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SESSÃO EM 14 DE· AGOSTO DE 1854

·Pa&SIDENCU,·OO SR. -vISCONDE DE BAEPENE>Y.

SllJDu.B10.- E:cpeàiente - Ordem do dia,- Matri·
cula de estudantes. Discursos do$ Srs. Paula
Btlptúu.; Na9u<;Q li Paula Candido.- Casamento

dos militares. Discursos dos Srs. Corrêa daS
NtrotlS, Miranda, Pereira da. Silva, Paranhos,
Seá"a li Jungueira. Votaçllo.- TabeZla l'ara as
escolas de medicina.

·A' hora do costume, reunido numero sufliciente
de membros, abre·se a sessão.
Lê·se e apprpva·se a acta da anterior.
EXPEDIENTE

que o legislador teve muitas vazes em vista.
JApoiados.)
Para organisar semelhante trabalho vali· me do
auxilio da. luzes que me fllrão ministradas por
alguns meus eollegas medicos a quem consultei:
tambem examinei o que se acha disposto na legislação franceza, e na legislação. de alguns outros
p~izes.; _e igualmente aproveit~'llle de algumas
dlSposlçoes do regulamento de 29 de Setembl'o
de 1851Em occasião opportuna, Sr. presidente, tratarei
de justificar convenientemente os motivos que
para isto tive; serei feliz se por vellt:J.ra· algumas
de minhas idéas forem aceitas pela cámara. Entretanto .peço que o meu projecto seja remettido
á commlssão de saude publica, e á de justiça
criminal, afim de que sobre elIe hajão de dllr o
seu parecer.
·Lê-se o seguinte projecto e é remettido ás duas
c0!Dl!lissões reunidas de saude publica e justiça
cnmmal:
I( A assembléa gcrallegislativaaecreta.

Dous oflicios do Sr. ministro do imperio, dando
as informações que por esta camara forão pe·
didas ácerca da creação das novas provincias
dellomin~as - Rio de S. Francisco- e - Rio de
Paracatú.- A' commissão de esLatisti~a.
CAP1TULO 1.
<) Sr. Virla.1:O (pela ordem):- Sr. presidente,
a companhia de navegação a vapor de Liverpoor
requereu que lhe fossem concedidas as mesmas
Da ,·epa,·tiçllo de saude publica.
franquezas e favores que ora tem a companhia
de Southampton; e:õte requerimento com os do·
I( Art. 10 Haverá na capital do imperio, com
cumentos em que se baseava foi sujeito ha muito
residencia no municipio da cõrte, uma Juntil comao parecer da cQmmissão de commercio, industria post:l de 5 doutores· em me4icina, 2 boticarios
e 2 engenheiros civis, que se denominará-Junta
~ artes, que julg~u conveniente pecJir informações
central de hygiene publica.
ao ~overno. ASSim se fez.
E nosso dever concorrer sempre para estender
I(.Art. 2.0 Nas demais provincias do imperio,
as nossas communicações com 'outras nações,
exceptuando Santa Catharma, Espirito·Santo, Paprotegêl·as, favorecêl·as, porque d'ahi é que nos
rabyba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amazonas-,
virá a civilisação e riqueza, a nós que princiParaná e Goyaz, haverá commissões composta.<õ
piamos a viver.
de 3 doutores em medicina, 1 boticario e 1 engenheil:D civil, que terão o titulo de commissões
'O SR. COR~A. DA.S NEVES:-Apoiado.
publica.
t> SR. VIRIA.To:-Peço a V. Ex. que me informe deI( hygiene
Art. 3.0 Nas oito provlDclas exceptuadas no
SEl já vierão as instrucções pedidas. Ellas versão
artig.o antecedente, haverá lI-m provedor de saude
sobre assumpto de alto interesse. (Apoiado.)
publlca para cada uma, que exercerá. as attriO SR. PRES:DENTE:- A mesa examinará e inbuições das commissões de hygiene pu~lica.
formará depois ao nobre deputado.
« Art. 4. 0 Os empre~ados da repartição de saude
O SR. GÓES SIQUEllU:- Sr. presidente, tendo
publica serão nomeaaos pelo governo, e percede offerecer á consideração da camara um proberáõ pelo exercicio . efIectivo, a gr:ltificação de
jectu, peço urgencia para ser eUe aprc~tlntado.
l:OCll?1looll os das provincias do. Rio de Jan ..iro,
Bahia, Pernambuco, Pará, Rio Grande do Sul; e
Consu!tada a camara, é approvada a urgencia.
de
600,9000 os das outras provincias.
o Sr. Góo_ Siqueira.:- Sr. presidente, o
« Art. 5. 0 Os prp.sidentes e secretarios da junta
projecto -que tenho de offerecer á consideração
central e das commissões, os quaes serão desida camarn é relativo á saude publica. Uma lei
sobre saude publica é um objecto de reconhecida gnados pelo governo dentre os membros respenecessidade, e cuja importancia ninguem jámais ctivos, vellceráõ mai" a gratificação da 2OQROOO
cada um.
poderá. contestar.
I( Art. 6.0 O exercicio nfrectivo dos empregaNas sociedades, Sr. presidente,· a industria, 8.
propriedade e a saude publica· muitas vezes se dos de saude publica por 15 annos, será reapresentão em lutas fortes e renhidas, de sorte coml?ensado por uma condecoração de importancla, correspondente aos serviços prestados por
que é necessarlo que o legislador prescreva nor•
mas segundo as quaes os interesses gerses ou cada um.
os interesses do maior numero sejão equilibraI( Art. 7.0 O governo dará demissão á quaesdos ou attendidos.
quer desses empregados, que se mostrarem omissos
no cuprimento de seus deveres.
O traba:tho· que vou ofrerecer A consideração
da camara eu recop.beço que está longe de ser
I( Art. S.o A substituição. dos empreg~dos de
completo, ou de ter· o cwiho da perfeição; mas
So"lude publica, será feita por pessoas nomeadas
tambem entendo que sendo eUe convenientemente pelo governo na cõrte, e .pelos presidentes nas
estudado, .J.gumas das suas idéas poderáõ ser provincias, conservando-se em todos os casos o
adoptadas.
modo de organisação dos arts. lo e 20. A substituição dos presidentes e secretaric.s, competirá
E' um trabalho longo, Sr. presidente, e eu o
sempre á algu~ dos membros effêctivos da junta
poderia formular mediante certas bases, autoriou das comIIllsliloes.
risando elltão o governo para dar a respeito os
reglllameDtoa lleeessarios; mas não qui% seguir
CAPITULO IL
esta a1!úema por dons motivos: o l°, porque
deixaria de expór circumstanciadamente todas
:Das attrib~ões do3 empr~ados tU S4uãe publica.
aa minhas idéãs áeerea do 83eumpte, e em segundo lugar porCl.ue infelizmente tenho visto que
o governo em algUmas oceasiões . com os seus
« Art. 9.0 Compete ás autoridades sanitarias
regulamentos altera e abastarda as intenções
pro.cr sobre os seguintes objectos:
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Dio vejo mltis o~tras i e pergunto eu, serão essas
razõeS suffieientes para que se sobrecarregue a
classe' militar; . uma classe tão n.umerosa, de
mais uma privação? Serão-essas razões suffieientes
'para c.lue· se imponha a essa·. elasse sem~lhante
privaÇao, talvez' a mais dol.:.rosa, a mais sensivel
e a ma~s tyranniea? (Muitos apoiados.)
O .SR. BRA.. . ÓXõ: - E' na vet'dade bem tyrannica; e a lei não deu o dirfoito de privarmos
dessa consolação .0 coração do cidadão.
O Sr<. PRESIDEl\'TE : - Note o' nobre deputado
que o projecto está em la diseussão e nella. só
se trata. da utilidade.
.
O SR. Coruu::.\ DAS NEVES: - Creio estar falo
lando a respeito da inutilidade de uma medida.
O SR. PRESIDE~'TE: - Mas só se tem referiJ.o
a um dos artigos d~ projecto.
O SR. ConREA DAS NEVES:";" Entendo que a
utilidade do projecto estâ nas medidas que propije.
O SR. PEREIR.o\. D.\. S1LV~: -E. em todo o projecto não acha uma medida boa?
.
UM SR. DEPUTADO: - Tambem combate o augmento de soldo?
. O SR- CORRl'1:.\ DAS NEVES: - Ora, valha-me
Deos!
O Sn.Pru;:siDENTE : .-,. O art. 128 do regimento
estabelece Il maneira por que se deve tratar da
1" discussão, e pro~ibe expressamente ,••e se
entre neUa por arhg::>s.
.
O· SR. CORruh DA.S NEVES: - Senhores, esta
medida. _. (dirigindo·se ao S'·. presidentei talvez
ql,e V. Ex. desta maneira julgue que eu vou
combater a utilidade do projecto. Senhores, esta
medida do projecto ainda é illutil e prejudicial •••
O SR. PEREIRA n.... SILVA: - E' inutil?
O SR. CoRRf:A. DAS NEVES: -E' prejudicial, porque ella ·tende a diminuir a populaçào do imperio. Nós temos visto constantemente pedirem-se
quantias e mai::: quantiRos para promover·se a
colonisação, para m~lldarem-se buscar estrangeiros para o nosso paiz allegando-se falleneia
de braços; e entretanto que por um lado. se
gastão sommas extraorJinarias .para augmentar
a população do paiz, pela disposição do' actilal
projecto a querem diminuir...
, " .'
O SR. BRA.~DÃO: - Inhibindo-se a '2,rt"OoO homens de se prestarem á propagação .. (Risadas.)
O Sn. OOlmÊ", DAS NEVES: -:Veinos; pois, que
este projecto destróe em parte as razões de conveniencia que aconselhão fazermos despezas com
o importante fim do augmento da nossa população, e portanto elIe é prejudicial.
Parece-me, sonhores, que é chegada a oecasião
de responder n alguns apartes que se me têm
dado aqtli a meia voz, isto é, 9,tle eu com o que
tenho dito hei combatido o celIbato dos sacerdot.es.
UMA. Voz: - Não se importe' com isso.
O SR. OORRÊA DAS NEVES: - Senhol'es, essa
questão presentemente niio estã em discúsKão; e
quando estivesse, eu daria a minha opinião ·em
favor do celibato, mas por olltras razões.
O ·S&. BRANDÃO: - Apoiado.
O SIt. <;ORRll:A. DÁS NEVES: - Direi mesmo que
quanto tenho dito não póde nem de leve oftender
esse .preceito da igreja ; porque () individuo que
deve entrar para a classe sacerdotal ê um individuo sui generis, é um individuo que deve
-pertencer aJ numero daquelles poucos de que
'fallei em principio, cujo coraçãO não é t'llhado
para o" laços matrimoniaes; accrescendo doe mais

