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LEI DE 20 DE JUNHO DE 1774.  

Regulando os leilões, arrematações de bens do Depósito Geral, fixando as regras para 
as preferências (1).  

D. José, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, d'aquém e d'além mar, em 
África Senhor da Guiné e da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, 
Pérsia e Índia, etc.  

Faço saber aos que esta Carta de Lei virem:  

Que sendo-me presente em consulta da mesa do Desembargo do Paço: que havendo 
em criado pela minha Lei de 21 de Maio de 1751, um Depósito Público, em que 
fielmente se guardassem os cabedais dos meus Vassalos aflitos pelos adversos 
acidentes da fortuna; estabelecendo contra as fugas e falências dos anteriores 
depositários  a mais firme e infalível segurança, para que aos ditos Vassalos se não 
acumulasse a outra aflição de se verem (como viram por muitas vezes) lesos, e 
roubados; e que tendo acrescentado com o mesmo saudável fim as outras mais 
amplas providências conteúdas nos outros Alvarás de 4 de Maio de 1757 e do 1º de 
Dezembro de 1767: ainda não foram bastantes aquelas repetidas providências para 
cessarem as queixas contra a execução das sobreditas Leis, no que pertencia aos 
Leilões e arrematações por elas ordenadas, conformando-me com o parecer da mesma 
mesa e querendo arrancar de uma vez pelas raízes tudo o que pode ser ocasião de 
fraude e dar justos motivos de queixas, assim aos Exequentes, como aos Executados:  

Sou servido ordenar o seguinte: 

1. Ordeno: que se ponha na mais indefectível observância a Lei de 21 de Maio de 1751, 
no cap. 1º §§ 2º, 3º e 4º e o princípio do cap. 2º; propondo-se logo ao Desembargo do 
Paço e Senado da Câmara pessoas para ocuparem os lugares dos quatro Deputados, na 
forma que na dita Lei se qualificam, para me serem consultados pela dita mesa e 
Senado com os dois Desembargadores, que hão de servir de Deputados por parte da 
Corte, e Cidade, para eu escolher os que me parecerem mais próprios para os ditos 
empregos.  

2. Item: Ordeno: que para ocuparem as serventias dos Ofícios de Escrivães da Corte e 
Cidade, me sejam logo propostos três sujeitos de conhecida verdade, inteireza, a 
saber: Pela Mesa do Desembargo do Paço, por parte da Corte: e pelo Senado da 
Câmara, por parte da Cidade; para eu mandar passar os primeiros provimentos por 

                                                           
1 Vide Ord. do liv. 3 t. 86. 
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tempo de um ano aos que me parecerem mais aptos para estas serventias, as quais 
não poderão ser reformadas pela dita mesa, e Senado, sem precederem novas e 
exatas informações sobre o procedimento daqueles Oficiais; e passando a suspendê-
los, logo que souberem que eles não correspondem à confiança, que deles se fez, e a 
consultar-me outros na sobredita forma. 

3. Item: Dando novo método aos Leilões, que na conformidade das minhas Reais Leis 
se fazem na Praça do Depósito Geral: ordeno, em primeiro lugar, que eles se não 
possam fazer senão nos meses de novembro até o fim de abril, desde as duas horas da 
tarde até as cinco; e nos outros meses do verão, desde as três até as seis, 
impreterivelmente.  

4. Item: Ordeno em segundo lugar: que antes dos ditos Leilões precedam Editais 
públicos afixados na porta principal do mesmo Depósito Geral, em que se manifeste o 
dia primeiro, em que os bens se hão de por em Praça, com especificação das 
qualidades, e confrontações deles, que andarão na praça os dias da Lei, e do estilo; e 
que estes serão sempre sucessivos ao primeiro, em que se submeterem a pregão, não 
sendo domingos, ou dias santos: com a pena, em qualquer dos referidos casos, de 
insanável nulidade das arrematações executadas em outra forma: de perdimento dos 
Ofícios e inabilidade para servirem outros; e de seis meses de cadeia contra os Oficiais, 
que obrarem ou permitirem o contrário (1). 

5. Item: Porque não sofre a boa razão da Justiça, que nas arrematações dos bens dos 
devedores à minha Real Fazenda preceda sempre avaliação do justo valor deles; e que 
o mesmo se não observe nas que se fazem à instância de credores particulares com 
intolerável prejuízo deles, e ainda dos mesmos devedores executados, tendo resultado 
desta diversa prática as desordens, e abusos, que se tem feito notórios: Ordeno que o 
cap. 177 das Ordenações da Fazenda (2) se observe geral, e inviolavelmente, quanto à 

