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TERCEIRO LIVRO'30 

~ejão sempre as bõas razões acima decla
radas, e não as auctoridades daquelles, ou de 
outros semelhantes Doutores da mesma 
Escola, as que hajão de decidir 110 fôro os 
casos oceorrentes; revogando lambem 
nesla parte a mesma Ordenação, que o con
trario determina. 

14. Item: Porque a mesma (lrdenação e 
o mesmo preambulo della, na parle em ·que 
ma)1dou observar os eS/lIlos .da Côl·te, e os 
costumes destes Reinos, se tem tomado 
por outro nocivo rretexto para se frauda
rem as minhas LeIs; cobrindo-se as tran
gressões dellas, ou com as doutrinas espe
culativas e praticas dos ditrerentes Douto
res, que e~reverão sobre os costumes, e es
tylos; ou com certidões vagas extrahidas de 
alguns Auditorios : 

Declaro, que os eitylos da Côrte devem 
ser sómente os que se acharem estabele
cidos, e appl'Ovados pelos sobreditos As
s entos na Casa da Supplicação: e que o 
costume deve ser sómente o que a mesma 
Lei qualifica nas palavras - longamente 
usado, e tal, que por direito se detla.gum·
dar: - cujas palavras mando .. que sejão
sempre entendidas no sentido de correrem 
copulativamente a favor do costume, de que 
se tratar, os trez essenciaes Fequesitos: 
de ser conforme as mesmas bõas razões, que
deixo determinado que constituem o espirito 
de minhas Leis: de não ser a eJlas contrario 
em cousa alguma, e de ser tão antigo, que 
excelia o tempo de cem annos. 

Todos os outros pretensos costumes, nos 
quaes não concorrem copulativamente todos 
estes trez requisitos, reprovo, e declaro 
por cOfl'uptelfas, e abusos: prohibindo 
que se alleguem, ou por elles se julgue, 
debaixo das mesmas penas acima determi
nadas, não obslante todas, e lJ:uaesquer dis
posições, ou opiniões de Doutores, que 
sejào em c·ontrario. 

E reprovando como dolosa a supposição 
notoriamente falsa, de que os Principes 
Soberanos são ou podem ser sempre. infor
mados de tudo o que passa nos fõros con
tenciosos em transgressão das suas Leis, 
para' com esta supposiçao se pretextar a 
outra igualmente errada, que presume 
pelo lapso do tempo o consentimento, e 
approvação, que /lunca se estendem ao que 
se ignora; senito muito mais natural a pre
sumpção, de que os sobreditos PríncIpes 
castigarião antes os transgressores das suas 
Leis, se houvessem sido informados das 
transgressões dellas nos casos occorrentes. 

Pelo que mando: etc. 

Dada no Palacio de Nossa Senhora da 
Ajuda em 18 de Agosto de 1169.-EL-REY 
-com guarda.-Conde de Oeyras. 

DAS ORDENAÇÔES 

LEI DE I!O DE JUNHO DE !774. 

Regulando u. leilões, arremataçlles de beus do)
 
D8posilo Geral, fixandu os regl'ag p:lra as pl'C"
 
fereneias (1).
 

D. José por graça de ~eos. Rey de ,1'01'
tugal, e dos Algarves, d a9,uém, e ti além 
mar, em Africa Senhor de Guiné, e lia Con
quisa, Navegação, Commercio da Elhiopia, 
Arabia, Persia, e da India etc. 

Faço saber aos (!ue esta Carla de Lei virem: 
Que sentlo-me presente em consulla da meza 
do. Dezembargo do Paço: que havendo en 
creado pela minha Lei de I!! de Maio de 
! 751, hum Deposito Publico, em que fiel
mente se guardassem os cabedaes dos meus 
Vassa1l9s aillictos pelos adversos accidentes 
da fortuna .. eslabeleeendo contra as fugas, 
e fallenr.ias dos anteriores tlepositarios li 

mais firme. e infal\iyel segurança, para que 
aos ditos Vassallos se não acculJlulasse a 
outra aillicçào de se yerem (como virão por 
muitas vezes) lésos, e roubados: e que tendo 
acaescentadu com o mesmo saudavel fim as 
outras mais anJ1>las proyiliencias conteúdas 
nos outros Alvarás de 4- de Maio lie 1757 ; 
e do Lo de Dezembro de !767: ainda 
não forãa bastantes aquellas repetidas. pro
videncias para cessarem as queixas con
tra li execução das sobreditas Leis, no que 
perteneia aos Leilões, e arrematações por 
ellas ortl enadas conformando-me com o 
parecer LIa mesma meza. e querendo ar
rancar de huma vez pejas. raizes tudo o que 
pôde ser occasião de fraude .. e dar justos 
motivos de queixas, assim aos Exequentes, 
como aos Executados: Sou servido ordenar 
o seguinle. 
. }. Ordeno: que se ponha na mais inde
fectivel observuncia a Lei de 21 de Maio de 
f75.1. no capo l.0 §§ 1!°3° e 40 ; e o prin,. 
cipio do capo 2. 0 ; propondo-se logo ao De
zembargo ,do Paço, c Senado da Camara 
pessoas para occuparern os lugares dos 
quatro Deputados, na forma que narlita Lei 
se qualificão, para me serem consullados 
pela dita meza, e Senado com os dous De
zembargadores, que hão de servil' de Depu
tados pOI' parte da Côrte, e Cidade, para eu 
e,colher os que me parecerem mais proprios 
para os ditos empregos. 

2· Item: Ordeno: que para occuparem as 
serl'entias dos Officios de EscrÍ\'ães da Côrte 
e Cidade, me sejão logo propostos trez sujei
tos de conhecida verdade, inteiresa; a saber: 
Pera Meza do Dezembargo do Paco, por 
parte da Côrte: e pelo Senado da tamara, 
por parte da Cidade; parll eu mandar passar 
os primeiros provimentos por tempo de hum 
anno aos que me parecerem mais aptos para 
eslas serventias, as quaes não poderão ser 
reformadas pela dita meza, e Senado, sem 
precederem novas, e exactas informações 

(I) Vide Ord. do liv. 3 1.86. 

s"Obre O 'proced itnel 
e passando a suspen 
que elles não corre! 
delles se fez; e a 
sobredila fôrma. 

3. /tem: Dando n 
que na conformida 
se fazem na Praça I 

deno em pruneiro 
possào fazer senão 
até o fim de Abi'i1, 
larde alê as cineo; 
verão, desde as tre 
menle. 