qu.e quando o individuo tem d<.l ascender a este
estado, o que deva fazet· só por v.)cação, quando
rec'lnhecer que as suas hclin loções o chamào
para ellc~ já sabe qUI) o rcsuttaio é conservar-se
eelibatarió; mas no megm) caso nào e3tá· nem
p6Je estar a clas,e militar. Os sentimentos qua
o milital- deve aUlnent!1t· são muito difrneutes
daqllelles qUE' deve ter' um sacerJot~.
O sacerJote . deve ser. um homem pacato, em
quem. as paixões estejão sllpitadas; o militar
porém não, o militaI:' pô:ie, . e talvez de\"a, sele
um homem de paixões vivas, um hom.lm ardente, um hoiuem de e.lthusi,lsmC", queniio' h'epide diante ,lá qualqu\lr perigo •. que se não
embarace com qualquer difficuldade. Eis aqui
pois a grande difrerença. Se vós quereis que a
classe militar seja' uma classe de pacatos, de
homens de humildade, dos mesmos' homens aos
quaes recommenda o Evangelho que' oflereção a
face p3.ra recebel'em segunda boftltada quando
tivcl'em recebido a pl"imeira, certamente não
tereis exercito, não tereis miUtares. . .
Agora, Sr. presidente, peço a V, Ex. desculpa
se acaso me transviei na discussão, porque nào
sou regimentista. ••.
O SR. FERRAZ: - Tem est-ldo muito ·na ordem .
O SR. CORRÊ1 DAS NSVES: - •.• mas tenho 'por
mim não só a constanto pratica por v; Ex. tolerada, comI) mesmo, 'me pucee,' a létra do artigo do regimento.'
..
.
'Voto contra o projecto nesta parte, e terei de
voltar á discussão se por ven~uril O' nobre 'general entender que 9.eve jiestruir os meus argumentos, ou outro qualquer dos meus collégas.
Vence-se . a urgencia propost-l pelo Sr; Pereira
da Silva para apresentar' e ser lido o 'parecer
da commissã~ especiat, sobre o projectó do
Sr. Nabuco reform:mdo a legislação hypothecaria.
. .
.
Esta urgencia é approvada; e depois de breves
considerações f~itas pelos Srs. J. J. da Rocha o
F. Octaviano, relativamente a ler-se o 'parecer
todo oll, sómente a sua conclusão, lê·se a conclusão, e sendo approvada é julgado oojecto de
deliberação e vai a imprimir o projecto do Sr.
Nabuco,. para entrar n.a or.dem dos trabalhos,
que é o seguinte:'
.
« Uma commissão especial foi eleita pela camara dos Srs. deputados para .0 fim de examinar o projecto de .reforma da legislação hypo·
thecaria, apresentado ao corpo legislativo na
sessão de· 2-~ de Julho proximo. passado, pelo
illustre deputndo e actllal ministro da justiç'\ o
Sr. Nabuco de Araujo.
« Sentindo a com:nissão nomeada <Jue a urgench da. discussão de objecto tão Importante
lhe não .permitta dar ao seu trabalho malS amplo
desenvolvimento, e desenvolvimento de ~ue é
digno o projecto, cuja apreciação lhe Coi suomet·
tida, procurará todavia lanç!1.r sobre eUe uma
vista d'olbos geral, que sirva para demonstrar
todo o sou merecimento.
« A materia hypothecaria e sem duvida nenhuma a mais ..importante e consideravel do
direito civil; jog'l, prende-se', entrelaça-se com
quasi 1;0188 88 trans'leções que se aventão na
platica dos nego cios ; importa o desenvolvi.mento
da. industria, . o . progresso da agl"icllltura, e a
prosperidade material de, um paiz; firma, ou faz
desapparecer- o eredito .territorial e a 'garantia
da prosperidade.
« Nas Dações mais cultas da Europa. a attenção
dos estadistas e jurisconsultos tem sià(j'ultiina'mente chamada para {) seu estudo. ,Nada ha de
mais palpitante. necessidade. do ,qUIl barmonisnl-a
com o espirit·) doseculo, com a marcha da civilisação e com os interesses da agricllltura e da
industria; algllmas' nações têm já feito reformas
saudaveis na sua legislação hypotb(lcaria.

