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DECRETO LEGISLATIVO N, 3.095 - de '12 de janeiro de 1916

Autoriza o Poder Executivo a mandar colleccionar todos os trabalhos referentes ao
Codigo Civil, desde o primeiro projecto, e publícal-os em uma edição de mil
exemplares

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono

a resolução seguinte:

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a mandar

colleccionar todos os trabalhos referentes ao Codigo Civil, desde o

primitivo projecto, e publícal-os em uma edição de mil exem

plares, que serão impressos na Imprensa Naclónal ; podendo, para

esse fim, abrir os necessarios creditas; revogadas as disposições

em contrario.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1916, 95° da Independencia e
28° da Republica.

WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.
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Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - Directoria da

Justiça -1a Secção - Rio de Janeiro, .16 de setembro de 1916.

Sr. Dr. Prudente de Moraes Filho-Para dar execução ao

disposto no decreto n. 3.095, de 12 de janeiro do anno corrente,

resolveu o Governo nomear uma commissão composta dos Srs.

Primitivo Moacyr, Agenor Lafayette de Roure, Otto Prazeres, Eu

genio Padilha da Oliveira, João Pedro de Carvalho Vieira e Ernesto

da Costa Alecrim, para, sob a vossa presidencia, colleccionar todos

os trabalhos referentes ao Codlgo Civil, desde o primitivo projecto,

afim de serem impressos na Imprensa Nacional, esperando do

vosso patriotismo que não recusareis essa incumbencia.

Saude e fraternidade. --Carlos Maa:imiliano.'





DECRETO LEGISLATIVO N. 3.223 - de 3de janeiro de 1917

:ElevA a tres mil exemplares a edição autorizada pela lei n, 3.095, de 12 de janeiro de 1916

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil :

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e en sancciono
a seguinte resolução:

Artigo uníco, Fica elevada a tres mil exemplares a edição

autorizada pela lei n. 3.095, de 12 de janeiro de 1916; revogadas
as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1917, 960 da Independencia e
290 da Republica.

WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.
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OBSERVA~ÕES PARA ESCLARECIMENTO DO CO DIGO CIVIL BRASIUIRO

I

NECESSIDADE DÁ CODIFICA.ÇÃO DO DIREITO CIVIL BRASILEIRO

Si ha necessidade claramente accusada pela consciencia juridica
entre nós, é, creio eu, a da codificação das leis civis. Testemunhos
irrecusaveis desse estado de espirito se nos deparam nos livros de
doutrina que assignalam, deplorando, a dissonancia entre o instru
mento legislativo de que se servem e a expansão scientifica que os
deslumbra; na Jurísprudencia, que se esforça por adaptar vetustos
preceitos, creados para uma organização social differente, a novas
fórmas de relações juridicas ; nas insistentes tentativas, por parte dos
poderes publicos, de compendiar, num todo systematico, a legislação
civil, tão vasta e tão complexa; na approvação geral com que teem

'lOS competentes secundado esses esforços, infelizmente até hoje infru
ctiferos.

Nada mais haveria a dizer a respeito, si um egregio pensador.
brasileiro ,intelligencia de peregrinos dotes, versado por igual nas
hellas letras e na Jurisprudencia , se não tivesse rebellado contra o
pensar commum, procurando demonstrar a illusão daquelles que pro-
pugnam a consecução de um codigo civil (1). .

(:1) L"iGLEZ DE SOUZA - Revista Brasileira, vol , ií, pago 257 e segs.
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Diante, porém, dessa critica vivaz e brilhante, não descabe;

antes se faz necessario, recordar o arrazoado que já tive opportunidade
de apresentar em prol da codificação civil (2).

Diz-se que o direito não vive sómente na lei, mas principalmente
nos costumes, que insuíllam sangue e vida no mecanismo inanimado
da lei, e, portanto, pretender ajoujar o direito nos moldes inflexiveis
de um codigo, importa o mesmo que sopitar-lhe o natural desenvol
vimento, atrophíal-o, ankylosal-o, deformal-o, tornando-o de todo im
proprio para desempenhar as funcções a que se destina.

Mas, si é certo que os codigos não offerecem a mesma flexura dos.
costumes, convem não esquecer que essa possivel dureza de fórmas é
largamente compensada por outros predicados, cujo valor devemos
aquilatar pela vehemencia com que a humanidade tem pugnado por
obtel-os: a clareza e a precisão dos edictos, a segurança dos interesses
e o cerceamento do arbitrio dos depositarios do poder.

Além disso,os codigos não são monumentos megalithicos, talhados
na rocha para se perpetuarem com a mesma feição dos primeiros
momentos, erectos, immoveis, inerredicaveis, rujam em torno, muito
embora, tempestades, esbarrondem-se imperios, sossobrem civilizações.

O proprio Justiniano não pretendia a perpetuidade para sua obra,
attributo que, diz elIe, só á perfeição divina cabe alcançar (Cod. 1,
17,1,2, § 18).

Os codigos são equiparaveis aos systemas philosophicos. Cada
systema philosophico concretiza, em forte synthese, uma concepção do
mundo victoriosa em certos cerebros ou em certo momento historico,
e serve de repouso aos espiritos, satisfazendo as necessidades mentaes
por algum tempo.

Depois, o cabedal da experiencia augmenta, e é forçoso quebrar
os moldes que o pensamento fundira, alargar o ambito da doutrina.

Assim os códigos. Estereotypam elles a fórma do pensamento
juridico em um certo momento da civilização de um povo, e, si forem
vasadas em moldes selectos com vantagem proverão, por longo tempo,
ás necessidades sociaes, pois que é seu fito principal traduzil-as e
assegurar, do melhor modo, a sua satisfação (3). ...

. (2) Revista Academica da Faculdade de Direito do Recife, anno VI, pag. !- .
e segs.; Revista de Jurisprudencia, vol, li, pago 24:, 1898.

O illustre DR, PAULA RAMOS JUNIOR não consentiu que passasse sem pro
testo a doutrina do seu douto collega , (Revista da Faculdade Livre de Direito
do Rio de Janeiro, 1899, pags. U-i9.)

(3) Veja-se o .que dizem ENDEMANN-Einfüh1'ung in das Studium d~s bürger
lischem Gesetzbucli, Berlim, 1899, 1, pag. 5; Huc- Commentaire, 1, pago 37;
MARTINS JUNIOR - Historiá Geral do Dir«ito, Recife, 1899, pag. 223 e segs. ;
BAcoN - Aphorismo LIX; ABEL ANDRADE - Commentario ao Codigo Civil Por
tuguez, Coimbra, 1895, pago LXXII e segs.

•
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Refocillam os espiritos, dominada a inquietação que os agitava,
e as actívídades que se desenvolvem livremente á sombra da lei.

Desde que o codigo trace apenas os lineamentos essenciaes dos
institutos, o bastante para accentual-os, nem impedirá que esses
institutos se desenvolvam seguindo os elementos de vida que natu
ralmente encerram, nem será essa crystallização do direito fatal ás
suas forças progressivas, como pretende GEORGE FAzY apontando o
exemplo da França, e como teem affirmado outros.

O phenomeno da codificação é um estadio da evolução do direito,
que do periodo de fluidez inicial parte em busca de fôrmas definidas e
solidas por onde se traduzam a plenitude da consciencia juridica e a
melhor disciplina dos interesses.

Não o podemos evitar, nem conviria difficultar o seu appareci
mento.

Si a simples exegese dos textos é um estudo empírico, que importa.
uma inferioridade em relação aos estudos scientíficos que se remontam
á procura das leis reguladoras dos phenomenos, e si a exegese, o
commentario, é a fórma doutrinal que se segue immediatamente ás codi
ficações, convem lembrar que esse processo intellectual nada tem de
definitivo.

Sua funcção é, além de esclarecer a comprehensão da lei, cimentar
mais vastas e mais profundas substrucções para a sciencia e para a.s
codificações futuras.

Si, no momento presente, o arbitrio humano ainda intervem
poderosamente na construcção do direito, devemos crer, com RAOUL
DE LA GRASSERIE (4,), que essa vontade de mais em mais « dominada pela
contemplação do justo, do util e do logico», dará por base ao direito
«osprincipios superiores que a razão nos apresenta comoleis naturaes».

Não repitamos, seduzidos pela grande autoridade de Savigny, que
os codígos não apparecem nos seculos fortes e poderosos, mas somente
nas épocas de enfraquecimento, em que a consciencia se obliterá, ser
vindo elles muitas vezes de instrumento ao despotismo que se procura
firmar.

Si é no seculo sexto, quando o imperio romano se dilue, depau
perado e corrupto, que se succedem o edícto de Theodorico, o breviario
de Alarico, o Papiano e as collecções de Justiniano, a historia obriga-nos
a reconhecer que essas codificações, essas compilações de regras
juridicas, abrolhando nos pantanos apodrecidos da decadencia romana,
foram um estorvo, ainda que momentaneo, ao desabar das ruinas,
estorvo que salvou, para a continuidade da civilização, os fragmentos
da cultura jurídica dos romanos, que hoje admiramos tanto mais
quanto melhor os conhecemos.

Outra, portanto, deve ser a interpretação dos factos.

(4) Classification Scientifique du Droit, Paris, 1892, pago 330.
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Mais normalmente emergem as codificações nas épocas de maior

expansão das forças racionaes, e quando os povos sentem necessidade
de affirmar a sua unidade ou a sua soberania.

Exemplos da primeira especie nos dão a Lei das Doze Taboas em.
Roma, o Codigo da Prussia e o Codigo de Napoleão. .

Exemplos da segunda são os Codigos Civis da Italia, da America
latina e da AIlemanha. .

A prova irrecusavel de que as codificações, . em vez de obras de
oppressão creadas pelo cesarismo, são o producto da necessidade de
simplificação, de clareza, de segurança, vivamente sentida pela con
sciencia collectiva dos povos, é que a collecção justinianea, apezar dos
seculos volvidos sobre e1la, ainda constitue uma das expressões mais
poderosas da intuição juridica. « Nosso pensamento juridico, nosso
methodo, nossa fórma de intuição; toda a nossa educação jurídica, em
uma palavra, são romanos», pôde affirmar RUDoLF VON JHERING (o). En- ~
xertos da tyrannia oppressora, não poderiam ter essa 'vivacidade tenaz
que resiste ás mais profundas mutações da viela política e social. No
mesmo sentido do egregio escriptor da Finalidade no Direito, observa
recentemente ENDElIL.\NN que a experíencia das codificações tirou a
limpo que, sem a base firme do direito romano, é impossível cxtrahir
da theoria do direito privado applicações conformes á sã razão juri-
dica (6). .

O Codigo Civil francez oíferece-nos outra prova. Com os preceitos
fundamentaes do Direito Privado implantou e1le e propagou o principio
da laicidade do Direito, a protecção da liberdade individual, a inviola
bilidade da propriedade e igualdade civil (7.). Pode-se dizer que a dou
trina individualista se mostra muito rispida e apprehensiva nesse
systema de leis, mas outra não podia ser a sua orientação na época
em que foi preparado, e acoimal-o de anti-liberal, dada a relatividade
do tempo, será grave injustiça.

Si o direito é, como beJlamente conceituava Dante, realis açper
sonalis ad hominem proportio, qUéB seroata seroat societatern, cor-
rupta corrumpit, é necessario, para segurança dos vitaes interesses das ;'~

organizações sociaes, que a expressão mais firme do direito esteja ao YI

alcance de todos, comprehendida pelos que a estudam, sentida pelos
que lhe prestam obediencia , estimada por um e outros.

Com o seu caracter temporal, humano, variavel, a lei moderna
não nos deve ser menos sagrada do que o era quando Deus a revelava
por entre o fragor dos trovões e o fulvo clarear dos relampagos.

(5) El Espiritü del Derecho Romano, trad, SATORRES. Madrid, :1.895, I,
pago 22.

• (6) Einführung in das Studium des BÜ'·ge. Gesetsbuchs, Berlim, 189\), I,
pago 5. Veja-se tambem, ainda no mesmo sentido, i\LiRTINS JUNIOR - Hutoria
Geral do Direito, pago 223 e segs,

(7) ROUSSET -s-Scienoe Nouoetle des Lois, Paris, '187'1, I, pag , 29.
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A força das leis em nossos dias está, como doutrinava ODILON
BARROT (8), em que cada um de nós reconhece e sente que a existencia
da sociedade depende da submissão de todos ao imperio do direito;
« é a consciencia da necessidade de conservação que dá a essas leis
uma especie de sancção religiosa» . Dahi a utilidade e a inevitabilidade
de simplificar, de facilitar o conhecimento do Direito Legal, de fazel-o
penetrar a intelligencia do maior numero, para que actue como força
intima na direccão da vontade individual.

Depois, em um codigo civil, não se compendiam sómente direitos.
Por uma face, a lei garante aos: indivíduos poderes livres de acção ;
por outra, exige a obediencia a uma determinada ordem de deveres,
fornece, na sua esphera, os elementos necessarios para essa apreciação
dos deveres essenciaes que AUGUSTO COMTE considerava mais fecunda
e salutar do que a exposição dos direitos (9). E', pois, necessário que)
em uma condensação clara, se ponham em evidencia essas normas de
conducta. .

Por certo um codigo não poderá ser .uma obra popular na sua
expressão. Mas póde e deve ser uma obra clara, transparente, mo
vendo-se com facilidade e na occasião opportuna.

Finalmente, os codigos civis procurando erigir o Direito em sys
tema, são conduzidos por essa necessidade de dar, como dizia RUDoLF
VON JHERING, a fórma mais visivel á materia jurídica, sem com isso
diminuirem a sua força pratica interna (10). Si o systema é trabalho
livre da doutrina, reflectír-lhe o arranjo nas construcções legaes é
approximar o Direito Positivo do Racional, é pedir para a lei a lógica, a
intuição e a vida que animam a sciencia ,

Essas razões geraes redobram de valor quando applícadas ao
Brasil, onde a fonte principal do Direito Civil é um defeituoso corpo de
leis de origem espuria , que se acha em frangalhos, mordido a quasi
tres seculos pelas traças vorazes da decadencia.

II

os A..lIITECEDENTES

Estamos muito longe de ter obtido em torno de nossos projectos
de codigos civis essa vasta e brilhante litteratura que os projectos
allemães suscitaram na própria Allemanha e no estrangeiro (H), mas

(8) Dictionna·ire de la Concersation, verb. loi.
(9) Sll7' l'Esprit Positiue, díscours prélímínaíre à l'A.stronomie Populaire,

pago 31.
(10) Op, cit. III, pag. 83. ..
(11) Leia-se a respeito a noticia de SALEILLES no Annuaire de lég. étranqére,

i896.
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em nosso modesto recanto scientifico, não era possivel suppór, siquer,
um arremedo dessa poderosa expansão de força mental, emergindo de
todas as modalidades da cultura juridica.

Não foram, entretanto, producções perdidas em terras maninhas
esses nossos tentamens. Um delles, mais feliz, encontrou acolhida
entre os nossos visinhos do Prata, que instillaram um pouco de hal
samo consolador na alma desalentada do grande jurista que o prepa
rara para desvanecimento de seu paiz. Outros foram lidos, meditados
e discutidos, perfunctoriamente embora e de passagem, mas o suffi
ciente para que o seu pensamento não desapparecesse, e a idéa crea
dora não perdesse, no vacuo, a força inicial.

Certamente não entraram, nesse desdobramento do mesmo pensa
mento, á procura de sua realização, o plano de CARDOSO DA COSTA (12) e
o fragmento de COdigo offerecido ao ultimo imperador do Brasil (13) pelo
"VISCONDE DE SEABRA. Por motivos differentes, esses dois trabalhos não
impressionaram a intelligencia dos juristas patrios. O primeiro, por
ser, no dizer de TEIXEffiA DE FREITAS, « um desses desvios, em que
soem cair os que abusam de seus talentos por amor da novidade».
O segundo por não ter apparecido em publico.

Restam, porém, os materiaes valiosos deixados por outros dos
nossos mais preclaros juristas.-

I. O projecto TEIXEmA DE FREITAS, apreciado mesmo na sua fórma
de Esboço, que não era ainda a definitiva, no pensamento do jurista,
é um edificio de grandes proporções (4 . 90S artigos) e de extraor
dinaria solidez, talhado sobre a rocha dos bons principios pela mão
vigorosa de um artista superior, e, ao mesmo tempo, recortado in
ternamente por excessivas minúcias, que talvez desapparecessem
quando o autor retirasse da obra os andaimes que alli puzera em
quanto lhe erguia as altas muralhas. A analyse, a decomposição
dos principios foi conduzida com admiravel vigor e segurança, mas,
procurando traduzir as relações de Direito Civil em todas as suas
infinitas variações, por um preceito legal, foi mais longe do que con
vinha a uma obra legislativa. Dahi a dispersão que demorou a obra
e, afinal, inutilizou, para o fim immediatamente almejado, uma tão
grande somma de esforços.

(:12) Vejam-se: TEIXEillA DE FREITAS - Consolidação, nota 47 á (C Intro
ducção »; JOAQUTIII NABUCO - Um Estadista do Imperio, m, pags, 504-506,
nota :f..

(:13) O projecto do jurista que preparou o Codigo CivilPortuguez não passou
de um titulo preliminar e de uma primeira parte dedicada á capacidade civiX
e seu exercicio. Promettia ser uma variante do Codigo Lusitano. Mas, para
obviar ás objecções do amor proprio nacional, o autor se declara natural do
Rio de Janeiro e cadete honorario do antigo regimento de cavallaria de linha
de Minas Geraes.