                                                           
1 Vide Almeida e Souza - Execuç. pag. 332 e 380. 
2 Eis o que dispõe o Legislador neste capítulo: 
CAPÍTULO 177. 
Da maneira, em que se tomarão os bens dos Rendeiros e fiadores, para o Rei, quando neles não 
lançarem, e as diligências que se farão antes de se tomarem. 
“Item, quando acontecer que os tais bens, e fazendas se mandem submeter em pregão, e se achar que o 
tal Almoxarife, ou Recebedor fez todas as diligências na maneira conteúda nos Capítulos atrás escritos, e 
nos ditos bens não quiserem lançar por algumas afeições, ou outras semelhantes coisas: depois de 
serem os tempos dos pregões corridos, e passados, em tal caso mandamos que os tais bens, e fazendas 
se tomem aos ditos devedores para Nós em menos a terça parte do que valerem, e se assentem no Livro 
do tombo dos nossos Próprios, que nos contos da Comarca sempre estará; no qual livro se fará 
declaração cujos foram, e a dívida, e quantia porque se tomaram e as confrontações deles com quem 
partem, e a qualidade de cada um, e serão os ditos bens avaliados pelos Juízes dos lugares, onde 
estiverem, com alguns homens, abonadores, e de bom juízo, que eles para isso escolherão: com os quais 
os avaliarão verdadeiramente, e sem afeição, sendo certos que não o fazendo assim, e achando-se que 
por alguma via os avaliarão em maior quantia do que valiam, se haverá por eles, e suas fazendas toda a 
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necessidade das avaliações, em todas as arrematações, que se fizerem à instância dos 
Credores: e que as mesmas avaliações se façam indispensavelmente públicas na Praça, 
antes de se dar princípio aos pregões (1). 

6. Item: Ordeno, que na Praça se não admitam lances de pessoas desconhecidas, se 
não for ou trazendo consigo, ou dando na Praça outras de que haja conhecimento, que 
com elas assinem os ditos lances; ou mostrando Procurações legítimas de pessoas de 
cujo estabelecimento, e idoneidade haja cabal notícia.  

7. Item: Ordeno, que ainda depois de andarem em Praça os móveis, e fazendas os dias 
da Lei, e do estilo, se não possam arrematar, enquanto os lançadores não chegarem 
aos preços das avaliações, ou a outros maiores (2).  

8. Item: Ordeno, que para avaliadores dos móveis escolherá o Senado da Câmara em 
cada um ano das pessoas mais práticas, peritas, e inteligentes nos Ofícios, ou artifícios, 
a que os móveis pertencerem, as de maior verdade; e mais bem estabelecida 
reputação, às quais passará Provisões de Avaliadores privativos, sob pena de nulidade 
das avaliações feitas por outros, que não sejam os nomeados, e aprovados pelo 
mesmo Senado.  

9. Item: Ordeno: que os móveis, que com o uso, e com os transportes se deterioram, e 
se arruínam, sejam avaliados, depois de se acharem recolhidos nos armazéns do 

                                                           
perda, que nisso recebemos e lhe mandaremos dar aquela pena de justiça, que nos parecer, porque seja 
castigo a eles, e exemplo a todos; os quais bens se tomarão assim aos ditos Rendeiros, fiadores, e 
abonadores nesta maneira; f. por dose mil réis, que nos sejam devidos, se tomarão bens que sejam 
avaliados e dezesseis mil réis; f. doze mil réis de dívida, e quatro mil réis, que monta no terço dela: e 
assim se fará soldo a livra do mais, e do menos, e tanto que assim forem avaliados, antes que se 
assentem no livro do tombo, o tal Almoxarife, ou Recebedor o fará saber a nossa Fazenda, para o 
sabermos, e sobre isso mandarmos o que houvermos por nosso serviço: aos quais Almoxarifes, e 
Recebedores, quando lhes for tomada sua conta, não será levado em despesas o que nos assim for 
devido pela avaliação dos ditos bens, salvo mostrando como fizeram todas as diligências sobreditas, e 
que os ditos bens são assentados nos livros dos Próprios como dito é.  
“E quando tal caso acontecer, queremos, e nos praz que enquanto os ditos bens forem em poder de 
nossos Oficiais, se aqueles, cujos foram, os quiserem haver, o possam fazer, pagando logo aos ditos 
nossos Oficiais aquele preço, em que os Nós houveremos: o qual preço tanto que o pagarem, lhes sejam 
logo os ditos bens entregues: e isto lhe outorgamos assim, se eles vierem pagar do dia que os ditos bens 
para Nós-forem tomados até dois meses: e se por ventura os ditos bens já não forem em poder dos 
ditos nossos Oficiais, por serem por Nós dados a outrem que esteja em posse deles, ou no princípio 
foram arrematados a alguma pessoa, que os em pregão comprassem, em tal caso queremos que esse, 
que os assim por nossa doação houver, ou em pregão comprou, não seja obrigado aos restituir, nem 
tornar àqueles, cujos os ditos bens foram, nem a seus herdeiros em caso algum.  
 
