumprimeaio da pmmessa de arrbas ou apanagios (lei hypo- 
tbecaria, artigo pi6.O); 
4.' Os que resultarem de hypotheas cujos titulos forem duvi- 

dados pelo conservador (lei bypotheearia, artigo 67.O); 
5." Os  q u ~  devem preceder a avaliacso dos bens para conslituir 

a bypotheca nos termos da artigo 133.O da lei bypotbecaria. 
ârt. i i i . O  Os registos provisarios comprehendidos no n.O i.' 

do artigo antecedente convertem-se em definitivas pela apresen- 
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tação do titulo respectivo celebrado entre pessoas determinadas; 
os do n.O e.', pelo averbamento do titulo que prove achar-se sa- 
tisfeito sbmente pelo constructor ou cultivador o contrato que 
deu logar ao registo; os do n." 3.', pela apresentago da eértidão 
do casamento: os do n.O 4.' pela apresenlação de &m@nea ps- 
sada em julgado declarando a improcedencia das davi&; t a s  
do n.".' a vista de titulo legal 0 de certidão qne mostre @# ddo 
feita judicialmdnte a avaliação. 

Art. f i l 1 . O  SB no litulo constitutivo da hypotheea se não -4, 
prehender todo o predio e se designar a parb que fica o n e r e  
deverh o mnservador mencionar esta circumstancia, assim 
inscripçáo hypothecaria, como na columna respectiva das bwri- 
pções do livro B, com referencia ao numero de ordem da da!+ 
cripção predial (artigo 91." da lei hypothecaria). 

Art. 1 t 3 . O  Se o titulo sendo de acta translata'ilo d0~doiiiinio @ 
de direitos pi-ediaes, contiver comb p a m  áá-w o a w m r i o  de 
hypolheca em garantia da eviq3o ou para firmeza do cuntrato, 
deverão fazer-se duas inscripfles, m a  de 8ransmiss30 na livro 3, 
ontra de hypotheca no livro C, com referenda r e c i p m  por an- 
notação em cada uma d'ellas. 

Art* 114.O Se mais de um predio for pelo mesmo titulo espe- 
cialmente hypothecado ao cumprimento da mesma obrigação, as 
inucripções seráo feitas nos termos dos artigos 1 0 7 . O  e 108.0 
81%. 1 1 5 . O  Os credores por fbros, e n s w  ou quinhões poder30 

registar bypotheca relativa a qnaesqner pensões em divida, com- 
tanto que o dominio directo ou o dlreiio pedia1 correlativo se 
ache inscripto sobre a predio raspectivo, em mnEoFmidade com 
as regras estabelecidas na lei hyputbecaria e n'akta  lamento 
(lei hypothecaria, artigo 8%.@, n.O I." I.' e ãrtig~ 4023). 

Art. i i6.O A mesma faculdade terão os credom por juro8 da 
credito hypotliecario, comtanto que a respectiva hypotbem se ache 
definitivamente registada, fazendo-se o registo como de credito 
distincto e retrotratiindo-se sbrnente sem prejuim de outros c r e  
dores hypothecarios mrn registo anterior (lei hypothecaria, ar- 
tigo 8gn0, $ 1.O, artigos 90" e iO9.O). 

Art. 117.@ A hypotheca comprehende não sb o predio hypo- 
thecado conforme a respectiva deseripção predial, mas todas as 
accessfies naturaes e depende~cias que n'slle existirem ao tempo 
em que tenha de se tornar effectiva a obrigaçãa hypotbacaria nos 
termos do artigo seguinte (lei hypothecaria, artigo WmO, na0 {.O, 

e artigo 93.O, n.O ia0). 
brt. 448.' São portanto comprebendidos na h 
i P  Os objectos moreis coilocadoa por um a f B S a n e n t e ,  



seja para ornamento ou commodidade, seja para serviça de al- 
guma industria, ainda que essa collocação seja posterior A consti- 
tuíç3o da hypotheca; 

2.O As bemfeitorias que consistirem em novas plantações, poços, 
minas, obras de esgoto, de represas, de encanamento, de repa- 
ração, de embellezamento, de transformação ou elevação de edi- 
ficios e outras similhantes; 

3 . O  OS fructns pendentes ou,' ainda que jh colhidos, não levan- 
tados nem encelleirados; 

4 . O  As rendas vencidas e airida não pagas, qualqucr que seja 
a causa da falta do pagamento, e as que se vericerein ate que o 
credor seja inteiramente pago do seu credito, e bem assim o preço 
dos fructos j i  ltendidos, mas ainda não pagos; 

5.' As quantias devidas pelos seguradores em relação aos predios 
ou aos ditos moveis quando o sitiistro lenha acontecido depois da 
wnstituição da hypotheca; 
' 6? As quantias devidas por indemnisação liqiiidada de valor 
do todo ou parte dos predios hypothecados, em rasão de expro- 
priação por ntilidade publica ou de prejuizos. 

Art,.i49.a Não so mrnprehende p o r h  na h potheca a nova 
e0nat~bW &&ifleioa, aonde antes não existia e i ificaqão alguma ; 
a m- de ma com ontm dominio nos predios emphytenticos 
[lei byp€becaria;artigos 89." e 9b.O), a consolidação de usufructo 
em plena. pro riedade (lei hypothecaria, artigo 92.O, na0 3.O), e B wtm casos e me!boria no dominio não contemplado ao tempo 
do contrato hypothecario, e que era susceptivel de hypotheca 
distiacta {lei hgpothesaria, arligo 92.O, n.OB %.O, 3 .O,  4 . O  e S.'), 
embora esteja livre de qualquer hypotheca. 

Do~eemiço do wgiato predial nas suas relações especiaes 
com a hypbwa isgal ou nacessaria, 

e ana &vw&ío em hypathma especial 

Art, 120.0 A hypotbeca necessaria-ou legal que a lei reconhece 
a favor da fazenda naciond, camaras mnnicipaes, estabelecimentos 
publicas e outras pessoas s6 elo facto da e~istencia da obrigação 
a que aerve de garantia (lei ypothscaria, artigo 1 0 0 . O )  náo pro- 
duz effeitos jtuidhos sem que seja registada em quaesqner im- 
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moveis do devedor ou responsavel contra guam a hypotheca legal 
B constituida (lei hypothecaria, artigo 80dQ). 

Art. i21.O Este registo sbmente pbde ser requerido nas wn- 
servalorias pelas pessoas legitimamente interessadas ou wus 
representantes, taes são: 

1.' Por parte da fazenda nacional, camaras muaicipaes 0 ata, 
belecimentos publicos (lei hypthecaria, artigo 401.O, n.O i."), .o 
ministerio publico. syndicos ou quaesquer pessoas emregada 
de promover e defender os interesses dos mesmos e&beleci- 
men tos ; 

2.' Por parte do menor, do ausente ou do inierdicto (citad~ 
artigo, n." 2.") o tutor, ctirador ou administrador, e, nBo am- 
prindo estes, a diligencia do registo Se effectnara uos termos do 
artigo 158.O; 

3 . O  Por parte da mulher casada (artigo citado, iC)LO+ 1iP~~8.3 
ella mesma, sem dependencia de auctoriqqgo do marido, as do- 
tadores, pae, irmãos, ex-tutores ou filhos maiores; 

4.O Por parte do credor de alimentos (artigo citado, a? 5 . O )  o 
proprio alíinentado; 

5 . O  Por parte de co-herdeiros, legatarios, mnstructores e cul- 
tivadores (arligo citado, n."' 7 . O ,  8.O e 9:) os proprios interessados 
ou seus cessionarios. 

Art. i22.O Os responsaveis t h m  a faculdade de designar os bens 
que hão de Bcar gravados cam o encargo hypothecario, bem mmo 
o direito a exigir que este se Ilmite aos qne forem indispensaveis 
para garantir h sua gerencia ou responsabilidade fiscal (lei bypo- 
thecaria, artigo iO4.O). 

Art. i23: Feitas legalmente a designa* e Qe.<loe 
trata o artigo antecedente, e registada devidamenta a y@ma 
sobre esses bens designados, se canwllarão os registos ae d'a 

n'aquella designação. 
a se tivessem jA feito nos immoveis do devedor não compre e n d i b  

Art. I24.O O processo estabelecido no presente regulamento 
para a prestação da hypotlieca dos conservadores e seus ajudantes, 
ou dos fiadores de uns e outros, 6 applicavel, em tudo quanto 
for compativel, 4 prestação da hypotheca dos funccionarios respon- 
saveis de que trata o n . O  g1.0 do artigo 101.O da lei iypothecaria. 

Art. i35.O Logo que se ache fixado o valor da hy tbeca, qne 
ha de ficar onerando os bens do tutor, curador ou a r ministrador, 
ser8 a mesma registada dentro do praso marcado pelo c4uiselbo 
de familia, nos immaveis que este designar (lei bypaiharia, 
artigo i i f .O). 

$ 4 . O  Depois de hado  aquelle valor, se o coriselha de.fiámilia 



n%o tiver feito a designação dos immoveis, sera a hypotheca re- 
gistada n'aquelles qae o tutor, curador ou administrador deslgnar 
no praeo de dez dias (lei hypothecaria, artigo 113.'). 

Q 2." Se, dentro do referido praso, o tutor, curador ou adrni- 
nistrador não designar os immoveis, ou os designar insnfficientes, 
a hypotheca ser& registada em quantos bastem designados pelo 
conselho de familia, de entre os que lhe constar que pertencem 
ao mesmo tutor, cnrador ou administrador (lei hypothecaria, ar- 
tigo 414:). 

Brt, 126.0 Quando o eonselho de familia, fixando o valor da 
hypotheca, que ba de ficar onerando os bens do tutor, não desi- 
gnar desde logo os bens sobre que deva registar-se, serh o tutor 
nomeado intimado para, no praso de dez dias, fazer por termo a 
designação dou iininoveb, que quer sujeitar ao encargo, e isto 
ainda que elle, ou o sub-tutor, curador ou qualquer vogal do çon- 
~ I h o  de familia tenham interposto aggravo pelo excesso, ou in- 
sWenc ia  do valor fixado, devendo n'este caso lavrar-se o termo 
em separado para se juntar aos autos, qnando baixarem. 
brt. 427.' Dasignados as bens on pelo conselho de familia ou 

M o  tnWvp p n d o  .essa desigpsção lbe A facultada, serh o mesmo 
ibt*@Q pt fdghtai: a bypotheca na respectiva conservatoria 
ad-wxuyziU&ii, ho p m  que tambem o conselho de familia 
ave ter para i480 marcado, e para apresentar no carhrio o cer- 
*do do registo, o qual ser4 pelo escrivão junto aos autos. 

Art. 418.* Se esse certificado se não junctai no praso indicado, 
o escrivão farA logo, sob sua responsabilidade, conclusos os autos 
com a certidão da intimação, e o juiz por seu despacho ordenara 
ao escrivão, que, extrahindo certidão da deliberação do conselho, 
em que B &ado o valor da bypotbeca e se designam os bens, 
em que tem de recair, e da desi ação que d'ellas haja feito o 
tutur, no cam e u  pne a lei Ihe y aculta Bzel-a, a apresente ao 
conservador para se verificar o cegisto nos termos do artigo t 4 8.O 
da lei byp.BtheEaria, j n n m  logo cerlidPo d'ella aos autos, de- 
vendo Q i@ no m&m~ dqspacho medemar 1080 o tntor, curador 
on admkiatrgdoy na mdla lgg*, mandando remetter a compe- 
tente certi&lo ao r e s p t i v ~  magistrado do mhislerio ublico para 
pnimover a mia cobrança nos termos marcados no c igo do pro- 
CBSSO. 

2 
Art. f 2 9 . O  fl pemittido ao consdho de familia escusar abso- 

lutamente da bypotheca o tutor, carador ou administrador, ou 
adrnittir-lhe uma bypotlieca inferior ao valor dos moveis e rendi- 
mentos a qne se refere o artigo d 4 i . O  da lei hypothecaria, ou 
dispensal-o sb do previo cumprimento das formalidades para se 
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constitnir a hypotheca, a fim de entrar desde l o p  na, erencia. 
$ unico. Esta escusa porem não importa fenmtia, 8 a bypo- 

theca, e o conselho de Rmilia a padera cassar logo que o tattor, 
curador ou administrador tenha desmerecido a wntiança em vir- 
tude da qual lhe foi concedida. 

Art. 130.' Quando o conselho de familia cassar a ewaa da 
hypotheca ao tutor, curador ou administrador, ser8 a lumla 
hypotheca constituida pelo modo prescripto no artigo 

drt. 131.O No estado de viuvez, sb a viuva, e bem assim PCQ: 
aos filhos, quando maiores, e aos menores devidamente auetmi- 
sados, pertence requerer a conversão da hypotheca legal. 

Art. 132.' Nos casos de casamento das menores, deve h %na 
celebração preceder sempre o registo grovisoria da h 
assim como averbar-se de definitivo, anbs da reolryr .  d"p% 
quer bens ao marido (lei hypothecariã, artigos 6Ke v,#40P, 
f $  i." 9.7. 

Art. 133.O Se o dote consistir em bens immaveis estimados, o 
marido não poder& reqnerer nem o conservador tomar-lha registo 
de dominio sobre esses bens sem que baja precedido-registo de 
hypotheca para segurança do mesmo dote. 

A r t ,  434.' Para qne a entrega de bens moveis dotaes possa 
ser tomada em consideraç8o para o registo da bypotheca legal 
dos bens do marido, B necessario em todo o caso que esses mo- 
veis sejam iudividualisados na escriptara dotal, inventario, formal 
de pariilhas ou em relação que aco rohe a mesma escriptura, 
e fique archivada no cadorio do t a b  "P tiãd respe~tivo. 

g unico. A astimago porem pode8 WWe vahr t d a I  
dos ditos moveis. 

Art. 135.O Fica sempre salva a to130 0 tempo ao ma& a 
ducção ou substituição da hypotbeca. 

Art. 138.0 A mulher casada por contrato Qtil n8o @de, em 
qualquer actrl OU contrato posterior, renunciar nem prejudicar o 
seu direito de hypotheca legal, e poder& durante a constancia 
do matrimonio, requerer independentemente da auctorisação do 
marido o registo d'ella sobre quaesquer bens do marido, assim 
como reqnerer o reforça, quando a bypotheca seja ou se torne 
insnfficiente. 



TITULO VI11 

Do serviço de registo predial com relação especial A posse 
e sua justificação quando não titulada 

Art. 1 3 7 . O  Qiialqiier pessoa que so não acbe na posse effectiva 
de um pi'crlio, inas p i e  se julgiie com direito a ella, não a poder8 
recluerw ein jiiizo sem juiitar ao retliierimerilo certificado de ha- 
ver itiscriplo o acto juridico em qne se funda (lei Iiypolhecaria, 
artigo 40.O).  

Art. 138.' Iiidependentemente da entrega judicial do predio, por 
virtiliie do'reqrierimento a que se refere a artigo antecedente, a 
inscripção do tiliilo translativo sem condicão suspensiva, importa 
adqt~isição da posse juridica como eflecliva, sem dependencia de 
algiiina oulra foiatrialidade (lei Iiypothecaria, artigo 39."). 

$ I ." O possuidor elfeclivo não será porém expellitlo sem siia 
aiidiencia, e potleri rrnt~argar a entrega judicial, nos ternios irr- 
rliii:iriiis rle direito, iriipri;:i~a~iilo o domi~iio posilivo ou presuniplivo 
i111 ti'aiistriil tonte. 

L." 0 b  cmhargos poi'Pm serão des~iresados i+i limine se o 
possuidor effectivo niio tiver feito comprovar e registnr a sua posse 
(Ici Iiypnltiecaria, arligii W.", 11." 8 . O ,  e :irtign :IH.O).  

Art. 139.' Para os effeitos do 11." 6." do artigo 33." da lei liy- 
pothecaria a posse coiriprova-se por mtio de jiislificação julgacia 
por sentença, com prcccde~ic~a de cilação edilal por trinta dias a 
pessoas incertas, e de publicação de annunçio no pericidiço da 
cabeça da comarca, liavendo-o, e não o havendo, no periotiiço 01%- 
cial do governo, e corri inlerveaçãu do rninislerio ptiblico. 

Art. 140.' E çornpetenle riara estas jiistificações o jiiiz do dircilo 
da comarca eiri que o pi'edio. objecto da passe, se adiar situado. 

Art. i 4 1 . O  Ap[~arcçeiidn alguein a requerer co i~t ra  a jt1stificac;ão 
da liosse, ou sendo impugnada ~ielo ministerio publico, Licara 
cuiilericiosli ate senten~a que passe em julgado. Qualquer impu- 
yiiação sciA deduzida por ciiibargos, 

Art. 1 4 2 . O  0s einbargus sb poderão ser reduzidos depois de feita 
a justificação por testemiinlias e dociimentos que proyern actos 
possessorios. 

Art. 1 4 3 . O  R'enhilrna justiticaç30 de posse ser6 procetlente, pro- 
vando-se : 

4.VUrna delenção de uso, usufructo, coasignação, simples ar- 
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rendamento, mandato, mera administração, Pavor ou 'pualqner 
outro titulo precario; 

8 . O  A existeneia do uma inscripção de propriedade sobre o 
mesmo objecto a favor de outra pessoa. 

Art, 144.' Os embargos poderão conter a allega$ão de al*a 
das circumstancias mencionadas no artigo antecedente e iintm 
quaesquer tendentes ao niesrno fim. 

Art. 145.O Da justificação se dar$ ao advogado do oppomb; se 
o houver, e em ultimo logar ao ministerio publico, vista p- 
dias improrogaveis a cada um, a iini de poderem deduzk, o 
tiverem por converiiente, embargos a mesma justificaçllo. 

Art. 446." Dedo~indo-se embargos serão cootestados pio#- 
ficante, e seguir-se-ha audiencia de ju1giimenta em qw rW 
ser reperguutadas as testemunhas da jnstifica@o, e-- 
ontras, se o rol d'ellas tiver sido entregue no eartario &es&hlb 
cinco dias antes da dita audieneia. 

Art. 1 4 7 . O  As custas judiciaes d'este processo serão pagas pelos 
justificautes. As acrescidas porbm desde os embargos, se tiverem 
logar, serão pagas pelos embargantes, quando sem embargo dos 
mesmos embargos a justi0cacão seja julgada por sentença, salvb 
se o embargaute for o ministerio publiço. 

Art. 148.' Das senten~as proferidas sobre os embargos cabem 
os reemos legaes. 

TITULO ZX 

Dos effeitos juridicos nteir ou prejndiciad &&It&ma 
do registo predial ou da sua BòiiW 

Art. 149.O Os titulos e direitos prediaes que a lei hypthecaria 
sujeitou ao registo não poderão ser attendidos em juizo, sem que 
se achem inscriptos nos termos d'este regulamento (lei hypothe- 
caria, artigo 36.') 

Exceptuam-se : 
1 . O  OS titulo9 de transmissso indeterminada (citado artigo, 
mico) ; 
8 . O  As acções meramente possessorias (lei hypothd&a, artigo 

38.O, 0 unicoj; 
3 . O  Os priviIegios de que trata o artigo 80.O da iei hy@hecaria, 

salva a excepção no mesmo consignada : 
h.* Os de onns reaes durante um amo, a da pttMicaçáo 



e plena execuçáo do. presente regalamento (lei hypothecaria, ar- 
tiao. 197.01: . - - 

5 . O  Os de-privilegio do banco de Portugal, nos termos do artigo 
' 2 0 1 . O  da lei hypothecaria; 

6.' Os titulos de dominio ou propriedade durante cinw annos, 
nos termos da lei de 30 de junho de 4864. 

Art. 150.' Os effeitos do registo definitivo subsistem emquauto 
não for eancellado (lei hypotheearia, artigo 51 .O). 

Art. 154 .O Os effeitos do registo provisorio subsistem emquanto 
não for caneellado, ou não caducar pelo lapso do tempo sem re- 
nova~ão. 

Art. 152.O As descripms prediaes não poderão ser cancelladas, 
mas sb declaradas, ampliadas ou restringidas, nos termos d'este 
regulamento. 

Brt. 053.O Os effeitos das i~scripções prediaes subsistem em- 
quanto estas não forem legalmente extinctas. 

wccmli a& o. conservador deve negar o registo definitivo 
s i d  admittIr o proviarorio; e da competencia, fórma 

e aifeitos das dacis8es judiciaes sob& as duvidas levantadas 
pelos oonser vadores 

Art. 254.' Os conservadores não são obrigados a admittir a Te- 
gisto defhitivo aquelles titulos euja legalidade acharem duvidosa 
(lei hypotheearia, arfigo 67.'); ' 

Art. 455 .O Não farão porbm exame nem reparo algum sobre os 
documentos ante$ de  toma^ da sua apresentação a competente 
nota no diirio a lanpba no tituio. 
Ar#. €h T a d o t e s n 3 0  são obrigados a tomar registo, 

quando não for soliatado por pessòas legitimas, nos termos do 
presente regnlamento, 

Art. 457.' Quando q míservadores duvidarem da legalidade 
do titulo, entregarao i parte a declaração por escripto da falta 
de que resnlta a duvida, para qoe a msma parte possa recorrer 
ao juiz, em eoniarrnidade com a 1ei.bypothecaria (lei hypothecaria. 
artigo 68.3. 

drt. 158.' Logo que os consemdores tiverem levantado 
duvidas, deverão lançar no competente l ivro um registo proviso- 



rio, que se tornar8 definitivo pela a p r e m t a m  da -sentença 
transitada em julgado que assim o deterniine (lei'hypdhmria, 
artigo 87.'). 

Art.  159.' Em todos os casos em que tiver l q a r  aste recano 
devem as partes instaura1.0 por meiu de simples petiição'ao juíq 
de direito cornpeteiite, juntando o titulo respectivo, e ã de&a@@ 
do conservador, e allegando logo os fundamentos que tiwd 
para demonstrar a irnprocedeocia da duvida. 

Art. i60.O Estes processos serão tratados por f h - d a  a W a a  
eia, distribuida a pelição pelo juiz, e competentemente mWa, 
serão julgados com prefereneia a qualquer outro negocio. 

Art. 16i .O C) juiz ouvir8 o ministerio publico, qne dever4 ms- 
ponder dentro de tres dias improrogaveis. 

Art. 161.O Decorridos os tres dias marcados w artigo antew- 
dente, o escrivão cobrar8 do miaisterio pnbliw a s  -aatoe h m  
resposta, ~ i u  sem ella, e os fari immediatamente' cooclah ao 
fuiz, que decidira como for justo. 

Art. 483.' D'esta decisão poder8 a parle, ou o mioistererlo publico, 
aggravar de petição, ou de instrumento, qual no caso couber ; 
da decisão sobre o aggravo não, baveri recurso. 

Art. 264.' Tanla da sentença do juiz, como do accordão da re- 
lação no caso de recurso, se tanto aquella como e s b  confirmarem 
a recusa do conservador, darão os respectirios eserivães, logo 
que a decisáo passe em julgado, conhecimento ao mssmo wnser- 
vador, que cancellari woljacoo o wgisto provisorki e guardar8 a 
participação amolada com a raspmtiva refereneia. 

Art. 16tS.O No caso de provimento transitado em jalgado, se 
eonverkr8 o registo em defi~itivo csnfoms'a d ~ i i & ,  e que 
assim o wnservador dever8 declarar no w r b a w t o  qku de- 
retieia a senltinça, que ficar8 arcliivada. 

Art. 166.O D'estes processos, e para os effeitos do registo nos 
casos de provimento, se extrahir8 sbmente cerlidão que contmha 
o teor da sentença, exceplo se a parte requerer que a certidão 
wmprehenda a declaração do conservador e a resposta do mi- 
nisterio publico. 

Art. 167.' Se os conservadores entrarem sbmente em duvida 
quanto a identidade dos requerentes, Ihes determinar30 qoe voltem 
acompanhados de duas tesiemunhas abonatorias, tomando porém 
sempre nota da apresentação dos titulo$ no-livro diario. 

g uuieo. Esta nota ficar8 sem effeito se a parte nao provar a 
sua identidade no mesmo dia. 

Art. 468.O O conservador devera remar-se a tomar registo 
debitivo todas as vezes que suspeitar que o UtiolO o! tltulos 



apr-ntadocs se acham falsihdocs, .e os remetteri no praso da 
tres-dias ao juiz de direito com a declaração dos motivos da sus- 
peita de falsificação. 

3 4.O O juiz de direito poder8 mandar promder a exame nos 
referidns documentos antes de proferir a sua decisão. 

$ 2.' Proferida a decisão sobre as dnvidas, se alem d'isso o 
juiz de direito entender que ha fundamento para processo crimi- 
nal, mandar8 dar vista ao ministerio publico para promover os 
termos legaes. 

Art, 1 6 9 . O  O tituto em presença do qual se houver feito uma 
inscripção, póde servir para o seu cancellarnento sempre que 
d'esse titulo, on s6 ou com outro documento complementar, re- 
sulte qne a mesma obrigação se acha extincta ou caduca. 

Art. 170.O São considerados titulos autheuticos para os effeibos 
do registo predial todos os que se acham designados no artigo 
6 4 . O  da lei hypolhecaria, sendo expedidos pela auctoridade mm- 
petenle, e achando-se revestidos das formalidades extrinsecas 
exigidas por direito. 

&I%. ¶?i.* Os dwmentos expedidos pelas auctoridades estran- 
@iras nW ~ a d - q g b b v e i s  sem p e  sejam traduzidos em lingua 
prtQu&k, ~*isadc~ p l o  minbtm onwnsui portuguez da respe- 

10CBMade, e wmhecidos no ministerio dos negocios es- 
t rmgeiros. 

8 unico. S e  forem precatorias, requisitorias ou sentenças que 
precisem ser revistas e confirmadas pelos tribunaes do reino, 
n%o seráo titulo legal para o registo sem sentença proferida pelos 
mesmos tribunaes (reforma judicial, artigo $67.'). 

TITULO XI 

Das ~eittiW, m r l i h b ~  -õ publicidade dos registos prediaes 

drt. 1 7 2 . O  0% coneervadoras, laoto nas certidões que passarem, 
como nas declarhws escriptas que assignarem, relativas a obje- 
ctos de sua competeacia, mrão wnsiderados corno os officiaes que, 
segundo a lei, t4em f& publica em juizo. 