•
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E' uma pagina dolorosa, a mais dolorosa da historia intellectual
da jurisprudencía brasileira, essa em que o sabio jurista renega e
despedaça todo o seu trabalho anterior, sacrificando-o, com a heroica
abnegação de um estoico, ao que elle julgava a verdade scienti
fica (14).

Mas si o Esboço não pôde ser transformado em lei, entrou
para o acervo da jurisprudencia patria como a soa producção mais
valiosa, pela riqueza, segurança e originalidade das idéas.

Uma das suas mais significativas originalidades é, sem duvida,
" a ordem adoptada para a distribuição das materias, como se póde

ver pelo schema seguinte : '

TITULO PRELINILAR: no LOGAR E no TEMPO

Parte geral :

I

Pessoas.
Dos elementos dos direitos....... Cousas.
, ,Factos.

Parte especial:

1
Direitos pessoaes em geral.

I. Dos direitos pessoaes ..... , Dirf:eitoilis. pessoaes, nas relações de
am a.

Direitospessoaes nas relações civis.

1
Direitos reaes em geral.

II D' .t Direitos reaes sobre cousas pro-. irei os reaes. . . . • . • .. • . . . prias .

Direitos reaes sobre cousas alheias.

m. Disposições communs aos di-I' Herança.
reitos reaes e pessoaes.. . ... Concurso de credores.

Prescripção.

Não temos o articulado correspondente ao terceiro livro da parte
especial. O trabalho ficou incompleto. Mas podemos aprecial-o em
seu conjuncto na lição que deUe nos offerece o Codigo Civil Argentino.

II. O fragmento de projecto que foi encontrado no espolio lite
rario do CONSELHEIRO NABUCO não nos habilita a formarmos um juizo

(f4) Ler essa história em JOAQUIlII Nsnnco, obra citada, e em COELHO Ro
DRIGUES - Projecto do Codigo C,vil, (( Introducção ».
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seguro sobre o conjuncto da obra, mas a transparencia dos disposi
tivos e a parte concedida ao direito internacional privado permittem
nos dar acolhida á conjectura de JqAQUIi\l NABUCO, cert~s de que a.
ternura filial apenas deu mais agudeza á penetração do historiador .
cc não seria a creação de um puro philosopho, de um professor d~
universidade, e sim de um estadista, mais preoccupado do effeito pra
tico da legislação a que ligasse o seu nome, do seu alcance social
internacional mesmo, da clareza, comprehensão e vastidão da lei d~.
que da metaphysica do direito» (15).

IH. O plano de FELICIO DOS SANTOS obedece a outros moldes (16).
Da origem desse plano colhido em COELHO DA ROCHA, e de sua incon
gruencia com o organismo vivo do Direito Civil, disse a critica juridica.
em tempo, talvez com demasiada severidade; mas, quaesquer que
fossem os defeitos do methodo adoptado, e difficil será desconhecei-os,
ha no trabalho do jurista mineiro o merito que lhe emprestam muitas.
ídéas justas, e o de ter apurado a nossa experiencia nesse dominio,
não só pelos estudos daqueUes que o examinaram como pelos com
mentarios com que o autor longamente justificou o seu trabalho.

IV. Maisfeliz na escolha de seus guias, melhor conhecedor do
movimento legislativo e doutrinario, em nossos dias, mostrou-se, in
contestavelmente, o DR. ANTONIO COELHO RODRIGUES, cujo projecto,
entretanto, não logrou conquistar a approvação dos poderes compe
tentes. Sua classificação das materias é a da escola tudesca, á qual
o autor deu um arranjo particular, como se póde verificar do plano
seguinte:

LEI PRELI1IllNAR

. 1Das pessoas.
Parte geral , Dos bens. .

Dos actos e factos juridicos.

1

Das obrigações. .
Da posse, da propriedade e dos.

Parte especial ·........... outros direitos reaes.
Do direito da familia.
Direito das successões. .

Podendo dispor dessas materias accumuladas, esforçando-me pOI"
achar nelles os élos de uma evolução do pensamento juridico em

(15) Um Estadista do Império, IlI, pago 529.
(:16) O Projecto FELICIO DOS SANTOS divide a parte geral em tres livros: das.

pessoas, das causas e dos actos jurídicos em geral; e a parte especial em
outros tres livros: das pessoas, das causas e dos netos [uridícos em particular.
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nosso paiz, meditando sobre os estudos e as criticas feitas na Imprensa
e no Congresso, parece-me que a tarefa se havia aligeirado, podendo
ser levada a termo por pulso menos forte do que o de meus anteces-
sores. .

Principalmente o Esboço de TEIXEIRA DE FREITAS e o Projecto
do DR. COELHO RODRIGUES, mais seguidamente este que aquelle, forne
ceram-me copiosos elementos para a construcção que me havia sido.
confiada.

Além desses materiaes, aos quaes eu intencionalmente queria
ligar o meu trabalho, é natural que pedisse á jurisprudencía pátria as
peculiaridades aproveitáveis de sua feição, á doutrina e á legislação
comparada, os seus inestimaveis ensinamentos.

III

ORIENTAÇÃO DO PROJECTO - UNIDADE DO DIREITO PRIVADO - SOCIALISMO
JURIDICO - :MATERlA DO DIREITO CIVIL

Seguindo o conselho de BLUNTSCHLI, o actual Projecto procurou col
locar-se no ponto de confluencía das duas forças de cujo equilíbrio
depende a solidez das construcções sociaes : a conservação e a inno
vação, as tradições nacionaes e a theoria das escolas, o elemento es
tavel que já se adaptou ao caracter (;J ao modo de sentir de nosso povo,
a maneira particular pela qual elle estabelece e procura resolver os
agros problemas da vida e o elemento progressivo insufflado pela dou-
trina scientifica.. e

A tradição, ligando entre si os diversos estadios do Direito, re
presentando uma applicação da hereditariedade a esse phenomeno de
ordem social, é um principio organico da vida jurídica. Quem se pro
puzesse a legislar «rompendo com o passado, faria como aquelle que
edificasse não tendo em conta a solidez do terreno e a espessura do
alicerce», previne D'AGUANO (17).

O Direito evolue, transforma-se, mas numa sequencía ininterrupta,
de formas que se desdobram prolíficas. Os codigos antigos, como os
modernos, jámais vieram firmar direito inteiramente novo, estranho ás
tradições que o tempo argamassara. Assim procederam os legisladores
da India, da Grécia e de Roma, assim se revelam as codificações civis
da França, de Portugal, da Austria, da Allemanha, de toda parte.

Mas, por isso mesmo que o Direito evolue, o legislador tem neces
sidade de harmonizar os dois princípios divergentes (o que se amarra

•

(17). Genese e Evoluzione del Diritto GivUe, pago 120.

c. C. -VaI. I 2
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ao passado e o que propende para o futuro), para accommodar a
'lei ás novas f6rmas de relações e para assumir discretamente a attitude
de educador ~e sua nação, guiando cautelosamente a evolução que se
accusa no horizonte (18).

E' certo que, entre o ideal que ambicionamos empolgar e as fór
mas não raro mesquinhas da realidade, a distancia póde ser humi-
lhante para as nossas pretenções , '

Nada mais laborioso, pondera LITTRÉ, do que a passagem de uma
concepção abstracta para uma obra effectiva , Dada a orientação que
acaba de ser indicada, póde a obra ser imperfeita, ha de, necessa
riamente, sel-o, porque haurir na enorme congérie dos materiaes ac
cumulados pelas leis e pela doutrina é tarefa que a BACON se afigurava
extraordinariamente grave, mas não lhe attingem as farpas do dílemma
imaginado pelo DR. INGLEZ DE SOUZA (19).

Nem será um codigo adeantado de mais, nem tão pouco uma
simples consolidação do Direito Nacional vigente. E fugindo ao dilemma,
escapa ao perigo de ficar alheio á alma nacional e de oppór embaraços
á reconstruccão social, que se opera em nossos dias,

Um codigo não é um trabalho de construcção doutrinaria. Deante
das f6rmas novas de relações jurídicas cumpre dar-lhes entrada franca,
si já se acham postas em relevo e accentuadas, reclamando apenas o
reconhecimento legal.

Si porém ainda se acham indecisos os contornos dessascreações,
a acção do Codigo deve limitar-se a deixar-lhes o campo aberto para
que se' desenvolvam sob sua protecção, '

O campo de applicação dessas idéas poderá ter maior ou menor
extensão, segundo o plano a executar e o ponto de vista acceito,

Logo no começo da empreza, antes .mesmo de traçar-lhe os li
neamentos, era necessario examinar o solo e determinar sobre que ba
ses cumpria levantar a construcção , Deveriamos ter um codigo civil
ou seria conveniente quebrar esses antigos moldes e substituil-os por
outros, em cuja amplitude coubesse a totalidade das relações do Di
reito Privado? Eis uma interrogação que encerra um difficilproblema
da technica jurídica, que não é o éco inane de uma simples disputa
de escolas.

Depois de demorada concentração no estudo do Direito Civil, a pos
sante mentalidade de TEIXEIRA DE FREITAS sentiu necessidade de ex
pandir-se num circulo de maior diametro, de abandonar as cryptas da
analyse por onde se, havia internado e remontar ás altitudes da ge-

(18) MENGER -.n Diritto Civile e' il Proletariato, versíone de Obrosler,
:l.89q,; COGLIOLO - Sagi sopra l'Evoluzione del Diritto Privato, pag , 27.

(19) Revista Brasileira, vol, citado.

..
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nera1i~ação. A attenção fatigada exigia um desafogo, mas a vontade
snergrca e a fecunda intelligencia não lhe podiam, no mo
mento, conceder outro repouso que não fosse a simples mudança de
objecto.

Tomando novo surto o seu pensamento, pareceu-lhe apoucada e
mesquinha a empreza a que dedicara tanto labor, e, em vez de um
codigo civil, ambicionou redigir um codigo geral que abrangesse todo° Direito Privado. Mas a tentativa. do consolidador de nossas leis civis,
apezar do apoio moral do CONSELHEIRO NilUCO, encontrou da parte do
Governo uma resístencia em cuja couraça se embotaram as investidas
do raciocinio .

Sob uma feição talvez mais precisa, apezar das divergencias se
cundarias, a mesma idéa conquistou, mais tarde, as adhesões de ju
ristas italianos e brasileiros dos mais distinctos (20).

Propõe-se a substituiçãodos Codigos de Direito Privado Individual
por um codigo unico do Direito Pri vado Social.

a problema é complexo, e mais ainda se torna por se terem con
fundido duas tendencias differentes : a unidade do Direito Privado e o
seu individualismo . Convem apreciar a questão separadamente por
essas duas faces fortuitamente unidas. s-

Unidade do Direito Privado - Para que da diversidade, direi
-da dualidade, porque todo empenho se reduz a eliminar o Direito Com
mercial, para que da dualidade indicadora de uma especialização de
funcções, voltemos á unidade, á concentração das funcções, forçosa
mente havemos de reconhecer que as relações jurídicas dos dois. do
mínios, o civil e-o commercial, são fundamentalmente identicas, que
o objecto sobre o qual ellas se teem é o mesmo e pelo mesmo aspecto
encarado.

Mas justamente se me afigura que, no momento actual, essas
relações se apresentam com caracteres sufficientemente distinctos no
Direito Privado Commum e no Direito Especial do Commercio para que,
se organizem por códigos differentes. Já não me refiro ao modo par
ticular de effectuar a cobrança dos credites sobre o patrimonio do
devedor insolvente, porque em muitas legislações a fallencia é com
m um aos commerciantes e aos que não fazem da mercancia profissão

(20) CIlIBALE-La Nuova Fase det Diritto Civile, pago358 ; PUGLrA-Il Diritto
nella Vila Economica, pag. VI; TORTORI - Sociologia e Diritto Commerciale,
pag. 123 e segs.; GIAI'TURCO - L' Individualismo e il Socialismo nel Diritto
Contrattutüe ; VIVANTE, que aliás se contenta. com a unidade no Direito das
Obrigações; CASTAGl'iOLA; CARVALHO DE .MENDOl'iÇA - Das Eallenotas, ::i. Paulo,
1899, I, pag. 31; CARLOS DE CARVALHO, - Direito Civil Brasileiro Recopilado,
pago LI e segs.; BllASILIO MACHADO - Revista da Faculdade de Direito de

. S. Paulo, 1897.
Na Allemanha e na França a unidade do Direito Privado não tem encon

trado as mesmas sympathias que na Italía ,
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habitual; mas as regras especiaes ao contracto cambial, ás sociedades
mercantis, ás emprezas de transportes, ás instituições bancarias
estão nos indicando, de um modo irrecusavel, que ha no commerci~
uma funcção social sufficientemente especializada, que se destina a
effectuar a circulação rápida das riquezas, ligando as duas opcracõss
fundamentaes da economia politica, -- a creação das utilidadlls'e a
satisfação das necessidades. E essa funcção, que imprime um caracter
praprio nas relações, que determina, que exige mais de uma classe
especial de agentes auxiliares, que dia a dia se- amplia e toma intensi
dade, não póde, penso eu, dispensar, no momento presente, um COn
juncto de preceitos juridicos modelados segundo as peculiaridades que
ella faz nascer.

Suppondo que, nesta regiao do mundo intellectual, a evolução
siga marcha inversa da commum, passando do polymorphismo á
forma unica, da especialização para a uniformidade, que se contraia, •
em vez de se desdobrar, ainda é prematura a reforma, porque ainda
subsistem as causas determinantes da distincção entre os dois ramos
príncipaes do Direito Privado. .

Nem se desloquem os termos da questão, allegando que, hoje, o
commercio não é mais o privilegio de uma classe, porque são preci
samente relações especiaes que o Direito Commercial pretende regular,
pouco importando que ellas se circumscrevam a um grupo de pessoas
ou se extendam á generalidade dos indivíduos. Não é do ponto de
vista particular das pessoas que a distincção é feita, mas em attenção
ao objecto das relações travadas. Si a mediação ou, como prefere dizer
ERCOLE VIDARI, a intromissão, dá um caracteristico de facil assigna
lamento ás operações do commercio, é natural que por esse mesmo
prisma as considere o Direito.

Além disso, não é rigorosamente exacto dizer que os negociantes
não constituem uma classe, pois a sociedade se estratifíca em camadas,
em classes, entre as quaes se divide o trabalho social, e de cuja emu
lação resulta o progresso das agglomerações humanas politicamente
organizadas. Classes tambem constituem os industriaes, operarios,
militares, os magistrados, exercendo cada uma dellas uma determi
nada ordem de funcções. Mas não é O direito de uma classe que se
procura manter, é um genero de relações que se tenta garantir, não
por uma legislação excepcional, mas por um desenvolvimento natural
da lesgislação commum, que se adapta a uma certa modificação do
meio-

Quanto ao objecto, á matéria do Direito Civil, a primeira in
speccão revela-o mais extenso do que o do Commercial, pois que faltam
a este as relações de familia e de successão hereditaria, que dão
origem a grande numero de actos juridicos e de institutos (casamento.
filiação, patrio poder, adopção, regimen matrimonial, testamento,
legitima, etc.) Sei que muitos juristas entendem que o fundamento
exclusivo do Direito é o facto economico, no qual se devem procurar

li
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as suas origens e as causas de suas transformações (21). Mas esses mu
tilam o Direito e desfiguram o seu conceito. O Direito tem elasticidade
e amp!itude bastante p~ra envolver todos os phenomenos. socíaes que
necessitam de ser coactívamente assegurados, como condições de que
depende a coexistencia humana. Neste sentido, mas sómente nelle,
pôde-se dizer com PIETRO COGLIOLO e SmINER MAINE que o Direito, por
seu caracter formal, póde assimilar qualquer norma de conducta social.
Basta impol-a por uma lei juridica e provel-a de coacção judicial.

Restringir o dominio, mesmo do Direito Privado, aos bens mate
riaes, ao elemento economico, é deixar fóra de sua acção uma bella
porção da actividade humana, um grupo considerável de interesses,
que nem sempre se podem ajustar á idéa de preço, de consumo ou de
troca.

Ponhamos de lado as relações de familia, que poderiam consti
tuir um grupo a parte. Seriam, porém, exclusivamente economicos
os interesses de uma sociedade de fins ideaes (scientifícos, literarios,
religiosos, de educação ou de recreio)? Sel-o-híam os de um autor?
A idéa de interesse é, sem duvida, o nucleo do conceito do Direito no
ponto de vista do individuo; mas JHERING, em uma daquellas paginas
rutilantes e exhaustivas, que sómente as intelligencias excepcionaes
sabem traçar, evidenciou que não é sómente o interesse patrimonial,
economico o que merece a effectiva protecção do Direito, mas tambem
o interesse moral e o intellectual , a affeição, o simples prazer, quando
legitimo, a tranquillidade do espírito, a integridade do corpo e um
grande numero de outros (22).