1 Vide Almeida e Souza- Execuç. pag. 295, 332, e 347 e Diss. pag. 269. 
 
2 Vide Almeida e Souza-Execuç. pag. 340. 
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Depósito Público, no último estado, em que se acharem ao tempo, em que se 
submeterem a pregão; e que os preços destas avaliações sejam os que regulem na 
Praça as arrematações, que dos mesmos móveis se fizerem.  
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10. Item: Ordeno: que se os móveis forem daqueles, que tem valor intrínseco, certo, e 
permanente, como são peças de ouro, prata, diamantes, ou outras peças de estimação 
conhecida, sejam avaliadas pelos Contrastes e Ensaiadores que tiver aprovado o 
Senado; havendo respeito nas avaliações à metade dos feitios das peças, que os 
tiverem.  

11. Item: Ordeno: que as avaliações dos prédios rústicos se façam na forma do meu 
Alvará de 14 de Outubro de 1773 (1); escolhendo para elas o mesmo Senado da 
Câmara doze Fazendeiros de honra, verdade e sã consciência, a quem passe Provisões 
por um ano somente de Avaliadores privativos da cidade, e cinco léguas ao redor dela; 
e outros tantos para as avaliações dos prédios urbanos, com distinção dos respectivos 
Ofícios necessários para a construção deles; precedendo para a escolha de uns, e 
outros as informações mais exatas, e rigorosas. E não poderá o mesmo Senado 
reformar as ditas Provisões, sem novamente se informar do procedimento, que 
houverem tido aqueles Avaliadores no tempo das primeiras (2). 

  

                                                           
1 Eis a íntegra do art. 1º deste Alvará:  
Pelo que pertence às avaliações 
1º Mando que o arbítrio dos Louvados seja precisamente regulado, e adstrito:  
Nas terras de Lavoura, que não andarem arrendadas ao número de alqueires, que levarem de 
semeadura, regulado pelo preço comum, pelo qual nas respectivas terras se costuma avaliar cada 
alqueire, ou modo de semeadura, segundo a qualidade dos diferentes terrenos, em que forem situados; 
ou o maior, ou menor fundo deles: 
Nos casais, pelo cúmulo de vinte anos das rendas, em que costumarem andar; constituindo este o preço 
do capital de cada um deles, sem a menor alteração:  
Nas Quintas de vinhas, e arvoredos se praticará o mesmo, andando arrendadas; e fabricando-se por 
conta de seus donos; pela computação dos frutos, que produzirão nos vinte anos próximos precedentes, 
deduzindo-se sempre a terça parte, que no fabrico delas se costuma gastar: 
Nos Olivais, e Montados se praticará o mesmo em cada um dos dois casos acima referidos.  
E esta forma de avaliação se não poderá alterar, nem exceder pelos Louvados a respeito de nenhuma 
das partes interessadas; sob pena da pena de pagarem pelos seus bens o dobro dos excessos, ou 
diminuições, que arbitrarem com fraude da Lei, como tem sucedido outras vezes; fazendo-se as 
liquidações para este efeito por outro Louvados peritos, e livres de suborno; e aplicando-se a metade do 
seu produto em benefício da parte lesa: e a outra a metade para as despesas do Conselho das 
respectivas terras, onde estes casos sucederem.  
 
2 Vide Almeida e Souza - Execuç. pag. 292, dir. Emphy. to. 1 pag.396, Seg. Lin. to. 3 pag. 628, to. 2 pag. 
364, Notas à Mello to. 2 pag. 27, Fascic. to. 2 pg. 46, e Aval. pag. 9, 10, 33 e 59. 
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12. Item: Porque tem mostrado a experiência por fatos da mais incontestável certeza a 
facilidade, com que se deixaram corromper alguns Avaliadores a favor das partes, que 
têm interesse em que as avaliações se façam por mais, ou por menos, de que tem 
resultado intoleráveis prejuízos e públicos escândalos (1): 

Mando, que o Ministro mais moderno do Senado inquira no fim de cada um ano 
devassamente do procedimento que nele tiveram todos os sobreditos Avaliadores; e 
constando por provas legais que eles não cumpriram com verdade e inteireza as suas 
obrigações, o mesmo Ministro os pronunciará e mandará prender; e sendo Relator da 
devassa em pleno Senado, serão castigados com as penas de seis meses de Cadeia, e 
de seis anos de degredo para Angola; além da outra já declarada no referido meu 
Alvará de 14, de Outubro de 1773. Nas mesmas penas incorrerão os corruptores, de 
que constar pela dita Devassa, com a mesma legalidade.  