« Os estados. da Allemanha.· alguns dll Suissa,
'. I( COllSider!io-sehypothecas .pr!vilegiadas os cr~.
a Polonia, a Hungria, a Greeia, a .Holl.lnda e
ditos. provenientes de bemfuitonasde paúes; de
a Belgiea são as que tê~ firmado ultimamente
venda' de materias p&ra reparo; reedificação· ou
um systema hypothp.cario mais completo.
'
con~ucção .de e~iticiOS;' de emprestimo dedi~
«A Frallça procura desde 1835 substituir a
nhelfo. para compra de bens de. diziínos· de foros •
parte de seu c,)digo civil,que se reftlre a hypode alugueis de cas:1S: de:booorarios. órdenados;
thecas por UlDa nova lei. quec',mbine Oll prlllsol«;i? e tenças;, do dote. da . mlllher .:asada.; da
cipios modernos da sciencia.·cqm as necessidades
legitima:: . de ahment()s; de .rdsp()Qs;}bilidade . de
actuaes do seu solo.
.
tutorias.; de despeza'l .funerarias; e.:d·1.8 .dividas
. « Se na. Europa o movimento para uma reforma
dlf .fazenda publica; estes.$ão.o,> casos definidos.
llypotheearia tem !"ido abraçado por quasi todas
accrdscentão. agora o §: II dalei de 18. de Agostó
as nações, e recommendado por· todos os jurisde li69. e o n. 41 da lei de. 20- ·de Jutilio de
consulto:" no Brazil .clamoros:l necessidade é sem
1774,-6 todos·os mais casos·. conforme á.estes
duvida de acomplnhal-o, porque nenhuma legislação
por identidade' de razão.-.
.
hypothecal'ia do mundo é talvez tão defeituosa.
« Eis aqui a legislação, que herdamos de Pore confusa: a nossa aetllal legislação bypotheearla
tugal; é com peqll1lnllS modificações <f direito
ó a da antiga metropole, eivada ainda do espio
romano, com seus habitos, commercio,. industria
l'ÍtO das instituições dos seculos passados, que
e costllmes' dos antigos senhores do. mundo se
se não coaduna com as luzes, e com as necessidades
concllliassem com os· costumes, .habitos; illdus..
.
e progresso da actualidade.
tria, cODlmerzio e interesses modernos: indigesta
«Esbocemos aqui uns traço,? sobre a nossa
compilaçiiode caso~ mal definiios, e arbitraHos
legislação hypothecaria nctusl, para bem assenq ua se prestão á má fé e á frallde.· para se
tarmos as bases deste tL-abalho..
.
assemelharem á outros casos, segundQ o interesse,
« No concurso de preferenda sobre os bens
e por identidade de razão.
' .
de um devedor commum, distingue a nossa actua!. .
« E todas' estashypothecas erão dispensadas
legislação tres especies de credores: bypothecada publicidade; oa fossem eUas privilegiadas,
rios privilegiados, hYPolhecarios convencionaes e
ou convencionaes,cooservavão·se occllltas, percbyrographariolil, que se .prefere~ !la integrali
feitamente. iglloradas, -e só apparecião a luz. do
dade do seu pagamento pela ordem, em que vão
dia na.. oecasião das execuções,·.para fraudar os
n)lmerados, servindo. a prioridade de data. para
demais credores, qll'l . não podião usar. de um
prioridade de .direito em cada. ulna das trils
titlllo, eqlliv8.lente ás mais vezes arranjado adrede,
classe~.
_ .;. ....
.
.
e nosultimos dias; até que, ao ~rito da· ne.« A bypotbeca prl'1l1eglada. nasce, .ou da .nat.ucessidade, eá voz unanime da opinião. publica,
reza da transacção, ou da qualidade das pessoas
pela lei. de 21 de Outubro' de 1813, se autorisou
contractant~s.
.
.
o governo á estabelecer a inscripção das, hypo« A· hypotbeca . convencional procede do ajuste
thecas, com uma· ·seg.urança contra a fraude e
e accordo das partes, e póde ser· especial soore
gal'antia dos direitos Jos .. credore,,; e o reglllaum objecto, ou geral sobre· todos O'S bens momento de 14 de Novembro de. 1816, creOll um
veis e immoveis d'o devedor, quer presentp.sna
registro para e11a. etijindo-a porém unicamente nas
occasiào do contracto,' quer adquiridos posteriorhypothecas convencionaes.
. .
mente.
.
« Estará esta legislação em harmonia com .as
« Divida chyrograpllaria considera a- legislação
necessidades da époct\. e o progresso das luzes?
toda aquella, que tem de sujeitar·se â rateio por
Basta por ventura essa inscripção . limitada ás
lhe faltar 011 o contracto da hYPvtheca convenciohypothecas convenciooaes para satisfazer os In·
ná.l, ou o caracter da bypotheca privilegi.sda.
.
teresses da acttialidade da· agricultura, da indos. « A hypotheca privilegiada está consignada' não
tria.. e do commercio ?
·em uma lei unicamente,' com clareza . e simpli.
«_ Não de certo;. um paiz novo como o Brazil, onde
cidade, mas em muitas disposições de differentes
apenas começa a agl'icultura e nasce a industria,
leis, aqui e aUi atiradas, e prestando-se ás intero direito bypothecario deve per estabelecido. da
pretaçõe3 dos pra.'titas, e dos interessados, de
maueira a mais segura e perfeita, para .que a
modo á reinar, como reina, a confusão e desordem . agricultura. e a industria encontrem com· faciliem toda esta parte da legislação.
dade . os capitaes necessarios ao .seu desenvolcc A ord. nos livros 30 . e 4", e em algllns
vimento.
titulos enunciãouma ou outra disposição: as leis
« A hypotheca não foi instituida em proveito
da 12 de Maio de 1758, 10 de Janho de 1757,
pessoal: sim em beneficio publico_ O commercio
de 22 de Junho de 1761, de 21 de Outubro de
Joga CODl o credito pessoal mais do que com o
1768, de 17 de Janeiro de 1766, d.e 8 de Agosto
cre.iHo de . bens; assim ainda que uma pessima
de 1770 de 24 de Julho de 1773, e a de 20 de
legislação hypothecuia .lhe traga inconvenientes,
Junho de 1774, o alvará. de 2.1: de Julho de 1797,
não definha, não decahe tod'lvia com e11a: mas
e o decreto de 6 de Maio de 1769, regulão a
as empresas industriaes e os estabelecimentos
natureza e procedencia. das hypothecas privileagricolas vivem com o credito territorial, com
giadas; o codi~ commerciál, ultimamente publielle se al!.meu tão , com eHe prosperão e procad t ), trata tambem dellas, não porém de· modo
gridem. Sem credito territorial as emp~ezas inli fazer disapp:lrecer 'a sua confusão e desordem,
dustriaes, e os estabelecimentos agricólas não
'uascida não sômente do facto de dar a mesma
podem achar capitae.s senão Com gravosas usuras,
denominação a· objectos dift"erentes, . como são os
que. em vez de alimentaI-os, trazem a sua ruind
e a sua deterioração.·
.
da hypotheca propriamente privilegiada, e os da
hypotheea, que no sentido jundico se deve chamar
c Sem credito telTitorial ou falhão llBra a agrileaal, seuão tambem de não discriminar'. privicultura e para a industria os capltaes ou o
premio, que por eUes se pag~ é tão elevado,
legios que muito differentes são de hypothecas;
que ás veZ6S não lhe. podem resistir_
c mais ainda de se não defini!' todos os casos
. « A razão é clara; o capitalista tem receio
das hypotheeas, e simplesmente alguns, dei:cando
considt:rar-se assim·tambem outros, por Igualde empres~r, porque ainda mesmo se~<!o ~redor
hypothecarlo; Ignor:\ as' hypothecas .prlvllegladas,
: dade de razão, abrindo . ~r e.ite modo esp~o .aos
que opprimem occultamento os bens, e·que ~evem
. interessados para _com fraude e' ma fe lntltuprefenr' a sua hypotheea na oecasião do pagalar bypothecas -os creditos, que lhes sã~ conrelJientes.·
.
mento.
I( O direito hypotheeario
perfeito crês e firma
«Vejamos agora quaes são os casos deflnio credito territOril!l; daudo garantias ·seguras ao
. dos da hypo~heea privilegiada segundo as leis
credor abre facilidades ao agricultor e ao induscitadll$.
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trloso pará obter'dinheiró, ~ a' premio' 'razos'\"el
de modo ã. desenvolver os seus~stabeleeimentos,
dando-lhes mais larga escala e dota'ldo·os com
elementos que,' ,tendão á saa prosperidade; no
nosso' paíz tanto mais sobresabe a necessidade
de unIa reform'a hypotheearia, quanto á industrio e á agricultura. a.'hando·se em' infanci::L por
assim: ,dizer, jã. diante de si -vêm a f8lta 'd6
bra~os :que 'alS devem acabrunhar com a extllu::ção
do I.raftco de eseravos, até que uma colonisação
livre' as venll8 coadjuvar '8 'lnelhorar.,
« ÜQn tra a Ilc,tuallegislnçiio hypotheearia cl~mão
portanto, e de ha muito t,;tnpo, todos os luteressçs ,do nosso;), paiz e nsprilIleiras necessidades
d:\' époc:l. :
'
« A com missão app18ude, sinceramente 11 apresentação do' projecto do Sr, Nnbnco de Araujo.
J?orque tende a um 11m util, n renlis'lção de uma
11iÓl anciosamente esperada por todos os amigos
dl pniz.
,
'
« Este' projecto 'importa umn., reforma completa; póde-se dizer-radical-do direito hypothecario; constitue uma legislação completa sobre
a materia, um inteiro codigo qqeà regule daquipOl' diante, e por isso mesmo, melhor satisfaz
as 'cotidí~ões da 'sua apt'esentação.
'{( Exanlinemol·o por um pouco.
« O projecto e:;.tabelece e define o que é bypotheca. isto é, r. direito da preferencía para pagamento de um credor sobre os bens do devedor;
a bypotheéa ássenta unicnmente subre imll10veis
de vàlor excedente, a :500$, em um ou mais imm6veis ,situados na mesma comarca; sóbi'e os
aceessorios dos' immoveis 'com os mesmos immoveis; sobre' os escra'vos ndherentes ás propriedades; sobre a empllvteuzi ou domínio directo;
c sobre o domínio util dos bens emphyteuticos
independentes da liceni,:a 'do senhorio; não ha
hvpotbeca senâo as que cOllsigna especialmente
o - projt'c~o, fican~o derogada~ todas as hypothecas
pelas leisantel'lOres; só' pode bypotbecar quem
pódealhear.
',
• cc Discrimina tambem o projecto os privilegios
das hypothecas, fazendo aqullles recahir sobre os
moveis ou immoveis não bvpothecados, ou imo
moveis hypothel'ados 'depois' de pagas todas as
dividas hypothecarías; proced~m elles das despezas judiclaes do processo da. execução, das despezas fanerarias. das da ultima rnolestia do de·
vedor, dos salario!; relativos ao ultimo' semestre,
do fornecimento parasubstarlcins dos ultimos
seis mezes; dos bonorarios dos professores Q
pensões dos collegios concernent<! ao mesmo tempo;
dos alcances dos }?ais, mãis, tutores, curadores
respo:Ulaveis e marido; estl's 'considerno-se geraes;
GU da w~nda de ol'jetos fiados, sinl}a nãc, confundidos com (uiros Olt do emprestimo de di·
nheiro, trabalho 'OU mnteria prIma pnl'a ncqni.
siçãC', conservação ou salv(I(;~io do objecto, do
Ic>gac€!; ,do aluguel do pl'edio'ou (CIro, do p~nhor,
o do deposi.to, e nCl'tas hypoUleses são 1:onside·
l'Odos' eSpeClaf:S,
c( CC>mprehende portllnto o projccto dis'posit~s
legislath'as sobre lJypothecas e privileglOs, isto
é, s'óbre toda' n lnat. rin de pref..rencias, com a
unica excepção dos prívileftios,sobre navi,'!!, que
coutinuão li ,reger p ...lo ,codigo commercial;
.
'(( Tudo;.:o que Qntenormente estava determlminndo"nn l(gisla~ão fira del'c>gado,
{li) ivídE'm·se ,as I.ypotbecas em tres classes,
pl'iYilegiadàs, legaes e convencjonaes; as pl·j.
rndras"pTocedentes da natureza do,; contractos,
assrgundas :das ,qualidades das pessoas, - e as
terceiras' dos DccorJos' e estipll.lBÇões. '
(I 'A l.ypo1.heca privilegiada recahe sobre o imnl(ovt!l' v('ndido para pagamellto <lo preço da venda;
sobre ,o jmmov~l comprad,'. construido e benefiriado pe10 pre~o da' quantia_ emprestada para a
cc mplR, a consu-uci,:no e bemfcjtorias e pelo preço
da <1l'{lJdt~da ou 1l1a~criaes, e sobre, o hnmovel