Esse conceito estreito do Direito comprehende-se que o formule
um economista, embora alta e merecidamente reputado como LORIA ;
mas difficilmente se explica em juristas esclarecidos, como os proceres
do movimento unificador na Italia ,

Icrr.ro VANNI (23) patenteou a falsidade dessa doutrina, que attribue
ao phenomeno economico a razão da evolução social, fazendo notar
que si esse phenomeno se mostra independente dos .outros, cumpre
reconduzil-o ás suas causas, entre as quaes os caracteres physio-psy
chicos dos membros da communidade e as condições da natureza
exterior occupam o primeirô lagar. .

Mas, suppondo que assim não seja, que o objecto do Direito
Privado não se estenda além dos bens patrimoniaes, ainda assim a
distincção entre o Civil e Commercial subsiste, porque algo differente é

(21) TORTORI - op . cit., pago 30 e segs.; PUGLIA, op. cit., passim. E'
tambem o pensar de LORIA, PELEGIlL.'íI, GRAZIAliI, FORNASAR, FIORETT!.

(22) Questões de Direito Civil, trad, de ADHERBAL DE CARVALHO, Rio de
Janeiro, 1899. Dos Lucros nos Contractos .

(23) Proqramma Critico de Sociologia.
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o modo de encaral-o nesses dois systemas de leis. A ídéa de PISA.NELLI .

aliás de.ntr.o do recinto da economia po}iti~a, ~~o foi desapprovad~
pelo unionísta ALFREDO TORTORI : - no Direito CIvIl os bens são consi
derados no seu valor de uso, e no Commercial no seu valor de troca.

Desenvolvendo esse pensamento com extraordinario critério e
admiravel poder de analyse, RA.OUL DE LA. GRASSERIE traçou os limites
precisos dos dois campos, salientou os caracteres differentes do Di
reito civil e do Direito commercial.

'1.° «O Direito Mercantil, diz elle (24), occupa-se, não, como o Direito
Civil, da riqueza adquirida e a conservar, mas da riqueza em via de r

formação. Os elementos, em lagar de estarem immoveis ou immobi
lízados, acham-se em perpetuo movimento, em attrito perpetuo.
Pôde-se dizer que os elementos formadores do substractum do Direito
Commercial se acham em estado dynamico, emquanto que os que são
substractum do Direito Civil se acham em estado estatico, o que aliás ...
não tem referencia alguma com o estado estatico ou dynamico do
proprio Direito. »

2.° « No Direito Commercial, todas as cousas são fungiveis entre
si ou tendem a sel-o, e a se confundir em um terreno commum, o
valor. No Direito Civil, ao contrario, são as proprias cousas, não
directamente o seu valor, que são consideradas. »

3.° « No Direito Commercial, as pessoas tornam-se anonymas,
assim como as cousas fungíveis : ou mais exactamente, o anonymato
confunde-se com a fungibilidade, podendo-se dizer que as pessoas
tornam-se fungiveis entre si, uma 'póde fazer funcção da outra. »

4.° « O Direito civil tendo por fim conservar a riqueza ou tro
cal-a, valor por valor, por uma outra, é pouco movel . Os modos de
transmissão são lentos. O Direito Commercíal, tendo por fim formal-a,

. [asel-a circular, trocar incessantemente os elementos em formação,
deve ser -rapido . Dahi a mobilização do Direito em sua transmissão. »

5.° « Emfim, o Direito Commercial diífere essencialmente do Civil,
quanto á sua distribuição entre o estado estatico e o dynamico», Este
é, para a theoria do autor, o críterio mais importante dos que accen
tuam a divergencia entre o Direito Civil e o Commercial.

E' verdade que o citado jurista acredita na fusão futura dos dois
grupos de leis, pela mobilização de mais em mais rapida da proprie
dade immovel e pela transferencia dos creditas por meios tambem
mais celeres ,

Mas, ainda <DIe devamos ter confiança nas inducções da doutrina
e acceitar como verdadeiras certas provisões que se nos apresentam
como inferencias logicamente extrahidás de observações exactas, um

(24) Op. cit., pags, 133-137. Limito-ma a transcrever as theses prIn
cipaes, para não alongar muito a citação.
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codigo não deve aspirar a ser mais do que a condensação dos resul-,
tados adquiridos, das conquistas realizadas na época de seu appare-
cimento. .

O exemplo do Codigo Federal Suisso das Obrigações é um argu
mento que não colhe, porque esse codigo se restringiu á parte mais
abstracta do Direito Privado, áquella em que a evolução theorica se
póde considerar completa, tendo-se elaborado sobre as seguras bases
do Direito Romano. A theoria das obrigações é, por assim dizer, a
parte central do Direito Civil, a mais solida, a mais extensa, pois que
os seus fundamentos estão definitivamente lançados e por todas as

. outras divisões do Direito ella penetra .. Mais extensa aqui, devo pre
venir, não quer dizer conceitualmente mais geral.

Não ha uma theoria das obrigações para0 Direito Civil) outra para
o Direito Commercial ; ha simplesmente applicações, adaptações resul
tantes da actividade mercantil. E' justamente esta theoria o plexo em
que os dois systemas se encontram, e por onde se ligam. Entretanto,
no citado Codigo Suisso é facil destacar o que tem a generalidade do
Direito Privado e o que offerece a especialização do Direito Mercantil.

E não foi intuito do legislador helvetico, ao menos não foi o in
tuito preponderante, unificar conceitualmente os dois ramos do Direito
Privado, e sim tornar o Direito Privado nesta parte, á semelhança do
que anteriormente se tentara na Allemanha, um negocio da compe
tencia federal.

« O Direito Civil, diz SALEILLES, referindo-se ao movimento de
codificação na Allemanha (25), pelo Direitode Familia, pelo Direito das
Successões, pelo Direito Matrimonial, está intimamente ligado ás tradi
ções populares. Sómente a materia das obrigações, por motivos ana
logos aos do Direito Commercíal, é que se presta facilmente á unifica
ção .» As considerações que actuaram sobre o espirito dos legisladores
allemães para iniciarem o trabalho de unificação do Direito Civil pela
matéria das obrigações deviam se ter apresentado aos que se propu
nham a resolver o mesmo problema na Suissa.

Uns e outros comprehenderam que era de bom aviso iniciar a
tarefa pela parte do Direito que menos soffre as influencias dos cos
tumes, que menos varia entre os. povos, que todos acceitaram como
definitivamente preparada em seus fundamentos pela elaboração dos
juristas romanos.

Mas si dermos ao exemplo suisso uma interpretação differente,
não terá o argumento adquirido maior valor, porque se lhe pódeoppor
o exemplo da Allemanha, onde não se julgou de conveniencia eliminar
a distincção entre a legislação civil e a commercial. Ao lado do Codigo

(25) Annuaire de Legislation Étrangere, :1.896., pago i46. A mesma obser
vação havia feito anteriormente RAOUL DE LA GRASSERlE.



Civil reappareceu ~evisto, remodelado o Codigo Commercial, deixando-se
pa~sar a opportunidade para subvertel-o na massa geral do Direito
Privado,

Parece-me, pois, que mais fortes razões militam em favor da dou
trina da distincção, á qual não falta o apoio de autoridades eminen
tes (26). Muís provavel é que a differenciação prosiga e que do Direito
Mercantil se destaque o Industrial, confirmando-se mais urna vez em
relação ás fôrmas do Direito Objectivo, a lei geral da evolução dedton_
strada por SPENCER. Reduzindo-se o Direito Commercial ao conjuncto
de normas jurídicas relativas á circulação da riqueza, virão talvez
juntar-se-lhe o Aqricola, referente á sua producção e o Industrial, regu
lador da sua transformação, constituindo os tres o Direito Economico
de que nos falia GREEF (27).

Ainda do aggregado geral do Direito Privado se hão de desprender
e integrar outros grupos de normas} que, por seu desenvolvimento e ~
por sua progressiva especialização, não poderão mais ser comportados
no ambito do Direito Commum. Já se annuncia alguma causa de
semelhante da parte dos appellidados direitos iruellectuaes, Mas é
inutil e perigoso darás nossas previsões e conjecturas o valor de rea-
lidada') colhidas pela observação.

Individualismo no Direito Privado - Esta outra face da questão,
desbastada dos exaggeros reaccionarios, encerra urna condensação de
reclamos sociaes que merecem ser 'ouvidos, com o impulso para urna
applicação mais exacta da lei de igual liberdade de que nos falIa
SPENCER.

« Ao individualismo abstracto e desorganico, observa GUNTURCO,
convem substituir um individualismo que se adapte organicamente
aos fins sociaes do Estado; a moral individualista deve completar-se
com a moral social; os codigos de simples Direito Privado devem
transformar-se em codigos de Direito Privado Social» (28).

Mas cumpre, por outro lado, ponderar que esse Direito Privado
Social não póde ser outra cousa mais do que o equilíbrio dos interesses
do individuo e da sociedade pela disciplina das relações entre as
classes. Dentro dessas raias são possiveis e beneficas as reformas, fóra
dellas serão subversivas.

Por occasião de discutir o Codigo Civil Allemão, agitou-se, como

. (26) VIDARI-COrSo di Diritto Commereiale, 1, pags, 7:1.3 e seg.; SACERDOTI
Sulla Existencia e L'Autonomia del Diritto Commerciale, 188!> ; COGLIOLO -Filoso
fia del Diritto PI ivato, pago 213; GABBA - Questioni, 1897, voI. I, pago 1. e
seg-, DELOGU; ABEL ANDRADE - op. cít., pago CXLV, onde se encontra uma
copiosa bibliographia relativamente a este assumpto.

(27) Introduction à la Sociologie, 1886, I, pago 2!4, U, pags. 338 e 36:1..

(28) Apud TORTORI - op. cit., pago 268.
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era de prever, a questão social e nas disposições de11e penetraram
algumas gottas de socialismo (29).

Aos proceres da escola pareceram mesquinhas essas concessões
que não conseguiam obliterar a nodoa de burguezismo que, por igual,
deslustra os codigos civis imperantes. Não ponderam esses intransi
gentes que um codigo deve ser a resultante de forças collidentes,
orientação synergica de elementos apparentemente antagonicos, obra
de compromisso e transacção, communis reipubiice sponsio, e não o
predomínio de uma crença, de uma opinião, predominio que só poderia
licitamente ambicionar a doutrina que, operando a convergencía dos
espíritos, tivesse conquistado a unanimidade dos votos e firmado a
quietude das aspirações definitivamente satisfeitas.

As codificações sempre foram mais trabalho de depuração, de
condensação, de enfeixamento, de classificação, de methodização, do
que aventurosos transitos por sendas mal desbravadas. Em relação
ás regras jurídicas, que se tornaram vetustas, obsoletas, o codificador
e o consolidador assumem a mesma posição, usando ambos do processo
da eliminação. Em frente ás novas formações, ou estas já rasgaram
sulco do organismo social, e cabe ao codifícador abrir-lhes espaço no

/ seu systema, cercando-as de protecção legal, ou ainda se acham mal
definidas, vacillantes, e é dever do codifícador, si as divisa, deixar
111es O caminho aberto para que se desenvolvam e preencham a funcção
social a que se destinam para que vicem, si merecerem viger , Inje
ctar-Ihes seiva, caso.não tenham por si, poderá ser uma intervenção
funesta na economia da vida social. E' preciso, pois, marchar muito
cautelosamente por esses terrenos, cujas orlas ainda ensombra o des
conhecido.

Cumpre evitar do individualismo o que elle contém de exaggera
damente egoistico e desorganízador, mas não é perigo menor resvalar
no socialismo absorvente e aniquilador dos estimulos individuaes.
E fallo somente desse socialismo que se nos apresenta como uma so
lução empirica das duras contingencias do presente, e não desse pro
dueto genuino da anarchia mental que investe contra a organização da
propriedade, da família e do Governo, sem saber que forças hão de
substituir a essas que pretende eliminar. A primeira feição do socia
lismo ha de naturalmente orientar-se.melhor esclarecido pela sociologia;
a segunda é o fermento produzido por um estado de inquietação, de
constrangimento, de revolta em que se atormenta uma parte conside
ravel do genero humano.

Do ponto de vista' indicado, parecem excessivas e indebitas todas
as incapacidades que não resultam da falta de desenvolvimento do
espírito, de uma perturbação mais ou menos profunda da mente, da
impossibilidade material do acto ou de uma necessidade indeclinavel

(29) EuDEMAl'iN - Einfüh1'ung I, pag, 8, nota. 9.



de co-existencia no circulo.de organização da família ou da sociedade;
mas, por outro lado, aplainam-se as duras arestas do individualismo
para facilidade de convivencia, e para que os fracos se reconheçam
amparados pelo braço forte da lei no conflicto de interesses que tra
varem com os ricos e os poderosos.

Materia do Direito Civil - Não é facil delimitar o campo das
differentes disciplinas juridicas. ENDEIIIANN, depois de deixar transpa
recer o seu pezar por não ver decidida ou dilucidada essa difficuldade
por um preceito do Codigo Civil Allemão, reconhece que uma definição
seria perigosa, e, afinal, colIocando-se na posição do legislador, nada
encontra de mais precioso para dizer-nos do que nos dissera ante
riormente o CONSELHEIRO Nxanco, no art. 23 do seu projecto:-o
Direito Civil é o regulado pelo Codigo Civil (30).

Realmente, si a mens legis póde fornecer-nos um criterio para
distinguirmos o Direito Privado do Direito Publico, si o Direito Prí- •
vado encara mais particularmente o individuo e a sociedade, em-
quanto distincta do Estado, ao passo que o Direito Publico visa o cidadão
e a sociedade politicamente organizada, quando temos de traçar os
limites entre o Direito Civil e o Commercíal, que é um seu prolonga-
mento, ou, por assim dizer, uma projecção de suas linhas principaes,
entre o Direito Civil propriamente dito e o seu processo, resurgem as
díffículdades.

A demarcacão entre o Direito Civil e o Commercial resultará ní
tida depois de promulgado o Codigo Civil, e completar-se-ha vcom a.
revisão, então indispensavel, do Codigo Commercial.

Maior delicadeza de tacto exige, talvez, a distincção entre o que
é puramente institucional no Direito civil e o que é processual, por
que é preciso seguir a linha indicada pela Constituição Federal,
art. 34, n. 23, sem cercear o que foi attribuido aos Estados e sem
prejudicar a acção tutelar e unificadora do Direito.

O que se deve entender por Direito Processual? Dever-se-hão
incluir no seu conceito a doutrina das acções e toda a theoria das
provas, ou simplesmente a forma estabelecida pelas leis para se tra-
tarem as causas em juizo ? (31). ..

A acção, moeloeleeffectividade do Direito, é um elemento essencial
de seu conceito. Subjectivamente o Direito é um interesse que a lei
protege. O interesse é a parte nuclear, a protecção legal, o tegumento
com que a sociedade reconhece a consonancia entre o egoísmo do in
dividuo e as necessidades da co-existencia humana.

(30) Ri'iDEMJl\"N -- EinfiihruM, I, pags. 28-30.
(;l1) Cf. SAVIGi''-Y - Systema, V, § 201; lHERING - Espiritu del Derecho

Romano, IV, pag. 14; Joxo Moxrmno - Theoria do Processo Cicil e Commer
cial, § 28; BARIU: - Code Civil Allemand, pago 30; CARLOS DE CARVALHO D~

reito Civil, pags , L-X: e segs, ; JOÃo MEi'iDES JU~IOn e PEDRO LESSA - Polemica,
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o Codigo Civil, estabelecendo direitos; reconhece, ao mesmo
tempo, as acções que os protegem e asseguram, e fal-as extinguir por
meio da prescripção , A força creadora e aextinctiva da acção enqua
dram-se no Codigo Civil, porque se acham tão intimamente ligadas ao
Direito, que por uma necessidade lógica, pela eurythmia do systema, a
mesma lei que reconhece a faculdade moral de obrar deve apoíal-a
com a garantia de que o poder publico ha de intervir, si alguem se
oppuzer a seu livre exercicio,

Porém as fórmas da acção e o modo de exercel-a pertencem ao
processo.

Quanto ás provas, entendo que cabe ao Direito Civil determinal-as,
indicar-lhes o valor juridico e as condições de sua admissibilidade,
(32) porque de outro modo o Direito não teria uma fórma determinada
no respectivo código, ficaria dependendo da que lhe viesse dar o pro
cesso, e a forma é também elemento conceitual do Direito. Consequen
temente, si no Direito Civil predomina a phase da determinação,
ha tambem nelle o aspecto probatorio, que é essa indicação dos
meios de provar a existencia do Direito, e o momento da sancção,
que é representado principalmente pela acção,

Merecem, portanto, applausos aquelles codigos que, como o Ita
liano, o Portuguez, o Hespanhol, o Argentino e o Uruguayo, in
cluiram nos seus dispositivos a materia das p::'ovas. ODireitoProcessual
indicará o modo de constituir a prova e de produzil-a em juizo.

Em alguns institutos, o Direito Civil dilata um tanto mais a
esphera de suas determinações, quando a fórma e a prova do acto se
consubstanciam por tal modo que não basta prescrever em que con
dições eIle é valido, é indispensavel, para apresental-o em sua inte
gridade, descer aos detalhes, cuja ausencia o mutilaria talvez. Assim
é particularmente em relação á celebração do casamento e á facção
dos testamentos. As formalidades preliminares e as da celebração do
casamento são processuaes, mas indispensaveis para o acabamento das
linhas que desenham o instituto.