Art.  i 7 3 . O  NLo terão fb em juizo as certidões que não forem 
passadas em presenw dos livros prwriptos'n'este regulamento. 

&t. 1 7 4 . O  As certidtíes serão passadas: 
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i.' Ou literalmenbe de tudli quanto se h o n w  mgbtado, m 
relação a determinado predio ou greilios; 

2 . O  bu restrictamente quanto a determinadas hscrlpçbs ou 
averbamentos ; 

3.O OU de narrativa, com refereneia a determinado qwdb ou 
queai tos. 

Art . 1 75 .O Sempre porem que houver inseripção, averbaman to 
ou eancellação posterior, que por qualquer modo ahere o que a 
conservador houver de certificar, este mencionar8 na certi&oesm 
eircumstancia, debaixo das penas comminadas n'este regulamento 
e de resposabilidade pelas perdas emdamnos resultantes ti$ o& 
são. 

Art. l78.O Dos requerimentos para certidões se tomar;l nata 
de apresentação no diario, e poderão as partes Zazer. e- m p  
rimentos em duplicado para que esk  se lhe entrqp8 mm decta- 
ração de apresentados. 

Art. 1 7 7 . O  Os conservadores passaao as cerddões com a bre- 
vidade possivel, não as podendo demorar por mais de Ires dias. 

Art. 178.O Logo que a certidão pedida se tenha passado, ser8 
averbada a uota de apresentação no diario, com deelaraçio da 
entrega, qiie o interessado assi narA. 

Art. 1 ' 1 9 . O  Na mesma folha $estes requerimentos, e sem de- 
pendencia de despacho algum, se passarão as certidões pedidas, 
continuaudo-se em outras folbas do sello competente. 

Art. 280'. As certidiks dos livros do registo poderão ser ea- 
srahidas pelos amanuenses ou empregados subaltsnios das con- 
servatorias, mas em todo o caso serão assigrudas pelos coaser- 
vadores, ou por quem os substituir, &pois de serem por HW 
revistas e concertadas, fazendo-se d'isso expressa declaraçao. 

Art. 184.' DOS documentos on titulos arehlvadospoderãotambm 
passar-se certidões, como dos livros de registo. 

Art. 182.O Os certificados que os conservadores devem entregar 
8s partes, segundo o que disp6e o arligo 50.' da lei hypolhecaria, 
serão passados em fbrma de certidão, e deverão conter precisa- 
mente a transcripção dos extractos que tiverem sido lançados, 
sendo conferidos com o registo e depois assignados pelos conser- 
vadores. 

8 mim. Quando houver deseotiformidade domrtifieados cum 
os titulos registados ou mm as notas n'estes Iançadas observar- 
se-ha na parte applicarel o que se acha disposb no artigo ?i.' 
do presente regulamento. 

h t .  1 8 3 . O  Os certificados, que os conservadores &o obrigadas 
a entre'gar ás partes, poderão ser paaados por um d& empre- 



gados da wnfiaoça dos mesmos conservadores, sendo porkm 
sempre por estes assignados depois de conferidos com o seu 
original, e fazendo-se u'elles menção da conferencia (lei hypothe- 
earia, artigo 50.'). 

Art. 484,' O conservador não entregar8 aos requerentes o cer- 
tificado do registo qne fizer sem que na presença d'elles leve ao 
hdice  real o predio deseripto, se for primeira a descripção, e 
ao indiee pessoal a pessoa que activa ou passivamente for men- 
donada na inscripçao. 

Art. 18L0 Nos casos de destrui~áo ou extravio de certificado, 
as partes pderão requerer cerlidão, que ter8 o mesmo effeito. 
Qualquer ontra pessoa que d'isso tiver interesse podera pedir as 
certidões que lhe forem necessarias, extrahidas fielmente do livro 
de registo (lei bypotheearia, artigo 39." e 5ú.O)). 

Art. i86.O Quaudo sobre o mesmo predio uma nova hypotbeca 
se inscrever depois de outra cuja inscripção se náo ache caueel- 
lada, o conservador dever8 declarar, assim nos certificados como 
nas certidbs que passar, que. a hypotheea & seguuda (lei hy- 
pothecaria, artigo 42.3. . 
_ Art. i 0 7 . p  Nab mtidges Que se passarem restrictamente de 
& f i ~ , t r y p o k a r i a a ,  ainda n3o eanmlladas pelos pagamentos 
pamiaes que sa\tiverem feito wr wuta da divida, deverão os 
conwrvadores mencionar essa eircamstancia, sempre que ella 
conste dos âverbamentos feitos 8s mesmas inscripções, declarando 
n'esses casos a importancia dos pagamentos averbados. 

Art. i88.O Os conservadores ou seus ajudantes deverão, sem 
prejnizo da regdaridade do serviço, mostrar as partes que n'isso 
tinerem interesw, os livros do registo, e dar-llies com urbani- 
dade os esclarecimentos que ellas Ihes pedirem, mas nunca por 
escripto, a não ser por modo autheniico em fbrma de certidão. 

A r t .  1 8 9 . O  Os liaos de registo não sairão da conservatoria por 
nenhum motivo on prebxto. Todaa as diligeneias judieiaes ou 
extrajndidaes que exijam a apresenbçb dos livros de registo 
t e r a  logar E e e a  ,&&ervatoria fiei bypotbecaria, artigo 
43."). 

5 Único. ~xwptuam-se'os de remw3o por motivo de força 
maior, como de ineendio, hondaçáo,- guerra civil ou estranha, 
sedição e ouirar similhantea (lei hypolhecaria, artigo 23.3. 



DECREM) DE 4 DE: AGOSTO DE i861 

Art. 190.' O caneellamento hrA logar, tanto ma hgpotbecas, 
corno nas inseripções de dominio e Onus real, a pMe ser total 
ou parcial. 

Art. 191.O São eornpetentes para solicitar o cancellamento 
todas as pessoas interessadas em que a inscripção n3o snbsista. 

Art. 4 M . O  São títulos aptos para o solicitar: 
1 . O  Sentença passada em julgado; 
2 . O  Documento authentieo em qne os interessados prestem 

expressamente o sen consentimento para esse fim; 
3 . O  Documento aulbentico pelo qual se mostre a eessaçh m 

transmissão do direito registado. 

Da alienaggo de predim hypolhecady, e proceseo de exaneragão 
hgpothecaria, com relação Aa hypothecan convencionaw ou 
legaes 

Art. 193.' Nenhuma inscripç30 hypotheçaria obsta a qualquer 
inscripção predial por transmissão gratuita ou onerosa posterior, 
mas permanece uo predio a garantia hypotheearia, qualquer que 
seja o possuidor (lei hypoihecaria, artigo 89.7. 

Art. l g 4 . O  O direi10 que tern os novos adquirentes dos pre- 
dios hypothecados, de os expurgar ou exonerar das hypothecas 
sobre os mesmos inscriptas, compreheode as hypothecas de toda 
a espeeie. 

Art. 1 9 5 . O  Aquelle que tiver de novo adquirido por titulo n8o 
sujeito a condição susyensiva ou resohtiva um predio bypotba- 
cado, e o quizer exonerar ou expurgar da hypotheca ou hppa- 
theeas, o poder8 conseguir: 

1 . O  Pagando integralmente aos credores hypothmflos as di- 
vidas a que o predio estiver hypothecado; 

% 



42.O Entrando no deposito com a quantia que tiver dado pelo 
predio se a acquisição d'elle tiver sido feita e m  basta publica; 

3 . O  Declarando em juiza qne esti prompto a entregar aos cre- 
dores, para pagamento de suas dividas, atb a quantia que deu 
pelo predio, ou aquella em pne o estima, quando a acquisição 
d'eile não tiver sido feita por titulo oneroso; 

6 . O  Reqnerendo que o predio seja posto em praça, para 
entregar aos credores atk a maior quantia que se offereça por 
elle. 

h t .  196.O O novo possuidor que quizer expurgar o predio da 
bypotbeca solicitara do conservador certidão, em que este declare, 
em presença do indice real 0 pessoal, c: dos livros do registo, 
quaes são ou credores hyyiotliecarios inscriptos sobre o mesmo 
predio. 

Art. 1 9 7 . O  Com a certidão de que se lracta no artigo an- 
tecedente, o novo possuidor do prcdio fari requerimento ao 
juiz de direito da comarca em que estiver situado o mesmo 
predio, declarando qual dos meios facultados no artigo 4195.' 
prefere para o exonerar da hypotheca, e concluindo por pedir 
que os credores constantes da referida certidão sejam cilados 

ara virem a juizo receber a parte que lhes pertencer do valor 
$0 predio 

A&. 1i8.0 ~istrib'uido o requerimento, a cita@o ser8 feita aos 
credores ou pessoalmente, ou por editos com o praso de trinta 
dias, se hdo o domicilio for, ou não, conhecido em juizo, nos 
termos P a lei. 
5 unico. Accusada a citação, assjgnar-se-hão duas audiencias 

aos credores, a fim de receberem a parte que lhes pertencer do 
valor do predio; ou requererem o que for a bem da sua jus- 
tiça. 

Art. 1 9 9 . O  Se o valor realisado do predio chegar para 
pagamento de todos os credores, a parte que a cada um 
pertencer ser8 paga, no cartorio do escrivão, iavrando-se nos 
autos termo de entrega, ou por mandado ou precatorio, quando 
haja precedido deposito; e o predio ser4 julgado livre e exo- 
nerado das'hypothecas, e se Ihe darA baixa no respectivo livro 
de registo. 

Art. 200.O Se o novo possuidor do predio preferir, para o ex- 
purgar, o meio facultado no n.O $.O do artigo 193." e o valor do 
predio não chegar para integral pagamento dos credores hypo- 
thecarios, depositado o sobredito valor, sobre elle serão exerci- 
dos os direitos dos interessados, e Q predio serA julgado livre e 
exonerado das hypothecas sobre o mesmo inscriptas, seguindo-se 



depois os termos legaes do processa do concurso, mas em aeto 
' 

conlimo e sem dependencia de navas cita@& aos credores in- 
scriptos . 

Art. 20i.O No caso de que o novo possuidor prehnda expur- 
gar o predio pelo meio indicado no n." 3." do artigo i!ld.@, s b  
mente se enlendera fixado o valor do predicr coníorrn~dww os 
credores ram as declarações do possuidor; ou depois der teir ido 
Ci praça, se os credores usam da faculdade que lhos concade o 
artigo 188.' da lei hypothecaria. 

Art. 2 0 2 . O  Se o possiiidor pretende a expurgação nos termos 
do n . O  4 . O  do citado artigo 198.' ir8 o predio h praça inde- 
pendenlemente de avaIiação, podendo o mesmo possuidor no 
praso de tres dias remir, depositando a importancia do maior 
lanço. 

Art. 203.' Qualquer interessado tem direito de requerer que 
o predio seja posto em hasta publica, a Brn de ser arrematado 
pelo maior preço que se podér obter sobre aquelle que o novo 
possuidor tiver dado por elIe, oii sobre aquelle em que o esti- 
mar: 

4.' Quando o novo possuidor, depois de requerer a citação 
dos credores, para se effectuar a expurgação, declarar, que 
apenas se obriga a satisfaqIo de parte das dividas e encargos 
que oneram o predio; 

2.O Quando, tendo feito citar os credores para expurgação, não 
fizer awusar as respectivas citafies, ou se, tendo-as feito accusar 
na audiencia competente, n3o proseguir at$ terceira seguinte nos 
termos regulares da mesma expurgação; 

3 . O  Quando, tendo escolhido para expurgar o predio o meio 
facujtado em o n.O 3.O do artigo 434." da lei bypotbecaria, se re- 
conhecer que o preip 6 inferior a importancia dos onus e dividas 
que pesam sobre o rnesmo predio. 

Art. 204: Na hypofhese do n.O 3 . O  do artigo antecedente, 
feito pelo interessado o requerimento para qne o predio seja 
posto em hasta publica, o juiz, verificando, ou fazendo verificar 
pelo respectivo contador, 4 f a ~ e  das certidões dos onus e creditos 
hypothecarios, se o valor do predio 0 ou não inferior 2i Impor.. 
tancia do capilal e juros devidos dos mesmos onus e creditos, de- 
ferirai, como for de justiCa. 

Art. 205.O Arrematado o predio, e posto em de osito o pro- 
dticto da arramatação, sobre elle exercer30 os ere i! ores os seus 
direitos, precedendo ao levantamento do mesmo producto a gra- 
duação dos ditos credores, e despacho do juiz, nos precisos 
termos da lei hypotbeearia, artigos dBO.', 361.+', tB%P, 484 O, 



6 6 5 . O ,  166.O, 4 9 0 . O  e 1 9 P . O ,  attendidos os direitos de preferencia, 
ou os de rateio, mas em acto continuo, e sem dependencia de 
novas citações aos credores inscriptos. 

Art. 208.O O direito dos credores que, tendo sido citados, não 
vierem a juizo, sei4 julgado 4 revelia, e depositada a somma que 
Ihes tocar em virtude da sentença. 

Art. 207.' O credor que, tendo o seu credito regfstado, deixar 
por qualquer motivo de ser incluido na cerlidão do conservador, 
ou sendo incluido deixar de ser citado, não perdera os seus di- 
reitos como credor hypothecario, qualquer que tenha sido a sen- 
tenGa proferida em relação aos outros credores. 

Art. 308.O São applicaveis L expurgação das hypothecas legaes 
as disposições dos artigos antecedentes com as seguintes decla- 
raçbes: 

4 . O  Serão citados para ella os credores e interessados, ou 
quem legitimamente os representar, assistindo sempre o minis- 
terio publico, quando não for parte principal; 
ZP Nas dos tutores e curadores serão citados os sub-tutores e 

suWcuradores, e o cnrador geral respecbivo; 
3." Na dos dotas feitos por temira pessoa, serão tambem cita- 

dos os dotadores; , 

4.O Arrematado o predio, ou verificado o sen valor, ser8 a 
parte correspondente 4 bypotbeea legal depositada, a convertida 
a sna importaacia em titulos de divida fundada, aierbando 
n'elIes o encargo, devendo porem os titulos, depois de averba- 
dos ser entregues ao depositante. 

8 unim. A conversão serA legalisada com as respectivas cer- 
tidões do preço corrente dos titufos. 

Art .  209.' Re%iisddo que seja o pagamento dos credores que 
tivarem accudido a juizo, e realisado tamliem o deposito com 
relação aos qu0 deixarem de comparecer, serh o predio julgado 
livre e exonerado da hypothaca, a se lbe dara baixa no compe- 
tente livro do registo. 

Art. 2iOP Com certidão da wntença que tiver julgado o predio 
livre e exonerado das bypotliecas, poder8 o possuidor soliciiar 
do conservador competente a caa~ellamenta dos respectivos re- 
gistos. 



DECRETO DE 6 "DE AGOSTO DE 1884 

TITULO XIY 

Da recopilaç80 dos deveres, faltas, irregularidades, crima8 e 
penas com rdação aos conservadores e mais fi*n&onarims 
encarregados do registo predxal 

Art.  2 1 1 . O  Os actos de serviço nas conservatorias, que con- 
stituem deveres dos conservadores, são quanto ao registo: 

l .O Verba de apresentação no diario e no titulo (regulamento, 
arligos 39.O e t f 3 . O )  e nota de encerramento .em cada dia no 
rnesmu livro nos termos d'este regulamento (regnlâmento, ar- 
tigo 72.'); 

2.' Exame dos tilulas quanto As solemidades externas consti- 
tulhas, segundo a lei, da sua aublienticidade e legalidade (lei 
hypothecaria, arligos 66.O e 67.O); 

3 . O  Conferencia do titulo apresentado ao registo com seu du- 
licado, se este for necessario, a fim de se verificar a sua per- 

Peita egualdade (lei hypothecaria. artigo 70.'); 
4 . O  Extracto da sua sulistancia quanto 4 descripção predial, 

para se fazer, se ainda nlo estiver feita, ou para n'ella se addi- 
tarern qnaesquer cirmmstancIas, que alterem on ampliem (lei 
hypothecaria, artigo 45."; reguiamento, artigos 89,"; 9O.O e 
94 .O); 

5.O Extracto da sua snbstancia, quanto B hseripção predial, 
para que a natureza do contraeto ou transmissão e suas condi- 
ções sejam registadas (lei hypothecaria, artigo 86.O; regula- 
mento, artigo 92."); 

6.O Annotação do registo nos indices real e pessoal (lei bypo- 
thccaria, artigo &%.O 3 9 . O ;  regulament~, artigo 184."); 

7.O Averbamento hypotbecario sobre a inscripção da proprie- 
dade (regulamento, artigos 107." 1108.O, 118.O e 444.'); 

8 . O  Averbamentos, cancellações e annotações em todos os li- 
vros, nos termos d'este regulamento; 

9 . O  Certificados e certidões (lei hypothecaria, artigos 49.O e 
50.') ; 

10.' Numeração e rubrica de todas as folhas dos titalos re- 
gistado~ e seus duplicados, antes de se fazer entrega de um 
d'elles A parte (lei hypothecaria, artigo 71."); 



44.' Reforma dos índices raal e pessoal de dez em dez annos 
(regulamento, artigo 53."; 

l 2 . O  Organisação e remessa aos proenradores regios das esta- 
tisticas prediaes e seus valores conhecidos pelo registo (regula- 
mento, artigo 77."); 

13.' Obsenancia de todos os outros devem prescriptos na lei 
hypothecaria e no presente regulamento. 

Art .  2 i a . O  Podem ser snspensos por um mez ate um anno os 
conservadores que cornmetterem as faltas enumeradas em os nu- 
meros seguintes: 

1.O Não requisitando os livros necessarios para o serviço das 
conservatorias nos termos d'sste regulamento; 

f .O Abrindo ou encerrando as conservalorias fóra das horas 
marcadas n'este regulamento; 

3.O Náo comparecendo na conservatoria durante as horas do 
registo sem motivo justificado; 
4,' Não tratando os requerentes com urbanidade, repellindo-os 

da conservatoria, ou não Ihes dando, com reiaçzo aos livros de 
registo, os esclarecimentos de que precisarem; 

5 . O  Niio guardando em boa ordem e recato todos os livros e 
mais documentos pertencentes L sua conservatoria ou n'ella ar- 
chivados; 

6." Principiando qualquer registo sem a previa nota da apre- 
sentaçlo no diario, ou concluindo o registo sem o averbar no 
indice pessoal, ou Lambem no indice real, se a inscripção for 
acompanhada da descripção predial; 

7." Não verificando a perfeita egualdade dos tituIos quando Ilie 
devam ser aprese! tados em duplicado ; 

8.' Não verificando as solemnidades legaes extrinsecas dos 
titulos apresentados ao registo; 

9 . O  Náo comgrehendendo nos extractos para a descripção do 
predio alguma das ciramstanciw essenciaes para firmar a sua 
identiBade, natureza, extensao, limites e valor; 

10." Nao comprehendsnb nas rnscripções toda a substancia do 
acto ou MntraM eonforme ao til1110 que se apresentar; 

4 i . O  M o  exigindo dos requerentes escriptas e assignadas as 
declarafles complementares indisipansaveis para a descripção 
predial e hypothecaria; 

12.' N3o lançando os registos no livro, ou columna competente, 
em conformidade arn este regulamento; 

13.O Cancellando quaesquar registos com preterição dos requi- 
sitos essenciaes, e que importam nnllidade; 

44.' Não resalvando h margem corri fubrica qualquer emenda, 



DECRETO DE ii DE AGOSTO DE 1864 39 4 

borrão ou entrelinha nas descripções, hscripfles predises e aver- 
banientos, ou annotaçbs lirediaes 011 pessoaes; 

1Sh0 Tomando registos definitivos nos casos em me os deve 
tomar provísorios, ou tomando estes em iogar d'aqnelles, ou dei- 
xando de declarar que são provisorios quando os tomar wm 
taes ; 

i6.O Dando certificados de registo que não estejam conformes 
com o original ou com as ndas de apresentação e de Wta 
lançadas nos mesmos tituIos; 

17.qmittindo alguma circumstancia essencial que se ache FB. 
gislada, ou praticando qualquer outra inexactidão nas certidões 
que passar com referencia a titulos ou documentos mhimdm 
na conservatoria ; 

18." Deixando de numerar e rubricar todas as Mhaa dos doca- 
mentos depois de apresentados a registo; 

19.O Antedatando o11 postdatando a apresenta~%'o no diario, 
quando seja por mero lapso de amo, mez ou dia, que se maqi- 
feste pelo i-egisto antecedente e subsequente, CRI pela confrontaç30 
2om o diario e annotação nos'documentos; 

B0.O Em geral deixando de praticar aquelles actos que devem 
preceder ou acompanhar quaesquer registos. 

$ unico. Ser& suspenso, e responderá por perdas e damnos, 
se algum dos interessados aIcançar sentença, que julgue a nulIi- 
dade do registo, o eonservador que admittir a elle qualquer titulo 
sem pne se prove que pelo mesmo tituio nenhuns direitos se 
devem ai fazenda nacional, e sendo divida hyp~thecari~ com esti- 
pulação de juros, sem que se tenha feito o capetente mani- 
festo. 

Art. 2 1 3 . O  As faltas declaradas no afigo ankcedenta poderão 
ser causa de demissão, quando forem aggmvadas com as ciream- 
stancias seguintes: 

4 . O  O concurso de faltas w orniqks  da mesma ou de diversa 
natureza junlo A freqrienda em todas ou em alguma d'ellas; 

2 . O  Segunda reincidencia em qualqner das mesmas; 
3 . O  O damuo resultante em prejuizo da fazenda publica ou das 

pessoas interessadas no registo, quando o mesmo d m o  tenha 
sido julgado por sentença ; 

8 , O  A antedata ou postdata nas inscriripções e averbamentos 
quando d'elia resultar preferencia ou rateio; 

8 . O  As omissões dos requisitos essenciaes asdim da deswipçãd 
predial como da inscripção dos dominios ou das hypotheeas. 

3 1 . O  Podem tambem ser causa de demissão: 
i." Deixar sair da mnservatoria para poder de ~Ignma perna, 



ou ainda para sua propria casa, de seu ajudante, escrivão ou em- 
pregados, os livros do registo; 

2 . O  Tomar registos fbra das horas prescriptas n'este regula- 
mento ; 

3 . O  Contar emolumentos com excesso on indevldos. 
$ 2.O Em qiialqiier caso, e em qualquer tempo, verificando-se 

suspensão de conservador imposta primeira e segunda vez, 8 
terceira ser8 demiltido. 

Art. 2 l 4 . O  A suspendo e demissão de que tratam os artigos 
antecedentes, não eximem os conservadores da responsabilidade 
civil e criminal em que incorrerem pelos seus actos. 

Art. 21 5 . O  Os ajudantes dos conservadores privativos, quando 
exercerem as attribiiiçi5es d'estes, ou ainda no exercicio de suas 
proprias, poderão ser susperisos ou demiltidos nos termos dos 
artigos 5ti2.0 e 2 1 3 . O  d'este regiilamento. Do mesmo modo se 
proceder8 a respeito dos substitutos dos admnistradores do con- 
celho, quando fizerem as vezes de conservadores. 

TITULO xv 

Dos emolnmentoil, fdrma de sua cobrança, divisão, 
assripturepão e applisação 

Art. 246.0 Pelo registo predial que se fizer nos termos da lei 
hypothecaria, se hão de pagar em todas as conservatorias os 
emolnmentos constantes da tabella n % annexa mesma lei. 

Art. 2 i 7 . O  Os emlumentos serão sempre satisfeitos pela pes- 
soa que exigir nas conservatorias o acto por que elles sejam de- 
vidos em conformidade com a reterida tabella (lei hypothecaria, 
artigo 8L0'i. 

-Art. l i8 .P Haver& em todas as conservatorias livros de recibos 
com talão, impressos, e rubricadas as folhas no alto do talão 
pelo debgado do thesonro do respectivo districto. 

5 unim. D'estes livros serão separados os recibos que devem 
ser entregues 8s pessoas que fizerem o pagamento dos emolu- 
mentos. 

Art. 219.O Os espaços em branco d'estes recibos e seu talao 
serão preenchidos conforme o modelo R: 

4.O Com a sua numeração: 
2.O Com o nome da pessoa que requereu o registo; 



3 . O  Com a somma total que pagon de emolumeutos; 
4.' Com o numero de ordem do dia da apresentacão no diario; 
5 . O  Com a rubrica do conservador. 
Art. 220.O Se no aclo de se preencherem os espaws em branw 

de recibo e talão, alguns d'elles se iuutilisarem, se renovari a 
escripta no reciho e talão immediato em numeração seguida, 
como se o numero antecedente não fosse inutilisado. 

Art. 221.O Se a escripta se iiiutilisar depois de separado o 
recibo do talIo, ser8 a este collado, e se passar8 por cima de 
ambos a palavra inutilisadn. 

Art. 222.' Se os emolumentos forem pagos em i ~ m e  e no 
exclusivo interesse de outrem, o recibo do talão B prova authen- 
tica para se exigir do interessado a importancia por elle satisfeita 
(lei hypotliecaria, artigo 34 O). 

Art. 223.O Os conservadores privativos mandarão entrar nos 
~ o f r e s  da recebedoria respectiva, e no primeim ddia da semana, 
a importancia dos emolumentos da semana antecedente. 

Art, 224.' Para este fim teráo os conservadores guias impressas 
em duplicado conforme o modelo S, e os espaços em branco serão 
preenchidos : 

4 . O  Com a sua numeraçb; 
2 . O  Com a sua data por anno, mez e dia; 
3 . O  Com a designação da recebedoria em que se faz a entrada, 

da pessoa que a fez e sua assignatura; 
4.O Com a nota da realisação da entrada e a sua da ta e ru- 

brica do recebedor. 
Art. 225.' Os administradores dos concelhos que, sendo con- 

servadores interinos, depositarem cauç3o por meio de prestação 
mensal da quarta parte dos emohmentos, usarão de guiaar simi- 
lhantes com relação ao mez findo, e referenda expressa ao livro 
da sua escripturaçao espacial, tudo conforme ao modelo T. 

Art. 228.' Os administradores de concelhos que forem con- 
servadores interinos s3o obrigados a mandar escripturar em livro 
especial a somma de emolumentos de registo qne forem recebidos 
em cada dia, e na pagina parallela as despezas que houverem 
feito com o expediente, declarando o que fica em caixa para o 
dia seguinte (modelo I). 

g 1 . O  Em dia de distribuição se dará como despeza a sorpw 
que for distrihiiida. 