13. Item: Porque a experiência tem mostrado que se faz indispensável nova forma de 
assistência, e presidência naqueles Leilões: Ordeno, que vão assistir, e presidir neles às 
semanas, e cada um na sua, os Ministros Criminais dos Bairros: por uma ordem, e 
distribuição, que há de estabelecer-lhes o Cardeal Regedor das Justiças; permitindo, 
que nos casos das ocupações, e impedimentos daqueles a que tocarem as 
Presidências, possam uns suprir a falta dos outros, como entre si ajustarem, com tanto 
que nunca falte a assistência; e presidência de um deles: Declarando, como declaro, 
nulas, e de nenhum efeito as arrematações, que sem ela se fizerem; e a eles Ministros 
responsáveis com o perdimento dos seus Ofícios, e inabilidade para servirem outros 
pela falta da mais exata observância desta, e das mais Providências acima, e abaixo 
ordenadas 

14. Item: Porque com este novo método cessa a determinação do dito Alvará de 4 de 
Maio de 1757, na parte em que fui servido criar mais dois Deputados do Corpo do 
Comércio, em atenção ao trabalho da assistência nos Leilões: Mando, que da data 
desta em diante fique abolida, e extinta aquela criação; subrogando em lugar dos dois 
Deputados extintos os referidos Ministros Criminais. Os quais entrarão na distribuição 
dos emolumentos determinada no cap. 6º da referida minha Lei de 21 de Maio de 
1751; dividindo-se em oito partes iguais, aplicadas, a saber: seis na forma ordenada na 
dita Lei, e as duas que restam, rateadas em cada um dos quarteis do ano pelos 
Ministros que neles assistirem (2). 

                                                           
1 Vide, Almeida e Souza - Execuc. pag. 292 e 318.  
 
2 Vide T. de Freitas - Consol. art. 1277 nota (1). 
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15. Item: Porque sou informado, que sobre a cobrança destes emolumentos tem 
entrado a Junta do Depósito Público na pretensão de levar pelos depósitos voluntários 
o emolumento do meio por cento, que lhe declarou o cap. 5º §2º da sobredita minha 
Lei de 21 de Maio de 1751, achando-se alterada nesta parte pelo meu Alvará de 9 de 
Agosto de 1759, § 10, em que ordenei, que aquele depósito fosse sempre gratuito; 
sem que tenham sido bastantes, nem a posterioridade do referido Alvará, nem as 
novas, e providentes razões, em que foi estabelecido, para fazerem cessar uma 
pretensão tão estranha (1): Ordeno, que se ponha na mais invariável observância 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 estilo, 
havendo lance, que chegue ao preço da avaliação, ou exceda, o Ministro que presidir 
na praça, se informe do Lançador se tem pronto o preço do seu lanço; e tendo-o, 
ordenará ao Porteiro lhe entregue o ramo, e ao Escrivão, que lhe lavre o termo da 
arrematação. Imediatamente fará entrar o preço dela no cofre do Depósito com a 
precisa distinção e clareza do devedor, a que pertence.  

Não tendo o Lançador pronta a quantia do lance, dará aí mesmo pessoa capaz, que o 
abone por três dias; e não satisfazendo, o Ministro Presidente o mandará prender à 
sua ordem; e não será solto sem efetiva entrega do preço, porque arrematou (3). 

17. Item: Ordeno, que pondo-se em praça bens da terceira espécie, quais são as ações 
exigíveis, nunca possam ser arrematadas, se não pela sua líquida, e verdadeira 
importância. Poderão porém os Credores continuar a boa prática das arrematações de 
real por real, que lhes deixo salvas nesta terceira espécie de bens (4).  

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

  

                                                           
1 Vide Almeida e Souza-Proc. Execut. pag. 121. 
 
2 Eis a íntegra do § 10 do Alvará de 9 de Agosto de 1759:  
“Atendendo ao muito, que importa; que na Capital dos meus Reinos não se falte aos habitantes dela a 
comodidade de terem (nas ocasiões de jornadas, e ainda nas mesmas residências, que depois do 
terremoto do 1º de Novembro do ano de 1755 ficaram tão expostas) um Erário, no qual sem fazerem 
despesas possam guardar os seus cabedais com toda a segurança;  
“E havendo respeito, a que pela união das duas Tesourarias dos bens defuntos, e ausentes, acrescem os 
salários delas a favor dos emolumentos, e despesas do dito Depósito Público, para se dividirem na forma 
das minhas reais ordens; e que fica assim a Junta do mesmo Depósito com mais esta utilidade; 
 
3 Vide Almeida e Souza - Execuç. pag. 184, 342, 343, 347, 382. Proc. Execut. pag. 12 e 69.  
 
4 Vide Almeida e Souza – Execut. pag. 313 e 348, Fascic. to. 1 pag. 299 e 356, e Aval, pag.32. 
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quem lance o preço das avaliações, ou outro maior; o Ministro que presidir, faça 
notificar o Devedor, a quem pertencem os bens; para que nos dias, que restam, dê a 
eles Lançador, querendo; e findos os dias, sem dar quem chegue os bens ao seu justo 
valor o mesmo Ministro ordenará ao Escrivão passe logo certidão, em que 
especificamente declare, pelo que respeita aos bens arrematados, que andando em 
praça os dias da Lei, e do estilo, os bens móveis, imóveis, e ações em que é exequente 
N. e executado N. foram avaliados em ... e arrematados em ... e as ações na sua 
verdadeira importância ... que ficam no Cofre do Depósito, para se entregarem por 
precatório a quem legitimamente pertencerem. 