Sem ellas o instituto estaria manco, imperfeito. Em relação aos
testamentos, como determinar-lhes as formas sem, ao mesmo tempo,
declarar quaes os requisitos essenciaes de cada uma dellas? ,

<, . Alguns juristas, dos mais egregios que possuímos, (33) justamente
apprehensívos diante da possibilidade .da desorganização do Direito

(32) JOÃo lilENDES JUélIOR - Revista de Iurisprudencia, voI. VI, pago 208.

(33) COELHO RODRIGUES - «Introducção» ao Projecto do Codigo Civil; JOÃo
MENDES Juxron - Revista de Iurieprudencia, vol, eit., Revista da Faculdade
de S. Pala, 1899; JOÃo lIIENDES JBNIOR e PEDRO LESSA-Uniformidade do Direito
Brasileiro (polemiea); CARLOS DE CARVALHO - Dire~to Civil Bra.sileiro, (<In~ro
ducçao» j CARVALHO DE MENDONÇA - Das Eallencias e dos Mews Preventwos
da sua Declaração, S. Paulo, 1899.
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entre nós e convencidos de que a unidade do Direito é vinculo poderoso
para a manutenç.ão d~ uni~adB na~ionaI, teem procurado oppor obsta
culos á tendencía dispersiva e dissolvente que pretende ampliar as
attríbuíções legislativas dos Estados em detrimento da União. Convem
que essa reacção, salutar, por seus generosos intuitos, se mantenha
dentro dos preceitos constitucíonaes, sendo uma interpretação juridica,
um desenvolvimento do dispositivo constitucional, sob pena de inuti
lizar os seus esforcos.

Cumpre que" enxerguemos claro nesta situação em que nos
collocou a Constituição Republicana, para tirarmos della as inferencias
logicas exigidas pela applicação da lei aos factos, e que, fazendo cessar
as antinomias entre o querer legislativo dos Estados e o da União,
entremos em um periodo de conciliação e harmonia, para que possa
funccionar com facilidade e energia este delicado apparelho do Governo
federativo _ Si a Constituição Federal enveredou por um caminho ..
errado, em respeito á dualidade do Direito, não é com interpretações
incompativeis com os seus enunciados que havemos de fazel-a retro-
ceder.

Não é licito retirar dos Estados a competencia para legislarem
sobre o Direito Processual; mas, si á União compete privativamente
formar o Direito Civil e o Commercial da Republica, é claro que ao
Legislativo Federal cabe dar aos diversos institutos o arranjo, a organi
zação que lhe parecer convinhavel, e que, portanto, não deve tolher-se
a sua acção, sacrificando a logica do Direito, a integridade dos insti
tutos e a harmonia das suas partes componentes, quando a separação
entre o fundo e a fórma poderia acarretar um desastroso resultado.
(34) Esse argumento, de ordem pratica e doutrinaria ao mesmo tempo,
se reforça com a consideração de que as leis federaes teem natural
preeminencia sobre as estaduaes, em consequencía do systema de go
verno que adoptámos e porque os legisladores federaes são represen
tan tes dos Estados.

Albanam-se por esse modo as mais duras escabrosidades do
assumpto, creio eu.

IV

CLASSIFICAÇÃO

Em Direito, como em qualquer outro circulo de idéas, a classifi
cação é um processo logico, tendente a facilitar e a tornar' mais exacto
o conhecimento dos pbenomenos, agrupando-os hierarchicamente em

(34) Veja-se no mesmo sentido, PEDRO LESSA, Uniformidade do Direito
Brasileiro.
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um reduzido numero de typos. Debaixo do ponto de vista logico e es
tatíco, um codigo é, principalmente, uma classificação de preceitos
que adquirem, incontestavelmente, maior nitidez de fórma e maior
energia de império pelo sim ples eífeito da systematização.

E', pois, uma questão fundamental, em que peze a PLANIOL (3D) •.
Mas tão debatida tem sido ella e tão magistralmente foi tratada
entre nós por TEIXEIRA DE FREITAS, que não ha mais interesse em ar
regimental' argumentos theoricos em torno della (36).

As preferencias pela denominada classificação allemã se teem ge
neralizado e avi gorado por tal forma, que é caso de reparo ver um
código recente, como o Hespanhol, dar prestigio á classificação do Co
digo Napoleão, cuja inferioridade muitos juristas francezes lealmente
reconhecem.

Dizem alguns que a classificação allemã é « puramente empírica,
sem um principio superior, do qual sejam divisões as classes em que
se agrupam os Direitos li (37).

Mas a opinião hoje dominante é~ ao contrario, que essa classifica
ção fórma um systema logicamente constituído, em que os diversos
membros se prendem e se completam, sem se prejudicarem e sem se
confundirem.

E', como diz COGLIOLO, um methodo que está radicado em nossa
tradição, e que seria difficil pôr de lado; além de que não poderia
ser seriamente combatido, puis se funda em conceitos de logica rigo
rosa, embora ainda existamdifflculdades de applicação e sejam possi
veis vali tajosas innovações no arranjo interno dos institutos.

Quando se pretende- distribuir em classes as diversas relações de
direito, é possivel variar o ponto de vista, agrupando-as, por exem
plo, segundo as suas causas geradoras, como propoz LEIB~lTZ, ou se
gundo o sujeito do Direito, como fez o VISCOi\DE DE SEABRá., ou, final
mente, segundo o seu objecto, como era pensamento de TEIXEIRA DE
FREITAS.

Mas é fóra de duvida que uma classificação natural só póde ser
feita consoante os caracteres preponderantes das relações de direito.

Tal critério faz-nos encontrar as quatro categorias de relações in-

(35) Traité de Droit Ciuil, i, pago 29.
. (36) TEIXEIRA DE FREITAS - Consolidação /ias Leis Ciui", «Introducção-.Ve
jam-se tambem SAVIGNY - Systtma, vol, I; BELInlE - Pt.iiosophie d. Dl'oit;.
CO(;LIOLO -Sagi, capo XI, e Filo,ofie tlel Dirtuo, § 14; RIBAS -Cm"so de Direito
CÚ'il Brasileiro, I; LERmNIER - Introduction à l'Histoire du Dl'OÜ; ABEL AN
DRADE - Commcntario, «Introducção»: ROUSSET _. SGience Nouuelce des Lois, I;
Gr.ASSO:\' - Droit Civil et te Dii.orce, e o artigo na Encycwpedie sobre codi
ficação; ~lIIIAUD - Les Leqielations Ci·,)ilts.

(37) CARLOS DE CARVALHO - Direi'.o Civil; LAFAYETTE - Dil'eitos de Familia;
«lntroducçao», pag. IX..
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-dicadas sob a denominação de direitos da família, das cousas, das
obrigações e das successões ,

Não existe ainda accórdo a respeito da ordem em que devem
ser collocados os diversos agrupamentos de institutos e da compre
hensão que lhes cumpre dar.

. Assim é que a parte especial, umas vezes se abre com o Direito
da Família (38), outras pelo Direito das Cousas (39), e outras, final
mente, pelo Direito das Obrigações. Existe uniformidade de vistas sobre
as linhas fundamentaes do systema, mas sobrenadam divergências se
cundarias. '

A perfeição scientifica ainda não foi attingida, e os estudiosos,
aquelles que ambicionam dar ás construcções do Direito a pureza de
linhas alcançada pelas artes plasticas, aquelles que tratam o enca
deamento das regras jurídicas como um todo cuja harmonia resulta do
rigor logico de seu arranjo, e aquelles que vêem nas leis jurídicas •
uma das mais elevadas expressões da vida do organismo social, ainda
trabalham por detergir essas sombras.

Parece-me que ha melhores fundamentos para começarmos a ex
posição das matérias do Direito Civil pelas relações de familia,

Resumo as minhas razões nos enunciados seguintes :
a) No grupo das relações jurídicas da família a ídéa predoini

nante é a da pessoa, como no Direito das Cousas a idéa predominante
é a da propriedade em seus differentes aspectos, no Direito das Obrigações
é a de credito, e no das successões é a de transmissão hereditária dos
bens que o homem accumula para augmento de sua força de expan
são vital.

Ora, si bem que a idéa de homem seja mais extensa do que a de
pessoa, é certo que para o Direito privado, em sua pureza, todo o
homem é pessoa; portanto, a consideração social e apropria Iogica
approvam o argumento que o bom senso e o criterío jurídico haviam
fornecido ao eximio GAIO, e que as Instltutas de Justiniano reprodu
zem ('Í, 2, § 1'Í): prius de personis uideamus . . o quarum causa jus
constitutum est o

E' o homem, a pessoa, o sujeito do Direito que primeiro se deve
destacar, encabeçando a serie dos grandes grupos de relações civis;

(38) Bmas -Direito Civil Brazileiro, I, pags. 323 e segs.; Hora -Syste;§ o;
GIAl'iTURCO - Jnstituzione: GABBA - Questioni; d'AGUA1'W,Genese e Eoolwzume dei
Diritto Civile; CmBALE -Nuova Fase dei Di. itto Uivite; LEHR-Droit Civil Russe;
Codigo Civil da Austrla .

(39) SAVIGNY - Systema; MAKELDEY - Man. de Droit Romain; CHIRON 
Istituzioni COGLIOLO - Filosofia dei Diritto Pl'ivato; BARRE - Le Code Civil;
CARLOS DE CARVALHO - Direito Civil; Códigos Civis da Saxonia e de Zurich,

(40) Codigo Civil Allemão; Projecto COELHO RODRIGUES.
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b) Adoptado o criterio classificador da generalização decres~ente,

depois da parte geral, na qual se incluem, sob uma feição abstracta
os principios applicaveis a todos os momentos, situação e formas d~
Direito Privado, devemos enfrentar os institutos jurídicos do Direito da
FamiIia, que são partes integrantes dos fundamentos de toda a socie
dade civil, interessam, como diz MENNER (41), á base natural da socie
dade e teem, portanto, maior generalidade do que as instituições juri
dicas da propriedade ;

c) Si o homem socialmente considerado tem primazia sobre o
homem como individuo; si os interesses altruistas preferem aos egois
ticos: si, como reconhece SAVIGNY, os bens são uma extensão do poder
do individuo, um attributo de sua personalidade, cabe a precedencia,
por amor da sociologia e da lógica, aos institutos da familia, circulo de
organização social, sobre os institutos economicos, meios de assegurar
a conservação e o desenvolvimento da vida social;

d) SAVIGNY (42), cuja exposição das matérias da parte especial do
Direito Civil começa pelo Direito das Cousas, reconhece que a ordem
natural, segundo a qual nos apparecem os institutos, seria partir do
Direito da Família puro, passar em seguida ao Direito das Cousas, ao
das Obrigações, volver ao da Família applicado e terminar com o das
Successões.

Mas, para não scindir o Direito da Família em duas porções, re
solve transportar o que elle denomina Direito da Família puro para o
legar onde se deve achar o Applicado ,

Acho preferivel considerar as relações de família em sua integri
dade' no ponto em que ellas se nos apresentam; porque, si a idéa ca
pital ahi se encontra, os seus naturaes desenvolvimentos devem ser
por ella attrahidos, mas não deslocal-a ;

e) E' certo que ao decerrarmos a influencia das relações de fa
mília sobre os bens, iremos encontrar as noções de propriedade e de
obrigações ;

Porém esse inconveniente, que não será facilmente elidido , é
maior ainda se iniciarmos a serie dos grandes institutos civis pelas
obrigações, porque estas implicam forçosamente a noção de proprie
dade, desde que transponham o circulo restrictissimo das prestações
de serviços recíprocos, e offerecem, no seu conjuncto, um conceito
mais complexo e menos geral do que o da propriedade (43) .

(41) Op. cít., pago 29, SAVIG;iY - Systema, 1, pags, 230 e 21>3, confirma
esse modo de ver.

(42) Systema, 1, § 1>8.
(43) ENDEMANN confessa-o quando affirma que, si logicamente o direito de

propriedade deve ser estatuido ames de se tratar de sua permuta, todavia do
ponto de vista pratico as relações obrigatorias tomam o primeiro passo. (Ein
!ührung, 1, pag , 24.)
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Nem seremos melhor aventurados si assentarmos como ponto de
partida de nossa exposição o Direito das Cousas, pois basta recordar
mos .as !iI~1itações impostas ao dominio p~las relações de visinhança,
pela indivisão e pelos onus reaes, para evidenciar-se quanto a theoria
das obrigações interessa ao conhecimento dos düferentes institutos que
formam o grupo do direito das cousas. ,

Conclue-se dessa observação que ha manifesta interdependencia de
conceitos e de normas, em toda a matéria de Direito Civil, que os in
stitutos, como órgãos pertencentes a um apparelho mais dilatado, apre
sentam, em sua estructura, emprcstimos reciprocos e contactos fre
quentes. E, portanto, essa circumstancia, que se reproduz em todas
as secções do Direito Civil, não póde ser uma objecção contra a prece
dencia concedida a uma delJas.

Um outro ponto de divergencia entre os sectarios da classificação
allemã é o que respeita ao posto assignalado ao concurso dos credores.
Na AlJemanha, aliás, a duvida está praticamente resolvida, porque o
assumpto se acha tratado por lei especial (die Konkursm'dnung von
17 mai 1898). Querem uns que essa mate ria constitua um quinto
liVTO da parte especial do Direito Civil, desterram-na outros para o
Direito Processual, como uma phase da execução. Mas, si, como diz
JITTA, (44) a tendencía actual é afastar a fallencia do Direito Penal e do
Commercial e reconduzil-a para o Direito Civil Geral, não temos um
legar mais apropriado para esse instituto do que o indicado pelas
consequencias da inexecução das obrigações (45).

OPROJECTO

LEI DE INTRODUCÇÁ.O

Depois de algumas disposições relativas ao micro da obrigato
riedade das leis, á extensão territorial de seu imperio, sua applícação
e interpretação, occupa-se a lei de introducção com Q Direito interna- ...
cional privado.

Sem um prévio accôrdo das nações cultas a respeito, não é licito
esperar' uma codificação das matérias constitutivas do Direito Interna
cional Privado; mas, emquanto essa aspiração não se condensa em
realidade (e nada autoriza a suppór que seja breve), é indispensavel
firmar alguns principios que sejam pontos de apoio para a funcção de

(4~) Droit International de la Falllite, 189;;, pag , 3.
(4,;;) Projecto ~OELHO RODRIGuEs j Codigo Civil Hespanhol a Uruguayano;

LACERDA - Obrigações, § 37, nota 4a• ,
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julgar. Não podiamos continuar inteiramente entregues ás vacillações
da doutrina que neste assumpto, upezar do seu intenso brilho é
menos consistente do que em qualquer outro do Direito privado. 11as
o exemplodas conferencias de Haya e do Codigo Civil Allemão eviden
ciando o estado de fluidez em que ainda permanece grande parte
dessa materia, aconselham aos legisladores attitude de discreçãoe
reserva.

A mais profunda divergencia que se cava entre as escolas inter
nacionalistas é a referente á lei pessoal, que para uns deve ser a do
domicilio e para outros a da nacionalidade. A escola ingleza e a ame
ricana, á qual se alliaram, entre nós, TEIXEIRA DE FREITAS .e outros,
adoptaram oprimeiro systema, (46) A italiana, a franceza, a belga e a
hollandeza pronunciaram-se pelo segundo.

Os j mistas allemães, excepção de BAR e poucos mais, engrossa
vam as fileiras dos sectarios da theoria domiciliar; porém uma outra
orientação agora se manifesta em favor do nacionalismo, acceito pela
Einführunqsqesetz comapplausos de uns (47) e protestosde outros. (48)

O actua. Projecto do Codigo Civil brasileiro perfilhou a doutrina
da personalidade do Direito subordinado á ídéa superior da naciona
lidade, mas não lhe quiz emprestar uma fórma tão inflexível que se
não amolgasse onde as condições claramente indicassem que outra de
veria ser a norma reguladora da relação de Direito.

Em referencia ao regimen dos bens entre conjuges, por exemplo,
adoptou um caminho intermedio, procurando interpretar a vontade
presumida das partes, a exemplo do que fazem a jurisprudencia fran
ceza, a neerlandeza e outras, (49) coma dilferença de que alli a doutrina

(46) WHARTON-Priva1e Internationnl Lato, discute extensamente o ponto
litigioso e apresenta copiosa bibliographia. Vejam-se também BEVILAQUA - Li
çõee ae Legislação Comparada, capo VI. O Codigo Civil Argentino, arts. 6 e 7,
dá prefercncia á lei do domicilio, e assim o Chileno, arts. :14 e 15, e o Uru
guayano, arts. 3 e 4.

(47) KEmEL, in CLUNET - 1898, pago 883 e segs,
(48) ENDEMANN-Einführung, l, .§§.:17 e 18. Acha o citado jurista quea

nova ordem de cousas estabelecida pela !e! U~ íntroducção do Codigo Civil é
extraordinariamente complicada, díãícíl de ser anrendlda e deficiente; acredi
tando mais que a communis opinio está de seu lado. Realmente VVINDSCHEID,
DERl'iBURG, BESELER, Grnnsn, GERIlER e STROBBE ainda se conservam fieis á
theoria que encontrou em SAVIGiWO seu melhor expositor allemão ,

(49) CLUJ'iET - 1893, pags. 4Hi, 818, 890 e io008; 1894, pags, 874;
1895, pags. i44, 152, 196 e L070; 1896, pazs. 220 e 396; 1898, pags, H2,
565, 931 e 935; 1899, pags, 385, 571,824 e825.