$ 2,. A distribuição seri feita no primeim dia de cada mez, 
podendo comtudo o administrador permiltir qas eIla se verifique 
em cada semana, ou de quinze em quinze dias, se assim o tiver 
por mais conveniente. 



$ 3.O A declaração do saldo negativo w positivo, a transportar 
para o dia seguinte, seri rubricada em cada dia pelo administra- 
dor do concelho e pelo escrivão ou pessoa que 0zer as suas vezes 
na couservatoria. 

Art. 227.O Em quaesquer actos de registo o conservador con- 
tari separadameute a correspondente ~ e r b a  de emolumentos, mas 
o recibo de talão comprenhendera toda a sonirna por quaesquer 
actos mnstitutivos ou complementares do mesmo registo. 

Art. 228.. A distribuição dos emolurnentos nas conservatorias 
de seganda ordem ser& feita do modo seguinte: 

1 . O  Deduzir-se-hão da somma total as despezas do expediente, 
e as que houver a fazer com os empregados subalternos (lei hy- 
pothecaria, artigo S.O,  5 I."). 

2.O Deduzir-se-ha egualmente da mesma somma a parte que o 
governo designar ate h a l  embolso da imprtancia da quota dos 
livros por elle fornecidos As ditas conservatorias, nos termos do 
artigo 35.O dYeste regulamento. 

3.* A somma restante se dividirh em tres partes eguaes, duas 
ara o administrador do mnceibo, como comervador iuterino ou 

!e segunda o-; e a outra para o seu escrjsão, mmo escrivlo 
da wnservsrtoria. 

4 . O  Da parte pertenmnM ao administrador serh deduzido um 
quarto para garantia da sua responsabilidade, como conservador,. 
na< falta de outras cauções, e at8 que se preencha a sornma 
marcada no artigo 16P d'este regulamento (lei kypothecaria, ar- 
tigo 13.O, 3 unim). 

8 unim. O escrivão não seri comtemplado na distribuição dos 
emolumentos correspondentes ao tempo em que tiver estado 
siispenso. 

Arti  220: A rasa serb sempre contada por linhas, conforme 
8 dita tabella n.O 2, mas cada uma das linhas não poder8 ser 
integralmente contada, teu& menos de trinta letras. 

miml O eXM8SO de lettas seri reduzido a linhas e contado 
como se foaem escrjptas em linhas distinctau, excepto as de pa- 
lavras qne por erro ou eqnivoco rfsalvado no texlo se acharem 
repetida8 ou rectiílcadas. 

Art. 230.' Aos conservadores ou a quem fizer as suas vezes 
compete fazer a contagem da raza e mais emolumentos do registo. 

Art. 2 3 4 . O  As notas de apresentação oo diario não serão com- 
templadas para a contagem dos emolumentos. 

Art. 232.' São applicaveis As certidões que se exirahirem dos 
antigos livros de registo a taxas íkadas na tabella annexa a lei 
de 4 de juiho de 4883. 



5 nnico. Os emolumentos relativos a buscas n'esses livros serão 
contados em conformidade com a legislação e regulamentos an- 
teriores. 

Disposiçiio transitoria 

Os titulos e quaesqnor documentos registados antes da plena 
execução da lei kypothecaria, wn@uuarão a produzir os seus 
egeitos juridicos em concorrencia m quaesquer outros, por 
tempo de um anno, a contar do estabelecimento definitivo das 
couservatorias, devendo dentro d'este praso ser levados ao novo 
registo, em que se fara referencia ao anterior, para qtie d a  data 
d'este possam ser contados os effeitos que Ihes confere d lei 
hypothecaria. 

$j unico. A descripção que deve proceder este novo registo ser8 
feita A face do respectivo titulo, e dos esclarecimentos que o 
apresentante possa fornecer, e comtanto que por ella se identifique 
o predio, valera ainda que lhe faltem alguns dos requisitos exi- 
gidos na lei actual. 

Secretaria d'estado dos negocios ecclesiasticos e de justiça, em 
4 de agosto de 1868. - Gaspar Pereira da Silva. 

(Omiithos os m&hs juntos o e@ &meto.) 
(D. & L., n." 174. de 6 de agosto de 186h.) 



(Ao decreto de 17 de março de i868, a paginas 23.) 

DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE 1852 

Convindo garantir o direito de propriedade dos novos inventos 
e de sua inlrodu~ão, e regular este importante assumpto de 
modo que o interesse geral não seja prejudicado pelo exercicio 
de um direito particular; e havendo mostrado a experiencia que 
6' deficiente o decreto de 46 de janeiro de 1837, e que muito 
convinha sübsbituir-lhe outras provisões mais conformes As que 
a ta2 respaito se tem adoptado em outras nações; e tendo ou- 
vido a seq3o das manufacturas do conselho geral do commercio, 
agricuitura e maniifacturas, com o parecer da qual fui servida 
conformar-me; hei por bem decretar o seguinle: 

TITULO I1 

Daa patentes doe privilegio8 

Art. 15.P As patentes são um documento que dB authentici- 
dade As declaraç7les do pretendido inventor, ou jntroductor, sem 
garantir a realidadd, prioridade, nem merecimento do objecto a 
que se'ref~rem. 

Art. 18.' Uma-sb patente não pbde priviIegiar mais do que 
um objecto. 

Art .  17.' A patente & invenção, .ou introducção, ohriga ao 
pagamento de uma taxa, relativa ao numero de annos por que 
fbr concedida, contados a cinco mil réis por anno. 



Art. 182 A pessoa que pretender uma atente de invengão, 
ou inlroducção, deverh requerer certidão f e que na secretaria 
da estado das obras publicas, commercio e hdastria, não est8 
registada outra patente similhante A que pede. 

Esta certidão não sera passada sem que o requerimento con- 
tenha a designaçáo comprehensivel e bem clara do privilegio -a 
que se refere. 

Art. 18.O O pretendente a um privilegio de inven~go, ou de 
introducção, devera, antes de o requerer, e depois de obtida a,  
cerlidão de que trata o artigo antecedente, depositar no governo 
civil da sua residencia, fechados mrn sello articular: 

Descripção, escripta em portuguez, da l escoberta, inven@o, 
applicação, ou introduqão qne faz objecto do seu pedido: de- 
senhos ou amostras que sejam precisas para intelligencia da 
descripção. Quando houver desenhos, estes devem ser feitos na 
escala metrica, e a tinta, fazeudo conhecer com a maior exacãi- 
dáo todos os pormenores. Quando se tratar de um apparelho, 
ou machiua, srn que se modifique algumas partes, estas se de- 
vem representar em cdr differeate, de modo ue tudo quanto 
pertence ao inventor, ou introdnclor, seja bem 1 istincto. 

A descripção farA conhecer, não sb as partes de qualquer 
machina a que se refira, mas o jogo dos seus elementos, bem 
como o andamento da opera530 a qué 8 destinada. 

A descripção, desenhos, e amostras, serão em duplicado, fe- 
cbados com o sello separado. 

Art. 2 0 . O  O governador civil do districto onde se< fizer o de- 
pwito ordenado pelo arti o antecedente, entregara. ao deposita- 8. rio, no pram de cinco ias, a mntar do da entrega, cmbci- 
mento em fbrma, contendo dia e bora do degosi,to, e a 
enumeração dos objectos deposilados, com as designa* que 
o interessado n'elles liaja escripto. 

Art. 2i.O O governador civil, quando teaba passado os co- 
nhecimeutos de deposito, rernelteiba logo os duplicados a que se 
refira, a secretaria de estado de obras publicas, wmrnerdo e 
indu4tria. 

Art. 22.O O pretendente a uma patente devera apresentar na 
secretaria de estado de obras publicas, commercio e industria: 

Requerimento contendo o noine e residencia do requerimb, e 
designaçáo clara do objecto para que pretende privilegio, deda- 
rando se inventor, ou fntroductor, e limitando o pedido a um 
objecto principal com os mais que lhe supph relativos,. fixando 
o tempo por que pede o privilegia, sem qae tal requerimento 
contenha condiçaes, nem restricws ; 



Certidão de que n3o esti registada outra patente simiihante 4 
que pretende ; 

Conhecimento do deposito feito no governo civil de sua resi- 
dencia ; 

Recibo de haver pago a taxa ordenada no artigo 17.' 
Brt. 2 3 . O  Satisfeitas as wrovisaes d'este decreto. a   atente de 

introducção ser8 posta em*concu:nrso em rela~ão.ao.~rako por que 
fbr pedido. 
~h .  24.' A patente seri entregue no praso $e trinta dias 

depois de feito o deposito. 
Art. 25.' No acto da entrega da patente os duplicados da de- 

scripçso e desenho serão abertos; e um, rubricado pelo chefe 
da repartição das manufacturas, sera entregue ao privilegiado, e 
o outro, por elle rubricado, ficarA na secretaria, d'onde serzl. re- 
mettido para o instituto industrial para ser patente ao publico. 

Art. 26.O 0 requerente de um privilegio de invençso ou de 
introducção e responsave! pela conformidade dos duplicados que 
constituem o seu deposito. 

Art. 2 7 . O  Durante um anno ninguem podera requerer patente 
de aperfeiçoamento para um novo invento, não sendo seu au- 
cwr. 
brt. 28.' '0 possuidor de rima patente de inventor ou de in- 

troductor, ue pretender privilegiar qualquer aperfeiçoamento 
ao objecto <i a sua patente, sb pelo tempo que ella dure, qbterl 
do govepo uni certificado, para o qual haveri rim processo 
identico ao da concessão da patente. 

Art. 29.' Quem obtiver uma pabnte para uma nova desco- 
berta ou invento, que diga respeito a outra patente em vigor, 
não terá direito para se aproveitar do privilegio principal, nem 
o possuidor da patente d'este privilegio se podera aproveitar do 
addicionamento, sem que entre elles haja convenç3o. 

, > 
e . . . .  e ........,. " . . i . .  i . . . . , . ,  .... . ....... *. .  

(D.  du G., de 3 de janeiro de 1853, n." 2). 
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(Ao artigo 8.0 8 i: a) do decreto de i8 de novembro de W8, 
a paginas 77.) 

CODIGO DOS USOS E COSTUMES DOS HABITABTEI 
RAO-CHRISTÃOS DE D m O  E DIB 

Governo geral 

N . O  77.-0 governador geral do Estado da India, em conselbo. 
determiria o seguinte: 

Tendo-me sido presente-s os codigos dos usos e costumes dos 
habitantes náo-cbristãos dos estabelecimenlos de Damão e Diu: 
que foram confeccionados pela commissão creada or minha por- 
taria de 24 de março de 1851, sobre m trabalhos & s mmmissões 
creadas nos ditos estabelecimentos, por portaria de 49 de janeiro 
de 1850, do meu antecessor; considerando, que os ailndidos 
codigos, redigidos com toda a dareza. e contido, são da maior 
conveniencia para beneficio dos subditos ortuguezes, a quem 
interessam, e para evitar a eonfnsão e .  $ iffimldades, com que 
laboram os magistrados jndiciaes, aos julgamentos das camas 
respectivas, os quaes dependiam at8 aqui de informaçães de 
pessoas (por que nadd havia escripto, e tndo era tradiccional 
sobre a materia), que umas vezes por ignorancia, e outras por 
mf fé ou interesse, illudiam os ditos magistrados, com declarações 
falsas e rarissimas vezes uniformes: hei por mnvenienh deter- 
minar, conformando-me com o parecer do procnmdor da corda 
e fazenda, e com o voto do conselho do governo, que do 1." do 
mez de outubro proximo em diante, e em quanto Sida WpWh 
El-Rei Regente do reino não mandar o contrario, 6ie ~ B I  
e sirvam d0 regra invariavel nas dapeindsaW e pleitúS dos 
babitãntes náo-christãos dos e s t a b e h m t o s  da Damh e Diu, 
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seja, na presença de duas testemunhas com certas rezas, .e com 
outras solemnidades exteriores, qne não sb essenciaes. 

Art. 6 . O  As viuvas não podem contrabir nnpcias, Mia qual for 
a sua edade. 

TITULO 11 

Doa diraitos e obrlp@s mtre os co~jngta 

Art. 6.' A administra~ão do marido B ampla e e x M v a ,  s nib 
B necessario o concurso da mdher para quaaqw m 
contracios, ainda que versem sobre bens de raie. 

Art. ?.O São porkm permittidos os cwtractm m t r W ~ ,  OU 
ante-nupciaes, os quaes devem ser celebradm p e b  pm,- &&I 
da Familia, ou tutores dos esposos menom, e estas báihiim 
devem intervir quando sejam puberes. 
Art. 8.' N'estes pactos ante-napciaes, albm d a  estipnlaç3o de 

piluim, pbde-se estipular o modo da administração da mulher, 
a respeito dos bens, que leva para a casa do marido, ou depois 
vier a adquirir. 

$ mim. O pollesm B um certo valor convencional consistente 
em joias ou dinheiro, que da parte do noivo se dB 4 noiva, or- 
dinariamente antes da se verificar o caiisamento, destinado para 
o m r r o  d'ella no caso da vinvaz, oa pobreza da caaa do ma- 
rido. 

AI%. 9.O Egualmwie qualqner &a& pode pôr da@a gsra 
ser privativa a administração da mulher, a re~peita doirr gue 
dba. 

Art. 10. Para alienação do pdum e bsn~ privativos &t m n h  
13 necessario o concurso da mesma mulber. 

Art. 1 4 . O  Um marido maioral da casa, na sua ansenda, ou 
impedimento, p6de encarregar a mulher da administração dos 
bens. 

Art. l2.O Se o marido na sua ausencia, ou impedim~nto, ngo 
tiver deixado providencias, a mulher p$de tomar a administrafio; 
porem, sem auctoridade Judicial, não p6de alienar bens de I&, 
nem fazer quaesquer outros contracbs, q'oe aão posa  fazer um 
tutor, ou mrador. 

Art. 13.OSe o marido for ausente em parte incerta, ou dèa 
clarado interdicb, ao juiz compete nomear-lhe tnbr, e pode pre- 
ferir a mulher. 

Art. 1 4 . O  Toda ssta adrninislai$o, tutola, ou cuhteia da mn- 
PQ 



lher não podera ter lugar, quando na casa e sociedade familiar 
houver varão habil para a mesma administração. 

Art. 1 5 . O  O inarido p6de estar em juizo, quer como auctor, 
qiier como rbo, independente da assistencia, ou consentimento da 
mulher, ainda que o litigio verse sobre bens de raiz, não sendo 
sobre os que privativamente pertencem a glla. 

Art. 16.O A mulher libde es la r  em juizo, ci náo carece do coii- 
senlimeols do marido: 1 . O  quando o litigio é com o proprio 
marido; 4 , O  quando s ~ j a  administradora da casa, por auseiicia 
do marido em parte incerta, ou iiiterdicção d'elle; 3 . O  (liiarido 
seja administradora por ausencia temporaria, e tenha audorisação 
para estar em juizo, dada pelo proprio marido, ou pelo jiriz; 
6.' quando esteja separada legalmente. 

Art. 47.O Quando o marido admiaislra mal, ou toma emprezas 
arris~adas, e Iia perigo de caliir em pobreza, @de a mullier re- 
querer qiie sejam tirados da adrninisttbaçáo d'elle (i pollurrz, e 
mais beiis que a ella perlencem privativamerite. 

Art. 1 8 . O  Não B admissivel a legitimação dos filhos illegilimos, 
de qualquer qualidade que seja, nem têem elles direito algum para 
a familia e bens dos seus paes, senão para alimentos meramente 
naturabs. 

.Arte 49: Logo que um Blho completa dezeseis annos de edade, 
to$a-se maior, B sae do poder patrio, 0 habil para todos os 
cuntractos, mas fica+s~jeito %-direcçzo do maioral, como todos os 
demais membros da familia. 
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Ilas tutelas 

Art. 2 0 . O  Um maioral da  c:isa e o tutor nato dos iiienoises 

que hoiirer ria I';tniilia, t: [ i i i r m  isso i i~ i i  ~ J ; I "  iiu L B I I I ~ O  do .ieu 
falleciineritir tiao pode rlorriear uu tlcsigo;ir uulru tulor diverso do 
rnesnio rnaiiiin:il. 

Art. 21.' Mo c;iso ~)ororn ile não liaver ria idinilia pessoa qiie 
hajade  ser m;ilOi';it, ~"icli! o p;ie iiomeni. tutor aos seus filhos. 

Art, 23." Egiialtririile I I I I I  iilaiciial, yudiiclo na casa tiouverem 
meriores seni piie, ~tir~lt :  ikoiiieai. lulor a essos rndnores, se rião 
Iwivr,r varao, iliie iltqtuis 11;i sii;i tiitiinte heja Iialiil para ser iiiaioral. 

Art. 2 3 . O  bào Ii:~vciidci iioikiet~qãci tlc lulor, feita lielo pae ou 
i~inior.al. c não tiavcriilo riiac uii avo, yile lidm~riislro a casa, ao 
j i i i ~  conipete noinear tiitor clalivo, i! liarna eslo caso na iderilidadc 

das cii~eiim,~tancias i l c ~ c  sei- cbcrtlliido o parente mais habil e 
abonnilo, scin ili.itinc$ão do agii;~lus e cugriatos. 

TITULO VI 

Da suc.ieiaile taruiliiir e da sua aùniiuistrapáo 

Art. 24.O Totlos os Licris, direitos e acccies, que lima iaasa pos-ii,', 
e liidn qi1;into iiin rnctriliro (le f;iiriiliri iidijuire, çoiriiiiuiii 118 

hri,illia, e fica sujeito :i :idrriiriisiiaaç30 do varão mais v i ; l t i i ~ ,  ~ i i i  

rnaior;il tia casa. 
Art. 25." Porem sio 1iinopinius e privalivus de yualquer inemhro 

ila fiii~iilia, iriclusive o niait)i.iiI, us Iit:ris que Ilie tivereiii sido dados 
ou clr!ixados por alguem, cuin expi3essa clausula de náo cummuoi- 
cal-os com 3 fnmilia uii casa. 

Art. 26." Os reilrlimeiitos il'esses bens doados coin clausula 
ilc 11au se cuniriirinicareiii S ~ Ü  lambem coinmuiis 6 familia, eni 
qiirinto o dnualai.iu se conservar n'ella, salvo se na doação o11 
deixa Iiouvur cltiusiila cspressa de  ~iàii  sc cornrnuriicarem riern 
os i~r,iidinierilos. 

Art. 27: Ko caso em qire os i.eiiilirncriLus se ~iitrimuaiçarri c'oin 
a Sunilia, o donalai-io iiao pUde altieiar os bens, diiranle ;i sua 

b * 



conservação n'ella, sem concurso, ou consentimento do maioral 
administrador da casa. 

Art .  a 8 . O  Tambem são privativos de cada um os bens que 
adquire por mas industrias, sem ser mm os bens da casa, nem 
directa ou indirectamente provindos d'elles. 

Art. 29.O A adrnioistraq30 8 readimentos d'estes bens privativÓs, 
pertencem aos adquirentes, qiie podem a te alena1.0~. 

Art. S0.O Compete ao maioral da casa regular o modo de ad- 
ministração, fazer todos os actos e contractos, e aias alienar os 
bens de raiz, sem dependencia do concurso dos mais socios ou 
membros; mas e responsavel, quando se porte com dolo ou malicia, 
ou prejudique os inkresses dos menores que houver na familia. 

Art. 31.' Compele egualmente ao maioral estar em juizo, seja 
como auctor, seja como rho, sem concorrencia dos demais mem- 
bros. 

Art. 32.O Pbde iambem livremenb dele ar o seu direito de 
administraflo em quaiqutir outro membro familia, ainda que 
ri30 seja o imediato ha edade, 

(i, 
naico.. Eah delagação para e&iiqs jnridicos deve ser feita 

pm qscd>Iitra *. . . 
TIrr. M?.iJ@ &$pb$ lei& psb maioral, ou administrador, 

%htdtrr em liem&& da farnilia, e a sociedade flca responsavel 
,por elka, salvo se respeilarem aos  bens, que o maioral tiver 
particnIares. 

h t .  84.b Quando qualquer membro da familia, que não seja o 
maioral, pratica alguns contiactos, sem ser por ordem ou con- 
sentimen\u do mesmo maioral, sb responsabilisa por elles os seus 
bens priwtivos. 

Art. 3 1 . O  A sociedade se dissolve quando os membros volm- 
tariamente dividem os bens, e $e separam. 

a viver com; d'antes em sociedade. 
Art. 38.O Quando um maioral chegar a adquirir em sua vida 

Mrto credito, 4 permittido, de ois da sua morte, e ate que se  
não extingua a sua memoria, f azerem-se em nome d'el1.e todos 
os conlractus, passar letras de cambio, de seguro, e praticar 
quaesquer outros actos. 

BÉt. 39.O Da mesma sorte B permitlido abrir em nome do 



mesmo defnncto tilulos de cootas nos livrbs cummerciaes da casa, 
e nos de todas as casas couimerciaes cornspondenls, como se  
elle fbra vivo. 

Art. 1 0 . O  Todos aque,lles actos devem ser sub&plos pelo 
maioral vivo, e o maioral que esth na adniinistração B'cornpe- 
tente para responder por ludo. 

Art. 4 i . O  Uma familia tem obrigação de a lhmtgr  .t@wI:# 
seus membros, que vivem em sociedade, seja qual f ~ r  o i!& @3, 
edade e grau de parentesco. 

Art. 42.. Tem egualmente obrigação de alimentar a viava, e 
6Ihas solteiras do membro fínado, sem relação Cambm aos  gratas 
de parentesco. 

Art. 43.' Quando ura rnernbro de familia se separar da smiedade 
e n3o levar a sua partilha, essa familia tem egualmente obrigação 
de alimentar a sua viuva e filhos, at8 entregar-lhes a partilha 
pertsncente a seu marido e pae. 

Art. 44.@ Ainda que as mulheres solbiras e vinvas, ou qual- 
quer outro membro da familia, possnam b e ~  pmprios, de que 
tenham direito a gosar excl&ammte, *do, quando- vem 
na familia, devem ser dimentsdoir por f! w. p~@~&ptos 
d'aquelles bens proprios srão para ~ N e s  11v~eòe$@~ J , ~ ~  

dispor e converter em seu uso. 
Art. 4 5 . O  Uma mulher casada, como jã faz parte da iam@-&' 

marido, torna-se estranha A dos seus paei, e por conseguinte não 
tem direito a pedir alimentos aos parentes paternos. 

Art. 46.' Qriando ao alimentado não convenha, por motiiVo justo, 
viver coro o alimentante; deve-se então taxar a quantidade dos 
alimentos por meio dos louvados, em attenção 4s facúldades do 
alimentante e qualidade do alimentado. 
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sobrinbos filhos de irmãos, quer concorram com onfros irmãos 
do defuncto, qner não; 3." os netos e kne tos  dos irmáos, que 
tambem representam a esses irmãos do defuncto, quando s n m -  
dern na falta de parentes mais proximos. 

Art. 66.O Os outros parentes succedem pr cac$u, e não ha- 
vendo direito de representa~ão, estabelecido nos dons numeros 
do artigo antecedente, o parente mais proximo exclue o mais 
remoto. 

Art. 57.' Os irrnáos gerrrianos e os filhos dos gemairos pm 
ferem aos irmãos unilateraes, e tios do defuncto, e da qe& 
maneira os irmáos unilateraes e os Gfbos d'estes excluem os @h 
do defuncto, guardada em tudo a preferencia da ordem eitabs- 
lecida nos artigos 5 1 . O  e 5 2 . O  

Art. 58.* Os filhos, paes e parentes illegitimoa nW #ew df- 
reito algum para a herança do seu pae, filbo m me#$ #&i- 
timo. 

Art, I 5 9 . O  Não e tambern admittida a ad0pçã.o. 

A r t .  60.O É livre a qualquer individuo fazer testa~eato,  mas 
pbde n'elle dispor unicamente dos ben~, a@ sBu grogrias e pri- 
valivos, e não dos communs, mem ainda 1 o' , q i ~ 8 9 -  pw- 
tente, porque n'estes necessariammtb su@%e aLd&%?'. : 

Art. i o Sa porbrn qualquer iiidiviauo, thy @i&% ' um- 
.munhão social, sem levar a sua partilha, .pbds, @+sU 'c- &@! 
da sua partilha por testamento. 

Art. f32.0 Ainda quando seja livre a disposiç%o dos bens prioai 
tivos, ou da partilha, 0 o testador obrigado a deixar salva a legi- 
tirria dos herdeiros necessarios gne tiver. 

Art. 6 3 . O  Os testamentos serão reitas com as mesmas solemni- 
dq,des, ,rIue prescrevem as leis do reino. 



Das partilhas dos beos da setiedade familiar 

Art. 6 4 . O  Qnaado houver de se fazer partilbação em uma Fa- 
milia, reputam-se como provenientes do tronm cornmum todos os 
bens communs, qne' a mesma farnilia possue, ainda que adqui- 
ridos por esta muito depois do Fallecimento do dito tronco com- 
mum, e da quaesquer seus descendentes; e se repartem pelos 
ramos que os membros representam, segundo as regras da suc- 
wssão pw myh%. 

Ilrt. 65.O Se algum membro da familia tiver-se separado d'ella, 
sem levaf a sua partilha, e depois a familia vier a adquirir novos 
bens, ou contrahir dividas, aqiielle membro, que se separou, só 
tem direito a partilha dos bens, que a Familia possuia ao tempo 
da sua separa@, e aos seus rendimentos, assim como 8 sbmente 
obrjgado pela quola das dividas q m  então tinba a familia; e nada 
tem,nm c q  os bms, nem eom as dividas, que posteriormente 
CqnW.a.Wpis. . 
. +&. @.? li!p&~ent~ a hmiiia nada tem com os bens, que o 
kubm #"Mado -rir depois da sua separação, nem com as 
diidas que contrabir. 

Art. 6 7 . O  Os bens qne a sociedade ou familia adquire depois 
da mparaflo de alguns dos seus membros, se distribuem entre 
os membros, que se conservam na sociedade em relação aos ra- 
mos, que elles representam, sem atten@o aos que sahiram. 

drt. #amo Quando a l m a  herança devolve a uma familia, ao 
maioral d'dla compete addir on renancial-a. 