E pelo que respeita aos que não foram arrematados, outra certidão, em que declare 
com a mesma especificação, que andando em praça pelos dias da Lei, e do estilo os 
bens móveis, imóveis, as ações, em que é exequente N. e executado N. depois de serem 
avaliados na quantia de ... não chegaram na praça os móveis, ou imóveis ao preço das 
suas avaliações, nem as ações à sua verdadeira quantia de ... 

As quais certidões, depois de ver o Ministro Presidente que estão em tudo coerentes, 
as remeterá imediatamente ao Juiz da Execução fechadas em carta do serviço. O qual 
Juiz ordenará logo ao seu Escrivão as ajunte aos autos da Execução, e os faça 
conclusos; e daí por diante procederá na forma, e maneira seguinte (1). 

19. O Juiz da Execução, vendo pelos autos que o preço dos bens arrematados, 
constante da certidão a eles juntada, basta para inteiro pagamento do Credor 
exequente, julgará por sua sentença a execução por extinta; mandando que o 
exequente requeira Precatório para haver do Depósito Público o produto dos bens 
arrematados.  

Achando que ele não basta, mandará prosseguir a execução só pelo resto (2), tendo o 
devedor mais bens de alguma das três espécies, por onde possa havê-lo. Porém não os 
tendo, nem os mostrando o Credor exequente, ou que o executado os oculta, com 
dolo, ou malícia, mandará nos autos, que se não prossiga mais na execução(3). 

20. Item. Porque no outro caso de não ter havido na praça quem subisse os bens aos 
preços das avaliações, é mais útil aos Credores e Devedores; mais coerente às regras 
da razão, e da Justiça que eles se adjudiquem aos mesmos Credores exequentes com 
alguma comodidade, que compense a coação, que se lhes faz na compra deles; depois 

                                                           
1 Vide Almeida e Souza - Execuç. pag. 102, 382 e 407, e Seg. Lin. to. 1 pag. 82 e 263.  
 
2 Vide Ord. do liv. 3t, 86 - § 23.  
Consulte-se os Als. de 19 de Maio, 17 de Setembro e 12 de Dezembro de 1623 proibindo fazer-se penhora nas 
esmolas dadas pelo Rei, salvo havendo declaração em contrário, e o Al. De 29 de Maio de 1626 sobre as penhoras 
feitas aos soldados 
 
3 Vide Almeida e Souza – Execuç. pag. 176 e 185, e Proc. Execut. p. 12. 
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de observada toda aquela proporção, que pedem a qualidade, estado, e natureza dos 
bens: Ordeno, enquanto aos móveis o seguinte (1).  

21. Se os móveis forem daqueles, que com o uso se deterioram, e arruínam: mando 
que o Juiz da execução os adjudique ao exequente, com o abatimento da quarta parte 
menos da avaliação que tiverem, tendo sido feita na forma, que deixo ordenado no §9 
desta Lei (2). 

22. Item: Mando, que se os móveis tiverem valor intrínseco, certo e permanente, como 
são peças de ouro, prata, diamantes, ou outras pedras de estimação conhecida, sendo 
avaliados na forma que tenho ordenado no § 10, se adjudiquem pelo seu valor 
intrínseco, sem carga alguma de feitios. 

Sendo, porém, peças que os não tenham, 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 bastantes as adjudicações dos móveis nas referidas 
quantias para-inteiro pagamento do Credor; julgará o Juiz a execução extinta: sendo 
porém necessário passar aos imóveis observará o seguinte (3). 

23. Ordeno, que nos casos de se achar que os bens imóveis pelas suas avaliações 
chegam para pagamento da dívida, e no de não ter outros alguns o Devedor 
executado, se adjudiquem em pagamento ao Credor exequente na mesma quantia, em 
que forem avaliados, sem abatimento algum; havendo o Juiz da execução a dívida por 
extinta. Se, porém, o executado tiver mais bens, se adjudicarão aqueles ao exequente 
por menos a quinta parte do justo valor deles; e poderá haver o resto pelos outros 
bens na concorrente quantia, sem mais abatimento (4). 

