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N. IH5.-FAZEND.\.-EM 21; DE NOVEMBRO DE t868. 

A venda de terra! devolutas e de outros immGveis pertell
centes á :<fação deve-se Cazer por escrlptura publica. 

Minislerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de la
nciro, em 25 de Novembro de 4868 .• 

O Visconde de Itabornhy, Presidente do Tribunal 
do Thesoqro Nacional, tendo em vista o omcio n.· 47, 
dd 22 de Abril do anno passado, da Thesoural'ia da 
Parahyba, em que consulta se a venda de terras 
devolutas deve ser feita por escriptura publica, nos 
termos do art. H da J.ci de 45 de Setembro de 4855, 
ou se basta um termo de cessão, lavrado no compe
tente Uvro de flancas c contractos, como os dous que 
remeLleu por cópía, um com o dito omeio e outro 
com o de 24 de Março do corrente anno ; e 

r.onsiderando que a Fazenda Nacional figura nos 
contraclos de compra e venda de bens de raiz, como 
qualquer particular, sem privilegio algum, tanto 
assim que as acquisições que fizer estão sujeitas a 
transcripções para poderem valer contra ter<:eiI'Os, 
como prescreve o Regulamento hYPolhecario de 26 
de Abril de 4865, art. 261; 

Consider:lOdo que ~ principi.o iQconcusso, como 
estabeleceu a Resoluçaa Imperial de 26 de Outubro 
de 4867, tomada sobre Consulta das Secções de Fa
zenda e Justiça do Conselho de Estado, que quando 
a lei exige instrumento publico por Tabelliãe:;, corno 
fórma essencial para validade do contracto, sem ella 
() conlraclo não existe em virtude da maxima fórma 
dat esse rei; 

Considerando, finalmente, que a escriptura é hoje 
de substancia da compra e venda, sem.pre qUe esta 
exceder de 2008000, sob pena de nullidade, como 
prescre\'e a Lei de 45 de Setembro de 4855, art. 44 : 
declara ao Sr. Inspector da mesma. Thesouraria 
que nenhum valor juridico tem os termos de cessão 
de immoveis, e portanto de venda de terras devo
lutas, lavrados em livros de Repartições Publicas, 
como os de que tratão os seus supraCltado's omcios, 
os quaes deveráõ ser ratificados por escriptura pu
blica, l>8ra se considerarem as vendas realizadas c 
produzirem os seus etreitos civis. 

Visco/Ide ele !la[,om/l !/. 
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