BPt. 68.' Se a heranpi devdve sbmente a um membro sem 
communicar com a familia nem os endimentos, enlão a esse 
membro mmpete a addição on renuncia. 

Art. 7 0 . O  Se os rendimeutos devem pertencer A sociedade, n'este 
caso para a renuncia deve haver consentimento do maioral. 
brt. 7 i . O  Se o membro, a quem compete a herança, a quizer 
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renunciar, e o cbefe da farnilia insislir em seja amita, p r e  
valece a vontade do chefe da familia, e esta ca resporiisavel pelas 
dividas e onus, a que a herança for sujeite, a qual m repntard 
pertencente A familia para todos os effeitos. 

Art. 71.' Quando na familia ha maioral, qua ddmiòififsa a asa, 
oáo se pbde proceder officiosarnante ao inventario, embõFa l&m 
membros ou coherdeiros menores. 

Art. 73.O Egualmente qnando um paa da família pelo tmw 
cimento deixa sbmerite filhos ou netos menores, a viuva a * W  
menores, e na sua falta a máa d'estes, B cumpetennte para &i-' 
nistrar a casa, 0 não tem logar o inventario ~ l t :  *o. 

Art. 74.' Quando porbm todos os membm da hdia orão tn& 
nores ou mentecaptos, e oao ha 
casa, então a auctoridade compet 
de um tutor, que admiuistre os 
que entre elies haja alguem qu 
administrar a casa por si. 

drt. 7 5 . O  Ao tutor sefio entregues os bens por um ini7entario, 
mas sem partilhaçilo, para qu0 a tado o tempo se possa tomar 
conta d'esses bens e dos seus rendimentos. 

Art. 78.O Estas disposIç&s nao obstam a que qnalquer iodk 
viduo, que vae adquirir uma herança, requeira em juizo, que se 
tome o inventario d'ella, para não ser obrigado uWra trim be- 
&&b. 

Art. 7 7 . O  Os louvados e as testemunhas devem prestar a jura- 
mento de betle, arroz e a r m .  

drt. 78.O O juramento decisoria, ~uppleborio e h deve 
ser prestado sobre o Caiba, 

Art. 7 9 . O  O juramento de calumnia deve sar o de bette, a m  
e arroz. 

Act. 80.' Mas quando uma parte, que r e m r  o dapii9ento 
d'outra, tenha de jurar previameute de calmia, deve-o b r  
sobre o G u h ,  salvo contentando-se, que a onba parb ií8ai8afia 
com juramento de betle, arroz e a m a .  



TITULO XiV 

Art. 81.O Cansiste a excommunhão em ser um individuo dei- 
tado fbra do rmcho da respectiva casta. 

Art .  82.O M o  pbde ter logar seiião por causas puramente rc- 
ligiosas. 

Art. 83.O Ao excommungado nega-se toda a qualidade de com- 
munic.ação; ningnem @de ir jantar em casa ou companhia d'elle, 
nem ser elle chairiado para outra casa, sob peiia de incorrer 
egaalmenle na excornmunhão, quem tiver similhante communica- 
ção, se for individiio da mesma casta. 

Art. 84.ONão 4 com tado inhibida ao excommangado a entrada 
nos pagodes, nem a honra de ser queimado, morrendo n'aquelle 
estado. 

Art. 81k0 A excemunhão pM0 ser imposta ou levantada pelo 
ran& da r q i x t h a  cada, oa pslo grande prelado da religião. 

4rk-W Pm;sq dgiü9b e%commungado pelo rancho respe- 

&&d#& ám 
i m m r m ' t o d a s  as casas d'este raucho, ao 

IZO de a d a  casa, sem que falte o de uma sb. 
Art. #?.O h d m  pbde ser a excommunhão levantada pela 

maioria do rancho, ou pelo grande prelado. 
Brt. 88.' Quando a excommunhão B imposta pelo rancho, 

deve-se lavrar d'isso um assento, escripío em casa do chefe, e 
assignado por todos os vogaes do rancho sem excepção. 

Art .  89.' Não se lavrando este assento, ou não sendo elle as- 
signado por todos, não vale.deliberação alguma. 

Art. 90 Para se impor a axcommunbão e preciso justificar 
primeiro em,jniqoy upsãs #elia. 
. &t..Wa0 Para, w.ftm a rancho, ou o prelado, procedendo 

~ ~ ~ I ' a h t & d Q ~ ~  e Qicando n'elle as causas 
0 p ~ d s ,  i& gae !@,e o qrpmmnugando, o mmetterh ao juim, 
aonde o mesúm hncb, oe a parte queixosa, se  houver, pro- 
mavera o julgameutu da oansa; e d depois da sentença passada 
erm julgado poderh ser fubiaada a e m m u u h ã o  com as for- 
malidades p r e s T s .  

Art. 92.' Quan o seja i m p t a  a smmmnnhão sem essa previa 
jnstifIcação, alem de ser ella nulla, os que a impDem ficam res- 
ponsaveis pelo abuso do podar. 
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TITULO XV 

Art. 93. Não tetn os Banianes oulros usos e costumes espe-' 
ciaes, alem dos especificados no presente d i g o .  Em todoa os 
casos omissos seguirão as leis geraes do reino. 

PARTE II 

Ueoa e oostamerr das oatras owsta~ 

Disposigllo geral 

Brtfgo i .O Estas castas observarão os mesmos usos e costumes 
dos Banianes, com as seguintes especielldadas. 

Art. 2 . O  É perrnittida aos homens a polygamia simultaoea e 
podem ter mulheres sem numero determinado, excepto os oris 
ou Iotias e cojas ou barbunjds, que não podem ter mais de 
quatro mulheres, e os brames da casta modd, que não podem 
ter alem de duas. 

5 unico. Não tem porhrn logar a polygamia simullaiea entre 
os mainatos, noria-machins, burares, capris, salvis, b a & h  por- 
b i b  e brames, a excepção dos da casta toloqafa e muda, 

Art. 3 . O  Para um iridividuo contrithir segundas ou ulteriores 
nupçias, estando vivas as primeiras mulheres, B indiapen~rel o 
previo consentimento expresso da todas ellas, o qual deve m t a r  
por escripto lavrado peIo chefe do rancho, on peio tabdliao ou 



ttsçrivão do juizo, com intervençaíi de qualro testemunhas, qiio 
egiialmenle devem assignar. 

Art. 4 O Quando qriali~uer das miillieres denegiie esse canseli- 
timenlo, tendo o marido j ~ i s t ; ~ ~  razóes para o obter, deire e mesmo 
marido requei.ei. u seu su y[,i.irrieti lu 1)erarite o juiz. 

Art. 5." A falta d'esle consentiniento, vulunlariamente dado ou 
supprido, faz niillo o casametito q i i e  sc coiitrahir sem elle, e os 
filhos d'alii nascidos uãn podem ter a qualidade de legitimas. 

Art. ti," Enti-e os parses, iadiarus e soliiva[iai, o i1n1,edimento 
impediente do parentesco limita-se alienas ale ao 3 . O  grau do 
direito civil. 

Art. 7.' Entre os dublls, noria-maciiins, deres, gates, burures, 
varlis, conconis, hanguias, porobias e, dorias, lia impcdimento 
impediente para lioderern conlraliir as nupcias antes de puber- 
dade. 

Art. 8." Eiitre os dublis não 6 precisa a assistencia do ministro 
da rcligiso para a celebração das niip~iau, bem como entre os 
deres; porem ei~tre  as demais castas deve intervir o respectivo 
ministro. 

Art. !I,' As \:illvas e as de~cauaclas, entre as cnsliis em que tetn 
rogar- ÍI dissolii~õo tlo rn~itrirrio~iio, puilorn coritriitiir novas riuiiciii~, 
riieni~.: entre ris brlimes. par:iI~iis. oiirrvcs-ilcciinis, e batelia. 

Art 10.O A s  vi~lvas, ( ~ l i a i l ( l ~  qrieir;irn casai- se, sáo obrigadas a 
~.cstit l l i r  aos lierdeiras c paretites r10 m:irido defunclo todos os 
bens o joi:is, que d'este tivereiri recebiilo, e hern assim O pollzsm, 
e logo que se casarem, tornam-se extrarihas i casa do primeiro 
marido. 

Quanto 80s ãirelt08 e obrigaçõe~ entre oa conJugea 

Art. 1 i . O  E admittido o descasamento ou dissolução do vinculo 
malrimoiiial entre os coles, pedreiros, barca-machins, somvansi, 
duhlris, torneiros, lavanas, salvi, capri, sagar, oleiros. gates, 
magiiclas, baineia, norin-maehins, burures, parses, indiarús, niou- 
rcis cle todas as especies, dorias, varlis, contarias ori curubis, 
porobias e oriis. 

Art. i 2 . O  São justas causas do descasarnento: .i.* a incapaçi- 
dade ou impotencia dos conjiiges; 2." sevicias ou perigo de vida 
na convivencia; 3 . O  adulterio da  n~ultier; 4 . O  mudança para outra 
seita o11 religião. 

Art. 13.' Para ter logar o descasamento 6 preciso que seja 
justificada em juizo a sua causa, e sb depois da sentença passada 
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em julgado, pbde ser havido por dissolvido o vincnlo m a m o -  
nial. 

Art. 1 4 . O  Abra o caso da incapacidade ou impdmeia, o ma- 
juge que deu causa ao descasatrieoto, restitue ao inrimnb tndo 
quanto d'elle recebeu, on o seu valor, e perde o que tirm-dado. 
Sendo a dissolução por irnpokncia, mutuame.nie se restittkem os 
bens recebidos. 

Quanto a i  legitimaçio 

Art 15.' Entre os gates, deris e burnres, legitimam-se por 
subsequente matrimonio os filhos illegitirnos e esparios, e sáo um 
tudo equiparados aos legilimos. 

Quanto b sncoeMa b&hm 

Art. 1 6 . O  Entre os gates, deres e burures, os m o s  natnraes 
e espurios succedem k suas maes. 

Art. 1 7 . O  Entre os rnourou da todas as especies, 8 entm 0s oras 
e cojhs, as fèmeas succedem egualmente cum os varões, estando 
na mesma ordem e grau; mas se as fdmeas -forem casadas, a 
terça exclusivamente perknca aos varõm. 

Quanto i riooiedads ta@&u 

Art. i8.O Um maioral defancto não @de ter 'a conai&ra@ía de 
vivo, nem em nome d'elle -se @de fazer acta algnm, menos e d r e  
parabuu e ourives-decanis, e entre parws e indiariis. 

Quauh a adopção 

Art. 1 9 . O  Quando um individuo não tiver fllhos on daxendmtm 
machos, e varão na sociedade familiar, para perpaim a ma, 
pbùe tomar um adoptivo, ainda que tenha filhas, plePindo A- 
gum parente a pessoas extranhas. 

Art, 20.O Quando porem ao adoptinte niio wwhatoonar por 



adoptivo nlguni seu pai-eritc, pi'itlo livr.erriente escolher aquelle 
por quem l i ve r  riiais alfcição, coriseritirido eIri todo o caso o pae 
do adoplivo, e lanihern este, quando seja inaior de qualorze annos, 
doveudo o rriesrilo ado1)tivo ycr senipine dii propria casta do ado- 
pta~ile. 

Art. 2 i . O  Se o adoplivo for menor, c 1130 liver pae, e pr~ciso 
que colisirtta o niaioi~al da casa, ;i avo, rnze, cru o tutor compe- 
teiilerneiile iiomendo. 

Art .  22.' I3rili.e cis hrariies, p;irabi'is, ourives-deeiinis e som- 
vansis, .o aclo du lidoliqao t1i:vc ser- pr;iticarlo ciiirr ;i assisleiicia do 
miriistro (1;i i.eligião, ct de qii;itro pessoas pelo melios 110 rariclio 
i'csliectivi~, COM as coinpcleriles cereriioi~itis religiosas, e lavrar-se 
;iiilo uu cdcriplai 'a, assig'nnil:~ pelas pessoas que inlcrvicrcin 
ii'iiquc!Ile acto. 

Art. 23.' Ei1ii.e as demais cnstas riao C rieccssaria a assistericia 
do tiiiriislro da religizu, rictn ceremonias religiosas, e erilãu o 
;ri:to (li7 :tilop$Bo rudiiz sc a iiina siniplcs (1cclarai;Jo fcilti em juizo, 
oii ~lei+i~nle o talielliáo e qui~tro leslel~iunlias, e assigiiada por 
lotlus. 

Art. 2 4 . O  I? per'millillo t:rrnlierii As viiivas, egualmerile cAmo 
v:irõos, loiiinr ;~dcrl,livos. 

Art. 2 5 . O  Os filtius adoplivos são oiri tudo equiparados aos 
. g~tiiiios nattit-aes, theni at6 preeeilencia sulire estes que nascerem 

~ ~ o s 1 ~ i ~ i o r r n o n t e  a adopção segundo a sua edade, como prirnoge- 
uitos e maiores para tudus os elTeilos civis e religiosas, e siem 
pela adopi;ão da familia tlo seu pae natural, para a qual se tornam 
inteiramerite extranhos. 

Art. 2 6 . O  Mas quando clllos são os iiuicos filhos dos seus paes 
legitinios naturaes, e cis ditos paes naturaes não lêerii outros ~les- 
cenderites, neni sociedade familiar que Ilies s~icceda, os dilos 
tilhos Ihes succcdeiri como pai.eriles proximos; o que em egiiaes 
casos teni Iognr :i res[ieilo tla successãu dos rriais liaiaentes. 

Art. 27." Ilntrc os parsss e indianis lixo tem Irigar rirria simi- 
Iliari te adopçáo. 

Quanto aos juramentos 

Art. 28.O Nntro os deres liresta-se o jilrairiento uiiicameiite 
nos cereaes ou legumes, e iio iiume do seu Deus Bauli NutB. 

Art 29.O Eritra os parses e ilidiiiriis }ia duas especies de ju- 
ramentos: o 4." consiste em ficar eiii pe, quem jura, diante do 
juiz, e com ambas as niáos junctas ou unidas, uma sobre a outra, 



ante o peito, profere as palavras persas a m a w W i + W a i ,  0 
conosne~., e debaixo d'ellas jura ou prometb ã k  a ~ ~ a d e ;  o 
2 . O  presta-se sobre o livro çtiamado ~jnnum&qv .(db mai) e por 
-intermedio de um 2nradPanr, ministro da sua religi3g. 

ArL 3 0 . O  Entre os mouros de todas as especies, q,m,píY os 
orhs e cojbs presta-se o juramento sobre o alcofio;, 

Art. 31.O Entre os bangilias presta-se rn maW 
collocando, quem jura, lima haste de palha sobre a p w  
descoberta, e proferindo a promessa, invocando. .o. D@IJ~ 
divindade. 

Art. 32.O O rancho respeetivti P o unim [20mp~Mt%ia$ar~~$snpfJr 
e levantar a exmmnnháo, menos entre w al@@&,, &eWs 
gentios, mainalos, sapateiros, e bafbai~os-geãtioh Bntrh os qmas 
o grande prelado da religjao B tambem competenw para impbr e 
levantar a excommunbão. 

A r t .  39.' Aoercommungado b prohibida a entrada nos pagodes, 
entre os brames, chimpas, parses e indiarús; e tambeaentre 
os orhs e denegada a entrada na mesquita. 



Rela ão das differentes castas e suas eapecies 
!os habitantes niío-ohristàoa de Damèo 

'Ladd. 
Porvar. 
Modd. 
Dossa-Simali. 

iirninnes Vissa-Siiiiati, 
Dossa-Vossuab 
Gujor. 
Nagar. 
Panchol~. 
Odich. 
Sirnali. 

Mevarii. 
Patrbus. 
Ourives-Decanis. 
Coles. 
Pedreiros. 
Carpinteiros. 
Feirciros. 
Barca-Machins. 
So[iivansi-Xatri. 
L)iiblà~. 
Caldeireiros. 
A lfaiatc~. 
Golas. 
í;hirnpL. 
Tecclõe~-Genlios. 
liainatos. 
Sapateiros. 
Barbeiros-Gentios. 
Torneiros. 
Lavaaas. 

Salvi. 
Capri. 
Sagar. 
Oleiros. 
Gales. 
Magueles. 
Ilarea. 
Deres. 
Cambatia~. 
Noria-Mac hins. 
Burures. 
Livr.Calambis. 
Parses. 
IndiarQ~. 

Hatelis. 
Ourives Gnaerates. 
Bandarins. 
R aJapuLres. 
Doriaa. 
Varlis. 
Concanas ou Cnrubis. 
Porobias. 
Cmolias. 
Banguias. 
Oras ou Lotias. 
Çojas ou Barhunjae. 

Secretaria ilu governo geral, 3.1 de agosto de 1854. - 0 se- 
cretario do governa geral, Antonio Valente do Couto. 
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CODIGO DOS GSOS S COSTUMES DOS HABITANTES 
NAO-CHRISTAOS DE DIU 

TITULO I 

Artigo 1 . O  Os parentes em linha rectn, soja por consanguinidade, 
soja [ior aftiiiirlade, e tia çollatersl os consanguineos ate o 3." 
grau do direito civil, iião podum cntre si contrahir nupcias, excepto 
critrc os Iiarses e moiiros, aos quaes e psrrnittido contrahil-as 
coin paiaeiites no 3." grau; e estes impedimentos 1130 podem ser 
dispensados por niuguem. 

A r t .  2 . O  As snlemiiidaiies das riiipcias consistem em se apre- 
sentarem os coritrahenles bs horas marcadas para a celebraç30, 
deante do seu respectivo sacerdote, ou ministro da religião, e 
este então pralica as cercmoiiias prescriplas pela reiigiao, perante 
(liias testerniintias, e na preseriqa tlo pae, maioral, au admi- 
nistrador leç:d da casa do contralienle menor;-e estas solemni- 
tl;iiles i ~ ã u  !~udein ser omilliitas, ou dispensadas nem em pai-te. 

Art .  3.' As viiii'aa [iodern contraliir sovas riupciiis, exçr[)lo 
i las  castas dos banitines, bramines e ourives da casta sorolia e 
samoti, e tornam-se então extranl~as a casa e familia do primeiro 
marido. 

Dns direitos e ohri~açiios entra os ~onjnges 

A r t .  4.' Em regra tudo quanto a mulher leva d casa do seu 
marido ao tempo do seu casauiento, ou depois vem a adquirir, 
perleiice ao mesmo mnritlo. 

Art .  5.' Sãci porein permittidos os coritraclos matrimoniaes, 
ou antenupciaes, os quaes devem ser celebrados pelos paes, 

27 



chefes, ou tulores dos mnjuges menores, e tambem estes devem 
intervir, quando sejam puberes. 

Art. A administração do marido é ampla e exclusiva, e náo 
e nemssario concurso da multier a quaesquer actos ou contractos. 
ainda que versem sobre bens de raiz. 

3 1 . O  Com tudo nos pactos aotenupciaes, pode-se estipnlar O 
contrario a respeito dos .bens, que a mulher trouxer. 

$ 2.' Egualmante qualquer doador pbde par clausula para ser 
privativa a adminislrasão da mulher, a respeito dos bens que 
dba. 

Art. 7 . O  Um marido, na sua ausencia ou impedimento, pbde 
encarregar a mulher da administração dos bens. 
. brt. 8 , O  Se o marido na sua auuencia, ou impedimento, não 
tiver deixado providencias, a mulher pbde tornar a administração ; 
porem sem auctorida'de judicial não pode alienar bens de raiz, 
nem fazer quaesquer outros actos, que rião possa fazer um tutor 
ou curador. 

Art. gmO Se O marido f8r ausente, em parte incerta, ou declarado 
interdicto, ao juiz compete nomear-lhe lubr, e pbde preferir a 
m1b~; 

Ari. ia." Toda esta administração, tutela, ou curatela da 
ia-, MO podari ter logar, qnando na casa ou sociedade fa- 
xgfll;ar, honnr  v a r b  h b i i  para a mesma administração. 

Art .  44 .O O ,marido pbde estar em juizo, quer como auctor, 
quer eomo r&, independente da assisteucia ou mnsentimento da 
mulher, ainda que o litigio verse sobre bens de raiz. 

Art. 12.P A mstlher .pMe estar eni juizo, e não carece do con- 
sentimento do marido; '1,"uando o litigio B com o propriu 
marido; 2.' qdaudo seja administradora -da casa por ausencia 
do marido em arte inwrta, ou interdigão d'este ; 3." quando 
seja administra i ora por ausencia temporaria, e tem auctorisação 
para estar em juizo, dada pelo proprio marido, ou pelo juiz, e 
4." qnando esteja eoparada legalmente. 

h t .  18.' Tem l o p r  a separação entra os conjuges no caso 
de'seiicias, e em outros marcados em direito, a qual deve ser 
requerida em juizo. 

Art. 4 4 . O  Julgada e estabelecida a separacão, o marido B obrigado 
a Prestar alimentos h mniher, e entregar-lhe as joias para o seu 
nso, s e g d o  as suas posses. 

Art. 1 5 . O  Quando a mulher adquirir alguns bens depois da 
separação, tem ella o direito de dispor d'elles, e pbde estar em 
juizo e contractar Mra d'elle, como se fora uma mulher solteira; 
mas não pbde alienar as joias que recebeu do marido, as quaes 
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pela sua morle devem reverter ao marido, ou aos herdeiros 
d'esíe. 

Art. 16.' Qiiatido o maritIo administra mal, toma emprezas 
arriscadas, e ha perigo qe cahir em pobreza, pbde a mdher re- 
querer que sejam tirados da administn@o os bens, que a elfa 
pertencem privativa e exclusivamente. 

Art .  17.' Havendo qualquer das causas marcadas no a@go 
seguinte, pode um conjuge pretender odescasamento, oudissoluçW 
do vinculo matrimonial; e para ter ella logar, B preciso que 
seja justificada em juizo a sua causa; e sii depois da senteoça 
passada em jiilgado, @de ser havido por dissolvido o v ~ l o  
matrimonial. 

Art. 18.0São justas causas do descasamento: 4.O a incapacidade 
ou impotencia do conjuge; 2 . O  sevicias e perigo de 6da na GQP 
vivencia; 3.' adulterio da mulher; 4.' mudança para wtri aeita 
ou religião. 

Art. 1 Q . O  AfOra o caso da incapacidade, ou impotencia, o coa- 
juge que deu causa ao descasamento, restitue ao ianmnte tudo 
guanlo d'slle recelieu, ou o seu vabr, e perdemo que tivw dado. 
Sendo a dissoluçáo por impotencia, reciprocamente se restituem 
os bens recebidos. 

TITULO IU 

Art. 2 0 . O  Não B perrnittida a legitimafio dai fl#s itlegitrmos, 
de qualquer natureza que seja, nem taes Blhm t6m duleiito ai- 
para a farnilia e bens dos sem pies: 

Art. 2i.O Porbm entre os m m s  sbtnente, B admittida. a h 
timação dos filhos ilIegitimos par subsequente matrimonio, san g 
estes filhos nascidos de pretas, e não de outras mulheres, s8m 
outra solemnidade mais a respeito d'elles, que a da ccireumcieão. 

Brt. 22.O Estes filhos assim Iegitimados são em tudo equipa- 
rados aos Iegitimos para gosar de lodos os direibs de familla. 



Art. 23.O Na casta pane, qualquer individuo que não tiver 
filhos, pbde tomar um adoptivo, procurando preferir algum pa- 
rente a um esiranho; porem, quando lhe convenha mais o estra- 
nho, pbde emibel-u livremente, devendo ser sempre da propria 
casta d'elle adoptante. 

Art. 24.' Se o adoptando for menor, B preciso que haja mn- 
senso do seu pae, e na sua falta, do maioral da casa, avb, mãe, 
ou tutor competentemente nomeado. 

Art. 25.O O acto da adopção deve wr  praticado com assistencia 
do respectivo sacerdote e duas testemunhas, pelo menos, com as 
palavras e ceremonias religiosas, lavrando-se de tudo auto ou es- 
d p k o  assignado elas , que intervierem n'aquelle acb. 
.&L 1 6 . O  Qa 8&os iMrdoas optkos são em tudo equiparados aos le- 

se pratica entre outras castas nao 
r igaws  entre o adoptante e o ado- 
vremente despedi-o todas as vezes 

TITULO V 

ht. 98," Tem logar a emancipação legal: 1.O quando um filho 
msado e ta@ h m i s  amos completos de edade; 2 .O tendo 

vlni0 eL*m 'anno4; 33 aos mtm casos marcados em direito. 
- k t : P 9 + $  A - ~ ~ S W ~ @ @ B  ,wlwm0 &ve ser feita pelo pae, na 

-sua f a h  '@lo'~hele da Ilaa!ia,_e na falta d'este, pela mãe, ou 
avb administradora da casa, on iutor wmpetentemente nomeado, 
com intervenção do juiz, lavrando-se o -competente auto pelo res- 
pectivo escrivão, tendo o emancipando vinte annos de edade 
completos, ou dezoito sendo para matricula commercial. 
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TITULO V1 

Art. 30.O Um maioral da casa e o tutor nato dos menores, que 
bouver na familia, e por isso itm yae ao teinpo do seu fallecimeiito 
iiáo p9de riotnear ori desigtiar outro tutor diverso do mesmo 
maioral. 

Art .  3 1 . O  Nu caso porbrri dc ri'lo ti:wer nn €milia pessaa quc 
haja de ser maioral, pbile o pile Iiorrieiir tritor iios seils filhos. 

Ar t .  32.' Egrialriienle rir i i  rn;liorai, (liiatido na casii tlouver 
menores sem pae, pbde tiornear liilor ri usues rnenrires, se não 
houver vnr50, que depois da sua morte seja lialiil para ser 
maioral. 

Art .  a3.O KUo havendo i iornea~Go de tutor, feita pelo pao ou 
maioral, e n5o havendo mãe ou avO, que administre a casa, ao 
juiz compete noliiear tutor dalivo, B para este cargo, na identi- 
dade de circurnslancias, deve ser escolhido a parente mais habil 
e abonado, sem distinopõo de agnatos o cognatos. 