24. Item: Ordeno, que se os bens valerem o dobro, tresdobro, ou mais ainda do que a 
dívida; como por exemplo, se a dívida for de cinco e os bens valerem dez, quinze ou 
ainda mais; o Juiz da execução mandará avaliar os anuais rendimentos dos ditos bens 
pelos respectivos Avaliadores, que o Senado da Câmara tiver aprovado, e por uma 
sentença os adjudicará ao Credor pelos anos, que bastarem para o inteiro pagamento 
da dívida; e findos eles, entrará o Senhor dos ditos bens pela mesma sem 

  

                                                           
1 Vide Almeida e Souza - Proc. Execut. pag. 34, Diss. pag. 111, e Acç. Sum. to. 2 pag. 270.  
 
2 Vide Almeida e Souza - Execuç. pag. 340 e 361, Diss. pag. 1 e Acç. Sum. to. 2 pag. 270.  
 
3 Vide Almeida e Souza - Execuç. pag. 126, 310, e 361. 
 
4 Vide Almeida e Souza - Acç. Sum. to. 1 pag. 5, e to. 2 pag. 271, Execuç. pag. 105 e 340, e Diss. pag. 111. 
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tença na posse, e fruição dos seus rendimentos. Tendo advertido o mesmo Juiz da 
execução, que depois de ter precedido aquela efetiva adjudicação, fica imputável na 
dívida do Credor o que deixar de cobrar por sua culpa, omissão, ou negligência (1). 

25. Item: Que para o referido se observar impreterivelmente, sejam sempre seguidas 
as doutrinas, que nestes termos sustentam esta forma de pagamento; e reprovadas, e 
proscritas do Foro as contrárias, que ainda nos mesmos termos não sofrem que o 
pagamento se faça por partes, para que mais por elas não possa julgar-se (2). 

26. Item. Ordeno, que se os bens valerem até uma quinta parte mais do que a dívida, 
como por exemplo, se a dívida for de doze, e os bens valerem quinze; o Juiz da 
execução os adjudique ao Credor exequente, sem obrigação de repor o excesso, 
havendo a execução por finda (3). 

27. Item: Sucedendo não bastarem as duas espécies de bens acima referidas para 
pagamento das dívidas; ou não tendo o devedor outras mais que os da terceira, quais 
são as ações ativas, sendo exigíveis, se o que tiver nelas for correspondente à quantia 
da dívida, por que se executa: Ordeno, que o Juiz da execução a adjudique na sua 
líquida e verdadeira importância ao Credor exequente; e haverá com elas a execução 
por extinta (4). 

28. Item: Ordeno, que se o que tiver o Devedor em ações excede a importância da 
dívida, se adjudiquem na sua mesma quantia aquelas somente que bastarem para o 
pretendido pagamento; abatendo-se só nele as despesas da execução, depois de 
liquidadas nos autos pelo Contador do Juízo. E poderá o Credor haver estas despesas 
assim liquidadas, e contadas pelas ações na sua concorrente quantia (5). 

29. Item: Mando, que se o Credor tiver arrematado as ações real por real, como lhe 
fica permitido no § 17 desta Lei, impute o Juiz da execução no pagamento, não só o 
que legalmente constar que ele cobrou, mas também tudo quanto deixou de cobrar 
por sua omissão, ou negligência (6). 30. Item: Porque é necessário estabelecer certas 

                                                           
1 Vide Almeida e Souza - Execuç. pag. 324, 353 e 363, Diss. pag. 11, e Acc. Sum. to. 2 pag. 276.  
 
2 Vide Almeida e Souza – Execuç. Pag. 353 e 363.  
 
3 Vide Almeida e Souza – Diss. pag. 111.  
 
4 Vide Almeida e Souza - Execuç. pag. 108, 313 e 348. Diss. pag. 111, Fascic. to. 1 pag. 612, Notas à Mello 
to. 3 pag. 5, e Aval. Pag. 32. 
 
5 Vide Almeida e Souza - Execuç. pag. 366 e Notas à Mello to. 3 pag. 5. 
 
6 Vide Almeida e Souza - Fascic. to. 1 pag. 299 e Notas à Mello to. 3 pag. 8.  
 

http://www.circuloregistral.com.br/


 

 

Biblioteca Medicina Animæ  
Círculo Registral – www.circuloregistral.com.br 

Sérgio Jacomino, Org. 
 
 

12 
 

regras, e princípios para a decisão das preferências no concurso, ou labirinto dos 
Credores (1); tirá-las da obscuridade, e confusão, com que ainda se tratam no 

Foro; e fixar sobre elas a Jurisprudência; ampliando a minha Lei de 22 de Dezembro de 
1761, tit. 3º § 13, pelo que respeita somente às execuções dos particulares (2); ordeno 
se observe o seguinte (3). 

31. Estabeleço, como primeira regra decisiva no concurso das preferências, a 
prioridade das hipotecas, ou elas sejam gerais, tácitas, ou especiais sendo contraídas 
por escrituras públicas; em forma que se os Credores, ainda tendo Fiadores, se 
habilitarem todos com hipotecas gerais, preferirão os que foram primeiro nas datas 
das escrituras delas; se todas as hipotecas forem especiais, e em diversos bens, 
preferirá cada um dos Credores nos respectivos bens, que lhe foram especialmente 
hipotecados, ou dados em penhor: se as hipotecas especiais forem contraídas a 
respeito dos mesmos bens, preferirá o Credor, que tiver por si a prioridade da hipoteca 
(4). 