4. Item: Ordeno 
an tes dos ditos Lei! 
blicos aflixados na I 
Deposito Geral, em 
)lri rnei 1'0, em que < 
Praça, com ~specif 
eonfrontac·ões delle 
os dias da"Lei, e do 
semprtl successivos 
melterem a pregão 
ou dias santos: r.o 
lios referidos casos 
das arrematacões e: 
ma : de perdlrnent< 
dade para serrirell 
de cadêa contra os 
ou perrnillirem o CI 

5. UP.'TIl: Porque· 
Justiça, que n3ll ar' 
devedores á minh: 
sempre avaliação I 
que o mesmo se não 
á instancia de créd 
toleravel prejuizo 
mos devedores exe 
liesla diversa rralil 
que se t~m feIto n 
r-ap. 177 das Ordet 

(I) Vide Almeida e S 
O) Eis o que di.põe ( 

cu: 
Da	 marteira, em qau " 

fiador.. p~r~ El-R" 
~. diligemifll q... li f. 
• Item, quando acoote 

se mandem metter em 
AlmouriCe, ou Recehec 
maneira contftúda DOI C 
ditos bens Dão quizereDl 
ou outrao oemelhautaB 
tempos dos pregões cc 
mandam.. que OI tua I 
ditos devedores para N, 
que valerem, e.e asse 
nossos Proprio., que Df: 

estarÁ; DO qual li~ro 11 

a divida, e quontia po.. 
tações deUes com quem 
hum, e serio 00 ditoB b 
lugares, onde estinrea 
fiares, e de bom jubo, 4 

com os quae& os .lalil 
atreição, aeudo certoo 
acbando·se que por algl 
quantia do que valião, 
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sübre o ·procedimento daquellés Ol11ciaes; 
e passando a suspendelos, logo que souberem 
qu~ elles nào correspondem á confiança, que 
delles se fez,. e a c·onsuHar-me outros na 
sobredita fôrma, 

3. Item: Dando novo methodo aos Leilões, 
que na conformidade das minhas Reaes Leis 
se fazem na Praça do Deposito Geral: or
deno em prnneiro lugar, que ciles se não 
possào fazer senâo nos JIlezes de Novembro 
até o fim de Abril, desde as duas Iloras da 
tarde até as cinl:o; e nos' outros lIlezes do 
verão, desde as trez até ás seis impetriyel
mente. 

4. Item: Ordeno em segundo lugar: que 
antes dos ditos Leilões precedáo Edilaes pú
blicos aflixados na porta principal do mesmo 
Deposito Geral, em que se manifeste o·dia 
}lrirneiro, em que os bens se hão de pôr em 
Praça, com ~s}lecificação das qualidades, e 
eonfrontacões delles, que andarão na pl'aca 
os dias da·Lei, e do estylo ,. e CJue estes ser50 
sempre succeSS1VOS ao primeiro, em que se 
mellerem a pregào, nao sendo domingos, 
ou dias santos: eom a pena, em qualquer 
dos referidos casos, de insallavel nullidade 
das arrematacões executadas em olltra fôr
ma: de perdimento dos Ofíicios, e inhabili
dade para servirem outros,. e de seis mezes 
de cadêa contra os Ofíiciaes, que obrarem, 
ou permittirem o contrario (1.). 

;;. Itml: })orque nào soffre a IJoa razão da 
Justiça, que nas arrematações tios bens dos 
devedores á minha Real Fazenda preceda 
sempre avaliaçào do justo valor deUes,. e 
que o mesmo se nào observe nas que se faze m 
á instancia de crédores particulares com in
toleravel prejuizo deHes, e ainda dos mes
mos devedores executados, tendo resultado 
desta diversa pratica as desordens, e abusos, 
que se tf'm feito notorios: Ordeno. que o 
capo 177 das Ordenações da Fa:enda (2) se 

(I) Vide Almeida e Souza - Ezecuç. pago 332 e no. 
(i) Eis o que dispõe o Legislador neste capitulo: 

CA.PITULO i11. 

Da maneira, em que se tomarão t)J bens 40s Rendeiros J e 
fiadore, para El-Rey, quando nelles não lançarem, e 
as diligencicu qúe le farão ante" de se tomarem. 

Item, quando acontecer que os taes bens, e fazendas 
se mandem metter em pregão. e se achar que o tal 
AJmolarífe, ou Recebedor fez todas as dHigellcias na. 
maneira cont~úda nos Capitulos 8tráz escriptos. e nos 
ditos bens não quizerem lançar por algumas affeícções, 
ou outras semelhantes causas: depois de serem os 
tempos dos pregões corridos, e passados, em tal caso 
mandamos que 08 tRes bens, e (azendas se tomem aos 
ditos devedores para Nós em menos a terça parte do 
que valerem, e se 8s8t:'ntem nO U\'ro do tombo dos 
nossos Proprios, que n08 contos da Comarca sempre 
estará; no q.ual livro se hrá declaração cujos forão, e 
a divida, e qUllntia porque se tomarão e as confron
tações delles com quem partem, e a qualidade de cada 
hum, e serão os ditos bens avaliados pelos Juizes dos 
lugares, onde estiverem, com alguns homcm, abona
dores, e de bom juizo. que elles para isso escolherão: 
com os quaes os avaliarão verdadeiramente, e sem 
affeição, sendo certos que não o fazendo assim, e 
achando-se que por alguma via Os a"aliarào em maior 
quantia do que valião, se haverá por elles, e SUds fa· 

observe geral, e .ill\"iolar.~llllelltp., qua'llto i.t 
necessidade das avaliações, em todas as arn' 
mataç.ões, que se fizerem 11 instancia dos 
Credores: e que as mesmas aVl!liações se 
faç:lo indispensavelmente públicas na l'raç.a, 
antes de se dar principio aos pregões (1). 

G.. Item: Ordeno, que	 na l'raç.a se lJào 
aduullào lanços de pessôas desconhecidas, 
senao for ou trazelldo cOlllsigo, ou dando 
na Praça outras de que haja conhecimento, 
qne com ellas assignem os ditos lanços; ou 
mostrando Procurações legitimas t1e pessôas 
de cujo estahelecimento, e idoneidade haja 
cabal noticia. 

7. Item: Ordeno, que ainda t1epois de 
andarem em l'raca os mo,'eis, e fazendas 
os dias da Lei, e -do pstylo, se não POSS10 
arrematar, em quanto os lan.1adores nào 
chegarem aos preços das avaliações, ou a: 
outros maiores (2). 

8· Item: Ordeno, que para avaliadores 
dos móveis escolherá o Senado da Camara 
em cada hum anno das pessoas mais praticas. 
peritas, e intelligentes nos Oflicios, ou ar
tificios, a que os moveis pertencerem, as 
de maior verdade; e mais bem estabelecida 
reputação, ás quaes passa.rá Provisões de 
A,'aliadores pri vati ros. debaixo da pena 
de nullidade das avaliações feitas por ou
tros, que nào seJão os nomeadJs, e appro
vados pelo mesmo Senado. 

!lo I tem: Ordeno: que os moveis, que 
c?m o liSO, e com os transportes se dele· 
noráo, e se arruin 10, sejão avaliados, de

zendas toda a perda, quP. uh:!o!o rt~ccbelllos e lhe mao· 
daremos ~ar aq~ella peua de justita, que nos parecer. 
porque sep. castigo a eJle!l, e exemplo a todos; os quaes 
bens se tomarão assim aos daos Rendeiros, fiadores, e 
aboDa~.?l'es ~~sla maneira; r. por doze-.mil róie. que 
nos SCJllO de\'ldo~, !:e tomarão bens que seJão a"aliados 
ell;l d~~ei3 mil réis; f. doze mil réis de diYicta, e quatro 
mil reJs, qu~ monta 110 terço de lia : e assim se farã 
soldo a lina do mais. e do menos c tanto que assim 
forem 3\'aliad03, antcs que sp a~!scntem no hl'ro ,dI. 
ton.ho, o tal Alrnoxarife, ou Recebedor o fará saber a 
no:)sa Fazenda, )lara o ~abcrmos, e sobre isso mandar
mos o que hou ,-erlnOS por no~so :!'erviço: 80S qua~s 
Almoxarifes, e RCl'euedores, quaudo lhes fõr tomada 
sua conta, não será levac.lo em despezas o que nos assim 
rôr de,,"ido pela avaliação Lios dito!! bens, salvo mos: 
trando como tizerão 10das as diligencias sobreditas, e 
que os ditos bens são assentados nlJS liYCQS dos Proprios 
como dito he. 