TITULO VI1 

Da sociedade familiar e da soa administracie 

Art. 3 4 . O  0:: bens, que um menihro da farnilia ganiia [ i r r i  .;tia 
iudiistria [iarticiilar, sem ser com os bcns da casa, neni t l i i . i hc t , i  

ou indirectamente provindos d'elles; e bem assim os qire adqtiirc 
pelo titulo de doayão, herança ou legado, deixado por alguem, 
são privativos do membro adquirente. 

Art. 35.O Todos os mais bens, qrie uma casa possue, e vem a 
adquirir, sáo communs da familia, e ficam sujeitos il administração 
do membro mais velho, ou maiciral da casa. 

Art. 36 o O niniuilnl na qiialidade de administrador da casa 
pode eiri rcgrii l'itzcr iiiíii~ quanto sespeila aos actos ordinarios 
da adrninislra(,io, seai csi.ecciQ para isso de concurso e consgnti- 
niento de otitt,us socios o11 membros; e bem assim e habil para 
estar ciri j i i i ~ 0 ,  ~IIAI' c01110 atictor, qiier cama réo, ainda que o 
litigio verse sotire beris de raiz. 

Art. 3 7 . O  Não pbde porem sem consentimento dos membros 



da familia que forem maiores e habeis, fazer actos de grande 
moqisnto, que possam trazer graves prejuizos A familia. 

Art. 38.' Em consequeiicianão pbde: i." incetar uma negociação 
importante; 2." arrematar rendas grossas do estado; 3." athear 
bens de raiz, ainda que seja por transacção em juizo; 4.* con- 
trahir e dar a mntno quantias que se possam reputar grandes, 
segundo o estado da farrliiia; 5 . O  fazer doações grandes, ainda as 
remnneralorias, e de dotes, posto que sejam em dinheiro ou 
moveis, e praticar outros actos similhantes. 
AI%. 39.O Wde um maioral ceder e delegar o seu direito de 

administra930 em qualquer outro membro da familia, mas carece 
do consentimento da familia, e depende da sua escolha ou no- 
meaçqo, quando a ueile, em que houver de se delegar, não seja 
o immediato em a i ade. 

Aro. 40.O O administrador assim nomeado sQ é reconhecido 
como tal para effeitos juridiws, se a mssão e delegação, ou es- 
calha for feita por eariptura publica. 

Art. 4 1 . O  O administrador legal da casa Q responsavel pela 
abbÍstfaç& a confas didlá, e transmitte essa responsabilidade 
aris*wm. . 

" &b. STCÚis m m  feitos pelo maioral, ou administrador, 
@v$&ni em kneWda familia, salvo se respeitarem aos bens 
qu& ell6 W s r  pariicnlares. 

Art. #.O W n d o  qnalqner membro da familia, qiie não seja 
o maioral, pratica alguns contractos, sem ser por ordem, ou con- 
sentimanto do mesmo maioral, sii responsabilisa por eltes a sua 
porção de behs; porea  o maioral responsabilisa todos os da so- 
ciedade, salvo quando exmde os poderes da sua gerencia, ou o 
codtrtrcto 6 relativo aos seus bens particulares; porque n'este 
cew responaabilisa &ente o seu quinhão. 
. Art. 44.O A -dade se dissolve, quando os membros volun- 
hflhmte dMkr$. os bns 0'8% separam. 

V 4é.f Bindá eãntsa av6b;ba P-8 mab pMe um dos membros 
016yW1' e k ~ g & h i -  B separar-se; e mesmo @de 

~Wb!#WdaQ(s W & W  W bens. 
Art.'46.' M e  ;e@Wm@e+a súelodade não nerer no seu 3 grmioqoatqnér dos ms ngeirabros, aeparhdo-o, e ando-lhe a sua 

partilha, o que tudo não obsta a qds 6s yIms membros continuem 
a viver como d'aoks etn miedade..  

art, 47.. Todos os membros d'uma famllia são obrigados a 
hb idba r  a bem da miedade, e são sujeitos h direqáo do maioral. 
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Dos dimeofas 

Art. 4 8 . O  Uma familia tem obri ação de alimentbw: U&&AS 

edade e grau de parentesco. 
d seus membros, que vivem em socie ade, seja qual for o &ia* 

Art. 49.O Tem egnalmenie obrigação de alimentar a via= a 
filbas solteiras do membro finado, sem relação tambem am p D s  
de parentesco. L, , . ,. . 

Art. 50.' Quando um membro da fa 
não levar a sua partilha e vier a finar-sa, 
de alimentar a viuva a filbos do dnado, 
atb entregar-lhes a sua partilha. 

Art. 51 .O Ainda que as mulheres solteira$ a Pinvas, ou qmk 
quer outro membro da familia possuam bens proprioa, de que 
tenham direito a gosar exclusivamenbe, em quanto vivem na 
familia, devem ser alimenlados por ella, e os rendimentos d'aqueltes 
bens proprios são para ellm livremente. poderem dispor e con- 
verter em seu um. 

Art. á2.O Da mesma maneira a s  vinvas e mães, quando são 
preferidas por ontros parenbs na herança dos seus maridos e 
filhos, e não são usnfnictuarias, tdtq dimito a p& a .estes ber- 
deiros os alimentos, ainda que nBo vi~am-~~bmiiia dos &@s 
herdeiros, e podem m?smo reqnerer, ihes wd@Mln wrb3 
h n s  para aquelIes alimenlos. 

Art. 5 3 . O  Egualmente, quando as Olhas sobir89 a& 
por outros herdeiros na Beran~a doe seas paea, 
t8em obrigação de Ihes dar alimentos e d W ,  p n d o  queiram 
casar-se, podendo a18 requerer ellas, qne se Ihes assipem certos 
beus da herança para aquelle fim. 

Art. 5 4 . O  Uma mulher casada, como faz parte da famdia do 
marido, torna-se extranba A dos seus paes, e por conseguinte 
não tem direito a pedir alimentos aos p a r e w s  paternos. 

Art. 5 5 , O  Havendo contestação sobre a taxa de alimentos e 
dobs, deve ser arbitrada por meio de louvados. 



Art. 86.0.Quandoum maioral queira fazer alguma doação grande 
dos bens commnas, ainda que seja remuneratoria e para dotes, 
carece do consetimenio dos mais membros da familia. 
brt, ã7.O PoAm, se na miedade não houver outros membros, 

albm dos Bthos do chefe, piide este fazer as doações ale A oitava 
parte dos bens do 7 1  
M. 6 8 . O  -Da msmã maneira, quando alguem tem herdeiros 

lqgibimos dos declarados atk o numero 4.* do artigo 60." e no 
artigo 6La, não pbde fazer doações al8m da terça parte dos seus 
bns,. 

W. 1 9 . O  $$tas doaçhs devem ser insinuadas, excedendo a 
trra 4 lei, 

Art. 60.O Quando um individuo fallece sem testamento, e deixa 
bens proprios e rivativas, snceedem-lhe n'estes bens: 1 .O os filhos 
e mais desceu i entes por linha masculina; 8." os ascendentes 
v a m  ap i tos ;  3 . O  08 dlateraes agnatos at8 o 3 . O  grau, contado 
segundo o direito civii; 4 . O  as filhas e seus descendentes; 5 . O  a 
m8e e maie asc t'es; 8 . O  os cullateraes agnatos além do 
3 . O  grag.& de$&$~;< 9. ,w cdatarses wgnatos até decimo grau. 

4&' &&O.,PeJBrn,m .e p & i  a lodos para a suecessão 
da g ~ i . & p & & : m  ' nao &@u.&irado descendentes por 
linha mmtdi?~?; 
b % .o hk$fb 6 O m&do, e não tem descendentes 

e aswndentss, nem dlahraes atddwimo grau, a sua viuva Ihe 
sncmde em todos os'seus h s .  
. Art. 83.' Egaalmenb a viuva p r e h h  na successão do marido 
aos collateraes agnatos, que ham aum do 5 . O  grau, e viviam 
separa os, 

Art. 64.O Pertence-lhe tambem o nsufructo da herança do 
marido, se os ascendentes e d a t e r a e s  do marido dentro do 
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3 . O  grau, a quem toea a herança, viviam awardos do mesmo 
mando. 

Art. 6 5 . O  Egnalmente a mãe de um defmcto tem &peito ao 
nsnfmcto de seus bens, quando ella vivia com o seu fib, e os 
parentes que lhe precedem na ordem da swessao ,  Miam as- 
parados, não sendo dhos  do defnncto, e d w d e n @ s  por linha 
masculina. 

Art. 66.* Tem logar a representação entre os h e r d h s  nos 
mesmos termos, que admittem as leis do reino, seiva por& & 
preferencia da ordem estabelecida no artigo 80." ' 

Art. 6 7 . O  Nos mais bens que o defuncto possuia na carnmunnhg;o 
da farnilia, succede a mesma familia, e não tem direito a d e s  o 
parente, que vivia separado, ainda que d i s  p r o a  no grau 
de parentesco. t. a 

Art. 68.. Os filhos, pies e parentes i l l e g i ~ ~ & & ~ ~  
algum para a heranpa do seu mo,.xís, oãi+@MW gegitb, 
menos na casta dos muuros, entre os paaes os 01m d& 
pre ias, são admittidos para a sucessão, havendo sido legtümadoa 
por subsequente matrimonio. 

TITULO XI 

Art. 6 9 . O  E livre a qwilqmr.h&& 
fazer testamento, mas p&de a*& 
que são proprios e privativos, s' nqo-ãos 
do quinhão que lhe pertenw, porque I'BBW wiri&Wti . . 
snccede a s~ciedade. 

Art. 70.' Se porBm qualquer individuo tiver sabido.& a&- 
munhão social, sem levar a sua partilha, pbde n'este caso dispor 
da sua partilha por testamento, 

Art. Ainda quando se'a livre a disposição dos bens ri- d a valiros, ou partilha, B o testa or obrigado a deixar salvas as nas 
partes da herança aos herdeiros legitimas d ~ l a r a d o s  ath O ,nu- 
mero 4 . O  inclusivb do art. @I.*, e IH) art. tli-' 

. Art. 72.' Os testamentm devem ser foitos tom i s  tn& 
solemnidades que prescreverem .as leis do mino. 



TITULO XII 

Das partilha dos bana da sociedade familiar 
v 

h Art. 7 3 . O  Quando Iioiiver de se fazer partilhação n'uma famiiia, 
cqntam-se como provenientes do tronco commurn todos os bens 
mmrnnns, que a mesma familia possue, ainda que adquiridos por 
esta muito depois do fallecimento do dito tronco cominum, e de  
quaesqner seus descendentes; e se repartem pelos ramos, que 
os membros riipreseptam, segnndo as regras da successão per 
aiirpp8. 

Art. 74.' Se algum membro da familia se tiver separado d'ella 
sem levar a sua partilha, e depois a faniilia vier a adquirir novos 
bens, ou contrahir dividas, aqnelle membro que se separou sb 
tem direito Si parliiha dos bens, que a familia possuia ao tempo 
da sna mpara(;ão, e aos seus rendimentos, assim como 4 sbmente 
ohrjgado pela quota das dividas que entiio tinha a familia, e nada 
tanmrn gm oa bena, nem com as dividas, que posteriormente 
'mrtWahir.. 

Arf. 73.*-Êgaãlmen@ a familia nada tem com os bens, que o 
m W r o  sal,araflo adqnirir depois da sua separaçjo, nem com as 
dividas qae contrahir. 

Art. 76.O Os bens que a sociedade ou familia adquire depois 
da separação de alguns dos seus membros, se distribuem entre 
os membros, que se conservam na sociedade em relação aos 
ramos que elbs repre$enlarn, sem atbnção aos que sairam. 

TITULO XlII 

Art. 77.O Quando alguma herança devolve a uma fainilia, ao 
maioral d'ella compete .addii-a, QU remcial-a. 

Art. 7 8 . O  Se a herança devolve -&monte a m membro, a este 
compete a sua addição on renuncia. 

Art. 79.' Quando na familia Zia maioral, que administre a casa, 
não se podera 'proceder officiosamenta ao iuventario, embora 
haja membros ou co-herdeiros menores. 

Art. 80.' Eguaùnente,. parido um pae de familia, pelo seu 
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fallecimenb, deixa dmente filhos ou netos menorm, a viuva, 
avb dos menores, e na sua falta a m3e d'este8, B mmpeiente 
para administrar a casa, e não tem logar o inventario.m-u#M. 

Art. 81.' Quando porem todos os membros da famitia são 
.menores ou mentecaptos, e não ha mge ou avb, que â-istre 
a casa, então a aucbidade competente deverA proceder & m- 
meação de um tutor, que reja as* pessoas, e administrs os bens 
dos menores, at4 que entre ellm haja alguem que, cbegando,A 
edade legal, possa administrar a casa por si. 

Art. 82.' Ao tutor serão entregues os bens por um inventario, 
mas sem partilhação, para que a todo o tempo se possa tomar 
conta Cesses bens e dos seus rendimentos, 

Art. 83.O Estas disposições não obstam a que qualquer pessoa, 
que vae adquirir uma herança, reqiieira em jnho que sa tome o 
inventario d'ella, para não ser obrigado niira tiires ham$&tis, 

Art. 84.O Os juramentos, que presern em juizo, sejam as parbs, 
sejam os louvados e testemnnhas, saa .o de a-, betle e a m ,  
enlre as castas dos binianes, t e d 6 8 s ,  tintplieSrps, eavonqueiros, 
chunark, caldeireiros e outros: o de mdãd e&@ rxs'.p~$: o. 
de ferro entre os mouros: o de roda e (&os eaitre.qjim@le~,, 
deres e outras castas reputadas inferioes. 

Art. 85.' São porem admittidos o$ jurariaqn4as -&s S@+p#s 
nos livros da respectiva religião, comd sobre gnit8 ou gQita@i, e 
bagoanty, sobre o vanidade potd, sobre o alcocão ste.; mas taes 
juramentos poderão ser obrigados a prestar sbmente os litigantes; 
e o juiz a requerimento das partes os deferird, quando a gravi- 
dade da questão o tornar necessario, tendo para esse fim em 
wnsideraçáo as qualidades das pessoas que o requerem, e das 
que o hão de prestar. 



TITULO XV 

Da excommun hão 

Art. 86,"C~unsiste a excoitirniinli5o cri1 ser iim iudividuo deitado 
fbra da respectiva casta; e r130 phde ter logar seniío por caiisas 
puramento religiosas. 

Art. 87.' Ao exçornmui~gatlo nega-se toda a qualidade de  
communicaçáo, ninguem pbde ir jantar cin casa tni companliia 
d'elle, nem ser elle ctirimatlo para oulra casa, sob pena de egual- 
mente iricorrer iia excornrnunhão, quem tiver çimilhante conirnii- 
nicação, se for individuo da mesma casta. 

Art. 88." h respectiva casta ou o soti ratlcho C o tribunal 
competente p w a  impor e lw i in tar  a excorniniiiiliãu, regulaiido-se 
nas siias decisões n'esta parte 1iel:i unnnirni(la(1e de votos, quando 
houver de se irnpo~, ti escouirntinhio, bau tnrido a inaioria relativa 
para ser levantada, devendo lavrar-se tlo ttido um assento. 

Art. 89." Para se impor a excomrnunliao, e preciso juslif car 
primeiro em juizo as caiisas d'ella. 

Art. 90.' Para esse fim o rancho respectivo, procedendo ao 
competente auto de averiguaçáo, e indicando n'elle as causas e 
penas, em que incorre o excomrnungandn, o remetters ao juizo, 
aonde o mesmn rancho, on a parte qiieixasa, se hniivfir, prnmo- 
vertr o julgamento da causa, e so depois da sentença passada 
em julgado, poderl ser fiilminada a excommurih~o com as for- 
malidades prescriplas. 

Art. 91.O Qi~aridn seja imposta a excnmmrinlião sem essa prirvia 
justifiçac;ão, al8m de ser ella niilla, os que a irupficm ficam res- 
ponsaveis pelo abuso do poder. 

Diaposigão geral 

Art. 92.O Não tèem os habitantes não-christãos de Diu oiitros 
usos e costiimes especiaes. alkin dos iliiclarados no preselite 
codiga. -Em todos os casos omissos se seguirão as leis geraes 
do reitio. 

Secretaria do goveriio geral, 31 de agosto de i855. -0 se- 
cretario geral do governo, Antonio Fábnle do COUEO. 
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(Ao decreto de 16 de dezembro de i880. a pagfnae 224.) 

CODIGO DOS USOS E COSTUMES D'OS HABITANTES 
DAS NOVAS-CONQUISTAS 

N." 145. -0 governador geral do estado da Iudia, em con- 
selho, determina o seguinte: 

Tendo por minha portaria de 21 de março de 1854 encar- 
regado ~ i i n : ~  c:ci~iitirissát~ (I(: ccitlificar os usos e cosiumeu dou ha- 
bitanles das IVavas-Cotirluisl.as, pelos ponderosos motivos na 
niesma porlaria clilclai*;idos, e ilavei~do a dita comrnissão, para 
desempeniiaia o i:ncargo qiic Hic fui dado, procedido com a cir- 
curnsl~ecçáo e pruclciicin 11oe a transçcndcncia do objecto exigia, 
ouvilido as oyitiiòe~ dc iiiiiitii~ pessoas eiitenciidas na rnalerin, e 
as  commissíjes iiiliii~iiiai1oi~;is qiie na  coiiformidade da supi-;i ci- 
tada portaria us!;ilieit?c:cii iitis Ires comarcas deste estado: - 
api~eseiitaiido-iiie ein i~eaull;idu dos seus trabalhos um cuiligo, 

em qiie se ac.Ii~ii~i cousignados pelo modo mais conveniente (no 
sentido dos ullicius de I t i  de agosto de 1824, e de 5 de setem- 
bro e de 10 de dezernbro de 1844 (te dois dos meus a~itcces- 
soros) totlcis OS USOS, cosllt~iles C estylos tradicciciiiaes por que 
se gnvci.nnvam os povos d:!s mencioiiadas Novas-Coiic~iiislas, 
aiites de serem sut~clilus portugiiemi, e que depois Ihes forain 
garaiilidos pcla carta regia de 15 rle jaiieiro de  1754; -e 
egualmeilte u m  regiila~iiciilo sobre a Iorma de processo, o mais 
aaalogo possivel (:um 2s tlisliosil'ões da reforma judicial em vi- 
gor, e qiie ciii~veiii seguir rias catisiis das ditas ~ ~ r o ~ ~ i n c i a s ,  aAm 
de conseguir a mais lirui~ilittr e i'egiilar termina~ão das mesmas 



causas, evitniido as  niB/~iti.iiriedades e iiiciileiiies qiie a l i  aqui  as 
fiiziliiri iiitei.tniiiciveis r:oin gin:ivi!s pi~ej~iizos rlas pat'tcs, c sem 
coiiitu(1o adtli~zii- quebras aos seirs vertlndeiros iic-os: ouvindo 
sotire iiirr e o i ~ l i ~ ~  tios alliitlitlos tr~a1)altios o 1)rociir.ador. da 
cor'oii c l'iizc~itIii c cor~scllio tlo g<ivci9iio, qire tiiiíiilimcmente 
os iII>[>ruvoü: Iiei por corireiiie~ile delerrriiriiir, c l i rc i  ( l i )  .I." do 
rnez de iiorerritiro lirosiirio cliri diilrile, e erri qiiaiilo Siiii Mliges- 
tadi: a Iiainfiii não mandar o coiitrario, se exe.cut.eiii e siinvam 
cle regr;r iiivai.ilive1, nas depciiclorici:ias dos IiliI~it;l~ilo~ (13s Novas- 
Cotirluislai;, o codigo (10s iisos t! cnstiimes, c: o r~ep~il:rmcnto 
sobre a fijrina dii Iii8ocrssu, t l t :  iliic: tibata osta piir-bar.ia, que 
ao ilianti! v50 Ii~ari..;ci~il)lus, as~igiiatlos pclu si:ci-til.;ii.ili tl'estc go- 
verrio geral, coiri n decl;ii*:i(51i poi+rti q ~ i e  qii:iti~Io Iioiivi?r coii- 
deiiiii;iç9o de custas eiii (l i i l i i*i i  oii triplo, deiliizidas as oi'tlina- 
rias, pci.1eiicl:iiles :ias divei*sos empregados, ri?verteia;i o reslo a 
favor da fazentla pulilic;~, comi) rias Veltlas-Coricjiiistas as  rnullas 
de iiiic trata o artigo Q 11." rla 2." paiate da refoi-liia judiciaria. 
As tiucinr~idades e riisis pessoas, a qiiem o coiiliecirneiilo e exe- 
ciição d'esta corripelii., assirn u lciiliam eritcndidu. l'aliiilio do go- 
verno geral eni !Sova-Cri;i, *i{. cle oritubro de ,1853. - IYsconde 
ti,, I'illn-Noun de ~~~~~n. 

TITULO I 

Do matrimoiiio 

Artigo 1.O Entre os geutios e mouros k permitlida a polyga- 
mia simultanea dos f~omeris, e podein elles casar-se em toda e 
qiialquei. edãdc, aiuda ariles da puberdade, mas as riiulheres 
gentias nso podem conlrahir iiupcias depois de puberes. 
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Art. 2 . O  As solemiiidades (Ias ilupcias sMo todas religiosas e 
nirigiiein as pode tlisyenanih. 

$ uiiico. Devei'li poi-krri itilri.vir cuiisenlirnetito do p a P ,  clir fi? 
da f~rni l i ;~  uii adrninistraili~i. i l l i  casa do coritr*alicnle I ~ I ( ~ I I I I I * .  
Corntudo o mntrimoriio continiitiitlu serri esse coiiscn11111C11lo 1120 
se toriia iiiillo Iior. falla tl-ellc. 

Art.  3 . O  São p~~i~hiliitliis as iiiipcias e i i l~~e  os indi~idiios de unia 
mesinu ti,tl)ii (Cotlira) o11 eiiti-i! liessíias cliie atiorarn o rnesitio 
Deiis pririiilivo e ~ii'iv:rtivo da trihu (DPUS de Pilguy). 

Art. 4 . O  ~ g ~ a l ~ ~ ~ c i ~ t o  h50 proliitiitlaa entre as ascendentes, e 
clesçciidcntes, :issim como clr1lr.u os irmãos o entro os filhos e 
olitros ilescenileiileh rl'estes por lintia inusculiiia, porque todos 
sáo da ilicsnia ColA~.a. 

Art. 5.' Os filhos de iim ii*~rião, e de urriri irrxiâ podeiii casar- 
se, assim çuilili os ;ií'litis elii torio e r1ii;ilqiiei' grau, salvo ficaiiilo 
a esllosii ti r3c?spejlo di, esposo no grau de reverericia (loco pa- 
renlutn) cornu I)or cxcinpla as lhias da ii~ulher, as ir7ni2s da avU 
il'esta, etc. 

Art. 6.O Kciilium d'csles iiiipcilimentos pbde ser dispensado. 
Art. 7 . O  As viiivas eiitre os gc:tilitis, sejam yulieces sejam iin- 

pubeiVes, riao podem casar-se; c cluaiido alguem ionia uma viuva 
para fazer com ellri vitlii iIc cssatlo (e chama-se entao mulher do 
pano), esta união 1130 !c111 iierihu~is eireilos do inatrimonio, neni 
os filhos d'ahi riascidos podom ser reputados legitimas para qual- 
qrier effeito civil ou religioso. 

Dos direilos o obriyaciies eulre os conjuges 

Art .  8 . O  Ein regra ludo quanto a [niilher leva a casa do seu 
rn:iritli~ ao tenipo do seu casamilritci, oii tlcpoiu vein a adquirir, 
pel teiicc tio mesmo ~uarido, 

Ar t .  9.' Porem bãu yerrnitlidos os coiit~.actuu tualrimuiiiaes, iiu 
;irilrriiipçicirs, os quaes devem ser celebrados pelos paes, clicfes 
oi t  tuti~res tlos coiqiiges meriorcs, e Larnbem cstes dewtii iiitei7- 
\ l i ' ,  (]11;111tlo bVJu111 1111beres. 

A r t .  10." A atltiiiriist~zicão do nia~ido t': ampla e excliisiva, e 
iião 6 ilecessa~~io coriciir'so da mulher Iidr'a iluaesqiier ãclos oii 
coiitractos aiiida que vcrsclri sobre bens de raiz. 



$ ia4 Comtudo uos pactos niitenupciaes litide-se eulipular o 
contrario a respeito dos bens ue a mulher tilouxcr. 

5 2.O Egualmente qualquer 4 oador yóde pfir clausula para ser 
privativa a administração da mulher u respeito dos bens que 
dba. 

Art. 1 i . O  Um marido maioral da casa, ria sua ausericia ou 
impedimento, piide encarregar a mulher da adiniriistraçZo dos 
beiis, 

Art. ia ."  Se u marido na sua auseaçia ou impediniento ri30 
tiver deixado providcncias, a rnullier pbde tomar a adminislra- 
çáo; porem sem auctoridade judicial não pbde alienar bens 
de raiz nem fazer quaesqiier outros actos, que não Iiossa fazer 
um tutor ou curador. 

Art. 1 3 . O  Sc n marido for aiisente ein parte incerta, ou de- 
cliirad~ iotutb~liclo, ao juiz cunipc te 111 i i i lsai\-  llie liitoi*, c pbde 
preferir a n~ill l~cr.  

Art. 44.D Toda esta niliniiiit;lrac;Uu, tuleln ou curatela da mu- 
Ilici- lifio porlera ter logara, cjrialitlo ii;i c;isa e sociedade f~iniliar 
Iiouver varáo liabil para a mesma ailrniriisti.ação. 

Art. 15.' O niarido pbde estar em juizo, qiier c01110 autor, 
qtitlr corno 140, indcpeudente da assisteiiçin oir  coiiseilti~nento 
cla riiiiltii:r, ainda que o liligio verse sol~re Lieiis tfe raiz. 