32. No concurso da hipoteca geral anterior com a especial posterior; se os bens do 
Devedor não bastarem, entrando os posteriormente adquiridos, para pagamento dos 
Credores, preferirá o que foi primeiro na hipoteca geral. 

No concurso porém da hipoteca especial anterior com a geral posterior, será graduado 
em primeiro lugar nos bens especialmente hipotecados o Credor, que foi primeiro na 
hipoteca especial; e no resto dela, havendo-o, e nos mais bens, ainda adquiridos 
depois, preferirão os da hipoteca geral, pela prioridade das suas datas. 

                                                           
1 Vide Almeida e Souza -Execuç. pag. 409. 
2 Eis o que dispõe esse parágrafo: 
"Atendendo na mesma forma aos embaraços, que tem resultado à arrecadação da minha Fazenda do 
concurso, ou labirinto dos credores particulares, e das preferências fundadas na Ordenação do Reino, 
que as tem graduado pela prioridade das penhoras; com os graves inconvenientes, que a experiência 
tem mostrado; e de que me tem sido presentes os gravames: Mando que da publicação desta em diante 
se não possam mais graduar as preferências pela prioridade das penhoras, nem ainda a respeito dos 
credores particulares: 
“E que ainda entre estes credores particulares prefiram os que tiverem hipotecas especiais anteriores, 
provadas por escrituras públicas; e não de outra sorte; nem por outra maneira alguma qualquer que ela 
seja:  
“E que a respeito da minha Real Fazenda se proceda na forma abaixo declarada”. 
 
3 Vide mais adiante a L. n. 1237 - de 24 de Setembro de 1864, que reformou a legislação hipotecária e o 
D. n. 482 - de 14 de novembro de 1846, estabelecendo o registro das hipotecas. 
 
4 Vide Almeida e Souza - Execuç. pag. 483 e 488, e Seg. Lin. to. 1 pag. 175, e T. de Freitas - Consol. arts. 
1268, 1273, 1274 e 1285. 
 
4 Vide Almeida e Souza - Execuç. pag. 488, e T. de Freitas - Consol. art. 1274 e 1283. 
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Não havendo outros bens, que não sejam os especialmente hipotecados; Ordeno, que 
se prefira sempre o Credor de hipoteca especial, e que só no resto dela possam entrar 
os das hipotecas gerais, pela prioridade das suas datas.  

33. Item: Por evitar as dúvidas, que se possam excitar a respeito das pessoas, que dão 
a mesma força aos seus escritos particulares, que tem por Direito as escrituras públicas 
(1): Ordeno, que esse privilégio se entenda somente para a prova das dívidas pessoais, 
e não para que possam por esses mesmos escritos particulares contrair hipotecas, que 
de sua natureza pedem públicos Instrumentos; mas que tenham somente a força delas 
para o dito efeito, quando forem legalizadas com três Testemunhas de inteira fé, e 
conhecida probidade, que os assinem com as mesmas pessoas devedoras, e 
reconhecidos por Tabeliães públicos que os vejam escrever (2).  

34. Excetuo da regra geral, que acima deixo estabelecida: em primeiro lugar o Credor, 
que concorrer com os materiais, ou o dinheiro para a reedificação, reparação, ou 
construção de Edifícios para que a respeito das benfeitorias, seja nelas primeiro 
graduado, que outro qualquer Credor, a quem o solo, ou edifício antigo tenha sido 
geral, ou especialmente hipotecado (3). 

35. Excetuo em segundo lugar no mesmo espírito o Credor, que concorreu com os 
materiais, ou com dinheiro para se refazer a Não, Navio, ou outra qualquer 
embarcação; para que em concurso, prefira ao Credor hipotecário mais antigo, o qual, 
tanto neste, como no caso acima excetuado, deve ceder ao outro credor, que com os 
seus materiais, e dinheiros restituiu, e fez salva a causa da hipoteca(4).  

36. Excetuo em terceiro lugar o Credor que concorreu com os seus dinheiros para se 
romper, e reduzir a cultura qualquer paul, ou terra inculta, para que, a respeito das 
benfeitorias, seja primeiro graduado, que outro qualquer Credor, por mais antigo e 
privilegiado que seja (5).  

37. Excetuo em quarto lugar o Credor, que emprestar o seu dinheiro para a compra de 
qualquer Fazenda; para que, constando da mesma escritura do empréstimo, que ele se 
fez com esse destino; e verificando-se a compra posterior, prefira o Credor a respeito 

                                                           
1 Vide Ord. do liv. 3 T. 58 pr. 
 
2 Vide Almeida e Souza - Execuç. pag. 488. Seg. Lin. to. 1 pag. 571, Fascic. to. 2 pag. 103, e T. de Freitas - 
Consol. art. 1379 e 1280. 
 