adjudieadó ou aquinhoado ao herdeiro reponente
pelo preço do quillhão ou reposiçãO devida. '
«( 'A hypotheca legal compete li mulher cagada
sobre os imllloveis do marido.: aos menores e
pessoas semelhantes sobre os bens dos tutores,
curadores e da mãi tutora ou casada segunda'
vez. tendo herdadO bens dos filhos do primeiro
marido; aos 1ilh~ sobre os bens do pli. que
administrou os bens maternos ou adventicios
deUtos'; á fazenda publica g.er.\l. provincial e municipal sobre os bens dos seus 1hesoureiros, colo
lectores, administl'adores; recebedores, exactores,
prepostos, rendeiros,' calltraet.1dores ena.dores;
nos mosteiros, igrejas; misericordias e corpo.
rações de mão-mOl1;1l sobre os bens dos seus
the.:;oureiros, prepostos, procuradores c syndicos ;
e no estado e aos oifendidos ou seus lierdeiros
sobre os bens do criminoso.
(C As.sim
os casos unicos, que dãO lwpothecas
privilegiadas, e legaes; S;10 definidos pÔl' fórma,
que não admittem interpret;J,<;;ões, fraudulentas, c
nem -tão aos .praxistas occasião para os augmentarem, á pretexto, de identidade de l'azãQ, como
fazem com o sy,steDll\ que nos rege actualmente ;
são poucos e restrictos; e sómellte a utilidade
publica os fixa e dtltermina,
(C A JlypotlJecll convencional não põde ser senão
especial, com a quantia determinada e b€ns pl'esentes, ficando prohibidas e denenhllm eft'eito a.s
hypothecas geraese sobre bens futuros';' a escr-iptura é a 'Substancia deUa, ainda quo privilegiadas sejão as pessoas que as t!onstltuão,
cc Todas'as }lypqthecas, sejão privilegiadas. sejão
legues, sejãoconvencionaes, não valem para com
terceiros sem que sejiío inscriptas' na conservatoria 'dns hypothecas creadas em ead'l uma da<:!
comarcas do imperio"
'
cc Dous grandes principios são admittidos pelo
pl'ojecto: especialidade e publicidade das hypothecas. O âireito romano' não nos tml'lsmittio
senão hypothecas occultas e geraes: ,a Alleinanba
se deve a ,especialidade e· ptlblicidade das bypothecas, principios hoje considerados por todos
os jurisconsult.os 'COUlO vitaes do systema para
a sociedade1podern~. Nascê~ã-) eUes do systÉ'ma
, reudal: durante a Idade media: alguns senhores
feudaes, levados da necessidade de regularisarem
a cobl'ançade seus direitos sobre as· terras da
sua jurisdicção, creal'ão regIstros, em os quàes
inscl'evião a conta corrente de cada ulna prop'riedade, com notas das servidões e onus, que
Jiio sobre ella pesando.
« Dahí nasceu o systema da' publicidade 'e especialidade das hypothecas admittid..> pelo costume da Allemanba, posteriormente adoptado
pelos seus legisladores e conver:tido em ltoi pela
Prussia em li22, pela "Austrin em 1758 e 17ôS e
pelos demais estado:; da confederação, no passo
que (úrão regulnrisando' o seu direito h'ypothe.
cal'io."
,
,u A Hollanda, ,a Belgica, alguns cantões da
SUissa, n Greeis. a Hungria tem acompanha,do
a Allemanha no reconhecilllell to e adopção deste
systema.; a França aceitou-o tambem se não com·
pletamente, ao menos na lnaxima' parte, pela
lei de 27 de Junho de 1705, d~ , qua.l passo\\ elle
para o codigo' civil. '
cc E' hoje geralmente admittido que a especialidad~ e
publicidade das nypotllecas são os
principias fundamentaes de 11m bom regimen
bypotheeario;' sem elles não é possjvel de:;envol ver·se e garantir-se o credito. que Ó a alavanca primordial da agricultura e da ,industria;
pela especialidade restringe-ss a obrigaçiiúa
limites certos e determinados. deixando fórano
giro das transacções a p:l1'te livre dos bens do
devedor; pela 'publicidade tornão-se á. todos conhecidos I)S encargos (} obrigações. da propriedade
como elles devem ser, afim de firUlarem a b~e
<
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da confiança publica e .a g.uantia dos interesses
individuaes.
'
"
c Entretanto no Brazil estes principios não se
havião introduzido ainda na legislação; a ~spe
cialidade não se conheci 1, a, publieidade só nestes
ultimos tempos, foi admittida; e, assim mesmo
incompleta e manca. não trazendo portanto ,comsigo as vantagens que a dovem acompanhar,
« E' necessario que a hypotheca determh:e e
especiali~e o objecto sobre que pesa, é preciso
que a hypotl1eca g('ja' publica e por todos conhecida.
'
« Assim e que· se garante ao,credor o seu dir ito que é sagrado; ,assim é que o agricultor
e o industrioso offerecendo sotidas -'gnrlintias, en,contrão o apoio,' e achào oscapiLaes· baratos,
com o que lião incremento· ás sua~ produe\;Ões,
valor ás suas propriedades, aperMçoamento ás
sua~ .fabricas e mais lal'ga escala aos seus estabelecimentos,
.
'« Corto o, Credor da sua 'garantia, com facilidade
empresta os seus capitaes e ·descendo o' j U1'O
delles, g'lnhão muito COID esse resnltado a agri·
cultura e a indusLria do P:lÍz.
.
, « O projecto p.,is est'lbelecendo os dous grandes prillcipius de especialidade e publicidade das
bypotbecas presta á legislaçã.) e ao paiz' iinmllnso
.
Sérviço.
« A divisão e discriminação da:s hypothecas, a
definição dos casos que as 'estabelectlm, .as'; condições que 8::1 acompanhãoe as bases' em que
ellas asser.tiio. formão· UUl, systema'claro e cumpleto que car.acterisa o p1'ojecto e ll1e dão um
realce particular.·
.
« Explicado o direito, o profectott-ata do modo
de o praticar creando cOIlservatorias' de hypothecas em cala uma das cl'lIlarcas do imperio.« Todas as hypotbecas. são· obrigaaasáinscripção para terC::111 valor contra terceiro ; além :da
inscripção ~as hypothecas para que seja cOlJlplet'l
a publicida.le, admitte G projectol uma nova :déa
copiada do, direito gtlrmanico, que 'é a trdnscripção dos titulos da transmissão dos immoveise
da instituição dos' ouus renes.
«. São· idéas 'inteiramente' novas para algumas
nações, e por isso carecem 'de algumcommentario.
.
~ ~'iX.8.r· o direito de propriedade deve' ser a
primeira condiçiio de- um bom s~tema hypothecario. E' principio cOrl'tlnte emquasi· toda a.
.Allemanllaimpór-se 1\ ·obrigação· datTnnscripcão
· do ·titulo de transmissão de um immo\"el Colmo
parte essencial de toda a garantia . Lypotb~
·caria.
.
.
· . «-Algumas nações exigem que a ·transcripçno
contenlia apenas um extracto do titulo, outras
que o titulo seja inteiramente t1-anscrir>to. Umas
estabelecem que ao passo que se, vão dnndo
OIIUS renes, seja sua declaração registradn' para
coJlhaeimentl) de todos, e garantia daquellej, em
'prol dos. quaes silo instltufl1os•. Outras fazem exccpçdo de onus das servidões. Aquellas 'recommtmdio um extracto ,do titulo, ou copia inteira.
E:lL'outras contentAo-secom a transcl'ipção' d.)
titulo dtl ·transmissão, o não, necessitão a do titlllo de iDstitllições dos anus 're:1e8, .
~·A França adoptou este ·principio da -transcri·
· pção nas leis· de: 11 brumario' :do a,mo 70. da
]a.. republiea. Quando porém se tratou,:dn orga,
nis'lção do codigo civil: nas sessões do :conselho
de estado de 3 e 10 - Nivo~a do anno 120 , foI
elle repellido peia inB.llencia dos celebres jurisconsultos Tronchet e l'reamenell conh'a a opíilião
dos 'não menos -eonneçidos jtU'i.s$:Ol\Sl11.tos Re:ll e
~rreilhard.
. - .,
,
« Desde.então,~m, França; tem~sesentido a
flilta ,cieste,princip'io: ;os--jarisconsultos como. Troplong, Vntismentl,' Wollowsky, Demante e DItpin ,senior o recommendão ·quotidianamente ao
governo ,~aos wgisladGn3. Em. 1850 apresentqu

o governo á. àssembléa legíslativa um' pt'ojeeto
de reforma da legislação hyp>theear1a,' e apoian·
do-senQ parecer dO tribu,.tat je cassa;ão, de
22 trlbunaes de segunJa .. instaneia e de· 7 !.lenldades de direito, eligio' a obrigação d 1 tl'allscripção dotitul() de tl'8:lsmissão ·dosimmovei8,
bem assim do' UtulO'd~ instituição, dos .onu~
reaes~ eomo· necesSidade palpitante para um .bom
systema hypothecario.·
: .
(C· -Para que haja credito territorial; dizia
(( o Sr. Vatis "enil, relator,dl commissito· eleita
«pela 'assembléa par!1 interpôr' osell párecer
(( sobre o pl'ojecto; - é pl'eciso, é indispefisavel
« que a propriedade seja conuecidaperfeitamente
«quer .no sell ..titlllo de 'acqúisiçào;' quer nos
(C onus renes, que vai recebendo, com o' tempo,
«quer em6.mnas. hyplltbecas, que contrilhir; é
c( uecessariv· que OS caoitalistas julgllem por seus
« proprios ollJot a liitu3ÇãD do devedor,. e mio'
«( sejão
obrigatlos a reCul'rcr á advogad->s e le(( gi-tas, que Ilmfim para fazer '0 balanço de .Uln
( immovel; bast3 eft't!ctllal'llma somma. e' uma
« diminuição: uma somma para calcular o valor
«das inscripções~ que pesão sobre o immovel,
c( e uma diminuição
para ver o saldo que lhe
« resta,--»
...
, ,
<cEsta idéa nova traz; á escriptura.de'co·mpra
uma nova formalidade, 'mas '.que.facihpente ~e
cumpre, ao 'meSIIlO' p1SS·:··que se cumpre !l. do
pagamento de imposto.da'sisa. e ·a do 'laudemio,
e cuja declal'açã() se' inco'l'pora conjunctaménte
ao' iiistrumento l'espectivo,
.'
. c'
« Aqui destljaria - a ::ommissãó d.:n- .ás tran'SCl'Ípções,.valor máior do que' lhe. 4,á.o prôject(): a
transeripção: deve importar. a prova dn proprie-dade, e n,io,uma simples presumpção; lóg!> que
,é ella recomnlend,ada e obrigatoria,' ·pare<:e <.Ie
logicarigorosa, . e ao' mesmo tempo· conveniente
para afashr meios ,de fraude, que sempre a
má. fé procura, e QÓllsegll.) descobrir, que 'se lhe
·dê a 'im~ortancia doverd ldeiro titulo.
« O projecto, para não d.\l', elementos á duvida:;. define' e enumera em um titulD especial
.os ·onus reaos, que são -:a.servidão.~o.uso
n habitação -~. antichre~e - o laudemio ----:-' e o
.censo consignatlvo, que se haverá sempre 'como
remivel. :
,
" , :
« Ao commissão não pôde deixar do dar sua
plem\ acquiescencia á. e~h innovação, .que·á'um
-progresso no direito e qu~ ·ao mesmo tem~o-que
regulal'isará- a propriedade territorial, cood,uval'á .
muito a sciencla dA:. est ltistica·: nada é '. mais
.nacessario do ._.que c: ostt'S l' aos. olhos, d()~apita1i~ta.que. empres~a .. o seu dinheiro, o ~itulo da
transmissão i:l.a, propriedade, que .&a-J,he .hYPQ.theca com desibnação dus onus, que li. slljeitão,
e 0pPl;imem, 'il1lS moililicaçães por que têuí' IfaSsado: tudo fica franco., e o credito territorial
ganha com essa fl'8flqueza,- lies~nvolve-.>e e cresce
com essa publicidade.
.
._
CI Inscl'Í ptas ,'as, ·hypotllecas,·· trata o projecto
em titulos especiaes doS' seus, eft'ej~os" l'tlD!issão
e· -éxtineçiio; espeCialisaas, ce3sões 'e 8I1brQg~
ções; e, mai'ca ~ processo'. de ,pen~ora execativa. l'a·ra,~·a· acção - uypo~hec:lríá; 'simpliMando
assim o meio de ajuizar·se ,o devedor'hy;pothe·carlo."
.:'
. - ,......
..... "'. '
'«Todos estes titulos são desenvolvidos segaüdo
03 principios· geraes do' direito·civil. e :embarmonia com as dOll trinaS··e bases ge'r:les, ~o -pro'jecto, sente tod'tVla a :commissãv, 'quése Dão dê
o endoss<> das hypothecas,com o quemaid largamente· se desenvolveria o credito, com a 'facilidade de, torDlll'-se a bypotbeca um effelto. commer:cial, que sendo .de pNvavel de.con~· nU
'praçaS mercan.tis.~ODtentar-8e-la de.mal.diminuto
p~m~o, tornan~o~8e' ~e 'uma clrcul.o' ~ono~' -dito
"fiCllltOsa . e . maiS' l'aplda. . '
.
« NQ projecto de legislação francez. de '18.10,
adm:ttio-se () elldosso, e além dos membro. U·