I E quando tal caso acontecer, queremos, e nos pr8l 
qu~ enlquanlo Os ditos bens forem em poder de nos~o::lo 
Officiaes, se aquelles, cujos farão, os quizerem haver. 
o possão fazer, pagl.lndo J~go aos ditos nossos Orficiacs 
aquclle preço, em que os Nós houveremos: oqual preto 
tanlo que o pagareOl, lhes sejão logo os ditos bens 
entregues: c isto lh~ outorgamos assim, 86 elles vierem 
pa,gar do dia que os ditos bens para Nós-forem tomado~ 
ate dous mezes: c se por ventura 08 ditos bens já não 
forem em poder dos ditos nossos Ofliciaes, por sereol 
por Nó. dado. a outreOl que esteja em posse dellei. ou 
no principi~ farão arrematados a alguma pessoa, qu:e 
os em prega0 comprusem, em tal caso queremos que 
esse, que os assim por ~08S3 doação hou,,-et, ou em 
pregão .comrrou, ~ão seja obrigado aos restituir, nem 
tornar aquelles, cUJos os ditos ben!\ farão nem a seus 
herdeiros em caso algum. • ' 

(1) Vide Almeida e Souza- Ez<cuç. pago 295, 332, e 
3·n. e Diss. pog. 269. . 

(2) Vide Almeida e	 Souza-Ez<cuç. pago 340.
 

OIlD. J(J.l
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pois lle se acharem recolhidos nos arma
zens do Deposito Publico, no ultimo estado, 
em que se acharem ao tempo, em que se 
mellerem a pregão; e que os preços destas 
avaliações sejào os que regulem na Praça 
as ~rrematações, que dos mesmos moveis 
se bzerem. 

lU. l/.em: Ordeno: que se os moveis 
forem daquelJes, que tem valor intrinseco, 
certo, e permanente, como sào peças de 
ouro, prata, diamantes, ou outras peças de 
estimação conhecida, sejao avaliadas pelos 
Contrastes. e Ensaiadores que tiver appro
vado o Senado; h'l"endo respeito nas ava
liaç~es fi metade dos feitios das peças, que 
os tIverem. 

11. Item: Ordeno: que as avaliações dos 
predios rusticos se fação na fórma do meu 
Alvará de i4 de Outubro de 1773 (i); esco
lhendo para ellas o mesmo Senado da Ca
lIIara doze Fazendeiros de honpa. vel·dade. 
e sã consciencia, a quem passe Provisàes 
por hum anno sómente de Avaliadores pri
vativos da cidade, e cinco leguas ao redor 
della; e outros tantos para as avaliações 
dos predios urbanos, com distincção dos 
respectivos omcios necessarios para a 
construccào delles; precedendo para a 
escolha de huns. e outros as informacôes 
mais exactas, e rig-orosas. E nào podet:a o 
llIesmo Senado reformar as ditas Pro\'Ísôes, 
sem novamente se informar do procedi
mento, que houverem tido aquelles Ava
liadores no tempo das primeiras (~). 

12. I/em: Porque tem mostrado a expe

li) Eis a integra do arl. 10 desle Alvará: 

• PIlo. que pertence 4' oI14lictç611. 

• 1.0 Mando. que o .rbitrio do. Lou..dos sejá pra
dsamente regulado, e adotricto: 

• Nas terras de La'fllura, que não andarem arrenda· 
das. ao numero de alqueires, que In'arem de sernes· 
dura, regulado pelo preço ClJmmum, pelo qnal nal 
respectil'as terras se costuma Blaliar cada alqueire, ou 
mOIO de .emeadora, oeguodo •• qualidade. dos difTe
reotea terrenos, em que forem situados; ou o maior, ou 
roenor fnodo delle. : 

.. Nos Ca.saes, pelo cumulo de ",inte annos tia! ren,ias, 
em que costumarem andar j constituindo este' o preço 
do·capilal de cada hum delle., sem a menor alteração: 

• Nas Quintas de vinhas, e ar1'oredos se praticará 
"O mesmo, andando arrendadas; e fabricando-s8 por 
conla de .eus dooo.; pela computação dos fruelos, que 
produzirão nOI l'inte annol' proximos precedentes. de
(luúado-se oempre a terça parte, que n~ làbrico della. 
se Coolu8\& gastar: 

It Nos Olivaes, e Montadu8 se praticara Q mesmo em 
cada hum dos dODS cssos acima referidos. 

• E eata fórma de avaliação oe oão poderá allerar. 
nem exceder pelos Louvados a respeito de nenhuma 
das -l)artes interessadas j debaixo da pena lie pagarem 
pelos 8e08. bens o dobro dos excessos. ou dimmuições, 
que arbitrarem com fraude da Lei, como tem 8UC
cedido outras vezes; fazendo-se IS liquidações para 
este elfeito por ootro. Louvado. peritos. c li,.re. de 
suborno; e applicando-se a. metade do seu produeto 
eo. bene6cio da parle I~za: e a outra ametade pua a. 
despezas do Concelho das respectivas terras, oade estes 
casos. l'ueceuerem. It 

. (~) Vide Almeida c Souza - Ez.cuç. pago 2'l~, Dor. 
E.plo•. lo. 1 pag.396, Sego Lin. to. 3 pago r.~8, to. 2 
pago 364, Nol4I ti JI,"" lo. i pag.27, I·asci<:. to. i 
1'3g. 46, e Avo/. p~g. 9,10,.33 e 59. 

rieneia por factos da mais incontestavel 
certeza a facilidade, com que se deixarilO 
corromper alguns Avaliadores a favor das 
partes, que tem interesse em que as avalia
ções se façào por mais, ou por menos, de 
que tem re.ultado intoleraveis prejuizos. e 
publicos escandalos (i) : 

Mando, que o 1'tlinistro mais moderno do 
Senado inquira no fim de cada hum anno 
devassamente do procedimento. que neHe 
tiverão todos os sobreditos Avaliadores; e 
constando por provas legaes que elles não 
cumprirão com verdade, e inteireza as suas 
obrigações, o mesrno Minislro os pronun
ciará, e mandara prender; e sendo Relat~r 
da devassa em pleno Senado, serão caslt
gados com as penas de seis mezes de Cadeia, 
e de seis annos de degredo para Angola; 
além da outra já declarada no referido meu 
Alvara de 14, de Outubro dt! i773. Nas mes
mas penas incorrerào os corruptores, de que 
constar pela dita Devassa, com a mesma 
legalidade. 