Contra: EinführtmgsgeseJz,~.:ârts.,)5.,e 16~ e PILLET in GLUNET - 1896,
. pags. 19 - 22. .r>: ..: .' ..'. :) .

Os especialistas reunidos.em Hayaà,pstiveram-se de tomar uma resolução
a respeito, por considerarem à matería' muito complexa e capaz de absorver
o tempo de uma commissãº~special.(LAL"iE,in CLuNET,·1895, pago 476.)

c. C. - VoI. I 3
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fluctua ao impulso dos ~actos e d.as opiniões dos julgadores, ~ aqui se
fixa. ~resa nas m~lhas, aliás sufficíentemente elasticas, de alguns dis
POSitIVOS extrahidos da observação demorada dos factos.

Para a materia das obrigações foi acceita a doutrina do Codigo
Commercial Portuguez, art. 4°, por parecer mais conforme á razão e
aos intuitos da lei. (50) .

. E quanto à caução judicat!lm. s?l~i, deu~s~ mais um passo para
a liberdade, adaptando-se a lei CIvil as condições do novo regimen
político (iH).

(50) As divergenclas sobre este ponto da doutrina do Direito Internacional
Privado foram indicadas no Direito das Ooriqaçõe«, § 30. A Emfiih1'lmg.'ge'etz
passou em silencio esta questão, cuja solução ficou assim entregue á doutrina,
que, na Allemanha, se inclina para a lei do logar da execução. ASSEIl ET RI-
YIER) - Elements de Droit International Prive, § 33; S.H'IGNY - Systema, § 374, \lt-
1'01. VI da trad. hespanhola ; ENDEMANN - é.intiihl'ung I, § i9.

(51) BEVILAQUA - Legislação Comparada, lição XXX; resoluções adoptadas
pela conferencia de Direito Internacíonal reunída em ríaya no anuo de i894 ;
in CLUNET, 1895, pago 203.

•
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PARTE GERAL

LIVRO I

Das pessoas

I

Das pessoas naturass

(PROJECTO, ARTS. :f. - H)

Destina-se a parte geral á exposição dos principias que se applicam
ou se podem applicar ás diversas materias do Direito Civil, e dos as
sumptos que se não incluiriam naturalmente em nenhuma das secções
da parte especial.

O primeiro artigo, como no Projecto Coelho Rodrigues, tem por
fim determinar, numa formula geral, o objecto do Codigo Civil, fazendo
as vezes de uma definição que seria impropria neste lagar.

PESSOAS NATURA.ES - Todo ser humano, sem distincção de sexo,
nacionalidade, religião ou condição social, é considerado apto para
ser sujeito de direitos e obrigações.

Em relação ao inicio da existencía da personalidade civil ha duas
escolas. Uma faz começar a personalidade civil com o nascimento,
reservando para o nascituro, entretanto, uma espectativa de direito.
Seguiram-n'a o Codigo Civil Portuguez, art. 6, Chileno, art. 74, do
Cantão de Zurich, art. 9, Mexicano, art. 11, Hespanhol, art. 29,
Allemão, art. 1, e o Projecto do Dr , Coelho Rodrigues, art. 3.
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Outra faz coincidir a vida juridica com a vida physica, dando-lhe
por extremos a concepção e a morte. Por ella se decidiram os Codigos
Civil da Austria, art. 22, Argentino, arts. 63 e 70, Bernez, art. 10,
de Lucerna, art. IO, de Soleure, art. 13, da Argovia, art. 21 de
Friburgo, art. 12, de Valais, art. 9, o Esboço, arts. 35 e 221 o
Projecto Felicío dos Santos, art. 142, e o Projecto Nabuco, arts. '15
e i!).

O Direito Homano offerece textos divergentes, que SA.VIGNY se
esforçou por conciliar. Ora, se diz, com Papiniano (D. 35,2 fr. 9, § i):
partus nondum ediius homo non recte [uisse dicitur; e com Ulpiano
(D. 25, 4 fr. 1, § 1): partus anteçuam edatur mulieris portio est,
uel uisceram ; ora, se doutrina com Juliano (D. i, 5, fr , 26) : qui in
utero sunt in toto pame jure civili irueliiquntur in rerum natura
esse; e com Paulo (D. 1, 5, fr , 7) : qui in utero est perinde ac si in
rebus humanis esset custoditur quotiens de commodis ipsius partus
oueritur. .

Onde a verdade? Com aquelles que harmonizam o Direito Civil
comsigo mesmo, com o penal, com a physiologia e com a lógica,
como demonstrou TEIXEIRA. DE FREITA.S na luminosa nota ao
art. 221 de seu Esboço. Realmente, si o nascituro é considerado su
jeito de direitos, si a lei civil lhe confere um curador, si a lei cri
minal o protege, comminando penas contra a provocação do aborto, a
logica exige que se lhe reconheça o caracter de pessoa, como o fizeram
os codigos e projectos acima citados, de accórdo com os quaes se
mostra RA.OUL DE LA. GR.à.SSERIE (53).

INCA.pA.cID.à.DE DE FA.CTO - Entre os absolutamente incapazes de
exercer por si os actos da vida civil incluem-se os menores de qua
torze annos, equiparando-se os dois sexos (art. 4). Diversamente
dispõe o nosso direito actual, por influencia do romano e do canonico ,

A distincção creada por esses regímens juridicos era feita debaixo
do ponto de vista da aptidão para procrear, da capacidade para con
trahir nupcias efficazes. Certamente a puberdade floresce mais cedo
na mulher do que no homem; porém esse phenonemo não offerece
base para estabelecer-se uma differente medida de capacidade para os ~.

dois sexos, em relação á generalidade dos actos jurídicos. E' ao des
envolvimento mental, ao poder de adaptação ás condições da vida
social, á força de resistencia contra os perigos que a perversidade
profusamente espalha na sociedade, que se deve attender para afrou
xarem-se os liames da tutela da lei e permittirem-se as experiencias

(52) SAVIGl'iY - Systema I, pag 259, da trad. hespanhola j TEIXEIRA DE
FREITAS - Esboço, nota ao art. 431; COGLIOLO - FilOSOfia dei Diritto Privato,
pago 13. (Não consta do original a chamada desta nota.)

(53) CIassification Scientifique du Droit, pago 15; Legislação Comparada,
lição XIV. ."
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da actividade livre. O ponto de vista da capacidade genesiaca é li
mitado; o campo do Direito Civil é mais amplo, como reconheceu a
intelligencia perspicaz de T"BIXEIRA DE FREITAS (54).

Não se inclue no numero dos incapazes os cegos, os presos em
cumprimento de sentença, os prodigos, os fallidos, nem os insol
ventes.

A cegueira não cria obstaculos á manifestação da vontade, não
faz presuppor debilidade nas energias psychicas, muito embora a au
sencia do sentido da visão deva determinar uma restricção notavel no
campo das idéas. Não ha, portanto, motivo para a restricção da ca
pacidade do cego. Certamente a sua enfermidade póde abrir margem
á fraude, mas os actos viciados por fraudes são anullaveís, e, como
recorda E. BmET (55), os juizes devem ter muito em consideração esta
circumstaricía.

O encarcerado por sentença judicial tambem não tem impossibi
lidade physica nem moral de praticar, em geral, os actos da vida ci
vil. Como chefe de família, sua falta póde ser supprida pela mulher,
que assume a direcção do lar.

Não creio na efficacia da extensão ao campo do Direito Civil de
penas comminadas pelo Direito Criminal, quando não seja urna con
sequencia logica da propria punição posta em pratica. Não merece
applausos a pendencia da escola criminologica positivo-naturalistica,
que nos pretende fazer recuar aos tempos da morte civil por effeito
da condemnação penal. Neste ponto, as nossas ords. 4, 75, princ., e
§§ 1 e 2, sustentando a validade dos actos juridicos realizados pelos
presos dos carceres publicas, se approximam mais do ideal de liber
dade a que tende o homem nas suas relações civis.

Sei que o Codigo Civil ele Zurich (art. 70, § 3) consagra uma dis
posição relativa á tutela dos condemnados á reclusão; que o Direito
Francez, na phrase de LEJfOINE, assimilla os alienados, os condemnados
a uma pena afflictiva perpetua, aos trabalhos forçados, á detenção e
á reclusão, declara-os interdictos legalmente e manda nomear-lhes tu
tal'; que no Direito Italiano a condemnação ao erçastulo, ou á reclusão
por tempo excedente a cinco annos, importa a interdicção legal durante
o tempo de execução da pena, sendo nomeado um tutor para admi
nistrar a fortuna do sentenciado; mas esse supplernentó de pena,
ainda quando conveniente, não deve invadir, em rigor de principias,
a esphera do Direito Civil, que é a organização da vida normal dos
homens, em suas relações dé ordem privada; deve manter-se nas raias
do Direito Penal, que é a organização da reacção social contra o ele
mento dissolvente elo crime. Aquelle é um direito pacifico e organi-

(54) Esboço, art. 63 e nota.
(55) Grande Encyclopéclie, verb. aveugle.
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zador de relações ;estc é um direito de luta contra os ataques proteí
formes de delicto, é a systematização jurídica da defesa social.

Como effeitos da condemnação, além dos de ordem puramente
moral, bastam, penso eu, os da Constituição Federal, art. 71, § 1
letra b, e os do Codigo Penal, art , 55. '

A prodigalidade deu origem á decretação de uma incapacidade,
no Direito Romano, a principio para o fim de se resguardarem direitos
eventuaes da família ou da gens que cubiçava a transmissão do patri
monio do indivíduo. Depois entendeu-se que a prodigalidade tinha uma.
repercussão nociva mais extensa, prejudicando a propria sociedade,
como loucura da qual era mesmo umaattenuada manifestação. (56)

As legislações modernas acham-se divididas em relação a este as
sumpto , IDe um lado, o Codigo Civil Portuguez, arts. 340-452, o Chi
leno, arts. 442-455, o Baltico, o Hespanhol, arts. 221-227, o Zuri-
chense, arts. 730 e 738-740, o Austríaco, art. 273, e o Allemão, arts. 6~ ,.
n. 2, e 1.494, n. 4, manteem a interdicção do predigo. De outra parte,
desconhecem essa causa de incapacidade ou não lhe dão o mesmo va-
lor o Codigo Civil Francez, o Italiano, o Mexicano, o Argentino e o
Uruguayo.

Creio que estes ultimos traduzem melhor as aspirações do Direito
moderno: 10, porque se affeiçoam melhor ás noções da propriedad e
individual e da autonomia pessoal; 2°, porque a liberdade individual
só deve ser limitada na medida do interesse publico; 3°, porque a
exaggeradá interferencia do poder social nos negocios de ordem pri ..
vada é um jugo de que a humanidade se tem libertado á custa de
muitos e demorados esforços ;4°" não se póde prefixar o maximo das
despesas de um homem, em proporção com a sua fortuna e segundo
as exigencias das circumstancias, e si fosse possível, seria inconveniente
essa prefixação.

Não obstante os Projectos do DR. FELIClO DOS SANTOS, do CONSE
LHEIRO NABUCO e do DR. COELHO RODRIGUES consignam a incapacidade
dos prodigos, em divergencia com T. DE FREITAS, o que mostra que
o dissídio dos juristas sobre este ponto se reflectiu entre nós ..

A incapacidade do faIlido é restrícta exclusivamente aos interes
ses, direitos e obrigações da massa fallida (dec. 917, de 24 de out. de
1890, art , 17, § 3). O mesmo e com maioria de razão, se deve dizer
do insolvente. Não mereciam, pois, esses casos que os destacasse a
parte geral do Código Civil.

DECLARAÇÃO DE lIIAIOlliDADE - Pelo direito patrio vigente, o filho
que se acha sob a autoridade paterna póde ser emancipado, fazendo,
o progenitor uma declaração perante o juiz de orphãos, a quem cabe
homologar O acto e expedir a carta de emancipação (Ord , 1, 88, § 6 ;
lei de 22 de set , de 1828, art , 2, § 4). Os juristas dissentem quanto ao

(56) BEVILAQUA - Direito da Famiiia, § 92.



--.,.. 39-

tempo em que essa emancipação se poderia dar, parecendo mais auto
rizada a opinião daquelles que só reconhecem admissivel a concessão
desse favor aos filhos de 18 annos (57).

O orphão póde , por seu lado, obter supplemento de idade aos
dezoito annos, sendo mulher, e aos vinte sendo varão, competindo ao
juiz de orphãos conceder a provisão necessaria (Ord. 3, 42, pr., lei de
22 de set. cit., art. 2, § 4, e reg. de 15 de março de 1842, art. 5, § 2).

Ao filho-familia assim emancipado e ao orphão supplementado
não é permíttida a alienação dos bens ele raiz. Entretanto, o Direito
Commercial lhe faculta o exercício da profissão mercantil, com o qual
p6cle obrigar e alienar os seus immoveis (Codigo Commercial, art. 1~

ns. II e IlI, e art. 26).
Essa antinomia entre os preceitos elo Direito Civil e elo Direito

Commercial dilue-se com o elisposto no art. 9 elo Projecto, que á vista
elo exposto, nada mais é do que uma conciliação entre regras jurídicas
divergentes. E si o apoio de uma autoridade se faz mister, póde elle
ser encontrado no art. 4 do Codigo Civil Allemão ,

Ir

Registro Oivil

(PROJECTO, ARTil. H-i7)

São traçados apenas os lineamentos geraes do assumpto, confor- .
mando-se o Projecto com a opinião da commissão revisora do Projecto
COELHO RODRIGUES e da que a respeito do mesmo emittiu um bem
elaborado parecer no Senado Federal. A's leis e regulamentos especiaes
cabe desenvolver a materia.

IH

Pessoas juridicas

(PROJECTO, ARTS. i8-42)

A. theoria das pessoas jurídicas é uma das mais interessantes do
Direito Civil; mas, infelizmente, ainda a sciencia não firmou definiti
vamente todas as idéas basilares sobre as quaes tem o legislador de
erguer as suas construcções.

(57) Direito da Familia, § 76, n. 6.
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o que determina a creação deste seçundum. çenus de pessoas
é o interesse social, porque, como ensina CmRONI (58), « ha fins que
a pessoa isolada não poderia alcançar ou que são inherentes á destina
ção de um patrimonio », Mas é curioso acompanhar as evolutas ou
a espiral da evolução da personalidade, para se verem as tentativas,
os avanços e recúos, as experiencias variadas que deram em resultado
o progresso incontestavelmente realizado pela civilização neste do
minío.

O agente do Direito originariamente nem sempre é o homem
individualmente considerado, mas, na maioria dos casos, a cone-
ctividade a que pertence e que o absorve (59). .

Mas si, transportando idéas de hoje para phenomenos de outras
épocas, é licito dizer que as pessoas jurídicas de Direito publico pre
cederam as pessoas naturaes que deIlas se foram, pouco a pouco,
destacando, como de uma nebulosa primitiva, é certo, por outro lado, •
que, depois de integradas, as pessoas individuaes começaram a
associar-se para mais facilmente conseguirem determinados fins,
e é tambem exacto que transportaram a noção de pessoas a univer-
sidades de bens, igualmente unificados, em vista de um fim a realizar.

Esse desenvolvimento progressivo da idéa da personalidade não
se effectuou sem um longo trabalho de abstracção e generalização,
que por não se ter ainda ultimado emprestou á theoria uma certa
complexidade que se tem reflectido nos codigos civis.

Deixando do parte os trabalhos e tendo agora sómente em vista
os systemas legislativos, eis o quadro que se nos antolha , O Codigo da
Prussia (parte 211

, tit. 6) consagra algumas disposições sobre as pessoas
juridicas ; o da Austria (arts. 26 e 27), o Italiano (art. 2), e o do Ilru
guay (art. 21) apenas de passagem assignalam a personalidade jurídica
das províncias, das comarcas e outras unioersitate pel'SOnal'Zl1n uel
bonorum, e neste ponto o legislador italiano afastou-se dê seu modelo
francez, onde nada mais do que remotas allusões ás pessoas juridicas
ou do que um simples reconhecimento implicito de sua exístencia
poderia deparar. Nas condições do Codigo Civil Francez se encontram
o Baltíco, segundo a exposição de LEHR, o Boliviano e o Peruviano ,
O do Chile (arts. 545 a 564) dedica um titulo a esta matéria, mas del1a
exclue, sem razão plausível, o fisco, as municipalidades, as igrejas
e as sociedades industriaes, por estarem submettidas a leis especiaes
ou por serem pessoas de Direito Publico, não attendendo, como fazem
T. DE FREITAS e VELLEZ SARSFIELD, que o Direito civil é soberano no
que diz respeito aos bens, sua posse e dominio.

(58) Instituzioni, § 28.
(59) SCmATARELLA - I Presupposte del Diriüo Scierüiftco, pago :148;

D'AGUANO - Genese e Evoluzione, TI. 63; HERMANi'l POST - GTlmdlagen des Re
chtes, pag , i56 ; BEVILAQUA, Legislação Comparada, TI. 69.



-M-

o Codigo Civil Portuguez (arts .. 33 a 39), sobre a invocação de
pessoas moraos, como o do México (arts. 38 a 42), consagra disposições
'muito geraes, e por isso insufficientes, sobre um assumpto em que,
como já ficou dito, a theoria ainda é mal segura por deficiencia de
analyse. Mais satisfactorío, embora ainda nos deixe a desejar, é o
'Hespanhcl, nos arts. 35 a 39, e mais do que o Hespanhol, o Monte
.negrino .