Art. 1 6 . O  .i niulher pode eslar ein juizo, e rião caime do con- 
aentimeiito do marido: 

1 . O  Quando o Iiligio 6 com a proprio maiQido; 
8." Quando seja admi11istrador.a da casa porn ausencia do ma- 

rido em parte incerta ou interilicqão d'este; 
3.O Quando seja adniiaistr;iilai~a Iiur anseiicia temporriria, e 

tiver auctor-isaç5o paiSa e s h r  ci11 juizt,, dada pelo pr-oyrio ma- 
rido, ou pelo juiz, (? 

k."uando esteja separada Ii!galinciile. 
Art. 1 7 . O  Um riiarido pode rei1uerc.r a dissolução do rnatri- 

m011io I I I L ~ I ~ : I I I I I ~ I I ~ C !  nii r::iscr rli! ntiiilt.criri da  miillier. 
Art.  18.' I1;ira lei' log:ir a dissolu$io, 6 necessario primeiro 

jusliricai* cni juizo a causa d'ella, c pi-ticeder-se depois perante o 
prelado [$ii;iriiy) h ccr~crnoriia religiosa, dc~iorninada Gothacriu. 

Art. 1 9 . O  VeriTicail:r ;i clissoliiciii, a rriulher C: enlnilsa, re- 
piitn-se como rnortn para a Saniilia ( 1 1 1  marido, e perde a favor 
d'eslc! tudo i~riniito t i ~ ~ u x e  da  r:is;i (10s seus paes, ou por qual- 
qiier oiilrn via adililii-ili, C 11c1ti Leiii tlii,oilo a petlir-lhe alimentos. 

Art. 2 0 . O  Tcrn logar 3 seli; ir i i~ãci eiilre os conji~ges no caso de 
sevicias, e em oiitros marcados em direito a qual deve ser re- 
querida em juizo. 
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Art. 2 4 . O  Quando a miiliier adrliiirir alguiis bens depois da 
s e p a r n ~ i o ,  ou depois cta dissi?lu(ao, lorri ctlla o direito tfc dispor 
d'ellus c ~tiiile esliir ciri j r i izo e ~o~ili.acliii. ftii.3 d'elle, comii se 
Siiia:r 11iii;i tiiiillier solteira. 

Art. 22." irIo i:nso da dissoliição iiãu podl:m sticccder ii';irliii!Ilcs 
beiis, ~tostcsi~rrrie~ite acli~uiridos, os seus [iat'erites, seja íla piirte 
do..; seiis pacs, seja tla parte rln seli iiini-ido, iiein mesmo os 
filliiis cliic tevc tl'islc airtes da dissului$o; e cliiando não deixe 
Illtins l~isleriores i ilissuli.i~iiu, a sua Iici-;iii~:a devolve ao fisco 
eoiiiit vaciinte (Kepolrica). 

A i t .  23.O iio i:;iso de  se]iaray,So rlcvem-lhe succeder os seus 
legil.iini,s 1)areiiti:s. 

Art,  24.' Quaiidcr a iririllier fica separacla, iiãu perde direito 
aos aliniotitos, e ~i i ' ide ell;~ i.r:iiiir:i>or3, qire Itie sejam adjirdicndos 
(xSrtos I~i!i~s do  m;ii*itto pai,a a segiii'iiiii;a d'elles, segundo as 
Iliisses do rnesriiu. 

Art. 2.5.' Egiialinerile quaiitlo u iciii.iclo to~nii emprezas arris- 
cadas, oii ;i~lmitlistrrr m a l ,  c lia pcr,igo tlc cair em pol-ireza, pode 
;i niiillier i~t i14~i~i .e~,  que sej:itii tirados da sua admiriis1rac;ão os 
be~is, yiie ii ella foram rlciados por alg.iiem, com expressa mti- 
ùicfio de 1130 enli*alnem i10 fuudo do miirido. 

TITULO 111 

Art. 26." NJo 6 [tei'inillitla 3 Irigitim3~ãíi dos filhos illegitimos 
de clual(liicr ~lualiil~iclt! que srjn, iiern tem elles direito algum 
1):ir;t a i';tli~di;~ C I J C I ~ S  > t l i l ~  IlilCS. 

3 iiriicbo. I'orkm os íillios illegitimcis das prostitiltas e baila- 
dei r ~ ? ;  e 11;ix iiii~lliei~os i10 11;iiio t1 iItt iiiiii.iis iriilllier~es ilãu ca- 
si~tliis scieceileili i s  siias i~iães. 

Das adulitõcs 

A r t .  27.' Os 1ir;irriiiie; (5 qiiclris, qiic 11io liverem filhos, po- 
ilcrri 1oiil;ir atloplivos aiiitfa que tciihain filhas, prefeibiric1u os 

28 



secundo-genilos dos seus irmãos aos estraiihos, e os da propria 
tribu a outras, procurando sempre, que  o adoptivo que vão to- 
mar, não esteja ainda iniciado tia ceremonia da linha. 

$j unico. Kxislindo um adol~tivo, não e permitlido tomar se- 
gundo. 

Art. 28.' Qiiando porem não Ilies convenham individuos da 
sua propria familia ou triliu, ou os secrintin-genilos ou pessoas, 
que não cstejítm iiiiciadas na cereir1cini;i da litilia, podem adoptar 
ayiiclles por quem tive[-cm mais uffei~50, coriseritindo o pae do 
adoptivo, e lambem esle, qujndo seja maior de quatorze annos, 
devendo em todo o caso ser tla ~iropria casta do atloptante. 

Art. 29.' Egiiai direito ter30 os individuos de outras castas, 
mas cada uma com as suas i*cupcctivas ccrçrnoii i ;~~ i-cligiosas. 

Art. 9 0 . O  As bailadeiras e bavinas podem toniarm adoptivos, e 
adoptivas, ainda terido filhos. e filhas. 

Art. 32.O S e  o adoptivo não tiver pae, 6 preciso que consinta 
o 1naioi)al da casa, e na sua falta a avb, mae, ou tutor cornpe- 
tentemerite nomcado. 

Art. 32.O O ; ic t i i  c ] ; )  aiioljL:5,, ilr!ve sor celcl~r;ldo por escri- 
ptiira puhlicn iio livro ùrr nldcia, c ~ic:r.ariíc ;r corniniinidade com 
o consi?rilirnriito dos parextl.es, clue qriizei,oiii assistir ao mesmo 
x l o ,  s m  (lu(! t~ disst:t~so de r1liaIql1er' d'elles possa aniiullar ou 
(distar 3 niioj)i;;ti). 

Art. 33." Se o adoptaitte tor dessne oti oiitrn pessoa que vença 
alguiria acca, uii petisso ria f;izendri [iiiblira, iião podei-ri tomar 
adoplivo serri previa liceri(;i 110 govor.i,il (lu estado ('1. 

Art. 3 4 . 2 e  a a(lopy9o se \crilicai. silrri assa previa liceiiça, o 
ndoplivo pcla rníirnte t l t )  :i(lo~itaiite rião tc:iL;i ilireito 3s accas, e 
i111aost111cr w i r x  ÇI'P~SC'PS, ( IOP ~ 3 2 [ ~ l  [icrct~licsse da fazeiirla pii- 
Iilica, s t i l ~ o  olileritlo coiifii.[iinc;liu pn>(c i*ii.bi., 1113s pi~idn suceeder 
nos ilrili.ci,s Iieiis do ; i t l r~ j i t ; i r i tp .  

Art. 3 5 . O  As viuvtts lioileiii tiiiit;iil aili~ptivos, mas estes iiiiica- 
rriciiie sticceileiii iios 1it.11:: ~ i i ' i ~ [ i i ' i i i z  r1'c:llas. 

Art. 3 6 . O  Uln rnai,iilo i I IOI-J  da sua morte pbde eommissionar 
a sii:~ rritillier pi1i.a Ili i? Icii i~ar iirn adolilivo, indicaiido orr sem in- 
t i iea~lio dn pt!ssi~a do iiicsinii ailolitivo. 

Art. 37.v h rrii~llier, ii'este caso, dcliuis da morte dc seu ma- 
rido deve lomar esse ailolitivo, coin a tUrmula e cererrionias pre- 
scri[)t;is, o cliial fica sendo eriláo herdeiro do defuiicto. 

I') Veja-se o decreto de 16 dc rlezcrrkbro dc 1884 paginas 219. 
(1Vota do editor.) 
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Art. 3 8 . O  Tem logrir i1 ernaricipaqão legal : 
Quariilo urn lillio k casado, c teiri clczesseis annos corn- 

pletos de cdade; 
2." 'Tendo virite t: cinco alirios; 

3 . O  Nos oiitros rasos niarcados em direito. 
Art. 39.O ,i solernnidade dc emaiicipaçáo deve ser feita pelo 

pac, 113 SUB fiiliti  CIO G I I C ~ C  da familia, e na detricieneia d'este, 
pclo tiiicir, nii pcl;i mãe c avO ndininistrridorà da casa, lavrando- 
se aeto euprcsso rio liviho da coriimiinidade, e tendo o ernanci- 
paili) viitt8 ariiios conipletos de edade, uu dezoito seado para 
rnatriciila comnzerçial. 

$ i111ieo. No coso de dover ser feita ri emrincipa~30 pela avb, 
m"U, ou lutor, deve preceder a aiictorisação do juiz. 

Art. 40.O Iim maioral de casa 6 o lutor nato dos menores, 
qiie boiiver na lamilia, e por isso um pae ao tempo do seu 
fallecinienlo iião pOde riumear, ou designar outro tulor, diverso 
do mesmo maioral. 

Art. 41.' Ku t4:isir p11rSiri cIc iiio tiaver na famiiia pessoa, que 
haja de  sei. rnuioi.;il, piiilc o 1)ae nomear tutor aos seus Alhos e 
est:r riiimi:;ic;iri l)nia;i sei* 1;ilid;i s ~ r 5  feita no livro da aldeia. 

Art. 42." São 11;i 1u~cl:is l~gitimas alem da do maioral da 
CiiS;i, poi'irn, qrraiii-li:, 1i;ij;i dè sci. riomeado tutor dalivo, deve ser 
[rreferido ein itic!ritiiia(le ile circiinisliincias o parente mais habil e 
abonado, sem ilistincçio dc iigiiiitos e cognatos. 

Art. 43.O 1liiti.i: os nioilos de firiilar a Liitela dativa conta-se o 
etil que a ni;ie, qiie não pòdc uiili.ar na administração por ser 
menor, chega a er-lade leç;il, pi,i*cIiie então e elIa que deve admi- 
nistrar a casa, e dirigir a eonducia dos menores. 



TITULO VI1 

Da sociedade familiai* e da sua admioistração 

Art .  44.O Todos os bens, direitos e acções que uma casa pos- 
sue, e til110 quanto um membro da Familia adquire, e commum 
tia fatiiilia, e fica sujeito a :itliiiiiiislray5o do membro mais velho 
ou i~iaioral da casa. 

Art .  45." Porem sao 1)roprios e privati\os de qualquer mem- 
1 ~ r . c ~  tla familitr, iricluhivt: o rri;iior;)l, us bens qiie It~e tiverem sido 
dados ou deix;rdos por algiieiii, coiii expressa claiisiila de náo 
comni~iriical-os cuni ;i Ciiniilia o11 casa, ou elle herdar na fbrma 
tlo aiatigo 82.O 

Art .  46.'' Os rentlinieiitos d'esses bens doados com a condição 
dc não se çommuoiçareni tambem sáo commuris a familia, em 
qaaiilo o donatario se coriservar ii'ella, salvo se na doação ou 
deixa houver expressa cIausula de náo se communicareai ate os 
rendimentos. 

Art .  47.' No caso ein que os rendimentos se communicam 
com a familia, o doriatario não pbde alhear os bens durante a 
sua conservação na familia, sem concurso ou consentimento do 
maioral administrador da casa. 

Art .  48.' Tambem são privativos de cada um os bens que 
adquirem por suas industriaç, sem serem com os bens da casa, 
riem directa oii indireclamente provindos d'ella. 

Art .  49." O maioral adiiiinistradur da casa pode em regra fazer 
tudo quanto respeita aos ; i~tos ordinarios da administra~ão, se- 
çiinclo os lisos e c:ostiitiie~, e que tende ao beneficio da familia, 
sern carecer para isso de coiicurso e conseiitimeuto (10s outros 
socios ou rneinbros. 

A r t .  50.' POde [iortanto: 
1.' Demandar e ser cleinandado em juizo, ainda que o litigio 

versc sobre bens de raiz; 
2." Adqiiirir bens e quaesquer direitos a favor da familia; 
3.' Fazer quaesijuer contrnctos tendentes a boa administração, 

como dar e tomar bcrih em arrendi~mento, emprestar dinheiros 
ou contrahir erriprestirnos a juros sobre penhores e sobre hypo- 
tliecas dos bens de raiz, fazer traficos ordinarios de comprar e 
vender generos; e 

4." Compar e transigir sobre riegocios de familia em juizo, e 



fbra d'elle, náo importando a braasiiMo ali~naçlo dos bens de 
raiz ; 

5 . O  Ficar fiador por quantias modicas, e assim pmctiear outros 
actos simiIhantes. 

Art. 5Le  Não pbde porém sem consentimento das njiWbros 
da famitia, que forem maiores e habeis, fazsr aetos de-gtaude 
momento, que possam trazer graves prejuizos A famllh, - 

Art.  52.O Taes são: 
1.O Uma negociação importante, arrematação das ra-s 

grossas do estado; 
2.O Alheàção dos bens de raiz; 
3.' Contrahir dividas que se possam reputar grandes, segmdo 

o estado da familia; 
4 . O  Doações grandes, ainda as remuneratorias 9. da- dgtes, 

posto que sejam em dinheiro, on moveis; e -outCos a&# 
Ihan tes. 

Art. 53.O Pbde um maioml ceda  e delegar o'$ii.@@@'.& 
administraçlío em qualquer outro membro da f@lb, &$ cmce 
do consentimento da familia, e depende 4a.sua ssmIha ou no- 
meação quando aquelle, em que tiower de d e r  e delegar, não 
sgia o immediato. 

Art. 5 4 . O  O administrador assim nom&ado sh 6 reconhecido 
como tal, se a cessação e dele ação.on emlha.for feita por ss- % criptura pu-ica no limo do ta eüião, m na da aldeia. 

Art. 55." O administrador legal da 4 responsavel 
administração e cantas d'ella, .e tra&tte ~ ~ s ~ b i l i  fia ade 
aos seus herdeiros. 

ArC. 56.' Os contractos feitos pelo 
revertem em beneficio da famiiia, 
que elle tiver particnlares. 

Art. 57.' Qnalquer membro da famW s& sser b &OMI; 
quando pratica alguns contractos, sb rewmbilisa pdr e h  a 
sua porção de bens, porem o maioral respotisabilisa todos QS da 
sociedade, saIvo quando excede os pderes da snag~rencia, ou o 
contracto B relativo aos sens bens particulares, porque n'esk 
caso responsabilisa so o seu qninhão. 

Art. 58.O A sociedade se dissolve,. quando os m e d o s  volun- 
tariamente dividem os bens, e se separam. 

Art. 5 9 . O  Ainda cantra a ~onlade dos mais pMe um do wpn- 
bros exigir o inventario e a sua partilha, e separarLse; e +@6 
pbde sahir da sociedade antes da divisão dos bens. 

Art. 8 0 . O  Pbde eguatmente a sociedade 'não .q@ergr no seu 
gremio qualquer dos seus membros, separando? e dahdpllie a 



sua partilha, o que tudo nZo obsta a que os outros meinbros 
coritinuem a viver como d'arile..: em socie~l;iclo, 

Art. 61.' Todos os riicnibrus dc iiwa f;i:,in~ilia sáo obrigados a 
trabalhar a. bern ila sciçicdatlc e ?;$o si~,jejlos i direcção do 
maioral. 

TITULO VIII 

Art. 62." Uma C~miliii ieiii olii'igai;ão de alimeritaia todos OS 
seus rrienil)rnos, !pie vivi:rii c:iii soiiicilade, seja qrii11 for o grau do 
seu parentesco. 

Art. 63." 'rem ilgii:ilii~ente cihrigação tle alimentar a viuva e 
filhas solteiras do ilieirihi.o finado sem relação aos grau: de pa- 
rentebço. 

Art. 64." Qciando p o r h  um niernbro da familia, que sahiu 
d'ella, levanclo a sLla p c i i n l i l l i w ,  veiii a fiillecei- deixai idi~ i,iiiva e 
filhas, n San~ilia, tla qiial o finado sahiu, tem obrigação de ali- 
mental-as, se vae 1ierd:ir ;ilguiis lie~is do mesmo finado. 

Art. 6 5 . O  1:gualrnente i10 caso dc um niembro da fnmilin ter 
satiido cl'ella sem levtii. ti l):irlill~a, cliie Ilic perlericia, a famitia 
tem obrigação de alimeiitar a siia vitiva e filhas. 

Art, 6 6 . O  As mullieres solteiras e viutas, ainda que tenl~am 
beris proprios doados porB nlguem, para exclusivameiite disfril- 
ctarem, comludo, qiiaiiilo vivem lia familia, devein ser alimcn- 
tadas por otlli, r, os r'eridiriientos d'aquelles Iiens proprios são 
para elliis liviLeriici~li: l~oílcr-cn~ iiispor- i. converter em seris 
USOS. 

Art. 67." Crna iniilhei+ cnsiiila, cotno ji kiz liarte da fanlilia 
do niaritlo, toi-ria-si: cxtiaarilia ii ilus seus Il;ier, i! pai' canseguirite 
não teni direito a ~ ~ c d i i -  :ilimeiiicts aùs ~iiii~eiilos patcrrros. 

Art.  68.O A Alaxa dos alimoritos deve sein ki la  por meio de 
Ii~u\~;iiliis, ttrn attenção as ~aculclrides do alimenlante e qualidade 
do alimentado. 
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TITULO ZX. 

CAPITULO I 

Das d o r 6  inter-vivos 

Art. 6 9 . O  Quando um maioral de casa queira fazer a- 
doação grande, carece de consentimentoai dos maio membros da 
familia. 

Art. 7 0 . O  Porem, se na familia não'honver outros membros 
alem dos filhos do chefe, o pae não carece do cansentfmtg 
d'estes filhos para fazer as doações, e para quaesqaer outros 
contractos. 

Art. 7 1 . O  A viuva que vive na farniliq do nlai.i&,, dia 
fazer doaç3o alguma. salvo dos bens que timrdm bwt$ 
siçáo. 

Art. 72.' Egualmente ama viava, ctijr L69'ilia ia ,a&i &&I- 
cta e ,  ella na perwpção dos rendimenm dos h e  do marido+ 
pbde doar livremente os mesmos rendimentos, e'as acqaisiçPeg 
que com elles Hzer, mas nlo a propriedade qu@ devolva ao 
fisco. 

Art. 73.' Estas doações todas devem.sar.ins'Inuadas, me- 
dendo a taxa da lei. 

Dai dea&e mo* ~ g e t ; '  

Art. 7 4 . O  Ras Novas-Conquistas B desoonhe~ido o ~ ' n ; q b ~ ' ~ ~  
testamentos, assim como a desherdação; porbna um cb0fe õa 
familia, on ualquer outro membw eom Soncnrw, e cmmnti- 1 menlo de to os os de mais membrgs da familia pbde & h m -  
mum accordo designar e deixar uma. porç?l'o dos bens a pessoas, 
que aliás nIo teriam direito a alguma parte da herança. pare 
esta pessoa vir possuil-a depois da morte, de quem a deixa. 

Art. 75.O Esta poqão n$o se acha definida pelos nsbs e costa- 
mes, mas não poderli exceder a terça parte do quinhão de q q  
a deixa, quando este tenha filhos e descendentes machoii, 

$ unico. O instrumento devera ser lavrado' pelo tabellib, .ou 
no livro de aldeia, como quaesquer outras eariptwas. 



Da sacceusáo e partilhas 

Art. 76." Quando os qlie têe~ii (Ir, siieccder são irm8os. e se 
tracla (Ia siiccessão do pae, o11 quando fiiltando agnalos ate i4'7.a 
geração vèetn a succerler 6 6  filhos dat: fillias o11 das: netas, n'estcs 
dois casos a snccessão 4 pn. capilcc. Em lodos os mais casos, a 
success3o d pr?, slirpes. 

Art. 77." Qiiaiido Iiouver de se Tiizer 3 pcrrtilhaçao ii'uma h- 
milia, i.epiitnni-se como proveriicnks do ti-uiicir cuinttiirrn totlos 
os bens possuidos pela iriesrria farriilia, ainda que adqiiiridos yoi. 
esta muitu dcpois do fallecimento do dito ti700cn commrim e dc 
qiiaesrliier seus desceudentes. 

Art.. 7 8 . O  Se algum membro da iamilia sc livcr sc1i:iraclu d'ella, 
serri levar a siia partilha, e depois a fdniilia vier a ;iiic[iiirir- ~iovos 
beris, oil coritrahir dividas, aquelle membi5o, (pie s c  seli:iriiii, sh 
tem direito ii successiio dos bens, que a farnilis possiiia :io tempo 
da sua seplii9;ir:,3r,, assim (virno sii A iihi-i~;iilii pela i111oI.;i (1"s di- 
vidas, que então tinha a farnilia, e i1;itia tem nem curri os bens, 
nem com as divid- posteriores. 

Art, 7 9 . O  Egnalmenle a SairiiIia iiada lein com os bens qtie o 
membro separado adquirir depois da sua separação, nem mm 
as diviilas que  contrahir. 

Art. 80.' Os hêus qiie a sociedadr?, ou ftiniiliii adquire rle~iois 
da separaçilo de algirm iliis si:ii.; iiirriiliros, se distribiiem erilre 
os rneiiibi.os qiie se coiiservniil i!iii si)i-icviiicte. em re ln~ i i i  aos 
raiiios, qiie elles rcprcssiitnin, si:iri ;iilcri@o aos qire sairam. 

, Art. 84 ." A successão (10s coll;i lci*iii!s, qiie viiliain sepainatlos, 
e cuja fiiniilia e gera~l-iu vein ;i estirigiiir-se, e laiiibern pcr slir-pes, 
com relaçgo ao ultimo truiic:c, clc cliie ilesccridia o finado, c não 
ao primitivo. 

Art .  82.' Se alylrn 011 nlgiiils rlos tlesceriilcntes do ullinio 
troriço se tivei* coilçernvar lu i i i i  hnli l i l i  pririii tivii, c os ouli.os se 
iverem seliaratfu d'~lli1, e tli:pois uiii dos se] iasarlou vicia a fa l -  
ecer scin ilesee~iileriti:~, rii:iti :ist.eiidt?iites, acltiibllc$, qiic se t i -  
erem conservadci tia farnilia pi.iiiiiiiv;t, Iici.d;iin a o  Iiuadu ju~ilo 
om oiitivs collriterac?;, qiit! vivum si:[~iiinailos, i i~ds  a siia porção 
:80 se coinmuitica com os ni;iis rrieitil~ri~s i1:i i'anijlia primitiva, 
.um quem .vivem em socied;iilc, e alienas corririiuriicam-se os 
'endimentos. 
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Art. 83.' Os filhos illegitimos, ainda que sejam os simples- 
mente naturaes, não podem ter direito á successão dos paes ou 
parentes. 

,$ 1.O Porem os filhos e filhas das bailadeiras succedem as suas 
mães e outros parentes. 

,$ 2.' Assim tanibem os filhos e filhas das mulheres solteiras, 
viuvas, e expulsas têem direito a siicceder as suas máles. 

Art. 84.' Os filhos adoptivos são em tuao equiparados aos le- 
gitimos naturaes, e tkem ate precedencia sobre estes, segundo a 
sua edade como primogenitos e maioraes, para todos os effeitos 
civis e religiosos. 

Art. 85.' 0 s  fillios adoptivos siem pela adopção da familia 
do seu pae natural, para a qual se tornam inteiramente ex- 
tranhos. 

Art. 86.O Corisegiiititemente não póde succeder a pae natural 
e aos niais parerites d'elle, ainda iriesmo quando esse pae natu- 
ral ao tempo da sua morte não teiilia outisos filhos, salvo se lhe 
potlcrem siicceder como parentes pelo lado (lu prtc tidoptivo. 

Art. 87.' SO os agnatos estão em primeiro logar para o di- 
reito da successão, mas faltando estes ate a 7.* geração suc- 
cedem a um defiincto os filhos das filhas, e na falta d'estes os 
filhos das netas, filhas dos filhos. 

Art. 88.O Não tem n'este caso logar o direito de representa- 
ção, e por isso a success30 e per cupita, e o filho da filha ex- 
clue o filho da nela. 

Art. 89.' Os lillios tias irni5s ou thias do defuncto, não têem, 
em caso algurri, diroilo para a sua successão. 

Art. 90.O Os ascentferites não podem siicceder aos seus des- 
cenileiitcs illogitiinos, assiin como estes liquelles. . 

B 1." Porem jlara ;i success3o dos filhos das bailadeiras são 
chamadas as suas rriGes, e mais parentes na falta dos descen- 
dentes. 

# 2.O Egualmente as mulheres solteiras, viuvas, e expulsas 
succedem aos seus fillios illegiliino~. 

Art. 91.O N3o ha destincção alguma entre os filhos do primeiro 
e posteriores rnatrimonios, e todos Iiei.clam. egualmente ao seu 
pae comniiim; a aiiida que o pae tenha herdado algiima cousa 
do seu filho predefuricto, ate esta heraiiça parte-se como a oulra, 
sem terem prefereiicia ii'ella os irrriáos germanos do predefuncto. 

Art. 92.O D;t mesma s01.1e o vinculo dobrado do sangue não 
da prefereiicia algiiriia ria materia da successão, porque na exis- 
tencia de agnatos, u cognação não da direito algum para a suc- 
cessão. 



Art. 93.' ha coneorrericia de thios e sobr~nhos do defuncto, 
estes teem preferencia para a I~cr.ari<;a do defuncto, assim como 
os netos e bisrietas clo irrnio do finado, porque ficam sendo com 
o defuncto descendentes do iiltimrr trciiico commum, e por este 
principio os Lliius fic;irn exçluiilos, aiiiila que mais proxirnos, ou 
estejam na egualdade de grau. 

Art. 94.' Se um ~neiribro da socieilade familiar tinha bens 
privativos incommiinicavets coiii 3 hniilia, i~'esses bens Itie suc- 
cedem ria deificieneia de descendentes e asceiitlentes, os seus 
collateraes mais [>roxiIuos, c1esc;rnilentes do iiltiiiio tronco cciin- 
uium, aindn que vivam separados. 

Art. 95.' Nos mais bens, que o dcfiincto possue ria corii- 
rnunbáo da faaiilis, srieçctft! a rnwrna familia, e rião lern direito 
a elles o collater;il que vivia scpar;ido, aindn qiie mais proximci 
em grau de parenlesco. 