13. Item: Porque a experiencia tem mos
trado, que se faz indispensavel nova fórma 
de assistencia, e presidencia naquel!es Lei
lões: Ordeno, que vão assistir, e presidir 
nelles às semanas, e cada hum na sua, os 
Ministros Criminaes dos Bairros: por huma 
ordem, e distribuição, que ha de estabele
cer-lhes o Cardeal Regedor das Justiças; 
permitlindo, que nos casos das occupações, 
e impedimentos daquelles a que tocarem as 
Presldencias, possào huns supprir a fa\la 
dos outros, C'lmo entre si ajustarem, com 
tanto que nunca falte a assistencia; e 
presidencia de hum delles: Declarando.
como declaro. nuHas, e de nellhum efTeito 
as arrematações, que sem eUa se fizerem; e 
a elles Ministros resJ;lonsa,·eis com o perdi
mento dos seus Offir,lOs, e inllabilidade para 
servirem outros pela falta da mais exacla 
observancia desta, e das mais Providencias 
acima, e abaixo ordenadas 

u. Item: Porque com este novo methodo 
cessa a delerminação do dj:to Alvará de f} 
de Maio de i757, na parte~ em que fui ser
vido crear mais dous Deputados do Corpo 
do Commercio, em attençào ao trabalho da 
assistencia nos Leilões: Mand'o, que da data 
desta em diante fique abo~da, e extincta 
aquella creacào; subrogallllo em lugar dos 
dous Depntádos extinctos os referidos Mi
nistros Criminaes. Os quaes entrarão na 
distribuicào dos emolumentos lIeterminada 
no capo 60 da referida minha Lei de ~i de 
Maio de i 75i; di vidindo-se em oito partes 
igllaes, applicadas, a sabel;: seis na fórma 
orden.ada na dita Lei, e as duas que restão, 
rateadas em cada hum dos quartelS do anno 
pelos Ministros. que nelles assistirem (~). 

(I) \'i~e ,\ lllleida e :;Ou," - E%ecuc. p.g.. 29~ e 318. 
(2j Vid~ T. de Freitas-Conlol. arl. 127; ~ola (I.). 

15. Item: Porqui 
sobre a cobranca i1e! 
entrado a Junta de 
pretenção de levar I 
tarios o emolument. 
flue lhe der.laroll o c; 
minha Lei de ~i de 
do-se alterada nesta 
(Ie 9 de Agosto de f 
denei, que aquelle ' 
gratuito; sem que 
nem a posterioridade 
as novas, e providel 
estabelecido, para 
pretencào tão estran: 
ponha' na mais im 
sobredito mell Alva 
1759, no § 10, sei 
achava disposto na J 
declarada nesta parti 
. 16. Item: Pelo ql 

mando, que findos 
tylo, havendo lanço 
d:l avaliação, ou e: 
presid ir na praça, SI 
se tem prompto o 
tendo-o, ordenará a 
o. ramo, e ao Escr 
termo da arremata 
fará entrar o preço 
posito com a precisa 
devedor, a qlle perlt 

Não tendo' o Lanç: 
do lanco, d:trá ahi m 
o abone por tret dia 
Ministro .Presidente 
sua ordem; e não I 

entrega do preço, p< 
17. Item: Ordeno; 

bens da terceira espE 
exigiveis, nunca pO! 
nào pela sua liquid 
tancia. Poderão po 
nuar a Ma pratica d 
por real, qué lhes 
ceira f:specie de ben 

18. Item: Ordeno 
a lindar os dias ·dos 

(I) Vide Almeida e SOl 
(~) Ei. a iotegra do • 

de 1759 : 
• Atlendendo ao mnil< 

pital dós meu. ReittOl oi. 
a commodidade de terem 
ainda nas meemas re.idet 
do tO de Novembro do a 
postas) bom Erario, 00 
possão guardar OI seu e& 

.. E bavendo respeita, I 
oouraria. do. bani dela.t 
••11Irio. della•• fnor do 
dito Deposilo Publico, pa 
minhas reaes Qrdeol; e 
mesmo Depoaito com mai 

(31 Vide Almeida e S< 
313,347. e 3~~, Pro<. E. 

l~) Vide Almcida e Suo 
Falei,. lo. i pag. 299 e, 
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15. Item: PorlJue sou informado, que 
sobre a cobran.~a destes emolumentos tem 
entrado a Junta do Deposito Publico na 
pretenção de levar pelos depositos volun
tarios o emolumento do meio por cento, 
que lhe der.larou o capo 50 ~ ~o da sobredita 
minha Lei de U de Maio de i751, achan
do-se alterada nesta parle pelo meu Alvará 
de 9 de Agosto de i 759, § to, em que or
denei, que aqllelle deposito fosse sempre 
gratuito; sem que tenhã'1 sido bastantes, 
nem a posterioridade do referido Alvará,nem 
as novas, e providentes razões, em que foi 
estabelecido, para fazerem cessar huma 
pretenção tão estranha (i): Ordeno, que se 
ponha na mais invariavel observancia o 
sobredito meu Alvará de 9 de Agosto de 
1759, no § 10, sem embargo do que se 
achava disposto na referida Lei alterada, e 
declarada nesta parte pelo dito Alvará (2). 
. 16. Item: Pelo que respeita aos Leilões, 

mando, que findos os dias da Lei, e do es
tylo, havendo lanço, que chegue ao preço 
da avaliação, ou exceda, o Mmistro que 
presidir na praça, se informe do Lançador 
se tem promplo o preço ~o seu lanço; e 
tendo-o, ordenará ao Porteiro lhe entregue 
o ramo, e ao Escrivão, que lhe lavre o 
termo da arrematacã'l. I mmedialamente 
fará entrar o preço 'della no cofre do De
posito com a precisa distincção e clareza do 
devedor, a que pertence. 

Não tendo o Lançador prompta a quantia 
do lanço, dará ahi mesmo pessoa capaz, que 
o abone Jlor trez dias; e não satisfazendo, o 
MinislroPresidenle o mandará prender á 
sua ordem; e não será solto sem elTecti va 
entrega do preço, porque arrematou (3\. 

17. Item: Ordeno; lJ.ue pondo-se em praça 
bens da terceira especlC, qlIaes sào ~3 accões 
exigiveis, nunca possào ser arrematadas, se 
nào pela sua liquida, e verdadeira impor
tancia. Poderão porém os Crédores conti
nuar a hõa pratica das arrematações de rea.l 
por real, que lhes deixo salvas nesta ter
ceira especie de bens ('~). 