166

SESSÃO EM'I! -DE AGOSTOD!-: lS5.i-

lustres da commissão, que o elaborarão, teve o todos os bens moveis, ímmo,'eis, direitos e acções,
endosso fi. opinião fav.:>ravel dos priucipaes ju- presentes ou fntutos.
risconsultos da assembléa legislativa. ~a maior
« $ à.<> Os bens do devedor slio a garantiA.
pInte dos estildos da Allemanha, na. liolland>l, comOlum de todos os _credores, e seu preço será
e .na Polonia, Hungria e na Belgica, o endosso
por elIes rateiado. a menos que não hajão causas
das hypothecas está hoje aceito como um pro·
legitimas de, prefereneiz.
,
gresso vantajoso: Miltermeyer, Sa"igny e Maut( § 15. 0 As ca.usas legitimas de prefereneia são: '
rer, a eollSiderão necessaria, especialmente para
«. As hypothecas.
"
, ..
(( Os privilegÍ()s.
quando se orgrmisem assoeiações baneaes hy~
tbecaria~,. <Jueno e!l<!osso deyem achar uma da
TITULO n.
suas l>nmel1'8S CIlndu;oes de 'Vlda_ « Enearando todavia a eommissão o pl'ojeeto
debaixo QO pon lo de vista. de suas bases, P. do
IJas ~YP()thecas.
seu desen'Volvimento geral, approva-o completa« Art 2.0 A hypotbeca e regulada sómenle pela
mente, _porque nelle deseobre todos os elementos
da reforma, de que carece a, nossa legislação lei civil, ainda. que algum ou todos os cl'edores
.
bypotheca.ria, e porque se persuade de que ella setião commerciantes.
(I Ficiio derogadas
as disposições do codigo
ha .de concorrer pela sua parte para satisfazel' a
necessidade publica tão clamorosa, que exi~e que do cO}Dmercio relativas á .hypothecas de bens
. se forme, e se desenvolva o credito territorial de raiZ.
« ~ l.~ Só po~em ser objecto de bypothecas:
por meio de providencias adequadas á. garantia
« Os ImmovelS.
das, bypothecas, como meio essencial do emprego
,« Os accessorios dos immo'Veis com os mesmos
seguro dos capitaes nos estabelecimentos de agricultura: e de industria, que se a.chão em con- imtnoveis.
II OS escravos -adherentes às. propriedades agrjdição de credito muito inferior á do commercio,
quando o credito territorial não deve menos me- colas.
, cc A emphytlíeusi ou domiuio dírecto.
.
recer do ·que. o·credito ~essoal_
.,« O domínio util dos bens emphyteuticos indecc Se Q. _ com missão tivesse. de . emittir juizo
.âcerca, de medidas seeundarias, que são pro- pendentemente da licença do senhorio.
«( § 2.? Sã.o accessol'ios dos immeveis, -para o
priamente o desenvolvimento das bases .. e dos
principias geraes do projecto, elia talvez se afas- fim do paragrapho antecedente, os instrllmentos
tasse uma ou outra .vez da opinião do digno da agricultura., é os u~encilios das Jabrieas: adhe..
deputado. que o organisou; mas essa não é por rente~ ao solo.
«( § 8: o Fica de rogado
o privilegio estabelecido
ora, a sua tarefa, dando conta do seu parecer;
.
.
nem mesmo tinha tempo para entrar em tão mi- pela lei de 30 de Agosto de 1833.
nuciosa exposição; quando se tratar da diseus. « § 4.0 O prsço que no caso .de sinistro li desão dos artigos 'e paragraphos do projecto, acca- . v1d.o pelo segurador 'ao segurado Dca subroga'lo
siiio é então Q. i>l."optia para isso: deve comtudo no lugar do immovel destruido; e o pagamento
dizer a commissão, que pensa que appl'o\"adas será feito aos credores segundo a classe.ou grão
e aceitas as bases e principios geraes, o seu em que estiverem. ' . <
desenvolvimento deve antes preferir uma sô opi- . <c. $ .5. 0 Só ,pó de hyeother.ar quem pôde alienar_
nião ou idéa,pertencer li uma só inteUigenc18, - Os· lmmOVel& .q ue· lIao -podem ser alheados,· não
.
.do que receber desencontradas idéas de todos, podem ser hypothecados_
.que podem. tl'azer comsigo a contradieção e a
cc $ 6.0 Fic~o em. S&U.. vigor'as disposições dos
confusão.
. '
lU'ts, 26 elllegtlÍotes do codigo COlllmel'cialsobre
u Tem. portanto dito a commissão para decla- ,3 capacid4dé ·.dos ' menores' e mulheres easadas
rar, corrio declara, que approva o projé:cto, e eommerciantes para. hypothecar os immoveis. ,
(( § 7.°: O :dorninio.cllluperveniente revalida a
opina que se submetta elle á consideração, da
earoal'8 .dos deputados, para se insUtuir.. o ._ res- hypotheca. d~sd~ o;,aeto ·da Ilequisição.
pectivo debate, e dar lugar .. uma mais escla- . ~ $,,8.0 , Não sp;.o,jiador porém 1;'\mbem o 3 0
recida discussão, . de que' possa. resultar a sua podemhypothecatise,us bens pela obrigação alheia.
.approvagão pela corpo legislativo.
.'
i'~~§ 9.0 Pôde!:J :,marido seUl consentimento da
,
(I Paço da camara,
em 14 de Agosto de 18M. .IJlU~,berhypoth~r : os immo\1eis do casal em
segurança dos contratos ~ue lhe é permittido
~ J. M. Pe"eira da Silva.-Francisco de Paula
Baptista.-F. Rodrigues Sil-oa.1I
. .fazer,~v.e~telldo estes em utilidade do mesmo casal.
d.«.§'19.A hypotheca é:
"A assembléa geral legislativa d~reta:
, « :~ljvilegiad.a.
.
,
,41 Legal..
,.

TITULO l.

1>ísposiçíJes

gera"; .

· (( Art. 1. o Não hIÍ óutraa hY(lOtheeaS ou privi-

(t,

Convencional. ..

«: §. 11 •. Â

. .

.

,.

bypotbeca privilegiada prefere á legal
Ou convencional anteriores. ou postetipres i ti. legal preCere a convenciooal posterior.
.
.
.' -;,t, ~ 12. AB hypol.hecas legaes,ou. coo'Vencionaes
entre' si, regulão _pela prioridade.,
.
' .
• Cf• .§ l3. A' exeepção. das hypotheéas dos pais,
m~ls.' tutores, euradores I:e:>pol!.saveis~ -e as dos
C!lmmOSOs (art•.40. $ 8 0 ) que .nso forem 'csp(!ciahsa~as, nenhuma hypotheca goza. Qe preferenci!L
senao quanto aos bens. á, que ella. se refere, existentes ao 'tempo do .contrato.

legios senão aquelles que a le1 ,estabelece.
I! § l_o O pnvilegio dos navios regula-se pelo
.'.
,codigo commereiaI. :.
(I 11 2. 0 Nos regulamentos do governo serão determ~nadas as !?referencias quando, sendo com,merC;lante o devedor commum, concorrerem ere· dores civis e commerciantes.
., - _
« § 3. 0 ~ão . estão comprebendidos nas dispo· sições desta lei os . immoveis, cujo valor Jlão
CAPITULO I
,exee!ier . de' 5OOSOOO, $la quaes se eonstderaráõ
· equiparado~ aGB moveis, .• e serão :regidos pelas
Das ÀlIPot'1!-ecas' pri~ilegiadas.
,mesmas .leul. ' -' _ .
" .
'"
.
« TO,davlapôde o proprietario. anllexar. dois' ou .
ft' Art. -3- o . Tem hypotlieca. privilegiada::
. .'
· lI,lais bnmoveis 4e menor valor. que o fixado , '. §.l.oO vendecior"sobre o' immovel- v4'lndido
neste paragrapbo, comtanto. que· sejão . situadps : , para ·,pagamento ,do' 'preço da, -venda:- . i .. '
na •mesma comarca_
J
,
!: « Se tiverem havido· veudas sueeessivllS, cujo
_« $ 4_0 .1\ ol>rigctçii9 pessoal sujeita ao COl'tracto
preço seja ainda devido no t.odo ou parte, o 1"

16t
vcndedor prefere ao 2 o
3 e assim successivamellte.
0
« $ 2. O permutante pela dift'erença do preço
dos, immpveis permutados, sobre o valordes~es
'immoveis.
'
,,"
.,
, « ~3.o O que prestou dinheiro para compra,
I!onstrucção, ou bemfeitorias do immovel, assim
'como o que conCOI'reu para construcção ou' bemJeitol'iasdelle com mlft.riaes, ou empreitadas de
obras; sob,ro o illJqlovel 011 bemfeitorias até seu
valor.
'
« Os salarios 'dos obreiros constituem privilegio
pessc.al. (Tit. 3.0 ),
'
,
« Estas bypothecas valem sõmente só o em·
prcstimo d~, dinheit-o, fornecimento de materiaes,
e empreitada de obras constarem expressamente
de escriptura publica, e fór provada aSila efi'ectiv;l
applicaçào.'
'
« ~ 4. 0 O co-herdeiro' p'ela, garantia dos' seus
quinhões ou J'eposições:sobre o immovel ou immoveis para este fim adjudicados, ou que forem
aquinhoados 80 coherdeiro repo!lente; ,
« ~ 5. 0 Os direitos por titulo de dominio não
constitue Lypotbecas privilegiadas, mas somente
dão lugar as acções de reivindicação eá evicção.
«( Os credores e legatarios têm direito, a sepa.ação dos immoveis 'de successão' confllDdiâos
com o patrimonlo do devedor.
0,