Os codigos civis da Confederação Ilelvetica tratam largamente das
pessoas juridicas, particularmente, como é natural, das que teem
.caracter meramente privado, achando-se hoje unificada pelo Codigo
Federal das Obrigações a parte da materia referente á personalização
das sociedades. O Codigo Civil Argentino é tambem copioso e bem
ponderado sobre esta matéria (arts. 30 a 50), revelando-se apenas um
pouco timido ou parcimonioso em conferir personalidade j uridica ás
associações de caracter privado.

Um modelo digno de ser collocado diante dos olhos dos legisladores
hodiernos seria o Codigo CivilAllemão (arts. 21 a 89) si o espirito liberal
não lhe devesse pedir um pouco mais de franqueza. Distingue elIe as
sociedades (Vereine), entre as quaes não se acham as mercantis, as
fundações (Stiftungen) e as pessoas juridicas do direito publico i juris
tiche Personen des ollentlischen Rechtes).

Os projectos do Codigo Civil Brasileiro se preoccuparam todos com
·0 assumpto das pessoas [uridicas, dando-lhe a importancia que real
mente merecem. TEIXEillA DE FREITAS teve nessa materia occasião de
revelar as qualidades superiores do seu espirito , porém as idéas se
aclararam mais depois que elle redigiu o Esboço, e muitos dos elementos
que lhe pareciam essenciaes á personalidade juridica, são tidos hoje
por accessorios ou mesmo estranhos. Assim é que: inclue entre as
pessoas juridicas de caracter publico as sociedades anonymas e em
commandita por acções; exige indistinctamente a posse de um patri
monio para as corporações e estabelecimentos religiosos, scientiâcos
-ou literarios; não dispensa a autorização para a constituição dessas
mesmas corporações e estabelecimentos, e colloca entre as pessoas
j uridicas as representaçõas voluntarias e necessarias ,

Nesta materia, o Projecto COELHO RODRIGUES revela-se mais con
forme á doutrina vigente nos melhores centros scientificos e mais
simples; entretanto pareceu-me que se faziam necessarios alguns
retoques e accrescimos no respectivo articulado. Distingue o alludido
projecto duas categorias geraes de pessoas juridicas: - as que se
'constituem politicamente (UniãO, Estados e Municípios) e as que se con
stituem civilmente. Desta segunda categoria nos apresenta duas
sub-classes: as sociedades, que, aliás, não são designadas por um
vocábulo comprehensivo de todas as suas quatro variedades (segundo
o Projecioi, e as fundações.

Acceitei a divisão tripartida das pessoas juridicas, mas adoptei
críterío difIerente para o ordenamento particular das variedades de
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associações, t~n~o em vista a lição do Codigo Civil Allemão; dei outra
fôrma á exposiçao do assumpto, esforçando-me por obter maior clareza
e simplicidade; additei um artigo sobre a responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito publico; e concentrei em um só capitulo a
matéria que no projecto anterior se acha distribuida em quatro.

A orientação scientifica pouco diverge, como se vê, do.que foi
precedentemente affirmado, e porque, em relação ás condições exigidas
para o reconhecimento da personalidade juridica, o systema adoptado
é o mesmo, o do registro com uma limitada interferencia do Poder
Executivo em casos de mais grave responsabilidade. E' um meio
termo entre a plena liberdade de alguns regimens e a restricção atro
phiante do Direito Francez e daquelles que o seguiram cegamente,
desconhecendo, talvez, que, mesmo na França, essas idéas estão
antiquadas, apezar do que diz Huc ~

_Não me pareceu razoavel prohibir ás pessoas juridicas perpetuas- .•
a aequisição de immoveis e ordenar a sua conversão em titulos de
divida publica. Essa excepção ao Direito Commum contraria o disposto-
na Constituição Federal, art. 72, § 3, que, além de mais, consagra,.
a meu ver, uma doutrina sã.

PESSOAS JURmICAS DE DIREITOS PRIVAnO -1.o Sociedades civis
As sociedades civis podem assumir modalidades diversas, segundo Q'

fim a que se propuzerem e a fórma que revestirem.
Quanto ao fim, serão economicas ou não (de beneficencia, reli

giosas, literarias, scientificas, artisticas, de recreio ou de outros fins
ideaes). Esta distincção apparece neste capitulo, porque a finalidade
differente solicita principios reguladores correspondentemente distinctos,.
mas sem que se accentuem detalhes que parecem descabidos aqui. As·
variações formaes serão consideradas. na parte especial.

As sociedades commerciaes são indicadas neste capitulo simples
mente porque entram na classe das sociedades de fins economicos, das
quaes são uma das especies contendo muitas variedades, e era neces
sario affirmar o reconhecimento de sua personificação, ao lado das
'sociedades puramente civis. O Codigo Civil Allemão, como outros
muitos, não as menciona, relegando-as para o domínio do Codigo Com-o '*'
mercial, A tradição scientifica em nosso paiz procedendo de um
manancial dos mais puros e opulentos, nesta materia, inclinou-me para
outro rumo; Realmente TEIXEIRA DE FREITAS (Esboço, art. 278)"
NAB~CO (art. 150) e o DR. COELHO RODRIGUES (art. 18) consignam a
especie, e teem por si a razão, penso eu, porque sem ella, a enume-
ração ficaria incompleta, porque o Direito Civil é a base sobre que
repousa o Commercial , porque a aííirmação legal desse principio tem
alcance pratico, e o momento de promulgação do Codigo Civil é oppor-
tuno para fazel-a. .

;. 2. o Fundações - As Fundações são conjunctos de bens aos quaes
se attribue uma existencia juridica de pessoa, para a consecução dos
fins a que se destinam os instituidores. São, como doutrina o Código
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Civil do Cantão dos Grisões, universidade de bens, tendo uma desti
nação especial e uma administração propria. As sociedades ou corpo-

.rações teem por suhstracto uma reunião de pessoas consideradas em
sua unidade; as fundações teem por substracto um complexo de bens,
ou um estabelecimento que recebe sua vida do destino que lhe é
assignalado. Não ha necessidade de procurarmos pessoas naturaes por
trás desses bens para dizermos que essas é que são o sujeito
dos bens nos casos das fundações, como pretendem alguns juristas
francezes. O conceito exacto é o das doutrinas allemã e italiana.

PESSOA.SJURIDICAS ESTRA.NGEIRA.S - Si os estrangeiros são admittidos
a gozar dos direitos civis attribuidos aos nacionaes, não poderiam ser
excluidos, quando se apresentassem reunidos em associações, sob a
fórma de pessoas jurídicas. E' certo que LA.uRENT, frIOREA.U, GNEIST e
outros entendem que, por serem creações da lei, as pessoas jurídicas
não podem ter existencia além das fronteiras oneIe termina a soberania
da lei que as creou. O ponto de vista é acanhado, porque o Estado
antecede á lei, e é a mais importante pessoa jurídica .

.Mas haveria perigo, certamente, para a segurança das naciona
lidades, si não tomassem algumas precauções, ou limitando a capacidade
acquisitiva, nos casos em que, do exercido del1a poderia resultar damno
á sua soberania e á integridade do solo patrio, ou impondo as condições
que a prudenciaaconselhar.

Por isso, o art. 23 recusa aos Estados, provincias e communas
estrangeiras o direito de possuírem bens immoveis no Brasil, sem prévia
autorizacão do Governo Federal.

Em" regra, os Estados possuem, no estrangeiro, sómente os
edificios de suas Legações; mas podem pretender mais amplo exercício
do direito de propriedade inherente á personalidade jurídica. A
restricção alludida é, portanto, racional, de necessidade intuitiva;
mas não será desvantajoso apoial-a com o esteio da autoridade.

A commissão consultiva da Faculdade de Direito de Berlim, na
qual figuram os nomes de GNEIST, GIERKE, ECK,KoTILER, DER~'1lURG,

declarou, sob consulta do Governo da Rumania, que, do silencio da lei
a respeito dos Estados estrangeiros seria « temerario concluir que elles
podem livremente adquirir ímmoveis » no paiz, e que, « a termino
logia adoptada pelo legislador fornece um ponto de apoio inahalavel a
opinião contraria».

(60) Quanto á representação legal, RAOUL DE LA. GRASSERIE tambem a clas
sifica entre as pessoas ideaes (ClassilicaCIO/1 Scientifique du Dl'oit, pago 13).

(61) Commentaire XI, ns, 1 - 19.
(62) SAYIGr."Y - ::Oystema 1, § 86 ; ROTII - Systema I, § 73 ; SCHi'iJlIDER, com

mento ao art. 40 do Codigo Civil de Zurich ; CUIROl'n: - lstitusione, § 28.
(63) Veja-se a este respeito Lxrxs' -Des Personnes Morales dans le Droit

lntcrnational Prioé, in Clunet, 1893, pags. 273-309.
{As chamadas destas notas não constam do origin ,1.)
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o ~ire.ito de propri~dade d~ ~m Estado estrangeiro restringe-se,
no terrítono de cada paIz, ao edifício de sua Legação e aos destinados
ao exercício do culto, é o parecer dos doutos professores de Berlim
iCãinet, 1893, pago 727-754). Eis uma opinião um tanto mais rizorosa
do que a consignada no .art. 2~. Mostra elIa, entretanto, q~e, em
relação aos Estados estrangeiros se Impõem na Allemanha cerceamentos
á faculdade de adquirir, apezar de ser o direito de propriedade o di
reito essencial, cujo goso deve ter toda pessoa juridica, segundo
escreve LAURENT, adoptando um parecer de SAVIGNY (64).

Na Belgica, assevera Ca, WOESTE, os Estados estrangeiros são
considerados como pessoas moraes politicas, tendo, pelo reconheci
mento do Estado Belga, uma existencia legal e podendo, portanto,
possuir immoveis , urbanos ou ruraes. -

Em Bruxellas, possuem diversos Governos estrangeiros os palacios
de suas Legações, mas não existe nenhuma razão plausível para ....
limitar sua capacidade á propriedade desses palacios, informa-nos o
illustre advogado.

Entretanto essa proposição liberal encontra logo em seguida uma.
reserva restrictiva, pois accrescenta o jurista belga: « Sem duvida, não
seria impossivel que a acquisição, por um Estado estrangeiro, de bens
na Belgica, se tornasse um perigo para ella, e não se poderia contestar
ao Estado Belga o direito de se premunir contra esse perigo. nlas então
deveria intervir uma lei» (65).

O objecto dessa lei deveria ser naturalmente o de nosso art. 23.
No mesmo sentido, embora por outras palavras, opinou 1\1. LE
JEUNE (66).. .

Na França, já não querendo appellar para o systema restrictivo e
timorato de LAURENT e MOREAU, depara-se com espiritos liberaes e
reformadores, que, sustentando a doutrina da igualdade de tratamento
das pessoas juridicas estrangeiras e dos indivíduos, não esquecem de
additar como LAll\É: « Em cada paiz o poder tem o direito de editar
contra ellas em geral, ou contra taes dentre ellas, as prohibições que
lhe inspirar o cuidado da ordem ou do interesse publico» (67).

Em vista do exposto, parece fóra de duvida que a disposição agora ...
glosada não se desvia do sulco traçado pela douta lição dos com
petentes.

Dir-se-ha talvez que o assumpto interessa mais ao direito inter
nacional privado do que ao direito civil. Sem duvida; porém, neste
momento, trata-se de apresentar os diversos sujeitos do direito, o

(6't.) Droit Cidt Internatio.ial, IV, n. 137.
(65) CLUNET, 1893, pago :1.124.
(66) CLUNET, pags, U26-i.128.
(67) CLUNET, 1893, pago 309.
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havia necessidade de se estabelecerem as condições que delles exige
o Direito Civil para o reconhecimento de sua existencia, E essa indi
cação e a determinação dessas condições encontram cabimento neste
logar ,

PESSOAS JUPJDICAS DE DIREITO PUBLICO - Das pessoas juridicas de
direito publico apparecem umas na vida interna de cada povo e outras
na vida internacional. Os Estados, isto é, as nações politicamente orga
nizadas são as pessoas de direito publico internacional (68).

As relações juridicas que os Estados travam entre si apenas
remotamente ecoam no campo do Direito Privado. Sua formação, seu
objecto, as normas a que obedece, escapam-lhe inteiramente.

Mas a personalidade j uridica do Estado apresenta tres faces:
uma, que se projecta sobre o plano traçado pelo Direito Publico Inter
nacional; outra, que se rcflecte sobre o Direito Publico Interno (con
stitucional e administrativo), e uma terceira, que alcança 08 dominios
do direito privado. E' por esta ultima face que as regras do Direito
Privado abrangem o Estado, sempre que elle tiver de exercer direito
sobre os bens.

Entretanto a segunda face é a que constitue a parte central, a
essencia, a base da personalidade do Estado; as outras duas se podem
considerar como projecções della sobre planos differentes. Sendo assim,
o Direito Privado conserva-se estranho ao Estado como pessoa inter
nacional; mas, tendo de encaral-o como sujeito de direitos privados,
ha de vel-es sob a fórma que lhe tiver dado o Direito Publico Interno;
~\ fórma que ao Estado imprimiu a Constituição Brasileira é justamente
essa que traduz o art. 19 deste Projecto: um organismo superior, no
seio do qual vivem organismos de vida mais limitada, os quaes por
sua vez se compõem de outros organismos menores. Os municípios são
esses circulos de organização mais restrictos ; um aggregado de muni
cipios forma um circulo superior e mais vasto, o Estado Federal; a
ligação destes sob o Governo federativo constitue o circulo mais ele
vado e mais amplo de organização política reconhecida por nosso
Direito Publico Interno. O Districto Federal, sendo municipio, não
infirma o principio exposto, porque equivale a um Estado exce-
pcionalmente organizado. .

RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PUBLICO PELOS
ACTOS DE SEUS REPRESENTANTES - Si é por meio de actos de pessoas
physicas que as pessoas juridicas podem realizar os fins a que se des
tinam; si sómente assim podem emergir da existencia abstracta (fun
dações) ou superorganica (Estado) para a realidade concreta para a
vida objectivada em actos jurídicos, é natural que se obriguem pelos
actos praticados por seus representantes na execução de suas funcções.

(68) BLUNTSCHILI - Droit Internacional Codifié, § 15; GRASsO - Diritto In
ternasionale, § 7.
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Desta regra geral não estão isentas as pessoas juridicas de DireitoPu
blico. Mas, em relação a estas, a theoria complica-se, porque os re
presentantes ora obram como depositarios de uma parcella do poder
publico, ora círcumscrevem sua acção ao puro dominio do Direito
Privado.

Essas duas modalidades funccionaes da representação das pessoas
jurídicas de Direito Publico procuram traduzir os dois numeres do
art. 42, o primeiro editando sobre a culpa aquiliana dos funccionarios
e o segundo mais directamente sobre a culpa contractual.

Em relação ao disposto no segundo numero do art. 42, as opiniões
são accordes, pois a publica administração não acharia com quem
contractar os serviços de que necessitasse si fosse irresponsavel, si
de seus contractos somente lhe resultassem direitos e nunca obri
gações, si diante das reclamações dos lesados respondesse invariavel-

. mente como o leão da fábula - nominor leo. .-
Diversamente se comporta a doutrina em relação á materia con-

. tida no numero primeiro.
Em primeiro logar, ergue-se uma objecção em fórma de excepção

de incompetencia: agindo os funccionarios do Estado ou do municipio
como órgãos visiveis do poder publico, escapam os seus actos inteira
mente aos preceitos do direito privado; como seria cabível num' codigo
de Direito Civil legislar a respeito?

Responde-se a essa objecção declarando que o Codigo Civil não
pretende absolutamente regular as acções dos funccionarios publicos;
limita-se apenas a apreciar os effeitos dessas acções quando estes
affectam o património dos individues, Além disso, como faz lembrar
CHInO"'!, « o Direito Privado, como Direito Commum, é a expressão
mais directa e mais completa dos principíos de justiça pelos quaes o
legislador deve modelar sua obra, domina também nas relações que,
pela qualidade das pessoas, parece que não devem ser reguladas
por elle» (69).

E' certo que o Codigo Civil Allemão, mandando applicar, por ana
logia, ás pessoas jurídicas de Direito Publico o principio da responsa-
bilidade estabelecida para as sociedades e fundações, fazendo-a decorrer ..
dos actos damnosos praticados pela dírecção ou por outro represen-
tante na execução de suas funcções (art. 89), se refere, segundo re
cordam commentadores, exclusivamente aos actos contidos na esphera
do direito privado. Mas o exemplo da Allemanha não é para ser invo-
cado victoriosamente em contrario á doutrina adoptada no art. 42,
porque, no mesmo sentido, se encontra o dispositivo da lei de intro-

... ducçâo, art. 77: « Continuam em 'vigor as disposições das leis dos
Estados, sob a responsabilidade do Estado, das communas e de outras

(69) Culpa Contractuat, trad, de A. POS.illA, n, 228.
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E'euniões communaes, pelos damnos causados por seus funccionarios
no oxercicio do poder publico que lhes é confiado, assim como as dis
posições das leis dos Estados que excluem o direito do lesado de exigir
do funccionario a reparação de tal damno em tanto quanto por elle
responde o Estado ou a união communal » ( insoweit auschliessen, als
der Staat oder der Kommunaloerband haflet).