18. Item: Ordeno: que estando proximos 
a findar os dias ·dos pregões, e não havendo 

(I) Vide Almeida e Souza-Proc. Eucul. pago UI. 
(~) Eis a integra do § 10 do Alvará de II de Agosto 

de 1759 : 
11 Attendendo ao muito, q1lo importll; qae na Ca

pital dos meu. Reirtos não se ralte aos habitantes deUa 
a commodidade de terem (nas occa~iües de jornadas, e 
ainda nas mesmas residencias, que depois do terremoto 
do 10 de Novembro do anno de 1755 "carão tão el
po,ta.) hum Erario, no qual sem razerem despelas 
I,ossão guardar OS seus cabedaescom toda a segurança: 

.' E bavendo re.peito, aque pela união das duas The· 
sourarias dos ben. defuntos. e ausentes, Bccreacem 08 
salarios deUas R favor dos emolumentos, e despe.as do 
dito Deposilo Publico, pala .e dividirem na rórma das 
minhas reaes ordens; e que fica assim a Junta do 
mesmo Deposito com mais esta utilidade: 

(3) Vide Almeida e Soula-Ez8Cuç. pago 18·\, 3H, 
3\.3, 347. ~ 3~~. Proc. Ezullt. pago t~ e 69. 

rI) Vide Almeida e Souza - Ez<cuç. prg. 313 c 3!~, 
Faseic. to. I pago 299 e 356, e Aval. pago 3~. 

quem lanr;e o preço das avaliações, ou outro 
maior; o Ministro que presidir, faça noti
fica-r o Devedor, a quem perlencem os bens; 
para que nos dias, que restão, dê a elles 
Lançador, querendo; e findos os. dias, sem 
dar quem chegue os bens ao seu Juslo valor 
o mesmo Ministro ordenará ao Escrivão 
passe logo certidão, em que especificamenle 
declare, pelo que respeita aos bens arrema
tados, qlte andando em praça os dias da 
Lei, e do cstylo, os bens moveis, immoveis, 
Ol~ acções em qne /te exequente N. e execu
tado N. forão at'aliados em ... e a1Temá

. fados cm . .. c as ar.cões na su<J vel'dadeira 
impo·rla.ncia. .. qnc· ficão no Cofre do Depo
sito, para se elltrcgare.m por precatorio a 
qnem legitimamente perte.ncerem. 

E 'pelo que respeita aos que não forão 
arrematados, outra certidào, em que declare 
com a mesma especificação, que andando 
em praça pelos dias da Lei, e do estylo os 
bens moveis, immoveis, 011 acções, em que 
/te exeliuente N. e executado N. depois de 
sere·m Iwa.liados na. qlt(mtút de . .. não che
garão na praça os moveis, ou immoveis ao 
preço das SItas aVJll-iações, neln as acções á 
S/la verdadeim q/wp,tia de . . , 

As quaes cerlldões, depois de ver o Mi
nistro Presidente que estão em tudo cohe
rentes, as remetterá immediatamente ao 
J IÜZ da Execuç:io fechadas em carla do ser
viço. O qual Juiz ordeuaJ'á logo ao seu Es
crivão as ajunte aos autos 'da Execução, e 
os faça conclusos; e dahi por diante proce
derá na fórrna, e maneira seguinle li). 

19.' O Juiz da _Execuç;to, vendo pelos 
autos que o preço dos bens arremaladJs, 
conslallte (Ia eerlidào a elles junta, basta 
para inteiro pagamento do Crédol' exequen
te, julgará por sua sentença a execução por 
extmcta; mandando que o exequente re
queira Precatorio para haver do Deposito 
Publico o producto dos bens arrematados. 

Achando que elle Hão basta, mandará 
proseguir a e~ecução só pelo resto (2), tendo 
o.devedor malsbens de alguma das trez espe
Cles, por onde possa havei-o. Porém não os 
lendo, nem os mostrando o Crédor cxequen
te, ou que o execuLado os occulta .com dolo, 
ou ~ahcia,. mandará .nos autos, que se nào 
proslga mais na execução (3), 

20. Item. Porque no outro caso de nào 
ter havido na praça quem subisse os bens 
ao~ preços das avaliações, he mais util aos 
Crédores e Devedores; mais coherente ás 
regras da rasão, e da Justiça que elles '&e 

(I) Vid~ Almeida c Souza - Ezecuç. pago 102, 382 .. 
407, e Sego Li•. to. I pago 8~ e ~63. 

(~) Vide.Ord. do liv, 3 t, K6'§ !3. 
Consulte-se os Ais. de 19 rte Maio, 11 de Setembro, 

" 12 de Dezembro de 16~3 prohibindo fazer·,e penhora 
nas esmolas dadas pelo Rer, <alvo havendo declaração 
em contrario, e o AI. de!9 de Maio de 16~G sobre a. 
penhoras reitas aos soldados. 

(3) Vide Almeida e Soula-Ii'~.cuf. jlag.·116 e 185, e 
I'TOC. E~.cul. p.g. 12. . 
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alljudirluem aos mesmos Credores cxcquen
tes com alguma commo<li~lade, rJlle com
pense a coacção, que se lhos faz na compra 
<lelles; depois de obsernda toda aquella 
proporção, que pellem a qualidade, estado, 
c natul'CZ:l dos bens: Ol'deno, em quanto 
aos moveis o segu inte (l). 

21. Se os moveis forem daqueIJes, que 
I'.(lm o uso se -deteriorào, e arruin:io : mando 
rlue o Juiz da execuçào os adjudique ao 
exequente, com -o abatimento da quarta 
parle menos da a*<iliação que tiverem,·tendo 
sido feita na fúrma, flue deixo ordenado no 
~ 90 desla Lei (2). 

22. Item: ~lando, que se os moveis li ve
rem valor intrinseco, cerlo e permanente, 
I;omo são peças de ouro,. prata. diaman.tes, 
ou outra~ pedras de estllnaç:'io conheCllla, 
sendo .avaliados na fórma que tenho orde
nado no § 10, se adjudiquem pelo seu ~alor 
intrinseco, sem carga alguma de feitIOS. 
Sendo porém peças que os não tenha?, ou 
se achem guarnecidas de pedras precIOsas, 
se adjudiquem pela quantia das avaliações 
com o abatimento de dez por cento .do.seu 
justo valor; e. sendo bast~ntes as adjudlca
c;ões dos móveis nas referIdas quantias para 
-inteiro pagamento do Credor; julgaril o 
Juiza execul;ão extincta: sendo porém ne
cessario passar aos immoveis observará o 
seguinte (3). 

'.]3. Ordeno, que nos casos de se achar 
que os bens immo-veis pelas s.n~s avaliaçóes 
chegão para pagamento da divida, e no de 
não trr outros alguns o Devedor executado, 
se adjudiquem em pagamento· ao Crédol' 
exequente na mesm.a quantia, em fJue forem 
avaliados, sem abatImento algum; hayenllo 
o Juiz da execucào a divida por extincta. 
'Se porém o exeéutado til'er mais bens, se 
alljlldicarào afJllelles ao exequente pOI' me
1105 a quinta parte 110 justo valor delles; e 
podera haver o resto -pelos outros bens n.a 
l1a I:oncorrente quantIa, sem mais abatl
n:ento (i). 

~4. ltem:Ordcno, que se os bens valerem 
() dohro, tresdobro, OIL mais aind~ ~o qne 
a divida; 1:0010 por exemplo, se a dl~lda fôr 
de cinco e os bens valerem dez, qUInze 0U 

aind,l m~is; o Juiz da execução mandará 
al'aliar os annuaes rendimentos dos ditos 
bens pelos respectivos Avaliadores, que o 
Senado da Camara tive.r appr~vado, .,epor
huma scntelll;a os adjudicara ao Credor 
I elos annos, ·que. hastar~m para o inteir? 
1a"amento da dl\lda; e lindos elles, enlrara 
o Senhor dos ditos bens pela mesma sen

(I) Viole Almeida e Souza - Pror.. Execut. pago 3-i, 
Di". pago I \ I, e A'f. S"",. to. 2 par. 210. 

(2) Vide Almeida e So'ua - Execu.;. pago 310 e 361, 
Di... pago I1I e Aef. Su.... lo 2 pago 21U. 