3 Vide Almeida e Souza- Execuç. pag. 487, 489 e 511, e T. de Freitas - Consol. n. 1270 § 1. 
 
4 Vide Almeida e Souza - Execuç. pag. 487, 489, e 511. 
 
5 Vide nota ao § precedente, e T. de Freitas - Consol. art. 1270 § 2. 
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somente das fazendas compradas a outro qualquer Credor, posto que tenha hipoteca 
geral, ou especial (1).  

38. Excetuo em quinto lugar os Senhores dos prédios rústicos, ou urbanos, e os 
Senhores diretos, quando concorrem, para 

  

                                                           
1 Vide Almeida e Souza - Execuç. pag. 487, 490, 493 e 521. T. de Freitas-Consol. art. 1270 § 3, e Rebouças 
- Obs. pag. 229. 
 

http://www.circuloregistral.com.br/


 

 

Biblioteca Medicina Animæ  
Círculo Registral – www.circuloregistral.com.br 

Sérgio Jacomino, Org. 
 
 

15 
 

haverem dos seus Rendeiros, Inquilinos, ou Enfiteutas, as pensões, alugueres, e foros, 
para preferirem neste caso pela sua tácita, e legal hipoteca a outros Credores, posto a 
tenham geral, ou especial mais antiga (1). 

39. Excetuo em sexto lugar os Credores dos fretes, para preferirem a respeito das 
fazendas, que fizeram a carga da Embarcação, a outro qualquer Credor, posto que 
munido com anterior hipoteca geral, ou especial (2). 

40. Excetuo em sétimo lugar o Dote, quando consistir em fazendas, e se der estimado 
ao Marido; para preferir a respeito dele a Mulher a outros quaisquer Credores 
anteriores, ou posteriores do mesmo Marido, posto que sejam geral, ou especialmente 
hipotecários (3). 

41. Item: Excetuo todos os mais casos, que por força da identidade da razão se 
acharem compreendidos dentro no espírito dos acima excetuados, segundo, as regras 
estabelecidas, para assim se julgar na minha Lei de 18 de Agosto de 1769 no § 11 (4). 

42. Estabeleço como segunda regra subsidiária, depois das hipotecas, a da prioridade 
das datas das dívidas, sendo contraídas por escrituras públicas, ou por escritos 
particulares de pessoas, que lhes dão neste caso a mesma força: em que outrossim 
mando se compreendam os escritos particulares dos homens de negócio, no que 
respeita somente ao seu comércio (5).  

43. Excluo porém inteiramente do Concurso das Preferências, em primeiro lugar as 
dívidas contraídas por escritos simplesmente particulares; e em segundo lugar as 
sentenças de preceito havidas por confissões dos Devedores comuns, ainda que os 
Credores provêm aliunde a verdade das dívidas: e ordeno, que em um, e outro caso, 
achando-se os Credores habilitados com sentenças, sejam pagos por um rateio 
regulado pelas quantias dos créditos (6). 

44. Excetuo somente o caso das sentenças havidas em Juízo contencioso com plena 
discussão, e disputa sobre a verdade das dívidas: não bastando para dar a preferência, 

                                                           
1 Vide Almeida e Souza - Execuç. pag. 483, 498 e 523, Proc. Exec. pag. 115, lnterdictos, pag. 60, Casas 
pag. 261, e Dir. Emph. to. 3 pag. 364, e T. Freitas - Consol. art. 1270 § 5, 6 e 7.  
 
2 Vide Almeida e Souza - Execuç. pag. 487, 504 e 528. 
 
3 Vide Almeida e Souza - Exec. pag. 476, 487, 506, 530, e 547. Notas à Mello to. 2 pag. 469 e 487, e T. de 
Freitas - Consol. art 1270 § 8. 
 
4 Vide Almeida e Souza- Execuç. pag. 487 e 510 e T. de Freitas-Consul. art. 1270 § 9 e 1271. 
 
5 Vide T. de Freitas - ConsoI. n. 1269 n. 2 e notas. 
 
6 Vide Almeida e Souza-Execuç. pag. 483 e 560. 
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que as dívidas sejam pedidas por libelo; e que sobre os artigos dele haja produção de 
testemunhas, quando forem confessadas pelos Réus; porque só poderão dar a dita 

preferência as sentenças proferidas em causas ordinárias controvertidas entre as 
partes nos termos estabelecidos pelas minhas Leis, para as causas da dita natureza (1). 

45. E esta se cumprirá tão inteiramente, como nela se contém, sem dúvida, ou 
embargo algum.  

46. Pelo que: Mando, etc.  

Dada no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda em 20 de Junho de 1774. - Com a 
assinatura do Rei (com guarda), e a do Ministro (2). 

                                                           
1 Vide Almeida e Souza-Execuç. pag. 483 e 588. 
 
2 Consulte-se também sobre esta lei Corrêa Telles - Digesto Português to. 3 de n. 1245 à 1368, e Coelho 
da Rocha - Direito Civil de § 633 à 650. 
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