2o 'ao

0,

CAPITULO II

Da, hypotheca legal.
« Art. 4. o Esta hypotheca compete: '
« A' mulher casada sobre.' os immoveis do marido.
.' '
,
.
C( Aos
m~nores e pessoas semelhantes ,sobre 'os
bens' dos tutores,curadores, e da mãi tutora 'ou
casada, segunda vez, tendo hel;dado bens dos
filhos do primeiro' matrimonio.
'
« Aos filhos, sobre os bens dfJ pai que administrou os bens maternos ou adventicios dos
mesmos filhos.
'
«A' fazenda publica' geral, provincial, muni~
cipal. sobre os bens dos seusthesoureÍ1'os. colIectores, administradores, receb.edores, exactol'es,
prepostos, rendeiros, contratadores, e fiadores.
c( A's
igrejas, mosteiros, lJlisericordias, e corpo~
rações de mão·morta sobre ,os bens dos seus
t~esoul·eil'os. prepostos, procuradores, ou sy:u.~,
dlcos.
.'
,
" , 'c
« Ao estado, e aos offendidos ou seus herdeiros
..:
sobre os b.ens do criminoso..',
«~ 1.0 A mulhel' casada tem hypotheca legal:
« Pelo seu dote, e, contractos antennpciaes.
« Pelos bonsparaphernaes."
'
« Pelos bens provenientes de herança, ,legado,
ou doação que lhe aconteção na cODst."\ncia do
malrimonio se esses bens 'forem deixados, ou
doados com a clausula de ~não communicação.« §, 2.~ Os: dotes e contratos antenupciaes, e
sobre' bens para.pbel·uaes, ,nlto podem valer para
com os 'terceiros sem estimação, determinação
da responsabilidade do, marido, e, ospecificação
d'Js iinmoveis a esta resp('nsabilidade' sujeitos, '
« § 3.0 ,Os contractos antenupciaesj lliio constantesde escripturn publica,não expressos sobre
o válor da responsabilidade do marido, e immoveis
á eUa sujeitos, não :illscriptoR, ficão sem e1leito
para com os terceiros, e o casamento se con·
signará celebrado conforme o reginien commum.
« § 4. 0 Os dotes. e doações por causa do casamento, niio constantes de escriptura publica,
não estimados, não expressos sobro o vaior da
responsabilidade do marido, e lmmoveia à esta
responsabilidade sujeitos, e não escriptos nde
ter.ão effeito algam pa,ra com 08 terceiros. "
',' ~
, « §, 5.0 ,Tambem 'não,' terão 'effeito para com'
os te.zçeiros, os' dotes, e: <toatões" entre"vi\"os'; as
heran~as e legados .:qUê com,·1I. clausula dc:,;,;.,nào
TOlrO L

communicação-a mulher adquirir, se não forem
'
inscriptos.
« $ 6.0 As byJ)othecas legaes dos 'responsaveis
da' fazenda publica e corporações de mão-morta,
dos paes, mães, 'tutores, curadores e criminosos,
são geraes, comprehensivas dos immoveis pre~
sentes ou futuros, a menos que não soijlIo espeeialisadas, determinando-se o valor da r(>..>ponsabi'lidade, e immoveis a eUa sujeitos.
'
, « Os regulamenteis estabeleceráõa fórma destas
especialisações.
"
'"
« ~ 7.0 Não se considera derogado por esta
l ..i o direito que ao exequente compete de pro·
segllÍr a execução do ju.lgado contra' os udquil'entes de bens ,dos condemnados, conforme estã
estabelecido pelas leis do' processo civil.
-CAPITULQ 'llI

Das 'hypothecasoort'l'erlcionaes.
« Art. 5.0 A hypotbeca cOllvencional' deve 'ser
especial, com quantia determinada, e sobre bens
presentes.,
'
« Ficlio pl'ohibidas e de nenhum efi'eito, as bvpothecas geraes e sobre bens futuros.
•
« ~ 1.0 A hypotheca convencional deve nominativamente indicar Q immovel ou immoveis, em
os quaes eBa consiste, assim como'a,sua sit.uação
e caracteristicos.
'
'
« ~2;o A hypotheca convencional cómprehende
t.odas as bemfeitorias que aCCl'escerem ào immovel
bypotbecado.
« ~ ,3.0' No caso de, que o immovel ou 'immoveis hypothecados pereção ou' soffrão deterioração, que os torne insufficientes para segurança
da divida, póde o credor démandar logo a mesma
'
divida, ou exigir reforço da hypotheca,
« ~ 4. 0 os contractos celebrados em paiz estrangeiro não produzem hypotheca sobre os, .bens
sit.uados no Brazil, salvo os tratados. '
« ~ 5. 0 Quando o crtldito for indeterminado,
a inscripção só 'poderá ter lugar com o valor
estimativo que o credor e áevt:dor ajustarem
expressamente.
," ,
, « ~ 6. Q A escr~ptura é da substancia da IlypO'
theca convEmcioluu ainda que privilegiadas sejiio,
as pessoas que a.constituem., ' ""
'

TITULO liI

Dos pl·ivilegios.
o: Art. 6. 0 Os privilegios, referem·se:
« Aos moveis,
'
,

« Aos immoveis não hypotbecados.
« Ao preço dos' immo'Veis hypothecados' depois
de paga~ as dividás hypothecarias. '
,
(I ~ 1.0
Tem pl'ivilegio geral na fórma deste
artigo. com preferencia regll1ada pela graduação
seguinte:
," "
.' ,
« N.~ r: As ~e~pezas jl!-diciaes do pr()c'e~o da
execuçao. '
« N.o 2. As despezas funer.uia:3 não excedentes
do 3 0 da 3a •
"
' , '
'
« N.O 3 As despez!1S da ultima molt>Stia do
devedor.
,," "
« N.o .1., Os ~alarios dos, criado~ e: oLreir9s,
respectivos ao:ultimo semestre~
'",','
"
, «N.o 5.' O" forneeimenlo- para 'substancia do
devedor e sua familia durante os ultimos, seis
mezes.
"
,'
.. "
« N.o 6. Os nonorarioa dos profeslores, res',
,',
poctivos ao mesmo tempo.,
« N.o 7. As" pensões doscolleglos. resp~tivas
ao mesmo ten,lpo.,
' "
• "
"
« §'2.0 'l'em,'tambem privilegio' gernl,lobre 01!

Dl~V;}~o; '1.'

<:fafearÍc&: 'dos; paes/'~ie~:' t~~e~
curadores e l'espons'lveis quando não fór' f\spe:
2l
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cialisllda a responsabilidade ou não houverem.
ou niio bast~rem os immo\'eis (art. 4 0 Si 8 0 ).
, « N •• 2. A responsabilidade do marido qUolndo
elle não tiver immoveis. ou quando o dote, contractos an tenupciaes. e parapnel:naes não sugeitarem os immovás do marido (art •. 4°).
« § 3. 0 Tem privilegio especial l'estricto só·
mente:
« N.o 1, O" que venderem objectos fiados, se
estes ainda não estão confundidos com outros
- taes - do comprador. sobre o valor desses
objectos.
« N.o 2. Os que ,prestárão dinheiro, trabalho,
ou mataria prima para acquisição, cOllservação ou
salvação da cousa, sobre o valor della.
« N .• ~. O coherdeiro, credor e legatal"io, no
caso do art. ilo ~§ 40 e 50 in fine.
.
« N.o 4. O locador do pl'edio fructiftlro, e o
senhorio do prl1.zo pela renda, ou foros devidos,
nos fructos do mesmo predio, pendentes ou recolhidos. '
(C N .• 5.
O locador de casas pelo aluguel sobre
o valor dos trastes que neUas se acharem.
« N,o 6. O credor no penhor sobre o valor do
.ob.. ecto penhorado. ,
« N,o 7. O depositario sobre o valor do objecto
dl)positado.
cc § 4.0 Os moveis passão para o podel' do 30
sem OllUS algum.
,
cc Exceptuão-se os accessorios, dos immoveis ou
escravos, com elles hypothecudos (art. 20 § lo).
« S) [,.0 Os regulamentos .do governo determi~
nnraõ a fórma o prova dos privilegios, assim
como a preferencia deUes. concorrendo os geraes
com os especiaes.

TITULO IV
])os onus reaes.

( Art. 7.° Só mente se cOl'isiderão onus renes.
« A servidão.
li O uso.
cc A habitação .•
'cc A antichreze.
« O laudemio.
, (C O censo
consignativo que se h.wel'á sempre
como r e m i v e l . ·
,
« Si 1.0 Os outros onus que os proprieta!'ios impuzerem aos seus predios se haverão como' peso
soaes) ~ não podem prejudicar os credores hypothecal'1ol!.
.
« Si 2. 0 Os referidos onus geraes não podem ser
oppostos l1:0s cr~dol'~s hypotllecarios se os titu·
los rcspf:ctlvos nno tiverem sido transcriptos antes
das hypothecas.
'
CC Si :i. o
Quando n. servidão fór constituida pela
prescripção, a transcripção serã feita sob declaração do adquirente.
.
« Si 4.° Os onlll:! reaes passão com o immovel p'a_ra o' ~~minio do C?omprador ou successor.
« S) 0.° ~lC~O salvos! mdepentes de inscripção
?u tra~scrlpçao, os Impostos respectivos aos
lflunovelS.

TITULOY
Do 1'egistro gei·al.
/(' Art. 8.0 Çl registro geral comprehende:
« A transcrJpção 'dos titulos de transmissão dos

immoveis.
, « A' inscripção das hrpothecas~
,« S) 1.° ,A transcrípção e inscripção devem ser
téitas' noconservatorio das hypothecas da co.
marca. ,ou comarcas onde forem os bens si·
tuádl)!' -'

,

'

, « § 2.~ .As,Aeapezas da trallscripção incumbem
ao adqUirente, . ' : '
.,,'
«As d:~~ezas: da. insc,:ripção, competem ao de·
vedo!.' ' " ' , , . , ' , .
.,.