(3) Vide Almeida e Souza - Execuç. pago 126,3lO, 
e 361. 

(I) Vide Almeida e Souza-.4:ç. Sumo lo. I pago 5, e 
to.2 pag. ~11, EucllÇ. pago !lI; e310, e Diu. pago 111. 

tenca. lia posse, e frllicão dos sens rendi
mentos. Tendó allverl(do o mesmo Juiz da 
exccue:lo, que depois lIe ter precedido 
aquella elTectil'a adjudical;ão, fica imputavel 
na divida do Credor o que deixar de cobrar 
por sua culpa, omissão, ou negligencia íi). 

25. Item: Que para o referirlo se obse~var 
impreteril'elmenle, sejão sempre segUidas 
as doutrinas, que nestes termos -sustentão 
esta fúrma de r,agamenlo; e .reprovadas, e 
proscritas do Fôro as contrarias, 1ue amda 
nos mesmos termos nào solTrem que o paga
mento se faça por. partes, para que mais 
por ellas não possa Julgar-se (2). 

26. Item. Ordeno, que se os bens vale
rem ate huma quinta parte mais do que- a 
dil-ida, como por exemplo, se. a divida fór 
de doze, e os bens valerem qumze; o J llIZ 
da exeeucão os adjudique ao Credor exe
quente, sém obrigação de repôr o excesso, 
havendo a execução por finda (3). 

27. Item: Succedendo não bastarem as 
duas especies de bens acima l'eferi(las par,\ 
pagaOleulo das dividas; on não te~do o de
vedor óutras mais qne os da terceira, quaes 
são as aceões activas, sendo exigi\'eis, seo 
({ue tive.r"~ellas fôr eorrespondente á quan
tIa da diVida, por que se execu.~: 9r<leno, 
que o Juiz da execucao a~ adjudlqu.e na 
sua liquida e verdadeira Importancla an 
Crédor exequenle; e haverá com ellas a 
execução por extincta ('I). . 

28. Item: Ordeno, que se o que h"er o 
Devedor em acções excede a importancia da 
divida, sll!)lldjudiquem na sua mesma quan
tia afJuellas sómente que bastarem para o 
pretendido pagamento; abatend~-se só !1el~e 
as despezas da execução, depOIS de liqUI
dadas nos autos pelo Contador do JUIZO. 
E poderá o Credor haver eslas despezas 
assim liquidadas, e conta~as pelas acções 
na sua concorrente qnanha (5). 

2G. Item: Mando, que se o Credor tiver 
arrematado as accões -"eal por real, como 
lhe fica permiltido no § 17 desta Lei, im
pute o Juiz da execuçào no pagamento, nao 
só o que legalmente constar que elle cohrou, 
mas tambem tudo quanto deixou de cobrar 
por sua omissão, ou negligenl:ia (6:. 

30. Item: Porque he necesstlrio eslabe
lecer certas regras, e prineipios para a de
cisào das pr~ferendas no ~oncurso, ou lab~
rintho dos Credores (7); hral-as da obscuri
dade, e confuzão, com que ainda se tratão no 

(I) Vide Alo,"i,Ja e Sol1za- Execuç. pago 32-1, 353 e 
36:J, Di!!. pago 1t, e Ace. Sum. lo. 2 pago 21~. 

(-l) Vide Almeilla e Souza-Exetuf· pago 353 e 363. 
(3) Vide AImeida c Souza-V pago I t t. 
li) Vi.le Almeida e Souza- Eu ". pago 108,.313 A 

3-1~. Di... pago fi I, Fasác. lo. I pago 6t2, Not.... 
M,I/n tn, 3 pago 5, e 040.1. pago -32.

(5) Vi.le Almeida c Souza-Exec.". pago 36:', e /Volas 
<i Mello to 'J pago 5. . 

(6) Vi.le Almeida e Souza - F.mc. to. I rag. 299, e 
,Vota, li Mello to. :1 pago 8. 

(1) Vi,le Almei,la--e Sou,a-lincu". paI;. -109. 

Foro; e iixar sobn 
ampliamlo a minha 
de 1761, lil. 30 § I: 
men te às execucõ 
ordeno se observá I 

:ll. Estabeleço, c( 
siva no concurso d: 
dade das hypolhec: 
tacitas, 0\1 espeClae 
escriptu ras publiCa! 
Cl'edores, aiuda tel 
tarem todos com h 
I'irão os que forào 
escripturas dellas : 
forem especiaes, e 
'irá cada hum dos I 
bem, que lhe forão 
eados, ou dados el 
t.hecas especiae< forl 
,los mesmos bens, 
ti ver por si a priori 

32. No concurso' 
riol' com a especial 
De vedor não basta 
teriormente adquil 
dos Credores, prefl 
na hypotheca geral 

No eoncurso pOl'I 
anterior com a gel 
ouado em primeiro 
men te hypothecado 
Oleiro na hypothe, 
della, havendo-o, I 

adquiridos depois, 
theca geral, pela.p' 
Não havendo outro 
especialmente hypo 
se prefira sempre 
especial, e qUê só n 
traI' os dashypothe 
darle das snas datas 

33. Item: Por e1 

(I) Ei. o que di.põe" 
li Attendendo n8 mes 

tem r{;:mltado á arreca( 
f:'lncurso, ou labyrinth( 
da. preferencia. fonda, 
~ue a. tem gradoado p 
(~om 08 graves inconYeD 
mostrado; e de que me 
me.: ~[.ndo quo da pu 
não possão mais grada'lI 
,Iatle Itas penhoras, nem 
particlIlarea : 

, r. que ainda enlre e 
firâo n. ~ue tiverem hYI 
provada. por e.criptora 
~orle j t;'em \lor outra D1J 
tlla .eJa: 

• E que a re.peilo da 
ec.la na fôrma abano de 

(2) Vide moi. adiante 
lembro d. t 86~. qne rer. 
ria, e o D. n. 482-de t4 
beleceodo o regiatro dar 

(3) Vide AImeida e So
e Sego Liq. lo. I pag, 11! 
art., 1268, UH, lin a' 

(I.) Vide Almeida e Sol 
Freita.-Consol. arl. tt1· 
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FOro; e lixar sobre ellas a Jurisprudencia ; 
ampliando a minha Lei de 22 de Dezembro 
de i76i, tiL 3° § 13, pelo que respeita só
mente ás execuçõe, Jos particulares (i); 
ordeno se observe o seguinte (2). 

31. Estabeleço, corno primeira regra deci
siva no concurso Jas preferencias, a priori
daJe das hypothecas, ou ellas sejào geraes, 
taci tas, ou especlaes sendo conll·ahidas por 
escripturas publicas; em fórma, (lue se os 
Credores, ainJa tendo Fiadores, se habili
tarem todos com hypothecas geraes, prefe
rirão os que forào primeiro nas datas das 
escripturas dellas; se toJas as hypothecas 
forem espcciaes, e em diversos bens, prefe
'irá cada hum dos CreJores nos respectivos 
bens, que lhe forào especialmente hypothe· 
cados, ou dados em penhor: se as hypo
thecas especiae- forem contrahidasa respeito 
dos mesmos bens, preferirá o Credor, 9:ue 
tiver por si a prioridade da hypotheca (3). 