Afastada essa objecção preliminar, encontramo-nos com a varie
dade dos systemas construidos sobre o assumpto em questão, Affirmam
uns, a responsabilidade directa do Estado, como pessoa juridica de
existencia real; outros, a responsabilidade indirecta e subsidiaria,
'Como garante dos funccíonarios que o servem; e ainda outros a irre
-sponsabilidade absoluta do Estado e das outras pessoas jurídicas simi
lares pelos feitos de seus empregados,

Além desses systemas radicaes, ha outros intermedios, codos
analyzados com erudição e fino tacto pelo professor CUIRm\I (op. cito
n. 2'12-224). O systema que me parece mais conforme com a razão
jmidica é justamente o do citado CHIRO!'\1:, que o condensa nestas pa
lavras:' a responsabilidade do Estado (das prooincias e das com
munas) - committente - pela injuria causada por culpa imputacel
a seus [unccionarios - agentes - em sua qualidade de taes, -e no
exercício de suas funcções, quando a lei não tivesse disposto a mera
responsabilidade pessoal destes (op . cit., n. 230).

Esta doutrina não é nova entre nós, pois o Supremo Tribunal
Federal perfilhou-a, dando-lhe curso em mais de um accórdão ; no
mesmo sentido emittiram doutos pareceres os Das. Ruy BARBOSA,

JosÉ HYGINO E COELHO RODRIGUES, e a lei n. 221, de 20,de novembro
de 1894 realizou em um de seus dispositivos as aspirações da dou
trina (70).

Para que se firme a responsabilidade da União, do Estado e do
município pelos actos de seus funccíonarios que occasionam prejuizos
aos particulares, fazem-se indispensaveis os seguintes requisitos:
10, que o funccionario tenha obrado no exercício de suas attribuições,
pois que fóra desses limites elle deixa de ser funccíonario, e assume
por seus feitos responsabilidade exclusivamente pessoal; 2°, que o acto
damnoso seja um máo uso no exercício de attrihuições legitimas
(abuso de ?Joder) , pois por excesso de poder, por exorbitancia de
mandato não responde o mandante, assim como pelo exacto cumpri
mento de seus deveres legaes não causa o funccionario damno que
deva ser resarcido ; 3°, que a lei não tenha expressamente isentado as
pessoas jurídicas do direito publico da responsabilidade civil resultante
do acto prejudicial de seu agente.

(70) Direito, vol, 73, pags.337 e !515; vol. 77, pago 487.
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LIVRO 11

I

Dos bens moveis e immoveis

(PROJECrO, ARTS. 60-68)

Diversos systemas teem sido imaginados para a determinação
exacta dos bens que se devem classificar como immoveis :

L° O do Codigo Civil Francez, arts. Di7 e seguintes, que distingue
tres classes de immoveís : por natureza, por destino e pelo objecto a
que se applicam. A's tres classes do Código Civil, leis especiaes poste
riores vieram accrescentar uma quarta: - a dos immoveis por deter
minação da lei. A este systema adheriram o Codigo Civil Boliviano
(arts. 267 e seguintes), o Italiano (arts. 408 e seguintes), o Projecto
Felicio dos Santos (arts. 174 e seguintes) e o Projecto C. Rodrigues
arts. 83 e i 03 a '108).

Diga-se, porém, em elogio dos autores brasileiros que não commet
teram o erro de classificar entre os immoveis por natureza as fabricas"
os moinhos e outros edificios fixados sobre pilastras, como inadvertida
mente fizeram os citados codigos,

2.° O da enumeração, mais ou menos copiosa, adaptado pelo
Código Civil do Perú (arts. 4D6 e seguintes), do México (arts. 684 e
seguintes), da Hespanha (art. 334 e seus dez paragraphos), do Uruguay
(arts. 416 e seguintes), do Chile (arts. 4D8e seguintes) e o de Zurich
(arts. 48 e seguintes). E' incontestavelmente mais defeituoso do que o ~

precedente este methodo, porque a lei casuística difficilmente apanha "Y'

os factos em sua infinita variedade.
3.° O Esboço (arts. 396-404) seguido pelo Codigo CivilArgentino

(arts. 2.314-2.317) que destaca tres grupos de bens immoveis :
por natureza, por accessão e pelo caracter representativo. A accessão
poderá ser physica ou moral.

Acceitei um systema composito, em que entram elementos do
primeiro e do terceiro.

O Codigo Civil Allemão não deixou de parte a distincção dos bens
entre moveis e immoveis, distincção fuadamental em quasi todos os.
regímens jurídicos do Occídente, mas tambem não lhe deu relevo.
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Segundo o systema proposto, temos:
1.° Immoveis por natureza e por accessão natural. T. de Freitas

prefere dizer accessâo original.
2.° Immoveis por accessão physica artificial.
3.° Immoveis por accessão intellectuaI.
Entre as cousas que se acham soterradas no s610 não se consideram

immoveis as que não são partes integrantes delle como os thesouros.
Tambem não, o são as plantas em caixões ou vasos; pois, não tendo
raizes fincadas no sólo, se podem transportar de um para outro logar.
São ainda excluidas desta classe as construcções ligeiras ou provisorias,
apenas assentadas na superficie do s610, como as barracas e armações de
feiras (Esboço, arts. 397 e 398).

Para que um objecto moveI tome o caracter de immovel por ac
cessão intellectualou por destino, segundo a terminologia-do Direito
Francez, é necessario que seja collocado no immovel pelo proprietario
ou por seu representante, que pôde ser o .arrendatario executando o
seu contracto. O Iecatario e mesmo o usufructuario não teem essa fa
culdade, pelo caracter de temporariedade, caracteristico dos direitos
que lhes assistem (71).

Quanto ao usufructuario, o Codigo CivilArgentino seguiu doutrina
diversa (art. 2.321): eram ímmoveis emquanto durasse o usufructo as
cousas moveis que o usufructuario accrescentar ao predio para delIe
fazer parte. Embora essa opinião tenha por si a autoridade de T. DE
FREITAS (Esboço, art. 403), não me conquista applausos.

Art. 61, n. 1. Os direitos, sendo cousas incorporaes, s6mente por
uma ficção legal se podem considerar moveis ou immoveis . Vem da
immobilização do objecto a que se applicam, ensina a jurisprudencia
franceza. Vem da disposição da lei, estatue o Codigo Civil Portuguez e
não se lhe póde recusar que tem razão. Melhor, entretanto, é deixar á
doutrina que decida essa contenda. Oscodigosdevem limitar-se a firmar
normas legaes.

As diversas legislações, assim como os escriptores, acham-se em
profundo desaccôrdo sobre quaes sejam os direitos classificaveis entre
os bens immoveis.

O systema adoptado no Projecto, que é o de W AECHITER, ARNDTs
e UNGER, parece o mais simples e o mais conforme á natureza dos
factos que intenta abranger.

Outros numeres do art. 6·1 apóiam-se em razões intuitivas que
dispensam quaesquer explanações.

As observações feitas em relação aos immoveis elucidam suffi
cientemente a theoria dos moveis.

(71) GLASSON, na Grande Encyclopédie, verbo bien; DURANTON IV, n. 59 ;
Hue, Com. IV, n. i9 ; Codigo CivilAllemão, art. 95.

. c. C. - VaI. I .
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II

Dos bens em relação ás pessoas

(PROJEGTOS, ARTS. 78-82)

Julgando o Codigo Civil incompetente para discriminar os bens
que pertencem á União, aos. Estados e aos municipios, e para lhes
conferir a administração dos mesmos, não transpuz as raias dos prin
cipios geraes, articulando apenas o bastante para completar a theoria
dos bens. No sentido do Projecto actual manifestaram-se, até certo
ponto, a commissão revisora do Projecto Coelho Rodrigues e a do Se-
nado Federal. •

Fontes para a regulamentação do assumpto não faltam em nosso
Direito. Além do Esboço, do Projecto Felicio dos Santos, Projecto
Coelho Rodrigues e do Direito Civil de CARLOS DE CARVALHO, temos a
boa monographia de RODRIGO OCTAVIO - Dominio da União e dos Es
tados - Rio de Janeiro, 1897. Mas a opportunidade não pareceu asada
para aproveital-as.

Em accôrdo com o methodo seguido se acha o Codigo Civil Mexi-
cano (arts. 697 e 708), entre outros. .

LIVRO III

Do nascimento e extincção dos direitos

I

Ha uma grande divergencia no modo de' tratar esta secção da ...
parte geral, quer entre os autores, quer entre codigos. No Esboço,
sua designação geral é simplesmente: Dos FACTOS. No Projecto Felicio
dos Santos: Dos ACTOS JURIDICOS EM GERAL. No do Dr. Coelho Rodri-
gues: Dos FACTOS E ACTOS JUlUDICOS.

O Codigo Civil Allemão abandonou a trichotomia geralmente ada
ptada, e, além da secção relativa aos actosjuridicos (RecMsgeschaefte),
abriu mais outras, tendo por assumpto: os prazos e termos, a pre
scripção, o exercício dos direitos e a legitima defesa, a justiça privada
e a segurança.

As expressões genericas adaptadas pelo actual projecto, que po
deriam invocar em seu favor, ao menos como fontes de inspiração,



- 51-

SAVIGNI, ROTH e CHIRONI, são simples, claras e precisas para a deter
minação do assumpto. E' logico que, depois de se indicarem o sujeito e
o objecto do Direito, se declare como surgem, funccionam e se ex
tinguem na vida social as relações juridicas, consideradas aqui ab
stracta e genericamente.

II

Da prescripção

(PRomeTO, ARTS. iSO-20S)

No Senado Federal discutiram com calor e proflcíencia os Drs.
GONÇALVES CHAVES e COELHO RODRIGUES sobre o logar da prescripção
no systema do Direito Civil. Sustentava o primeiro que essa matéria
devia ser tratada na parte especial do codigo, a acquisitiva no Direito
das Cousas, e a extinctiva no das Obrigações. Defendia o segundo o
plano adoptado em seu Projecto, que incluira o assumpto na parte
geral, sem o seccional' nas duas alludidas porções.

A maioria dos codigos vigentes, seguindo o exemplo do Francez
(arts. 2.219 e 2.281), fizeram da prescripção acquisitiva e extinctiva
o remate de suas disposições. Podem ser citados como fazendo parte
deste grupo de legislações: o Codigo Civil Italiano (arts. 2.105 e 2.147),
o Chileno (arts. 2.492 e 2.524) e o Argentino (arts. 3.497 e 4.043).
Suppondo-se, aliás contra o parecer de Pothier, que a prescripção
acquisitiva e a extínctiva teem de commum alguma cousa mais do que
o nome, pois em ambas se resolvem direitos, ha nestes codigos o me-

. rito de não ser desmembrado o instituto. Mas a identidade do nome
fez presuppôr identidade de conceitos, quando a verdade é que em um
caso o Direito fenece, atrophia-se e perde o tecido protector da acção,
emquanto que no outro assiste-se á formação do Direito, que em um
dado momento de sua evolução, reveste-se com esse tegumento da
garantia judicial. Em ambas as emergencias ha o desapparecimento
de um direito. Mas, ao passo que, na prescripção extinctiva é justa
mente esse desapparecimento que se considera. na acquisitiva é a
creação de um direito novo que solicita a attenção,
. Outros codigos, como o Portuguez (arts. 505 e 566), o Uruguayo
(arts. 1.218 e 1.262) e o Projecto Felicio dos Santos (arts. 1.320 e
1.387) tambem tratam da prescripção integralmente, mas interca
lando-a illogicamente na parte relativa á acquisição da propriedade,
muito embora a extinctiva se ache ahi inteiramente deslocada.

. Incontestavelmente o methodo preferivel é expor, na parte geral,
os preceitos sobre a prescripção propriamente dita, pois que não se
applicam elles sómente a uma classe especial de relações [uridicas, mas
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a. todas, privando-as do remedio jurídico que as garante contra as
violações, A us~caI!ião, con~ervemos o nome romano, que nos ajudará
a evrtar a ambíguidade reinante, occupa seu posto natural entre os
mo~os d~ ~dquirir_a proprie~ade. Esse !oio met~odo adoptado pelo
Codigo CIvil Allemao, que aliás não realizou uma mnovação como é
facil verificar consultando os civilistas (72). '

PARTE ESPECIAL

LIVRO I

Direito da Iamílla

I

Das promessas de casamento

(PRomCTO, ARfS. 209-2!o)

Não são consideraveis as alterações que este livro apresenta em
relação ao Direito vigente. Refere-se a primeira dellas ás promessas de
casamento, que o Projecto extinguiu, fazendo-se eco da opinião
commum.

Estudando a evolução deste instituto, não é difficil reconhecer
nelle a transformação da compra das mulheres para o casamento, a
qual a principio se realizava entre o grupo familiar da noiva e do
noivo ou entre os chefes das respectivas familias. Só mais tarde apre
sentam-se os esponsaes como um contracto realizado entre os futuros
consortes (73) para em seguida ir-se reduzindo, em alguns systemas ju-
ridicos, a um simples ajuste de casamento, que não transpõe, sinão .-
indirectamente, as raias das relações extra-jurídicas.

Esse é, sem duvida, o ultimo estadio do desenvolvimento do in
stituto, que terminou por um esgotamento de energias, por uma

(72) GLASSON - Zoe. cit.; ROTH - System. I, § 75; LAURENT - Cours,
ns, 481-1j,84; Huc - Commentaire, IV, ns, 37 e 38.

(73) fiOTH - System, occupa-se da prescrípção extínctiva (Verjrehrung na
parte geral) (v. L I, § 87) e da usucapião (Ersitzung na parte relativa ao Di
reito das Causas [vol. IH, § 249); Cnraom segue o mesmo methodo nas suas
Instituzioni (§§ 105 e 138) e assim outros.
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decomposição manifesta. Na consciencía juridica brasileira esse
processo de evolução está consummado, e o Projecto não fez mais do
que dar-lhe forma, traduzir-lhe os resultados.

Era entre ospovos germanicos que o contracto esponsalicio go
zava, em nossos dias, de maior consideração. Mas, desde 1854, foram
na Allemanha revogadas as disposições do Landrecht prussiano, que
garantiam aos Brautkinder direitos de filhos legitimos. E o moderno
Codigo Civil (art. 1.297) declara que os esponsaes não obrigam ao ca
samento, assim como são nullas as penas convencíonaes impostas
no intuito de reforçar as promessas de matrimonío futuro.

II

Emancipação por e::tfeito do casamento

(PROJEeTO, ART. 27i)

Com o casamento constituem o homem ea mulher uma família
cuja direcção lhes deve caber. E' natural, portanto, que não se achem
mais subordinados á autoridade de estranhos, como preceituava outr'ora
a legislação romana da qual deliberadamente se afastou o Codigo Phi
lippino, concedendo a emancipação de pleno direito pelo facto do
casamento, sem que cessem os seus effeitos pela viuvez. No mesmo
sentido da lei pátria se affirmam, em sua generalidade, as legislações
modernas (74). '

Mas segundo o Direito Pátrio vigente, o orphão emancipado pelo
casamento, si fôr menor de vinte e um annos, não póde alienar bens
de raizes sem autorização do juiz; e si o casamento tiver sido reali
zado sem o consentimento judicial, continuarão os bens sob a admi
nistração de outrem, até que o orphão alcance a maioridade (Ord. 188,
§§ 27 e·28). O Projecto declara pura e simplesmente emancipado o
menor que se casa, porque repugna á razão que possam ser confiados
os graves interesses de uma familia a quem não se reconhece com a ca
pacidade precisa para alienar certa classe de bens: não distingue entre
orphãos e filhos-familias, porque nessas qualidades não descobre in
fluencia para a boa direcção da fortuna do casal; não dá preferencia
aos immoveis sobre os moveis, nesta hypothese, porque póde até acon
tecer que estes sejam mais valiosos do que aquelles; nem allude ao
consentimento do juiz, porque o motivo das Ords. não se compadece

(74) HERMAJ....iN POST - Grundlagen âes Rechts pago 235 e segs. ; Ethnolo
zischen Jurisprudeiiz II, pago 54 e segs, ; meu Direito da Familia, §§ 4-5.
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com.as condições actuaes da sociedade brasileira, e porque a provi
dencia a tomar, na hypothese de um orphão casar-se sem autorizacão
de seu tutor ou do juiz, é a annullação do casamento. .

Mas o Projecto só declara emancipado o menor que contrahir nu
pcias com a idade legal. O que obtiver a legalização da sua união
sexual antes de alcançar a idade exigida pela lei, continuará sob tutela
si fór orphão, ou sob o patrio poder, si fôr filho-família. Esta dispo~
sição tem por fito principal difficultar os casamentos precoces, tão
prejudiciaes a quem os contrahe quanto á sociedade.

A idade nubil foi elevada a quinze annos para as mulheres e a
dezoito para os homens; então está completa a puberdade para os
dous sexos, e a experiencia tem demonstrado que os filhos de pro
genitores apenas puberes são debeis e enfermiços. Por outro lado,
com o casamento se contrahem obrigaçõesde altíssima importancia, que
não podem ser bem comprehendidas e desempenhadas por pessoas de
idade ainda muito tenra.