Art. 9 6 . O  Faltando pareiilcs agnalos ate i 7." geraqáo, e n5o 
exisliri~lo riltius da5 iill~as oti tlas ~ ~ e t a s ,  a Iiei-d~iça devolve au 
fisco, salvo as excepções marcadas i~'este codigo. 

Art. 97." As ierneas iião ttiem rlireito a siicce~são, serião uni- 
carnerite aos alimentos. t: as \ iiivas ri,i ilelricieiicia dus heríleiros 
tèern durante d sua vida ubufruçlu dus bens, que por falla cle siic- 
cessão devolvem ao fisco. 

TITULO X I  

Sobre a acquisição a ranuncia das heranças 

Art. 98.' Quando alguma Iieranea devolve a uma famiiia, ao 
maioral d'ella compete addir ou renuncia!-a. 

Art. 99.O Sc a herança dcvulve acimcntç a um mcinbro, sem 
cornmiinicar com a familia nem os rendimentos, então a esse 
membro compete a addição ou renuncia. 

Art. 100.' Se us rendimentos deverii lierleiicer I sociedade, 
ii'cstc caso, parti a renuncia devo havcr onnseiitimento do maio- 
ral. 

Art. 401.0 Se o membro a quem compete a herança a qiiizer 
renuliciar, e o chefe da familia insistir em que seja acceita, pre- 
valece a vontade do ctiufe da farriilia, e esta fica respoi i~a~ol  pelas 
dividas e onus, a que h horanca for* sujeita, a qual se reputará 
perlenceiite i familia para todos os effeitos. 



Art. 1 0 2 . O  Qiiandn na fnmilin li:] rnairiral, qiie administra a 
casa, rião se piide proceder oiliciosnrneiite ao inuentario, embora 
tiaja membros o r i  co-lierdeiros meriores. 

Art. 103." Egiialriiente, qiiarido iirn pae cle familia pelo seu 
fallec:iirierito (deixa siimeiite Tillios ou netos menores, a viuva avi) 
tfris incrioreh, c tia stia h l l a  a mãe d'estes e competente para 
adniir~islialir a casa, e não lem logar o invcntario m-oficio. 

Art.  104." Qnniido pcircrri todos os membros da Sarnilia slo 
metiores, ou rnctcricagtos, e 1130 lia mãe nem avb que adtninís- 
tre ;i casa, cotãu a uricloridade corril~elcote deverá proceder a 
nomcaqão ile iitii tutor, qiie administre as pessoas e bens dos 
ineliores, ath que eiitre cstes Iiiija alguem, que, ctiegarido a 
edntlc Ii:giil, possa adrriini5ir-;ir ; i  r i r s i  ~ioi '  si. 

Art. 1 0 5 . O  Ao tiitcir ser20 eiili-rbgiit?s os bens por um inven- 
tario, iiins scm p;irlilliação pari1 qiic ;i liitiri o tempo se p o s a  
tomiir3 co~ita d'esses beiis c 111,s SL~ILS iv~~dirrlerilos. 

Art. 106.' lilstas disposiçócs n5o iiI~st.;i~ii ;i ~liie qixalquer iadi- 
vidiio, (pie vae :rtlqilirir iiiila l~ei'si~(;a, raaqiieiina eIri juizo qiie so 
lome o iriveritario tl1ell;i para 111-r~ sor abl-igado uilra vires hhawc- 
di1ali.s. 

TITULO XII 

Art. 1 0 7 . O  Na materia das prescrip~ões e beneficias da resti- 
t u i ~ % ~  st? ohservarã em tirdo o direito portuguez; e quanto a 
menoridade sc corisitler-ar6 sórner~le a pessoa do maioral ou va- 
rão mais edoso na Amilia. 

TITULO XI11 

Do joramcnto 

Art. 108.' Os louvados devem prestar o juramento de betle, 
areca e arroz, ou de tocarem levemente com os seus dedos nos 
olhos. 



Art. 109.' O juramento qiie devem prestar as testemunhas, 6 
de roda ('), betle, areca e arroz. 

A i t .  110.' O juramento decisorio, e suppletorio, deve ser 
prestado, sendo pelos bramanes, na piistaca de xeri bhagavat 
guita, e sendo pelos iridividuos de outras castas, na presença 
da divindade Malsa 

Art. 141.O O juramento de calumnia deve ser prestacio o de 
betle, areca e arroz. 

Art.  412.' Mas qiiando uma parte, que requer depoimento da 
outra, tenha de jurar previaniente de calumriia, deve-o fazer 
sobre a pustaca, ou na presença da divindade Malsi, porque a 
parte, cujo depoimento se recliier, tem de jurar de egual ma- 
neira. 

Art. 113.' Estas disposiqões se entendem a respeito dos jura- 
mentos dos gentios: os bcclnazes d'oiitras religi0es devem jurar 
conforme a sua religião, os cliristáos sobre o evançeltio, os moiiros 
sobre o. alcorão, ou sobre a espada (y, etc., etc., a escolba do 
auctor. 

TITULO XIV 

Das excommunliões 

Art. 114.' A excommunhão ha de duas qiialidades. maior 
(theag) e nienur (boyscrot). Esta consiste na simples privaçGo 
da conimunicaçáo com os individuos da casta, e da assistencia 
aos aclos religiosos; e aquclla na absoluta expulsáo da casta e 
familia. 

Art. 115.O O modo de impor a excommiinliáo de boyscrot 
consiste n'uma ordein do prelado (suarny), que sobre a partici- 
pação do orgo declara incoinmiinicavel o iridividuo, qiie o niesnio 
org0 julga ter practicado algiirna acçáo inclevida. 

Art. 116.' Esta eseommuriliáo pbde ser levantada pelo mesnio 
suaniy, Ou por meio de uma circular (raice) rerneltida ao org0, 

( I )  Veja-se o codigo dos usos e costiinies dos habitantes não-christàos 
de Diu, artigo 84.0 paginas 426, e decreto dc 16 de dezembro de 1880, ar- 
tigo 27." e nota, paginas 227.0 

(2) Veja o codigo e artigo citado. . 
(Notas do editor.) 
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ou incambindo ao boto pureito, para que pratique alguma ceri- 
monia religiosa. 

Art. i l 7 . O  A excomrnunhão maior (theag) se impõe: 
d a 0  Quando alguem come musas prohibidas; 
4 . O  Quando come com individuos de outras catas  i n f e r h s ;  
3.' Quando uma mulher cornnaette adulterio; e 
6 . O  Quando alguem se wmmuoica mm os imursos n'esta ex- 

cornmunhão. 
Art. 1 1 8 . O  E por ella practicada mm eeremonia h gotwh, 

e o excommungado B re litado por morto, não tem direib para 
nenhum secwrro dos in a ividuos da sna classe, e os-parentes m- 
mana nojo, como se elle houvera fallecido. 

Art.  119.O Para se impôr qualquer d'eslas e~commnnhõw, B 
reciso primeiro justificar em juizo a causa d'el!ã; e para earse 

i m  o org6 ou o prelado (suamy), procedendo ao competente aoto 
de averiguação e indicando n'elle a pena em que incorre o ex- 
comrnungado, o remetfera ao juizo, aonde o mesmo brgb ou a 
parte queixosa, se houver, promoyerh o julgamento da cansa, e 
sb depois de passada a seliíença em julgado,. poder4 ser fulrni- 
nada a excommuntião. 

TITULO XV 

Dlgosipoen geram 

At t .  i20.O Os habitantes christ3os das Novas-Conquistas em 
tudo seguirão as leis das Velhas-ConqalQtas, sem di&ença; ou 
especialidade alguma. 

Art .  4 21 .O Os sequazes. de outras religiaas observar80 os 
mesrnos costumes coordenados no presente codigo? mas n'aquelles 
usos em que intervem acto religioso observarão os ritos da ma 
religião. 

&t. l22.O Não têem os habitantes das Novas-Conquistas ontras 
leis ou usos e costumes espmiaes: em tudo quagto não se acha 
especificado no presente cocligo, observar-sehão as 'leis das 
Velhas+Conquistas. < 

Secretaria do governo gerai, i 4  de outubro de 1853. - rlfi- 
~m'o Yaiende dO Couto! secretario do governo geral. 



O governador geral do eabada'da M i a  dsbrmina n seguinte: 
Tendo-me representado a coinhiissão creada por minha porta- 

ria, de 9i. de março de 4854, para codificar os usos e costumes 
das Novas-Conquistas, que era indispensavel addidonar ao ar- 
tigo 36.' do odigo dos usos, publicado no Bol n.* 61 do anno 
passado, os paragnphos que abaixo vão transcriptos, assignãdos 
pelo secretario d'este governo geral; e achando ser islo mni pro8- 
GUO para evitar pleitos, a que pUde dar logar a mA fh:  hei por 
mnvenienEe, que os mesmos paragraphos sejam considerados 
como parb integraute do artigo, a que se referem, e sejam 
executados litteralmente. As aucloridades e pessoas, a que per- 
teacer, assim Q tenham entendido e executem. 

Palaeio do governo geral, 46 de agosto de 4854. - Viscoride 
d8 Wt&Noata & &rem. 

B,I.& Esta ~mmissllo Serai lavrada no livro da aldeia, ou ser8 
ppmicuhr, assigaado por quatro testemnnhas 

por uma quinta, que 
quando o mesmo ma- 

, ) 3 . O  W Ò  pasaiada a iammissão por escripto particular, de- 
ver4 sgc e110 authensicado em jniy, com a inquirição das tesle- 
m n n b  do instrurneato, antes de se proceder a adopção. 

Secretaria do governo geral, 26 de agosto de 18.54. - O Se- 
cretario %mal - dai& V&ze do Cwo.  



(A podaria de 4 de abril de 4886, a paginam 248.) 

DOM LUIZ, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Aígar- 
ves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as drtes 
geraes decretaram e n6s querémos a lei seguinte: 

Artigo 4.* Todas as embarcaçties estrangeiras que forem com- 
pradas para se empregarem na pesca da%aleia como nkionaes, 
dentro de dez annos, a contar da publicagão da presente lei, ficam 
isentas do pagamento dos direitos a que, ma confopidade da 
lei, se acham obrigadas. 

i .O Esta concessão só ser4 ermittida precedendo fiança idonea 
de que os navios nacionalisa t! as se ernpr%g*ão ipelusivarnarite 
na pesca da baleia pelo espaça de oito annos. 

$ 2." O navio e o fiador ficam responsarreis pelos direitos de 
tonelagem, no caso de se o30 verificar a disposiçao do $ I." 

Arb. 2.' Ficam Ela mesma sorb e pelo mesmo espaço de tempo, 
isentos de quaesquer direitos osutensilios e mais ohjectosbecessa- 
rios para o armamento e equipamento dos n a ~ o s  empregados 
na referida pesca; e bem assim sorão admittidos em deposito nas 
alfandegas de Ponta Delgada, Angra do Heroismo e Horta todos 
os sobrecellentes indispensaveis ao mesmo equipamento e arma- 
mento. 

Art. 3 . O  Os produclos da pesca nacional da baleia ficam livres, 
pelo tempo de dez annos, de todo e qualquer imposto, seja qual 
for a sua natureza. 

Art. 4.' As embarcaçõies portuguezas ou nacionalisadas empre- 
gadas na esca da baleia, achando-se para isso competentemente 
matricula f as, ficam isentas, durante dez amm, de metade de 
quaesquer direitos on emolumentos que, em qualquer porto do 
territorio portuguez, as respectivas repartições, por* Iei ou estylo, 



costumam receber, iima vez que pela visita de entrada e saida 
corisle que sú trazem c levam oiijcclos ri:lativos ;i mesma pesca. 

Art. 6." O governo f3r4 OS regiitamuiitus iiccessiit'ios para a 
execução da presenle lei. 

Art. 8.' Fica revogada a legislação em cotitrario. 
' Mandi~nos portanto a tcitlas as iriicloridadcs, n tluein o c:otitic- 

cimerilo e execriffio da r-eferitlu lei pci,tencer, qiic a cumliriini e 
giiat'tlem c façam cliiiiprii- e gilat'dar tão iriteiraiuc~ite corno n'ella 
se conldm, 

O ininiutro e sccrelarin d'est;iilo dos riegiicios da Tazcrid;~ a ftrç.a 
irnl~i*irnii-, priblicar e ~;oi~i*ci.. l)iiil;i iio pri~o da Ajuda, nos 26 de 
maio de 28(j2. - EL-Rll l ,  ioin rubrica e giiai-da. - Joaqzrim T1i.o- 
V I I , ( ~ Z  Lobo d'Autlu. - jlrogai- du s ~ l l o  grwiile das  ar-iiiris I-cacs.) 

C3rla dc lei, pela q i ia l  Vbssa Majestade, teiido sirncctiorirtdo n 
decreto (ias chrtes gei-aes de ,I9 do ct~i-reiitc mcz, qric cuiicede 
certiis e delermiiistlas vantagens em hencfieio da pesca riacioital 
da baleia; maii i la  ciimprir e guardar o mesmo dccreto como 
ir'clle se coniem, pela forma retrb declai6ada. - Para Vossa 
Majestade ver, - P ~ d r - n  A ffomso de Fiyuairetlo - a fez 

( D .  ds L., 146, du 3 de junho de 1862.) 

LEI DE 40 DE ABRIL DE 1877 

DOM LUIZ, por. grata do I jei is,  Rei do Poibtugal e (10s hlgar- 
vas, elc. Fazemos saber a Lodos os nossos siibdilos, que as cbi'lcs 
geraes c1eci7ctai.nrn e 116s qt1crPnios a lei srguii~te: 

Artigo 1 . O  Piçain cm ligar., prrr maib tlex iirinos, a coiitar da 
prornulgLi(~;io da presente Iei, i d a s  as dis1)osiiiies da  carta de lei 
de 26 de iri~io de 18(i2, rlllc teve por fim ~iroleger a iiidustria 
iiacional da pesca da baleia. 

Art. 2." As disposjç6as da cilada lei de 1862 são egualnieiile 
applicaleis, durarite dez aiirius, a contrii. da promulgação da pre- 
seriie Ici, aos uterisilios e mais olqr?clos iicccssarios A iiidustria 
da pcsca da baleia, que foi.cm itnpcii-ladvs 1irii.a o equipamento das 
armaçúes de pesca, coiistanles ;qieiias do c:irioss estabelecitlas rios 
portos das ilhas dos Açnrcs. 

Art. 3.O São egualmenle applicaveis as disposicões da lei de 
i862 aos objectos a que ella sc refere, e os artigos aatecedentes, 



e cujos direitos estiverem em deposito ao tempo da promlgação 
cesta lei. 

Art. 4 . O  I? livre de qualguer direito ou salario, nas alfãndegas 
das ilhas dos Açores, o azeite que sair para paiz estrangeiro, pro- 
veniente da pesca nacional em navios ou armações estacionadas 
nos portos das mesmas illias. 

Art. 5.' Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandirnos portanto a lodas as auctoridades, a quem o wnhe- 

cimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e 
guardem e façam cumprir e gtiardar tão inteiramente como n'dlla 
se contem. 

O conselheiro d'estado, minislro e secretario d'estado dos ne- 
gocio~ da fazenda, a faça imprimir, publicar e correr. Dada no 
paço, aos 10 de abril de 1877. - EL-REI, com rubrica e guarda. 
- Carlos Benlo da Si ia .  - (Logar do sello grande das armas 
reaes.) 

Carta de lei, pela qual Vossa Majeslade, tendo sanccionado o 
decreto rlas çbrtes geraes de 24 de maqo ultimo, que groroga 
por dez annos as disposições da carta de lei de 26 de maio de 
1862, que teve por oui proteger a industria nacional da pesca da 
baleia, amplia as mesmas disposições a outros objectos relativos 
a referida industria, e isenta de direitos ou salarios nas alfandegas 
dos Açores o azeite que, provindo da pesca nacional, .sair para 
paiz estrangeiro; manda cumprir e guardar o mesmodecreto como 
n'elle se coritein, pela ftirma ibetrò declarada. 

Para Vossa Majestade ver. - E m s i o  h r e i ~ . o  a fez. 
(D. do G., n a  35, de 17 de abril de 1877.) 



ADDITAMENTO 
(A paginas 308) 

DECRETO DE 30 DE JiJLHO DE 1891 

Probibe nas aguiui pnblicaa marilima le Pirlugd e regda e reilriq~ me alio mar a tem 
wm apparelhos de rede de arraslar pelo iuodo, a reboque da mma ou maii e h @ i  
movidas por qnalgaer motor ('). 

' 

Attendendo ao estado anormal em que se acha o exercido da 
pesca maritima, o qual, por falta de preceitos regulmentares 

(1) Pode ver-se no Diario do G o m ,  nP f 78, de i 2  de agosto d e  i89i, ? 
desinvolvido e bem elaborado relatorio da commissão de pescarias do mi- 
nisterio da marinha, com data de 21 de julho do mesmo amo, que conclue 
pela forma seguinte : 

.De Ires bases se serviu a commissão para elaborar o projecto de regu- 
lamento que propõe : 

a 1 . l  Que na4 aguas publicas maritimas tem o estado jutisdieção para le- 
gislar lauto para nacionaos como para estrangeiros. 

uB: Que no mar livre tem direito de regulamento para embarcaçfies na- 
cionaes. 

u3.a Que no mar livre, dentro de certos lirnirea e rest;igões, não pbde 
impor regras a embarca$ões estrangeiras, mas pbde-lbes exigir direitos 
commerciaes de importaçao nas aguas e portos nacionaes. 

.A cummissh, am conlomiùade rom o que acaba de expor, redigin O 
seguinte projccto de regulamenio provisorio da pesca marilima tom redes 
de arraslar pelo fundo a reboque de uma ou mais embarca a, e jul a 
conveniente a publicação do relatorio que o precede para e ucidaçaq 6 
classe pescadora e do publico, sobre os fundamentos e ra&s e maiiva- 
ram o seu  delineamento.^ ( ~ a l n  h e ~ t w j  



que sirvam de norma A eirploração e fiscalisação de nm tão im- 
ortante ramo de serviço publico, Mm dado logar a serios con- 

%bs entre a dasse pisoatoria; 
Attendendo a urgenle necessidade de adoptar providencias que 

punham cobro As repetidas desintelligencias qae se dáo entre os 
nacionaes que exercem a industria da pesca e que por diversas 
vezes tbem arnea~adii alterar a ordem publica, e de estabelecer 
regras certas e definidas petas quaes se possa exercer uma pro- 
0cua e rigorosa fiscalisação no exercicio d'esta induslria, am- 
pliando ao mesmo tempo a competencia das auctoridades mari- 
tirnas. a quem incumbe superintender n'esle jrnportanlo serviço, 
a fim de que estes funccioriarios possam julgar por si os prejuizos 
resultantes da maioria das infra~ç~ões e coritendas que frequente- 
mente se dão entre os pescadores, o que sb muito restrictamente 
Ibes era pemittido pelo regulamento de i de agosto de 1884 ; 

Convindo que as regras que se estabeleçam não tenham caracter 
definitivo, mas antes possam ser modificadas segundo a pratica 
aconselhar ; 

Conformando-me com a opinião unanime da commiss30 de pes- 
carias; e 

Usando da faculdade concedida ao meu governo pelo n.* 4h.O 
do $36.' do artigo I." da carta de lei de 30 de junho de 1894 : 

Hei por bem approvar o reguIamento provisorio que faz parta 
d'este decreto e baixa assignado pelo ministro e secretario de 
.estado dos negocias da marinha e ultramar. 

O mesmo ministro e secretario de estado assim o tenha enten- 
dido e faça executar. Paço, em 30 de julho de i 89 I .  - REI. - 
Julio Murguan de ViIh~d. 

4.L i prohibida a pisca nas aguas ppblicas maritimas 
de Portugal, com apparelhos de rede de arrastar pelo fundo a 
reboque de uma ou mais embarcações movidas por qualquer 
motor. , 

Art. 2 . O  Não ò perrnitlida a matricula de embarcações que se 
destinem 5 pesca maritima do alto com apparelhos d@ rede de 
arrastar pelo fundo a reboque. aICm das actualmente existentes 
nos departamentos maritimos do continente, + 

% unim. Esta concessão não poderli estender-se albm do periodo 
de dez aanos. 
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Art. 3.' E prohibida a transferencia de matricula Cestas em- 
barcações de uma para ontra capitania. 

Art. 4 . O  I3 prohibida a stibstituição das embarcações a qne se 
refere o artigo 8 . O  #este regulamento, quer por novas constru- 
cfles, quer por oiitras que se empreguem em outro serviço. 

Art. 5." -40s contraventores do disposto nos artigos I . & ,  E . O ,  

3.' e 6.' d'este reglilamento, serão apprehendidas as ernbarca- 
ções, os apparelbos e a pescaria, havendo-a. 

5 1 . O  As embarcações e a pescaria serão vendidas em basp 
publica, e o producto applicado, em partes eguaas, para o estado 
e para os apprebensores. 

$ 2 . O  OS apparelhos serão inutilisados. 
Art. 6 . O  Qiiando a bordo de qnalquer embarcação, que não 

esteja incluida nas disposições do artigo e.", for encontrado um 
ou mais apparelhos de rede de arrastar pelo fundo a reboque, 
ou quando se provar que essa embarcação d'elle tenlia feito uso, 
ser-lhe-ha retirada a matricula e a licença pelo tempo de seis 
mezes. 

$ 4 . O  Quando a embarcação, a que se refere este artigo, não 
for de pesca, pagari de multa 200#000 rBis. 

5 2 . O  Pela primeira reincidencia serão as penas appllcadas em. 
dobro, no triplo peta segunda e assim succeusivamente. 

3 3.O Em ambos os casos serão apprebendidos a pescaria e os . 
apparel bos, e inutilisados estes. 

Art. 7 . O  Logo que haja queixa fundamentada perante a aucb- 
ridade maritima contra as embarcações a que se refere o ar- 
tigo 9 . O  d'este regulamento, par avaria causada em apparelhos de 
pesca ou por outros delictos putiiveis, devera esta anctoridade 
prohibir o exercício da pesca da embarcação ou embarcações 
incriminadas, ou requisitar a sua prohibição d auctoridade mari- 
tima do porto a que eltas pertencerem, at4 fi conclusão do julga- 
mento da questão. 

$ 1 . O  Entende-se que a queira e fiindamentada quando houver, 
pelo menos, duas tastemunhas presenciaes contestes. 

5 2.' Tambem se entende que a queixa' 6 fuadamenlada pela 
presumpção que deriva do facto. demonstravel pelos registos do 
movimento do porto e quaesquer dos regisbs ofliciaes mmcio- 
nados no artigo 1 9 . O  d'este regulamento, d0 estar fbra a embar- 
cação de pesca cora rede de arrastar pelo fnudo a rebo ue, quando 

cação navegava n'aquelta zona. 
3 por egual numero de testemunhas se prove que a ita embar- 

$ 3 . O  Se estiver fbra mais de uma embarcação e for vista mais 
de urna na região, ou proximo, onde se tenha dado a avaria, 



quando a queixa for indeterminada, serão applicadas a todas as 
disposiqões &este artigo. 

&.O Para applicar esta,probibiçáo a auctoridade maritima, a 
quem for presente a queixa, devera mandar autuar esta com os 
documentos qne a acompanharem e chamar A sna presença as 
testemunhas dadas em rol, cujos depoimentos mandarh escrever . 
nos autos, tornando em seguida, nos mesmos autos, a sua decisão 
a r n a t i v a  ou negativa sobre a referida prohibição. 

Art. 8 . O  Quer se julgue procedente quer imprwedsnte a pro- 
hibiç30, a mesma auctoridade matldarA no raso de quarenta e B oito horas, salvo caso de forpa maior, pmce er a vistoria ao local 
do lançamento para verificar a importancia e ilatureza da avaria. 

5 i.@ Esta vistoria seri presidida pelo capitão do porto e feita 
por tres peritos por elle nomeados. 

$ 91.O Podem ser peritos o patráo mbr do departamento, os pi- 
lotos da respeciiva capitania, os mestres das embarcações, artes 
e arrnaçíbs de pesca da localidade. 

Art,  Q.O A mesma auctoridade ouviri no praso de oito dias, 
contados da data da vistoria, todas as testemunhas produzidas 

elo queixosa e pelos aceusados e junctarh ao processo tados os 
Lcumentos que aprovei tarem. 

3 unito. Qnalqner das partes não poder8 produzir mais de oito 
testemunhas, as quaes nunca @ergo ser ouvidas por deprecada. 

brt. i 0 . O  Feitas estas diligencias repnta-se constituido o pro- 
~ s s o  preparatorio, indo os autos conclusos para julgamento, que 
devera fazer-se no praso de quarenta e oito horas. 

Art. t ia0 O capitão do porto julgarh estes processos, servindo 
de escrivb o escrivão da capitania ou o empregado que as suas 
vezes &er, sem recurso quando o valor da condemnação não 
exceda a 8 W 0 0  r&. 

Art. f2.O Quando este valor exceda a 5oO8OOO reis, cabe re- 
curso para o tribunal do wmmercio rcspectivo, sendo julgado 
abi pslo uiz, sem intervenção de jury e sem audiencia contra- d dictoria as partes, no praso de oito dias. 

1 unico. O reourso Ser4 interposto no praso de dois dias depois 
da intimafio por, simples petição dirigida ao eapitáo do porto, 
snbindo os antos immediatamente com resposta do recorrido, que 
a dar8 no praso de vinte e quatro horas, ao tribunal que tem de 
julgar o mesmo recurso. 

Art. 1 3 . O  A prohibição a que se refere o artigo S." cessari 
logo que seja paga a importancia da condemnação a custas do 
processo, on no caso de recurso, depositando o recorrente a 
mesma imprtancia e a das custas. 
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5 unico. Cessa tambem a yrobibiçãc, a qualquer altura do pro- 
cesso, depositando o arguido a importancia que b r  julgada ne- 
wssaria pelo capitão do porto, nunca inferior ao duplo do valor 
das avarias. 

Art. 14.' A reincidencia snjeita o arguido a pagar, aldm das 
avarias, uma multa de valor egnal pela primeira vez, dupla na 
segunda, e assim sumssivamente, a qual constituiri receita do 
estado. 

Art. i5.O E prohibido 4s embarcações nacionaes rewber no 
mar, por baldeaç30, pescaria de embarcações estrangeiras. 