32. No concurso da hypotheca geral ante
rior com a especial posterior; se os bens do 
Deredor nào bastarem, entrando os pos
teriormente adquiridos, para pagamento 
dos Credores, [l1·eferirá o que foi primeiro 
na hypotheca geral. 

No concurso porém da hypotheca especial 
anterior com a geral posterior, será gra
rlllado em primeiro lugar nos bens espedal
mente hypothecados o Credor, que foi pri
meiro na. hypotheca especial; e no resto 
della, havendo-o, e nos mais bens, ainda 
adquiridos depois, preferirão os da hypo
theca. geral, pela·prlOridade das suas datas. 
Não havendo outros bens, que não sejão os 
especialmente hypothecados; Ordeno, que 
se prefira sempre o Credor de hypothe'ca 
especiat. e que só no resto della possão en
trar os dasbypothecas geraes, pela priori
dade das suas datas. 

33. Item: Por evitar as duvidas, que se 

(I) Eis o que ~ispõe esse paragrapho: 
" Altenl!enll0 na mesma fôrma aos embaraçO!l, que 

tem f(;~mlfado á arrecadação da minha Falenrla do 
(~')neurso, ou lahyrinlho dos erc(iores particulares, e 
dRs preferencias rondarfas na Ordenação do Reino, 
~ue as tem graduado pela prioridade ~as penhoras; 
(~om os graves inconvenientes, que a cxperieocia tem 
mostrado; e de que me tem ~illo presentes os grava
mes: Mando que da publicação desta em diante se 
não pO!Jsâo mais graduar as preferencias pela priori
tfatle lias penhoras, nem ainda a respeito dos credores 
particularcs : 

.( R que ainlia entre estes crcdores particulares pre4 

~rüo Os que tiverem h~·potbeeas especiaes antflriores, 
.provada~ por escripturas publicas " e não de outra 
!\orte j ~em por outra maneira alguma qualquer que
dIa (C;('J8: • 

, t; que a respeito ~a minha Real Fazenda oe pro
r.cda na rôrma abanl) declarada.• 

(2) Vide mais "diante a L. n. 1231- de 2i de Se
lembro de t 86.., que reformou a legislação hypotheca
ria. e o O. n. "82-de ... de NO"embro de 18.i6, esla
beleceudo o registro dar hypothecas. . 

(3) Vide !Imeida e Souza - «xeouç. pago 4f3 e 488, 
e Sego Li». to. t pag, 175, e 1', de Freitas - Con.ol. 
arts, 1268, 1213, 12H c t~Mfi. 

(I) Vi~c Aluieida e Souza-Execuç. pago a8, e T. de 
Freitas-Con,ol. art. 1~14 e 1283. 

possão excitar a respeito das pessoas, qn!} 
dão a mesma força aos seus escriptos parti
culares, que tem por Direito as escripturas 
publicas (i): Ordeno, que esse priviletrio se 
entenda sómente para a prova das dividas 
pessoaes, e não para que possão por esses 
mesmos escriptos particulares contrahir 
hypothecas, que de sua natureza pedem 
publicos Instrumentos; mas que tenhão só
mente a forç.a dellas para o dito etreito, 
quando forem legalizadas com trez Teste
munhas de inteira fé, e conhecida probida
de, que os assignem com as mesmas pessoas 
devejoras, e reconhecidos por Tabelliães 
publicos que os vejão escrever (~). 

34~ Exceptuo da' regra geral, que acima 
deixo estabelecida: em primeiro lugar o 
Credor, que concorrer com os materiaes, ou 
o dinheiro para a re.editicação, reparação, 
ou construcção de Edlficios para que a res
peito das bemfeitorias, seja nellas primeiro 
graJuado, que outro qualquer Credor, a 
quem o solo, ou edificio anllgo tenha sido 
geral, ou especialmente') hypothecado (3). 

3fi. Exceptuo em segundo lugar no mesmo 
espirito o Credor, g,ue concorre0 com os 
m~teriaes, ou com tlmhei1'0 para se refazer 
a Não, Navio, ou outra qualquer embarcação; 
para que em concurso, prefira ao Credor 
hypothecario mais antigo, o qual, tanto 
neste, como no caso acima exceptuado, deve 
ceder ao outro credor, que com os seus ma
teriaes, e dinheiros restituio, e fez salva a 
causa da hypotheca(4). 

36. Exceptuo em terceiro lugar o Credor 
que concorre0 com os seus dinheiros para 
se romper, e reduzir a cultura qualquer 
paúl, ou terra inculta. para que, a respeito 
das bemfeitorias. seja primeiro graJuado, 
que outro qualquer Credor, por mais antigo 
e priviiegiado que seja (5). 

31. Exceptuo em quarto lugar o Credor, 
que emprestar o seu dinheiro para a compra 
de qualquer Fazenda; para que, constando 
da mesma escriptura do emprestimo, que 
elle se fez com esse destino; e verificando ·se 
a compra posterior, prefira o Credor a res
peitosómente das fazendas compradas a. 
outro qualquer Credor, posto que tenha 
bypotheca geral, ou espeCial (6). 

38. Exceptuo em quinto lugar os Senhores 
dos predios rusticos, 01\ urbanos, e os Se
nhores directos, quando concorrem, para 

(I) Vide Or~. do liv 3 I. 58 pro 
(2) Vide Almei~a e Souza - Ex..~. pago 488. Sog. 

Lin. to. I pago ..,6 e 441, Nol•• <Í MeUn to. 3 pago 51!, 
PlUei,. to. 2 pago t03, e T. de Freitas - Con.ol. art. 
1319 e 1280. 

(3) Vide Almeida e Souza- Exeouç. pago 481, 489. c 
511, e T. de Freitao-Con.ol. n. U10 § \. 

(4) Vide Almeida e Souza - Exeeoç. JUlg. 481, 489, 
e 511· 

(5) Vide nota ao § precedfnte, e T. de Freila..
Conool. ar.1. \210 ~ 2. 

(6) Vide Alml ida e Souza-Eue~. pago 481,490,493 
e 521. T. de Freitao-Con.ol. art. ItiO § 3, e Re
bOllças-Ob•. fag. 2~9. 
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haverem dos seus Rendeiros, Inquilinos, 
ou Emphyteutas, as pensões, alugueres, e fô
ros, para preferirem neste caso pela sua 
tacita, e legal hypotheca a outros Credores, 
posto a tenhão geral, ou especial mais an
tiga (i). 

39. txceptuo em sexto lugar os Credores 
dos fretes, para preferirem a respeito das 
fazendas, que fizerão a.carga da Embarca
cào, a outro qualquer Credor, posto que 
.ilUnido com antenor hypotheca geral, ou 
especial (~). 

40. ExceI1tuo em setimo lugar o Dote, 
quando consistir em fazendas, e se der esti
mado ao Marido; para preferir a respeito 
delle a Mulher a outros quaesquer Credores 
anteriores, ou p'osteriores do mesmo Maridg, 
posto que seJào geral, ou especialmente 
hypothecarios (3). 

4\. Item: Exceptuo todos os mais casos, 
que por força da identidade da razào se 
ac,harem comprehendidos dentro nq espirito 
dos acima exceptuados, segundo', as regras 
estabelecidas, para assim se julgar na minha 
Lei de t8 de Agosto de t769 no § ti (4). 