.

Da

~APITIJT.O

1

tl·m~cr'ipçao.

.«

Art. V.o A transmissão entre vivos por ti·
tulo oneroso ou gratllito dos bens susceptíveis
de. ~ypothec\ (art. 20 § 10) assim como l!. inst~·
tUl~ao dos onus reaes (a.rt. 70 ) não opera0 seus
etreltos a respeito dos te18eit'os senão pela transcripção e desiie a data deUa.
« §, 1.0 A tranMripção :serã. por ex.tracto.
salvo querendo a parte que ella seja de verbo ad
verbum (S) 6°).
'
« § 2.0 A, transmissão dos ia. moveis 'só terá
l?gar por escriptnra. publica, sob pena de nul-

hd,\de.
« $3: 0 'Esta escriptul'a só 'pôde ser feita por

tabe1lião. pena de nullidade.
« ~ 4.° E' nulla a escríptlll'a. em a qual não
fór lIlsetta a nota da: transcl'ipção ~ como se pratica a respeito dos conhecimentos da sisa.
« § 5,0 Pal'a esse fim o tabelliâo antes de
escrever a' escriptura dal'á á" partes para ser
leyada ao conservatorio das hypotheeas uma
mmuta, contendo os nomes e dOlnicilio dos contractantes, a situQ{lão e caracteristicos do imn~ovel~ titulo. do do~inio, e condiçõe:> substanClaes do contl'acto; felta a transcripçãoe devolvida
pelo. ,?onservador 'a nota deUs, o tabellilio lavrara o contracto. e ne11e lançará. de verbo ad
verbum a referida nota.
(I. ~ ,?o
Qllando ~s partes quizel'em a transcrlpçao dus seus' tltulos de verbo ad verbum,
est,\. s~ farã em livros auxiliares, ao qual seri!.
l'emlSS1VQ o dos extractos:· porém ,,' nesté e não
naqueU s é que se apontaráõ as cessões, e
q\lsesquer inscripções, e occurrencias. .
,
C( S) f.o
A transcripção não. induz a prova do
domJlllo que..ficasalVei a'quem fôi'.
,
C( S) 8~0
Quando os.contractos dá transmissão de
immoveis, que, forem'transcriptos, dependerem de
condiç!5es; estas se não Laverão por cumpriJas ou
resol Vidas para com os 308 se não constarem do
n~~.

"

..

'

Incumbe portanto .ás pessoas, interessadas
fazer '~scre~er, â. P,l,a:rg'e~Aa. transél-ipção a dcclaração. do Implemento, do ,contractõ ou condiçõe;;.
flUídada
enl"itociiDientiflegal.
• "!'
..
,'._, . • '
.
«

<. ·CAPITULO II

Da.s inscl'ipções das hYpothecas.
....
« Art. 10. A fÓl'ma da inscripção, quaes as
pessoas que pod~m ou são 0~rigada8 n. requel'el"a,
e .as ,penas em que estas Incorrem serão detel'mmadas no regulamento do governo.
_Il § 1•.0
As hypothecas não inscripta~ não dei·
x~o de s~r hypoth~cas, salva a expressa disposiçao .da leI, In \5 somel\te terito vigor para com
os ,30s desde a ~ata!ia lnscripção.
.
cc s> g.o .As lllscrlpçoes :valem por 30 ' annos,
e_cessa0 se antes da expiração deste 'prazo niio
sao rellCJvadas_
'
« § 3." . A inscrillção das hyp<>thecas do orphão,
e da molher casaiia ;fica sem e1feito um anno
depois ~a cessação da tutela .. :e da morte , ou.
separaçao da mulhel', salvo havendo questão peno
dente.
"

,TITULO VI

D.os effeitos das hypothecas, e sua ,·emissâf).
« Art. 11. A hypothcca é indivislvel
atrecta
o immovel, ou immoveis l'el!pectivos, integralmente ou em cada uma. da>l suas partes, os
acompanha por qualquer poder que passa.
a. S) ).0 ~té a transcripOiio do. titulo da tranS.WISSaq tOdas .as a~ções, são competentes 6' válida!? contra;o propnetllrio primitivo, exequiveis.
contra quem quer que for ó d~tentor.
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« ~

2.0

Ficào tlel'og-adas:

.

« A excepção de excussão.

. .
A faculdade de largar ahypotheca.·
.
(C ·S;'3. o Se nos '3Oâiaadepois da transcripção
o . adquirente não· notificar aos credores hyt>othccarios para a ... remissão da hypotheca,· fica
obrigado:
.
...
I( A's aeções
que contra .el~epropuzerem os
credores hypot.hecal'ios para: ind~mni~ação de per,,:
das e damnos ...
(C A's custas, e despezas judiciaes,
« A' di11'~rença.do preço da avaliação·e adju.
dicação se esta houver lugar.
cc O immovel será. penhorado. e vendido pai'
conta. do mesnlo propr~etario, ainda .que· eUe
queira pagar ou deposltar.o pr~ço da . venda,. e
avaliação, salvo'. se. os ~redores cqnsentIrem, 011
o preço da alienação bas'ar para o pagamento
da hypotlw::cC}::..
,
« A. avaltaçao nunca sel'a menor que o preço
da venda.
..
.
.,
(~ ~ 4.0 Se o adquire~te quizer gal'antir-se ,C<!I!tra o efteito da excussao da hypotbeca, ~otlfi·
cará judicialmente. a08 credores hypotbecaJ'los o
~eu corJtracto, declarando o.. preço da aliellação,
ou outro maior para ter lugar a. remi<:são . . .
~ A
notificação será feita no domicilio ill~
SCJ'ipto, ou poredito.s, se 0\ credor ahi se não
achai'. .
.
cc ~ 50 '0 credor notificado póde requere I' na
prazo assignado para opposição que· o immovel
seja licitado, .
« ~ 6.0. São' admittidos á licitar.: .
« Os credores hypothecarios.
» Os fiadores,
(I O mesmo adquirente..
.
« ~ 7. 0 Não sendol'~uerida. a lidJacão.· o
preço da. alienação' ou .aquelle .que o. adquil:ente
propuzer, ,se haverá por definiti.vame\lte fixado
para r~missiio, do. iJiunovel, ,que ficar.á. livr.~,. de
hypotheens, pago ,ou depositado o dito.:pr&;o•.
« § .8.'! O,adquirente,que 8011'rer a:desapropría.
ção CIo immovel ()upelapenboJ:a :ou pala licitação .;
que pagar ahypotheca; que pilgal~a, porllla~or pr.eço
que· o da alienação por causa da adjudicação" ou
da licitação;. que supportar custas, ,e·' ,despezas
judiciae:>, tem .acçãv regressiva contra o, ·ven·
de.}')r_ .
_ . .
IC ~'9.().
A licitação não pó!Je exceder ao. deciml) da. avaliação.
_
«, ~ 10. A remissiio da hypotheca tem logar
ainda não sendo vencida a diVIda.
« .~ ,11_· As4ypotheeas l~aes não especiali·
sadas . não ,são ,remiveis senão quando pela preso
tação .de . coutas. fór determinado o vlllor da res,
ponsabilidade, .
«( A hypotbeca .legal especi<llisada é remivel
na (árma deste titulo, , figursndo. pelas. pessoas
a que ellas p~te.llcem, aquellas, que pela legis, ;
lação em vigor foX'em competentes.·
(C

TITULO

vn·

Da.e:ctincça~ ~ ltypóthecris ..

(I § 1.A cancellação· será determinada pelos
juizes e tribl~naes qll8.ndo .a transeripção, ou
inscl'ipção versar sobre: .
« Titulo falso.
.
« Titulo nuUo.·· .
ti Titulo caduco.
.
«( $ 2.0
Quando a inscripção fór 'feita .sem·as
forrouhs subs,tanciaes,: que o. reg~lamento determillal'â, ou com falsidade ou erro.-' .....

TITULO' IX.
Da publicidfUle das .htlPothecas~
.

,..

~

.;

. ,
:".

(I Art: 15. A 'publicidade:consiste':' .'. ..Na tran8cripção, <1.08" titulos, de. tr:ansmissão
dos .im.moveis susceptIveJs ,debypotheca.
.
.'
( Na inscripção das hyp·othecas.' " .
(I Nas certidões
de· t!.'allscrip~ão, e inscripção
que o cOllservatlor deve ·dar·ás pessoss interessadas, sendo .es tas certidões. pur teor>' ou e~tracto
como elIas quizcl'em. . .
.
..
.
u

TI'rULO X.

Dos c.onse,.vado,·es.
I( Art, 16, o registro das llypothecas fica á cargo
de um empregado nomeado pelo governo impcri111.
com a denomin'lção d~ conservador.
.
«( ~ Lo Q. governo.deterniinará a fórma· da'responsabilidade civil e cl'iminal destes. empregados; as penas disciplinares em:· quo. irico.rretri;
c organisará a tabel1a dos emolumentos que lhe
competem.
.
-.
(f ~ 2. o O . conservador será nomeado por titulo
vitalício,
.
:.
..... . ., , .
· fC ~ 3,0 'Os conservadores, àlenúTo'registrogeral
que fica á sOu cJll'gv, serão osesctiyàes 'priva'tivos 'das hypothecas.
.
..... ..
·
(I ~ 4,0·0.,; conservaçl.ores podem ',ter ásuadis-. '
posição os escreventes Juramentados que a. afiluencia dos trabalhos exigir.'
. ..
.
!( Este~ . escreventes : são
habilitados. sob a
mesma ~e8ponsàbilidade . do conservador' para
todos os actos 'dó conservâtorio, comtanto que
sejão subscriptos' e assi~adoil pelo dito. conser~
vador. . .
.
.
.
.

TITULO XI:
Das cessãesou subrdgtlÇões.·.

fcArt. 17. O cessionario do _credito. hypothecQirio, ou a pessoa vplidamente. subr.og~d& no dito
credito, exerceráõ sobre .0 iDlmove! os mesmas
dirtlitos qué competem . .80, cedente ·ou, subro~
gante,·: e -têm o direito. de:: .fazer inscrever - á
margem da inscripção principal. a' cessã<> ou subrogação.
'
..
:I'ITULO .XI~.
Das acções hypof/~calias_ .