Art. f 6 . O  Os contravsntores do que dispih o artigo anterior 
erderIo toda a pescaria e ser-lhe-hão retiradas a matricula e 
icença por seis rnezes. f 

Art. 17.' As embarcações naeionaes de pesca com rede de 
arrastar pelo fundo a reboque devem trazer sempre i~ado no 
lope do mastro como distinctivo um galbardete encarnado. 

8 uriico. Estas embarcações deverão durante a noite usar dois 
pharoes brancos brilhantes collocados em linha vertical e distantes 
um melro, pelo menos, um do outro, içados no mastro de proa, 
alem dos pharoes lateraes. 

Art. 1 8 . O  Tanto os navios do estado como as estações sema- 
phorícas e postos fiscaes, que avistarem embarcações com o 
distinctivo ou luzes a que se refere o artigo anterior, devem 
registar a hora e a posição d'essas embarcações. - 

Art, 1 9 . O  Todas as embarcações, a que se refere o artigo 2 . O  
d'esie regulamento, que forem vistas e reconhecidas pelos navios 
do estado, estações semaphoricas ou postos ficaes, sem o distin- 
ctivo ou luzes a que se refere o artigo 17.O, pagarão de mnlh 
fiOB1000 reis, e nos casos de reincidencia o dobro pela primeira 
vez, o triplo pela segunda e assim smssivamente. 

Art. 20.O As auctoridades maritimas continuarão a proceder 
com respeito ao sqviço das pescas, segundo as dispsic6es do 
regulamento geral das capitanias, serviço e policia dos portos do 
reino e ilhas adjacentes de i de agosb de 1884, em tudo que 
náo for expresso no presente regulamento. 

Art. 2 i . O  A policia da pesca marilima continua incumbida aos 
navios do estado, segundo as instrucções dadas aos comandantes 
pela direcção geral de marinha e chefes dos departamenbs. 

Art. 22.' Cornpete ao capitão do porto, qnandq seja official 
da armada, a applicação de todas as penas estabelecidas n'este 
regulamento. 

5 unico. Quando a capitania do porto não esteja provida por 
official da armada, ser4 competenb o da capitania mais proxima. 
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Ai%. 23.O Todos os funccionarios, a quem compote a policia 
maritima da pesca, serão competentes para levantar auto de 
noticia de qualquer transgressão que chegue ao seu conliecimento. 
indicando logo o rol de testemunhas, e remelteiido-o immediata- 
mente ao capitão do porto, na conformidade do artigo antecedente. 

Art. 24.' O capitgo do porto maridar8 autuar o auto de noticia, 
assim como mandar4 reduzir a termo qualquer queixa verbal. 

brt. 23.O O auto de noticia servir4 de corpo de delicto e ser8 
acreditado a16 prova em contrario. 

Act. 26.' Quando a queixa proceda de denancia verbal, o ca- 
pita0 do porto onvir4 as testemunhas dadas em rol para prova 
da transgressão, as quaes nunca poderão exceder o numero de 
cinco, nem ser inquiridas por deprecada. 

Brt* 27.. Quando o capitão do porto por esta prova entender 

B ue ha fortes indicios da existencia da transgressão, designar4 
ia para julgamento; no caso contrario mandar% archivar o pro- 

c0SSO. 
brt. 28.O Recebido o auto de noticia a que se refere o artigo 

9kQ ou encontrados os fortes indicios, a que se refere o artigo 
%+I.', o capilão do porto passarg a julgar a transgressão no praso 
de oito dias, inlimando o transgressor com a antecipação, gelo 
menos, de quarenta e oito hqras, para comparecer na sua pre- 
sença, assim comb fari intimar as testemunhas da accusação e 
defeza; 

$ 4.' O julgamento far-ss-ha na presença ou a revelia do trans- 
gressor. 

8.O Tanto pela- accusação wmo pela defeza não poderão ser 
produzidas mais de cinco testemunhas, as quaes nunca poder30 
ser inquiridas por degrecada. 

Art. 3B.O Perante * o  capitão do porto no dia do julgamento 
não se escreverão os depoimentos das testemunhas, sendo pro- 
ferida a sentenga por escrlpto e sumariame te. 

mim. Esta sentença serii dada h exeui$o sem recurso. 
AFt. 30.O Todos os processos instalirados nos termos #este 

regulamento correfio em papel não sellado. 
Art. 3 4 . O  Toda s queixa ou denunela calumniosa sujeita o 

queixoso ou denuatiante A pena de 4M000 a 8008000 reis, se- 
gundo as cireumstancias, a' qual ser8 imposta pelo capitão do 
porto no mesmo processo. 

b t .  82.' O capitão do porto propor4 ao governo, sob infor- 
mação do chefe do departamento as gratificações a distribuir ao 
pessoal que tenha intervindo nos differentes processos, de que 
trata este regalamento. 
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unico. O valor d'estas grati&açóos não poder8 em caso al- 
gum; por cada serviço ou processo, exceder dois tecços do pm- 
ducto da multa ou multas arbitradas. 

Art. 3 3 . O  As embarcações a que se refere o artigo 9." d'este 
regulameuto serão obrigadas a pagar 800&00 rbis por cada re- 
novai;ão de licença annual. 

Paço, em 30 de julho de 189 1. - Juba Marques Iãe Vilhma. 
(D.  do G., nmD 171, de 4 de agosto de M91.) 
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paglnas 175. (Codigo cidl  portugnw, artigos 9623.0, $ JmO, e 2293.9 
n."9 ) 

DnvidBe proporitae pelos conservadores do retato predial. V. Registo 
pnsdld, e Pm~srrador gerd da c m h  

Bmolamentw que se devem pagar nas secretarias dos emcebs ou 
bairros pelos diversos actos do registo civil. -Lei de $3 de agosto de 
im7, capitulo v, paginas 205, nota. 

-dos comervadores do registo predial. V. Cwia-at. 
Empwme - V. OHW rema. 



Espeotacalos pnbíicoi e representações theatraes-em qoe m o s  po- 
dem ser prohibidos pela aucioridade administrativa. i Decreto, b0 4, 
com força de lei, de 39 de março de 1890, paginas Z88. (Codigo civil 
portuguez, artigos 363.0 e 570.0) 

-da sua prohibição cabe ivcurso para m a  commhaão de cemma 
tbeatral, a que as respectivas ernpreeari poderão suhet ter  antecfpada- 
mente os originaea ou o prograrnma especificado do espectacnlo.- 
Decreto citado. (Codigo civil portugaez, artigos ciladm.) 

Fiihos adoptivos dos hindas gentios de &a-- de que direitos gosam- 
Decreto de i 6  de dezembro de 1880, artigo lXo, paginas 2%. Yejam-se 
os codigos dos usos e costumes doe habitantes ãaa novas-conquistas, 
artigos f 7.0 a 37.0, pagiiiae a3 e UB, e dos risos e costumes dos babitan- 
te8 não-chrislãos: - de Damão, parle 9.' artigos i 9 . O  a 27.*, p-e 413 
e 414, - e de Diu, artigos $3.0 a 37.. paginas 430. V. Adq@a 
- illegitimos dos hindus gentios, em que casos podem ser p@ríilhados. 

-Decreto de 16 de dezembro de i880, arligo 8.0, paginas %SE. (Codigo 
civil portuguez, artigos i22.0 a i80.°) Vejam-se os wdim~ dos mos e 
costumes dos habimtes não-ehristZos : -de Damão, garte i:, artigo 18.9 
paginas h#) e parre e:, artigos 1.0 a i5.q paginas k13,- e de Diu, ar- 
tigos 30." a 22.5 paginas 619; e c d g o  dos um e costumes doa habilantes 
das novas-conquistas, artigo S.*, paginas 933: 

-legitimados, quando e como concorrem a repartiç50 d i  pmão do 
monte-pio oííicial.-Poriaria de 4 1  de agoslo de 1874 pagina8 1S8, 
e lei de $3 de junho de i878, paginas 215. (Codigo civil porlugneps ar- 
tigo 121.0) - perfllhados nos termos da lei civil são habels para m>eber a pmsão 
do monte-pio ofncial. -Lei de 93 de junho de i879, paginail 218. (Co- 
digo civ il portnguez, artigos n.' 3 e 19N. a 139%.*) 

-concorrem com os legitimo5 as pensões concedidas pela lei de 19 de 
Janeiro de i827, pelo decrsto de 3 de dezembro de 1884 e pdaalei de 
i5 de abril de 481L-Lei de 15 &e maio ds i878, pagina 179 e 180. 
(Codigo civil portugoez, artigos 129.0, mo 3.9 1DS9.0 e 1994i.01 

Poreiros -que contribniçfies Ihes deverão ser abonadaa pelos senhorios 
directos no reino e nas ilhas adjacentes - Lei de 3 de &ri1 de 1873, 
paginas tW, a portaria de 40 de s e m b r o  de 1871 paginas 4% (Co- 
digo civil portugnez, artigos 4678.7 8 unico, 1689:, e 1w.0) 
- censuistae e qninboeiroa gosam do direito de opçlo na u& das 

pensões que pagam i Iam& nacional.-Decreto de %% de abril de 



4869, paginas 53. (Codigo dvÍJ pormguez, artigos 1678.0, i7M.*, i708.0 e 
Si93.a) 

Poros - prorogado o praso para a cobrança dori vencidos ao tempo da 
promuiga(;ão d o  eodigo civil portuguez, pelos decretos, com força de lei, 
de 3 de março de i869, paginas $4; - de 3 de marp de 1870, pagi- 
nas %;-de lie de fevereiro de 1871, paginari I a ;  - p e h  bis de i5 
de jnnho do mesmo m o ,  p a g i w  ia; - de 30 de marqo de 4873, pa- 
ginas IW; - peio deereto com foqa de lei, de 45 de setembro do 
mesmo.anno, W a a  163; -pela Iei de 23 da março de 1874 pagi- 
i a s  463; - e pela ultima vez, ath 30 de jnnho de 1816, pela lei de 18 
de rnaqo de 1875, paginas iõ6. (Coaigo eivil portnguez, artigos 4684.0 
a 1 695.0) 

-nãa 4 permittido Hs camaras municipaea enectnar a sua compra, com 
o Bm de consolidar os dois domínios. - Portaha de 1% de março de 
L878, paginas 177. (Cdigo civil portngue~ artigos 35.0, 4671.*, e 1679.") 
- ceiiãos e quinhões pertencenass a lazenda nacional - declarações 

que se devem iazer nos annuncios para a sua venda. -Decreto de 92 
de abril de 1869, pagina 63. ( W g o  civil portuguea, artigos 1678.0, 
170h.m, 1706.. e 2t95.m) 

Beranpai e lega@ - para a sua aeeeiraeão não carecem as corpora- 
@e8 adminlstmtiva da l i m w  do governo; não lhas B permittido repu- 
dia]-aa, 0 deve a sna ncceilação, por parte d'eatas corporaçáes, ser 
sempre a beneficio de inventafio.- Portaria de 81 de junho de L874 
paginas 139. Codigo civil'wriuguer, artigos 178i.O, 1793.: 8019.", f 2093.0 e m . 0  

-dos chinai residentes em Macau e ali naturaIisados são reguladas 
pebi  usos e ciigtueies c h i n m -  Decreto de B de agosto de IMO, pa- 
ginas 9i8, (Codigo civil pormigpm, artigo 1968.. e seguinte&) 

-e p a r t l t b  doa hindus genllos de 6oa como se m a m .  -Deerali! 
de 16 dB'dezsmbrio de iâ#,.artigas $ 4 ~  a YP, pag'ms 897. [Caigo ci- 
vil pwtnpm, mgua 4735.0 a UW*, a MPk0 a 3igS.a) Vejam-se os co- 
digos dos u m  e coetuma dos $aMUiPts uã+oòristãoe: - de Damão, 
pat'te 4.4, artigos 8W.a Ia:, paginas 4C3 4U9, e parte e, artigos iOoi 

e ir.*, paginas h13,-e de Biu, ariigoei 8P" a 83 q paginas 624 a 
437; e o wdigo gos uso8 e owirumes dos habitantes das novas-conquistas, 
ariigoB 76.0 a 1W, pisginas kkO a W. . 

Befboi da ilha da Madeiraa V. A$da$% 
Qpthecm já registadas ao tempo da instdlaqão das conservatoriari- 

foi-lhes applicada a dispadção do ariigo iOL9.0 do d l g o  civil e conce- 



dido o meemo p r w  de um amo para a renovapão do respectivo registo. 
-Portaria de 28 de março de Iam, paginati 93. (Cdigo civil portuguez, 
artigos 1019.: 400ao e iO23.0) 

Eypothecas de que tratam o8 artigos 1000.o e iOi90 do codigo eivil 
guee - prorogado o praso para o seu regiiro, pelos decretos oom lorça 
de lei de 4 de março de 4869, artigo i+, paginaas%; -de i7 de r n a y  de 
4870, paginas a, -e de i& de fevereiro de 187i, paginas IU, - e pela 
ultima vez (atb 92 de marp  de 1873) pela lei de I5 de junho de, !8ll, 
paginas iM. (Codigo civil portugm, artigos citados.) 

Juramento dos hindus gentios de h - p o r  que f h a  dere a71r prei- 
tado. -Decreta de 18 de dezembro de 1880, artigo $7.*, paginas S7. 
(Codigo civil portuguez, artigos %%a. a mko) Yeja-8e o c d g o  dos 
usos e costumes doa habitantes daa novas-conquistro3, artigos" iMpo a 1 W .O, 

paginas &U e 4k6, e os codigos dos astm e oostnmes dÒs habitantes nh-  
cbrisiãos : - de Damão, parte i.*, artigos 77.0 a WmO, pir- 908, e 
parte 2.: artigos 28.0 a 3L0, paginas kih e hi5, - e de Dia, ariip arno 
e 85.0, paginas 137. 

moral - sew &mitos e obrigafles entre os hiua gmiim de h.- De- 
creto de 16 de dezembro de 1880, atligos i&* i m.*, - 2M. Ye- 
jam-se os codigos dos usos e costumes doa habitante8 d o - c h r b t k s :  
-de Damão, parto i.*, artigos S.* e NmU a 3k.0, pagina5 e #i, e 
parte S.', artigo 1.9 paginas 411, - e de Diu, artigos 36.0 a h?.*, pagi- 
nas 621 e 43%; e o d i g o  dos usos e costnmes dos habitantes d a  novas- 
conquistas, artigo 46." e 69.0 a %.O, paginas %36 e #?. 

Menores dovidamente auclorisados por seus paes on tutores podem Pwr 
parte de irmandades e confiarias, mas não podem eleger nem ser eleitos 
para os cargos das mesmas. - Porlaria de i de outubro de 1874 pagi- 
nas lh3. (Codlgo civil portuguez, artigo 400°) 
- e mulheres - regulaririado o seu traMho nM fabrlcas e of8ciniiti.- 

Decreto com força de lei, n . O  8, de 10 de fevereiro de i890, pa+ W3, 
e decreto de 29 de abril de 1891, paginas 989. 
- abandonados, e filhos de pessoas miseraveis que n b  @em ser ali- 

mentados e soccorridos por seus paes. -Portarias (Ineditas) de 8 de 
maio, de 3U de agosto e de 3 de setembro de 4875, pa%ima k68,lW e 170 
(Codigo civil portuguez, artigo W.O) 

3Q 



~ p q â #  - V. Coam acbdw, Cap, P#sm e Wst- vegetue~. 
Onm reaw -(de emphyteuse, snb-empbyteuse, servidão, eenso e quinhão 
- prorogado o p r w  para o seu registo. Vejam-se : lei de i0 de setem- 
bro de 1868, paginas 48; deemtos com força de lei de 6 de março de 
4869, aralgo 3.5 paginas 52; de 3 de março de 1870, paginas BB; de 50 
de julho de iB70, paginas I13; de i& de fevereim de 1871, paginas 483; 
leis de 16 de junho de 1871, paginas 185; de e0 de marco de 1873, pa- 
ginas- 150; de IS de março de i875, paginas 166: de 45 de março de 
4877, paginas 475; de 18 de março de 1879, paginas 214; de 17 de março 
de 1881, paginas 929; de i8 de março de 4883, paginas 330; ds 19 de 
marça de 1885, paginas 932, e decreto com força de lei de 17 de março 
de 1887, pap;Yias 950. (Codigo civil portuguez, artigo 1083.0) 

P a r W b a  W c e  ae hindiii3 gentios. V. Ilmqxs. 
P e d e 8  - P e m s  que podem reclamar as do monte-pio oslcial e as eon- 

&idas pela lei &.I9 de janeiro de 1827, decreto de 3 de dezembro de 
W, e leis de 44 de abril da i874 e 14 de maio de 1878. Vej. NWBs 

bolmalh 8 g s r w .  
Pmoa - declarado lime o seu exercicio, em todos os rios e lagoas da pro- 

vhcia a'Angola, não podendo os proprielarios dos terrenos confinantes 
impedir a iervidão d a 9  margens - Decreto de 46 de novembro de i878, 
artig~ 3P, pagi~ms lh9. (Codigo ~ i v i l  portugnez, artigos 3 N . O  e 396.0) 
- da baleia- vantagens coneedida~, no exercicio d'esta indmtria, ao3 

pescadom niicionaes e obrigafles a que estão sujeitos. -Portaria de 
i0 de abrii de 1886, paginas 245, Id de 96 de maio de 186% e lei de 10 
de abrjl de 1877, paginas k47 e segnmies. - em qae t e m 8  6 garantida esta indmiria aos pescadores portuguezea 
nas aguas jwisdiccionaes maritimas de Portugal.- Decretoi de i4 de 
dezembro de 1885, paginas 342, e de 30 de juIho de 1891, paginas Ul. 
(Godigo civil portagnez, artigo 380.q n." 2.0) * 

- modos por que deve ser ragnlada entre portnguezes e hespanb~s,  nas 
costas maritimas de Portugal e rios limitrophes. - Portarias de 6 de 



agosto de 1878, pagins 481, e de 17 de leve& de 18@ paginan 246; 
convenio entre Portugal e Hespanha de 2 de outubro de 1W, pagiaae ?33, 
e decreto de 25 de setembro de 1888, paginas 974. (Codigo civil portu- 
gum, artigos 380.0, b0 4.0, 396~ e $98.0) 

Peffia por meio de barcos a vapor com rede de armtar-pmhbids na xoim 
de seis milhas de distancia da terra em toda a wsta do Algama.-Ppr- 
tarIa de 49 de outubro de 1889, paginari 183. (floBlgo &V#--, 
artigos 380.0 e 395.9 
- da lagosta e das astrw em que ntmea do anno 6 prohiblUa. - RM- 

ria de 9 de agosto de 1882, pgintis 299, e decreto b W Be msse de 
1872, paginas iks. (Coâigo civil portnguez, artigo citada) 
- no exercicio d'esk inàustrls B prohibido o em@@ Ba d-te, dh 

de quaesquer materias explosivas, de que realte a m o w  do *- 
Becreto de 10 de julho de iW, paginas 0 0  e ?31. (Godtgo GIVH mtu- 
gum, artigos 395.0 e 398.0) 

Polygamia h n l t a n e a  - em que eaws B permiktida Y. Wdmkv. 
Prewripção do julgamento das conta das enactotaii I%M~EB e I&S m n -  

saveis para com a fazenda publica, enjetm 80 tmpw4~0 -i-. 
desde quando corre. -Lei de 4 de maio de 1878, 3.', p@wm 178. 
(Ccdigo civil portuguez, artigos 53õ.*, M6.q B47o e MO.*) 
- como p6de ser supprida e allegada. - Lei citada, artigo 3.- ( W g b  

civil ptuguw, artigos 616.0 e bi5.m) 
- quando se suspende. - Lei cita& artigo 6.0 (Codigb civif gortitgoez, 

artigo 5h8.0 e seguiates) - como se interrompe. - Lei citada, d g b  Bp (Cdge  eki1 pmth@a, 
artigo 5230 e seguintes). 

Procurador geral da oorba-deyern wr por &resdvi&u as dmW @- 
postas pelos conservadores do registo prtrdd. - RwtArkda 7 &I a~&- 
bro de 1868, paginas f 7. V. Regao predicsl. 
- quando a solugão d ' e lh  ctawcer de alguma pmvideneia kí&iatiwoii 

dependente do guvmo deved dirigir-= a secretaria d'esláQa dm mgo- 
cios eeclesiastieos e de jusliga, para os 011s con*vefiien~a- $e 
tada, paginas $7. 

Quinhão -V. Oaw r w .  



Registo aivil - para os subditos portugueees não-cathoiicos. -Decreto de 
$8 de novembro de 1878, paginas 194. (Codigo civil portugues, artigos 
1W.* a ~WP, i073: a 1@33.* e 9446: a 2h9io) - para a população não-cathoiiea de Macau e Timor. - Decreto de 16 
de junho de 1887, paginas 261. (Codigo civil portnguee+rtigos citados.) 

Registo predial - Regularnentp apppvado por decreto de 28 de abril de 
1870, pagina 85; lei hypotbccaria lle 1 de jdho de 4863, paginas 311; 
decreto de 4 de agosto de 4 W, paginas 348 ; portaria de 13 de agosto 
de 1887, paginas 1; resoIuçõ%s do procurador geral da c o r b  de 19 de no- 
vembro de 1888, paghas 30; de $9 de janeiro de f869, paginas38; de 13 
de feverfh de 1869, paginas il3; de Itl de fevereiro de 4869, paginas b9; 
de li ge maio de i869, $aginas a; dt, 8 de agosto do mesmo amo, pa- 
ginas 61, e de i0 de novembro do meemo amo, paginas 70. (Cdigo civiI 
ponngueq artigos Dm0 a IW.") 

Begisto das bielas -por onde deve ser pa@ a imprtancia dos livros que 
lhe 8HO d8sthdùbb - Portuia de 6 de abril de i&%, paginas 36, (Codigo 
civil portngám, artigos 30ae a 3G3.0) - das a e W s  apparentes. - Demto com força de lei de 30 de junho 
de 1870, paginas 161. ( M g o  civil portuguez, artigos 949.", nh0 $.O, e 8 2.7 
n." I.*, 2967.- e 9970.0, g 30) 

Reg@mwnb-- da lei hypothecaria de 1, de julho de 1863. - Decreto de 
6 de agosto de 1864 paginas 348. 

do processo para a concessão do privilegio de Inventos on carta pa- 
tente. -Decreto de 17 de março de i&%, pagina 23, e titulo 9.a do de- 
creto de 3i de dezembro de iM3, paginas 396. - do regisra predia1,ir)ecreto de $8 de abril de 1870, paginas 8.5. 
- da lei de 10 ã~ abril de 1874. -Decreto de 7 de janeiro de 1878, pa- 

ginas 173. 
- do exercicio da pss& Y. Pesca - da dispeniia do impedimento de parenfw, no 3.0 gran da linha col- 

lateral, para a celebrqão d"o casamento eivii. - bcreto  de $6 de dezem- 
bro de 1878, paginas $13. - do regialo civil para os portugue~efs não-eatholfcoi. - Decreto de 28 
de novembro de 4878, pag'w 186. - do registo civil para a popuiação ai-wtholiea de Macau e Timor. - 
Decreto de 18 de j@ho de 1887, papinas a#.. - do trabalho das mulherm e umore6 em labrica~ e oficinas. - Decre- 



tos, n . O  8, de 10 de fevereiro de 1890, paginas 283, c dc %B dc abril de 
1891, paginas 289. 
versão- esiipulada nas doagões eiii favor de confrarias, ou de pessaa 
que não seja o mesmo doador. -Portaria do 2 de novembro de 1878, 
paginas I86. (Coaigo civil porlugucz, artigos 3Lu, 1473.0 e 4874;) 

irvidões -V. Onw reaes o Regi,rto. 
-de çorripasçuu - au ilutc~lõcu que &cerca da sua extiucqãii se  suscita- 
rem não são da competeneia dos tribunaes administrativori, mas sim da 
dos judiçiaes. -Portaria dc 2 de ciuliiliro de 18GZ, paginas 68. (Codiga 
:ivil portuguez, artigo 2266.") 
ciedade familiar -por que foriria sc constitiie e como se regula entre 
)s hinùuu gentios de  Goa. Decreto de 16 de dezembro de 1880, artigos 
16.0 a $2.0, paginas 926. Vejam-se os codigos dos USOS e costunies dos 
iahi tantes nZo-chrisQos : - de Damão, parto i.', artigos 37.0 a 60.0, pa- 
!irias &O3 e seguintes, e parte z.", artigo i.", paginas 611, - c do Diu, 
rrtigos 34.0 a 17.0, paginas 491 e 42'2; e o codigo dos usos e costumes 
10s habitantes das novas-conquistas, artigos 4h.o a 61.0, paginas 636 a 
38. (Codigo civil portuguez, artigos 1281.' a 1297.0) 
betanciaa vegetaea produzidas nas aguas do mar - a qucrn portonw a 
ua occupação. -Portaria do 25 do agosto de i8G8, paginas 26. (Codigo 
ivil ~ior~tugues, artigos 38b0, 383.O e 868.0) 
-a i luc aiictoridades coiiipole elabor&i. os rr:gulamentos para esta especic 
o oecupaph. - Port~ri:~  citsda. (Codigo rivit porlixgiioz, artigo L71.0) 
fragios por alrn;~ do fallecido - respont;sbilidndu da herança ou da terça 
elas despezas feitas corn e1les.- Decreto de 23 tle junlia dc 1870, pa- 
inas 160. (Codigo civil portuguez, artigos 2 1 1 6 . O  c 1775.0) 

iamentos de extrangeiros - diligcncina a il~io dcvem prncedcr os func- 
onarios consulares porluguezes, qiiaiido n'elles forem interessados sub- 
tos portuguczes, au quacsiluer corporaçàcrs oii instiliiiqões nacionaos. 
- Porlaria de 27 dc janeiro de 1887, pagina.: 957. 
- em que termos se póderi dar aos interessados noticia das disposi;Õc8 
te n'elles se çonldm. -Portaria cilada. 
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U m  e co&mm -dos cblns residentes em M a c a  e ahi na~al isados.  V. - - doa bindua gentios de Goa manljdos a resalvados pelo decreto de i& 
de dwmbro de iW, paginas P$$ V. AdopFao, C ~ a m m f o ,  J w w  e 
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