42. Estabeleço como segunda regra subsi
diaria, depois das hypothecas, a da priori 
dade das datas das dividas, sendo contra
hidas por escripturas publicas, ou por es
criptos particulares de pessoas, que lhes dão 
neste caso a mesma força: em que outro 
sim mando se comprehendão os escriptos 
particulares dos homens de negocio, no que 
respeita sómenle ao seu commercio (5) . 

43. Excluo porém inteiramente do Con
curso das Preferencias, em primeiro lugar 
as dividas contrahidas por escritos simples
mente particulares; e em segundo Iugar as 
sentenças de preceito havidas por confissões 
dos Devedores communs, ainda que os Cre
dores próvem aliunde a verdade das dividas: 
e ordeno, que em hum, e outro caso, achan
do-se os Credores habilitados com sentencas, 
sejão pagos por hum rateio regulado pelas 
quantlas dos creditos (6). 

44. Exceptuo sómente o caso das senten
ças havidas em Juizo contencioso com plena 
discussão, e disputa sobre a verdade das 
dividas: não baStando para dar a preferen
cia, que as divida~ sejão pedida:s por libello; 
e que sobre os artigos deHe haja producçào 
de testemunhas, quando forem confessadas 
pelos Réos; porque só poderão dar a dita 

(I) Vide Almeida e Souza - Eztcuç. pago 483. 49~ e 
523,Proc. Eztc. pago 115,lfttudict., pago 60, Ccu... pago 
261. e T'ir. F",ph. to. 3 pago 364, e T. <1e Freitas 
-Comol. arL 1270 § 5, 6 e 7. 

(2). Vide Ah\leida e Souza-Ez<cuç. pago 487, 504 
e 528. 

(3] Vide'Almeida e Souza-Ez<c. pago 476,487, 506, 
530, e 547. NOlo,,, ••llo to. 2 pago 469 e 487, e T. de 
Freitas-CoMol. arL \270 § 8. 

(i) Vide Almeida e Souza-EzecUf. pago 487 e 5tO, 
e T. de 1reitas-CoMOI. art. 1270 § 9 e 1271. 

(5) Vide T. de Freitas - COMoI. n. 1169 n. ~ e 
notas. . 

(6) Vide Almeida e Souza-Eucuç. pag.483 e 560. 

preferencia as sentenças proferidas em C.1U

sas ordinarias controvertidas entre as partes 
nos termos estabelecidos pelas minhas Leis, 
para as causas da dita natureza (1). 

45. E esta se eumprirá tão inteiramente, 
como neHa se contém. sem duvida, ou em
bargo algum. 

46. Pelo que: Mando, etc. 
Dada no Palacio de Nossa Senhora da 

Ajuda em 20 de Junho de t77!J.. - Com a 
assignatura de El-Rey (com guarda), e a do 
Ministro (:!j. 
'-o 

.ALV-.ÚtÁ DE 30 DE OUTUBRO DE t793. I 
! 

Soscitando, e confirmando o costume do Brazil ãcerca 
do valor dos eacriptos particulares, e provas por 
testemunhas (3). 

Eu a Rainha' faço saber aos que esle 
Alvará com forca de Lei virem: que man

dando examinár no meu Conselho Ultra

marino as repetidas representa~ões da Junta
 
da Real Fazenda da CapitallJa de l\1inas
 
Geraes, do Bstado do B-razil, e do Juiz
 
Executor della, que subirão á minha real
 
p~esença por mào do Marquez de Ponte de
 
L!ma, meu mordomo mór e meu lugar-te

nente no Real Erario, sobre os inconve

nientes, que se tem seguido em todo
 
aquelle continente, de se haver reprovado,
 
e c?nde~nado ,por sentenças, assim das pri

meiras mstanctas, como das maiores alea

das, o costume alli introduzido de valerêm
 
como escripluras publicas os escriptos c
 
assignados particulares; e de se provarem
 
por testemunhas qiIaesquer contractos sem
 
distincção de pessoa, e de quantias, fun

dando-se as ditas sentenças em ser aque\le
 
c.ostume contrario á Ordenação do liv. 3°,
 
hl. 59, e se haverem proscripto pela Lei de
 
18 de Agosto de t769 os costumes intro

duzidos contra as Leis destes Reinos:
 ;1Sendo aliás difficil oecorrer aos incoll
v.enientes por mei~ das dispensas da refe
.nda Ordenação; amda que a expedição 
tlellas se facultasse ás mesas crcadas a be
nef~cio dos povos da'}uelJe Estado, allen ta Ia dJS~nCla das mesmas Relações, e a f["e
que~cla dos cuntractos de grandes impor ttanclas: 

. O que cedia em prejuízo gravissimo dos 
dItos po;vos em geral, e em particular do i•commercJO, e consequentemente da Real 
Fazenda, por consistirem pela maior parte 
os patrimonios dos devedores della, em 
acções, s·em mais prova que a de seme
lhantes escriptos. e assignados, ou teste

(I) Vide Almeida e Souza-Ezccuç. pago 483 e 58P. 
(2) Consulle-se lambem sobre e.ta lei Corrêa Tellcs 

-Diges/<J POrlug.... to. 3 de 11. \245, á 1368, e Coelho 
da Rocha-Direito Civil de § 633 á 650. 

(3) Vide sobre este Alvará, além ~a Ord. do Iiv. :; 
t.59 pro e§ \5, T. ~e Freitas-Consolid. arts. 368 nGta 
(2) • 369 notas (~) e (I). e ,obretudo o Av. n. 26'-d. 
23 de Setembro de 1835,que mais adiante integralmente 
transcrevemos. 

munhas ; me foi [ 
di to tribunal, que 
tiões erào dignas d~ 
~ois ainda que as d 
naçào do liv. 3·, ti 
contra a minha Re; 
rantemente se pre 
Ordenação, que t: 
intelligencia, que 
tem dado alguns 
comprehensivo ail 
ticulares, que de : 
peclivos á mesma ~ 
dilfe.rença q~e se f 
do hv. ~o, til. 52; 
e muito attendivel 
daquelle Estado s 
sell tenças; pois ql 
condemnado, e rep 
tencia da Lei que 
antes era muito 
por ser aquelle I 
hum paiz d~ comm 
por tanto na intelli 
§ 13 da mesma ( 
Assento tomado Dl 

. Supplicaçào aos 2,1 
a bem do costume 
comrnerciantes, au 
telligencia com a 
Agosto de t769, 
mente se fundarão I 
tambem, e princip, 
Estado hum paizde 
mais que nas cidadl 
des arraiaes.; e se 
regular pela impli 
da mesma 'Orden&\ 

E sendo muito g 
juizo, qtie resulta 
luta reprovação do 
mais o mesmo pre 
tivos allegados na 
senão tambem pl 
haver restringido'~ 
a faculdade das d 
expedir pelas mesa 
daquelle Estado; q 
havia jà. ampliado 
quantia de dmente 
Regimento dado á: 
Paço aos 27 delul 
que a dita faculdad, 
para o Estado /l(l 
rença, que se tem 
'aquelle continente, 
alçadas; além de 
dita Mesa do De! 
pelo Alvará de !li 
franqueára i1Jimil 
culdade. 

E conformando-I 
Consulta: sou &eM 
o referido cost.... 
troduzid~ naqueU 