If Art:13. A. hYJ?0theca se extingUe;
. ...
IC Ai,t. 18_ O governo determinará a fórula c o
~ 1.0 Pela. extincçiio da obrigação principa.l.
pt'oeesso . das aeções hypothecarias· sobro :lSSC0
If ~ 2. Pela destruição da cousa'hypothecada, guiutes. bases: ... . ' .
_
salva a disposição do art. 20 § 3.0
· .. ~ 1. o A. conciliação sem )?Osterior.·.,
.
Ii § 3. 0 . Pela renuncia do credor.
(f § 2.0 A. acçào será. executiva, dirigida contra
ti Si 4. 0
Pllla. .r~missão.
o devedor .ou adquironte (art;;11) e contra o her« Ã. prcscripção da bypotheca não põ.le ser
deiro que estiver na posse do itr.movel sem deindependente, e di versa da pl'escripção da oDrlgaciIo pendencia de habilitaC;l\o.
. .,
principal.
.
« § a.O A. execução será na fôrma do pl'OceSSO
TITULO VIII
, commercial (decreto· n. 7ir1 de .~ de Novembro
Da c~ncellaçâl) f1as tl'anscrip~ües, e inscripçués. de 1850), em tudo que. fór applicavel~
Cf § 4. 0 Os bens especialmente hypothecadossó
podem ser executados pelos credores de hypo« Art. 14. A cancellação' t.em lugar por convenç;1.o das partes e sentenças dos Juizes -e dos thecas geraes (art. 40 §6°), depois da exeeuçào
I dos outfQS bens do devedor commum •.
tribuuaes.
«
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TITULO XIII.

Disposições, diversas.

cc Art. 19. O governo ó autorisàdo a reformar
sohre as bases desta lei o systema hypotbecario

actual.

'Q:o'

« Pl'ldenJorevogar as leis ineompativeis com o

mesmo systema.
. _
« Podendo impór nos regulamentos a prlsau atá
tre;; lllezeS, e multá até 200$000.
a. § 1. o O governo determinarã em regulamento
transitorio, a fôrma e prazo em que as }.'Iartes
interessadllS poderãõ especialisar as hypothecas
gel'lles, ~ SObre. bens futuros existentes na data
dest-l leI. '
"
• «( § 2.0 Determinará tambem o prazo e formalidades para inseripção das hypotl1ecas pri vilegindas ou legaes, existentes em tempo desta lei
e por ells abolidos. "
,
« Esta inscripção será. feita em livro provisorio, que S~1"á encerrado logo qlle rdr findo o prszo
legal.
_
« O elMto da não inscripção serã. o de nuo
valerem as ditas hypothecas,:, para com os terceiros.
'.' ,
~ § 3.0 Determinará finalmente o prazo em que
devem ser inscripías pela .rórma ,de~ta lei ,as
hypothecas que eUa mantem e obrIga a m-.
scripção.
« ~ 4,0 As hypoth3cas existentes ao tempo desta
lei devidamente inscriptas, serão regidas quanto
ao; seus 'l:'ffeitos e' privilegios pelas leis; sob as
quaes farão celebradas.
« Art 20. Ficão derogadas, etc.»
Continú.a a discussão interrompida,
o S1". ~Xiranda:- Sr. presidente, a camara.
sabe que tive a honra de submetter á Su'\ consideração alguns artigos additivos por occasião Ila
discussão <las leis de fixação das forças de m,r
A de terra.,
e dOllS desses artigos comprehendem a materia da. resolução que se discute.
Fui eu o primeiro deputado que proclamou nesta
casa a necessidade <le 50 rest)'ingir a certas condições a liberdade qt1e têm os militares de contrabil'elU ,esponsaes, e ,tam.bem que aventou nesta
sessão a idea de se' estender a quinta pJZrte do
soldo às reformas, monte-pio o meioa soldos,
devendo estendel"&c) tambem aos omeiae;; da 2 a
classe.
A. minha opinião, portanto sobre as questões
\'ertentes não é duvIdosa. e em tempo compe·
tente não só defellderei a ntRteria ,do art. 10
quantc\ á quinta plJ.rtc do solda, mas tambem a
doutl'ina do art. 2", que hoje (oi impugnada. pelo
nobre déput.ado ~Ia Parahyba, relal.ivamente aos
~sponsaes dos mIlitares. Se não procuro desde já
demon:>tral' qusnto e util"e necessarh a materia
da resoluçãp que se discut~, é porque tenho ~e
mandar á mesa um reqllet'lmento. para que seja
cUa remettida á illnstre comltlissão de marinha
e guerra, cumprindo.se nesta p'~rttl 1\ deliberação
que a casa tomou n~ OCCnSlll.? em q~~ submetti á. sua coni!lideraçao os artigos addltrvos a
que me referi.
.,
_' _
Tendo eu, Sr, preSIdente, na sessoes· de 2,e de
30 de Maio,. quando se discutião as leis de fixação
das forças de mar e terra, mandado ã m,esa os
artigos que tenho presentes, os ~uaes. nlém da
quinta. parte do soldo e dos~easamentos de militares, ~eraavão tambem sobre outros objeetos que
eu repntava de snmm:\ vantagem ã classe militar. forão est.es artigos remettidos ã commissão
respectiva. para que melbQr pudessem ser consideradl)S. O nobre general, membro da commissão
de tnarinha e guerra, foi o primeiro que formulou um requerimento. pedi~do á camara_ que
houvesse de adiar a dlSCUSsaO desses artigos,
afilU de que elles fossem considerados pela com-

missão de que ~l1e fazia parte. ;~ntiio o nobre
ministro da marmha uessa occaSlao prestou seu
valioso .apoio li moção d? nobre ge~eral, se~~Q
de opinião que- com elfelto taes artigos devlao
ser remettidosá commj~o de marínhà. e guerra,
por couterelll. lllateria. de suatm& importancia.
Qualldo no dia. 30 de Maio se dis~utio & lei de
fixação de forças de,terra, reproduzi eu todas as
minhas emendas. Como porém o Sr. mini~tro da
guerra houvesse dito que todas ellas serião devidamente conl!ideradus pela cOlDmissão de marillba e desejava 'que eu aeqtlie5CeSse a este
pensamento, fui o proprioa pedir á ca.sa que
se dignssse de mandai-as a essa commissão.Vê
pois a camara 'que. a materia que hoje se di,sente é em parte Justamente aqueUI\ que fazia
objecto de dous artigos meus. Se a camat:a entendeu então que, lima materia de tanta I'!lP~r
tancia devia de ser considerada pela. commlssao
de marinha. e guerra, e que a 08ta pebs·suas
luzes, e peh experiencia que tem deste;; negocios, com~etia illusty'ar as.' questões, tenho pa!:a
mim que hoje a camara dos Srs. deputados 0&0
póde entl'llr na discussão desta .materia sem ouvr,
o parecer da commissão de marinh\ e guerra.
Por muitos motivos, e tambem pOl'que não me
suppunba com forças bastantes p~ra _desempe1)har
os deveres de membro ,da eomtOlSSao de marUlha
e guerra pedi li camara que me dispensasse de
f'Izer pa~te dess'\ commissào, a cujo pedido ello.
benevolamente. aonuio. Até o momento em que
me foi dada essa dispen~a não se tr~tou na com·
missão de considerar estas mate rias 'ou pelo
menos os meus nobres eollegas ,não puderão chegar a u!!l accordo,; hoje que me a?ho fóra da
commissao,enten!lla que os meus l11ustres cotlegas. não poderião deixar de apresentar ,um pafecer sobre' o assl1mpto: acho ,realmente Um
pouco fóra' das formulas que um membro da
commissão, destaeando-se dos seus collegas,~pro
sentassaã consideração da camara umproJecto
sobre mataria que estava Illfecta ao parece.r de
sua commissão'! EUa podia oU8'pprovar as m~nhas
idéas ou rep,roval.as.'. ou' modlfical-as, 011 lllu~
tral-as, como lhe>; t>8T\3eesse. mas sempre deVia
apresentar um !traba:!lio~'- Se .n,essa. o.ccasiã? a
materia., de, meus ;:artlgús a~dltlv~S fOI cQnSlderada de tanta importancia p1ra a camara que
julgou dev~r ouvir .primeira.mente a op~nião da
comlUissiia de marInha e guerra depOIS sobre
eUa emiltir; o seu. voto, parece-me' que ainda
continúil. a mQsm~\ necessidade, e <Iu,; não é tão
faeU, sem ou,,"ir C) parécer da illustre cOlllmissão
de muinha e guerra, diseutir6ste object?,. Creio
que· entre os III,bres membl'os da' commlssão ha.
divorgencia sobre o moJo. de, se considerar a
5' partec!o soldo; entendem alguns, como eu
que' est.aria :parte ,deve eomprehender ~a mos~a
sort(j os officíaes de 2a clasae: Ha dlvergencla
relativamente á permissão para os casamen"tos.
e finalmente ha talllbein div:ergeneia sobre a
.maneira de f<lzer respeitar J\'autorii:lad& do governo
contra os desobedientes. E$tes ditrerentes modos
de nensar uão 'podem ser diseutidos 'e avaliados
pelá eas \ sem. ql1e a comtllissão respet.tiva, profira um juizo sobre. eUes,' Assim, pois, re~ue!ro
ã 'camara que se digne sustentar a sua prImeIra
determinaçãO, ró$olvélldo'que sem que 8. COlnmissão de marillha' e 'guerr.l dê um parecer
ácerc;\ da mataria vertente nenhuma discllssào
Se abra. sobre semelhante 'resolução. 'Vou portanto' formular um requerimento no sentido' em
que acabo de faUar. '
'
Lê-se, e sendo apoiado, entra-em discussão,
ficando no eintanto suspensa a da ma.teri.a priueipal o seguinte requerimento do Sr. Mlr~nda:
, II Requeiro ~ue a resolução seja remettida á.
commíssão de marinha e guerra afim de iuterp:,r
o seu juizo, como fora resolvido em relaçiio aos