Portanto, no interesse da sociedade, da familia e dos proprios
esposos, deve a lei exigir que sómente se possam casar aquelles em
quem se deve presumir um desenvolvimento physico e moral apro
priado ao bom exito do casamento. Mas ás pessoas que se acham nessas
condiçõespódeser, sem inconveniente, concedidaa emancipação plena.

Examinando essa pagina da histeria do Direito, vê-se que, si é
notavel a precocidade com que os casamentos se celebravam entre os
antigos e ainda hoje se celebram entre os selvagens contemporaneos,
pouco a pouco a humanidade foi tendo consciencia dos males resul
tantes dessa facilidade e as leis se foram mostrando mais rigorosas.
Si esse movimento ainda não se generalizou, devemos attribuil-o á
influencia do Direito Romano e do Canonico.

A idade nubil que o Projecto reconhece é a estabelecida pelos
direitos francez, italiano, russo e rumaniano. O Direito Hungaro, con
tentando-se com dezoito annos para o homem, exige dezesseis para a
mulher. O Codigo Civil Allemão é mais rigoroso ainda como varão, que
sómente depois da maioridade póde contrahir justas nupcias.

IH

Dos direitos e deveres especiaes da mulher casada

(PRomeTO, ARTS. 279-297)

Era a mulher outr'ora incapaz simplesmente em razão do sexo.
Dessas formas antiquadas da civilização subsistem ainda incrustações
que promettem permanecer por um tempo diffi~il de determinar. A
incapacidade para exercer a tutela e para servir de testemunha em
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testamento, apesar das attenuações oriundas de algumas excepções,
são exemplos frisantes dessa persistencia de normas que hoje difficil
mente se justificam. O Projecto transforma a incapacidade para .o
exercicio da tutoria em simples excusa (art. 491, n. 1), e faz
desapparecer a incapacidade para dar testemunho em testamento,
harmonizando assim disposições contradictorias do direito vigente, que
acceita a testificação da mulher em uns casos e recusa em outros.

Desenvolvendo o mesmo pensamento, procurando attender ás
justas aspirações femininas e querendo fazer do casamento uma
sociedadé igualitaria, embora sob a direcção do marido, concedeu o
Projecto maior somma de direitos, maior liberdade de acção á mulher
casada do que o Direito que actualmente vigora entre nós. Não se
enfileira o autor do Projecto entre osphilogenistas combatentes que
andam a renhir por não sei que ideal de gynecocracia impossivel.
Seu ponto de vista é outro. E' o mesmo que foi externado em
livro que por ahi corre, onde se lê: « Que a mulher não foi talhada
para as mesmas tarefas que o homem, para funcções civis e domesticas
absolutamente iguaes, parece irrecusavel. Basta attender para a
organização physica de ambos, pois dessa díssemelhança estatica re
sultam forçosamente differencas funccionaes, urnas physiologicas,
outras puramente psychícas» (75). .

« O homem, por sua propria organização, será mais apto para
certos misteres, terá capacidade mais valiosa para certa classe de
actos, mas não conseguirá egualar sua companheira em muitas outras
applicações de sua actividade». Os exageros, porém, ferem de frente
a propria natureza e ella se vinga duramente dessas affrontas, deli
quescendo as energias do grupo social que lh'as assaca systematí
camente, ou, pelo menos, retribuindo-o com verdadeiros phenomenos
de teratologia moral ou social, como esse terceiro sexo das spinsters,
de que nos fala FERRERO.

Olhemos de frente a natureza e amoldemol-a ás necessidades
sociaes, sem desvirtual-a, EUa nos está claramente dizendo que indi
viduos differentemente conformados estão· destinados a funcções
differentes. Na familia, deve a mulher gosar de direitos iguaes aos do
homem, cabendo-lhe uma esphera de acção propria, distincta, porém
harmonica com a de seu marido.

Mas, sendo a familia urna organização social, deve ter uma di
recção, e esta só póde ser confiada ao homem, sobre cujos hombros
pesam as principaes responsabilidades da vida em commum, ao
homem que, no dizer de SPE~CER, tem um espirito mais judicioso e
uma constituição mais solida. Por isso estatue o Projecto, art. 272:
« O marido é o chefe da sociedade conjugal».

(75) BEVILAQUA, Direito da Familia, § 29.
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Porém, accrescenta mais adiante, art. 279:
« Pelo casamento torna-se a mulher companheira e socia do ma

rido »,
Essas duas theses estabelecem as bases da doutrina acceita. As

disposições contidas nos arts. 280 e seguintes são deducções e appli
cações de11as extrahidas logicamente.

Para tudo dizer em poucas palavras, o Projecto tencionou reco
nhecer na mulher um ser igual ao homem, mas sem desvial-a das
funcções que lhe indica a propria natureza, racionalmente interpretada; "'
traduzir.em lei o pensamento que SPENCER manifestou nas seguintes
palavras: « E' preciso consentir que seja abolido todo o obstaculo que
lhes tolhe o caminho, mas ao mesmo tempo é preciso affirmar que
nenhuma alteração essencial na carreira das mulheres, em geral, póde
nem deve ser trazida por essa abolição» (76 ).

Si a nossa Constituição politica é liberal e si liberal é a nossa con- ..
cepção da vida social, o Direito Privado deve assignalaruma posição
correspondente á mulher solteira ou casada, comtanto que não trans-
ponha a ante-mural além da qual estaria a desorganização da familia,
por cuja segurança devemos velar mais do que nunca, neste momento
de crise que a tem abalado em seus mais solidos alicerces. Tem o
autor do projecto convicção de que foi, neste ponto, tão liberal quanto
lhe era permittido ser.

IV

Do divorcio

(PROJEGTO, ARTS. 369-379)

Sobre esta tormentosa questão do divorcio não pareceu licito ao
autor do Projecto avançar uma linha.

Vem de longa data a controversia agitada em torno deste problema
e parece que nada mais ha que dizer de novo sobre elle. Osargumentos
esgotam-se embebidos na couraça das convicções e as hostes conten
doras continuam illesas. Só vejo uma explicação razoavel para essa
anomalia da logica. E' que alguns pedem remedios geraes, embora
violentos, para casos particulares, sem duvida pungitivos, e outros
.propõem soluções abstractas para um problema social que, como todos
os seus congeneres, deve ser resolvido em vista das condições e das
necessidades moraes, inte11ectuaes, physicas e economicas do grupo
social que se tem em vista.

(76) Socioloçie, li, pago 415.
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Si o divorcio canonico, -a simples separação, crêa uma situacão
legal de injusto constrangimento para o conjuge innocente, que o ím
peIlirá, muitos vezes, para o mundo equivoco das relações, illicitas, é
-certo que o mais poderoso argumento em favor do divorcio romano
presuppõe que um dos conjuges já enveredou francamente por esse
caminho escuso das infidelidades conjugaes. A situação, portanto, é
-esta: As paixões irreprimiveis de um dos eonjuges impulsaram-no a
quebrar a fé promettida, com prejuízo da propria integridade moral. Si
em tal conjunctura fôr concedida a simples separação dos corpos, far
se-ha desapparecer o estado de irritação produzidopela continuação da 
injuria, pelo contacto degradante de creaturas que intimamente se
odeiam, e pelo contagio de desmoralização que ameaça contaminar os
outros membros da família. Não désse o Direito uma solucão e os factos
se encarregariam de encontral-a. Mas, limitando-sea afastar as funestas
-consequencias da vida commum obrigatoria, quando cessaram os laços
de affeição e de respeito mutuos, a simples separação conserva em
açamo as paixões da animalidade, e mantem, pela perpetualidade do
vinculo conjugal, a indestructibílidade da monogamia, que é uma con
quista da cultura moral e um dos pillares sobre que repousa a orga
nizacão social.

'Si, porém, fôr concedido o divorcio a vinculo, produzír-se-ha a
mesma sensação de allivio e desafogo, mas facílitar-se-ha o incremento
das paixões anímaes, enfraquecer-se-hão os laços da família, e essa
fraqueza repercutirá desastrosamente na organização social. Teremos
recuado da situação moral da monogamia para o regimen da polygamia
successiva, que, sob a fórma da polyandria, é particularmente repu
-gnante aos olhos do homem culto.

A moral domestica deve ser de extrema delicadeza, particular
mente em attenção aos filhos, cuja educação se compromette, cujo
espírito se conturba e cujos interesses não são escrupulosamente atten
didos, quando os seus progenitores, esquecidos da sagrada missão que
lhes é confiada, se deixam arrastar pelo desregramento de conducta,
sem procurar siquer disfarçal-os aos olhos das candidas creaturas,
'que são fadadas a tomal-os por modelo, e em cujas consciencias esses
actos produzem, necessariamente, um precipitado moral funestissimo.

A cultura, a moral, o direito, todas as normas sociaes são liames
destinados a conter a animalidade humana, e a canalizar os impulsos
individuaes para os fins da conservação e do bem estar sociaes.

Sendo assim, não parece duvidosa a escolha entre um remedio
que se accommoda perfeitamente a esses fins e um que os contraria,
entre um recurso que não transforma os casaes infelizes em seres di
tosos, mas evita a propagação da ulcera, circumscrevendo-lhe a acção
corrosiva, e um expediente que sobre as ruinas de uma familia ergue
a possibilidade de outras ruinas, formando uma triste cadeia de ma
trimonios ephemeros, na qual se vae a dignidade ensombrando, a
noção do dever apagando e a organização da família dissolvendo.
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. Diz COGLI?LO que não ca~e ao Direito decidir esta questão, mas
simplesmente informar a solução apresentada pela sociologia. Todavia.
ainda que fosse indifferente ao Direito dar normas para o divorcio o~
para a simples separação, não poderiam os juristas ser estranhos ás
razões sociologicas que abroquelam uma ou outra opinião. Por isso
ficam aqui, em rapido bosquejo, indicados alguns dos motivos que s~
oppõem a qualquer reforma neste ponto, motivos que redobram de
força si delles fizermos applícação á sociedade brasileira.

v

Reconhecimento dos filhos illegitimos

(PRomeTO, ARTS. 4:17-43:1)

As duvidas existentes no dominio da lei 2 de setembro de 1847 e
que se não haviam dissipado inteiramente com o decreto de 24 de ja
neiro de 1890, são desterradas pelo art. 419 do Projecto, segundo o
qual o reconhecimento voluntario do filho póde ser feito no termo do
nascimento, por qualquer outro escripto público, ainda que não seja
especial para esse fim, e por testamento.

A exigencia de um escripto publico é facil de serjustificada, pela.
ímportancia do acto , que serve de base ao estado da pessoa reconhe
cida, que é fonte de onde defluem relações, interesses e direitos do
mais alto valor. Um escripto particular seria mesquinha fôrma para
tão preciosa substancia, e com facilidade poderia ser forgicado para
produzir effeito, quando o decurso dos annos já tivesse difficultado a
prova de sua falsidade. .

\ O filho illegitimo reconhecido (arts. 423 e 424) é equiparado ao
legitimo em relação ao seu progenitor, com a simples restricção do
art. 422: não poderá residir no lar conjugal sem consentimento do con
juge do reconhecente. Procuram essas disposiçõesreflectír comfidelidade
os sentimentos naturaes, perante os quaes os direitos da progenie não
devem variar, segundo o réconhecimento vem do facto do casamento·
ou de uma declaração da vontade juridicamente feita, e perante os·
quaes os progenitores contraem deveres inilludiveis; mas, por outro
lado, é preciso respeitar a vontade do conjuge, que é, na sociedade
domestica, um socio com direitos iguaes aos do outro.

Não reconhece o Projecto o injusto desconceito com que alguns
codigos modernos, imbuidos de prejuízos absonos da equidade e da 10
gica, estigmatizam os bastardos, apoucando-lhes a estimação civil.
« Estranha logica, na verdade, a dessa sociedade, irrompe a indi
gnação deCLlIBALI, ao tratar desse assumpto, estranha justiça a desses
legisladores que, com desfaçado cynismo, subvertem os princípios
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mais sagrados da responsabilidade humana, fazendo do réo a victima
e da victima o réo condemnado a expiar inexoravelmente a pena de
um delicto que não commetteu: paires nostri peccauerunt et nos
pecata eorurn portamus (77). .

Repelle também o Projecto a distincção igualmente injusta entre
os filhos simplesmente naturaes e os chamados espurios, que hoje se
acham reduzidos, em nosso Direito, aos incestuosos e adulterinos, tendo
desapparecido, com a organização politica republicana, a classe dos
sacrílegos.

Finalmente deu entrada á investigação da paternidade em casos
determinados, em, que ha manifestamente uma base para se poder
estabelecer a verdade (78).

Contradictoriamente, alguns juristas receiam a investigação da
paternidade pela nota de escandalo que póde dar aos pleitos, trazendo
a perturbação á paz das famílias, mas vêem com indifferença a in
vestigação da maternidade que, si é mais facil de determinar, não
está mais ao abrigo do escandalo. Ha, sem duvida, pela obscuridade em
que se envolve, nessas emergencías, o facto da paternidade, a possi
bilidade de tomarem o embuste e a torpe especulação as apparencias
da verdade e da justiça; mas esse inconveniente será evitado desde
que a lei só favoreça as reclamações em certos casos, com as cautelas
e reservas aconselhadas pela experienciados factos.

O reconhecimento forçado resolve-se em uma obrigação de inde
mnizar o damno causado. Portanto, si o direito deve querer que o cul
pado o satisfaça com a largueza possivel, deve tambem evitar as oc
casiões de abusos, de fraude dos audaciosos sem escrupulos, para que
não responda pelo mal quem lhe não deu causa. Por isso disse crite
riosamente ClMBALI: a questão é somente de limites a estabelecer para
que o exercício de um direito não degenere em abuso. E não é diversa
a orientação do Projecto, que estabelece quatro casos em que é admis
sivel a acção de reconhecimento (art. 427): a posse de estado; o
concubinato; o estupro ou rapto coincidindo com a época da con
cepção; e a existencia de um documento.

A posse de estado, isto é, o concurso de circumstancias indica
doras da relação de filiação, é, por si sÓ,um facto de valor demon
strativo muito consíderavel ; é, como disse DElIIOLOllIBE, um verdadeiro
reconhecimento, porque « quando um homem constante e publica
mente tratou um filho como seu, quando o ~presentou como tal em

(77) Nuova Fase, pago :148. Não discrepam desse modo de ver todos os
espiritos selectos que teem a religião do justo, como ROSMINI, na sua Filosofia
del Diritto, e LAURENT nos seus Principes de Droit Civil.

(78) No meu livro Direito da Família, § 70, examinei o assumpto sob o
ponto de vista do, princípios e da legislação comparada. O que vae aqui dito é

um resumo do que se acha alli exposto.
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sua família e na soci~dade, quando, na qualidade de pae, proveu
sempre ás suas necessidades, á sua manutenção, á sua educação é
impossível não dizer que elle o reconheceu». O jurista francez ~ão
fez mais do que desenvolver e applicar os elementos indicados pelos
antigos praxistas: - nomen, [ama, tractatus.

Em segundo logar deve ser acceita a pretenção ao reconheci
mento quando entre os progenitores do supposto filho tenha havido
concubinato durante a época da concepção do reclamante. Desde que
o concubinato realiza como que a manifestação apparente do casa
mento, vivendo os concubinados como si fossem marido e mulher
more uxorio, a presumpção é que os filhos gerados por essa mulher:
durante a vida em commum, são tambem do homem que a seu lado
vive. Si, portanto, o pae não reconhecer como seus filhos oriundos de
uma tal união, é de inteira justiça que a estes conceda a lei os meios
de estabelecerem o seu estado. •

Trata-se, nesta hypothese, « de traduzir em verdade legal o que
já constitue uma verdade real, ou o que, ao menos, do complexo de
todas as circumstancias, parece indubitavelmente ser a verdade» (79).

E' tanto mais conforme com a nossa intuição juridica este modo
de ver quanto em nossas Ords. 4,46, § 2, se consideravam com effeitos
juridicos os ajuntamentos daquelles que viviam em publica voz e
(ama de marido e mulher, por tanto tempo que~ segundo o Direito,
bastasse para se presumi?' matrimonio entre elles, e o decreto de 24
de janeiro de 1890, art. 53, admitte a posse do estado de casado como
prova sufficiente para ter-se como existente o casamento, na falta de
meios directos.

Concubinato, em face-da lei civil, é tambem a união daquelles que
se vincularam sómente perante a autoridade ecclesiastica. .Mas, como
tolerar que um homem depois de religiosamente receber por esposa
uma mulher, não se sinta de modo algum obrigado a cumprir os
deveres de pae em relação aos filhos havidos dessa união?

Em terceiro logar, cumpre favorecer a investigação da paterni
dade nos casos de defloramento, estupro ou rapto, quando a data
desses factos corresponder ao tempo da concepção. Esta hypothese está 1t-
legalmente consagrada em alguns paizes, que interdizem a investigação
da paternidade, como a ltalia (Codigo Civil, art. 189), o Uruguay
(Codigo Civil, art. 218) e mesmo a França, pois que a jurisprudencia
tem alargado o dispositivo do art. 340 do Codigo Civil.

O quarto caso em que o filho é autorizado a pleitear o reconhe
cimento é aquelle em que existe um documento emanado do pretendido
pae, no qual este se declara expressamente como tal. O documento
alludido é insufficiente para estabelecer o reconhecimento, mas offerece

(79) CrnnALI - Nuova Fase, pago i38.
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base ampla para uma reclamação judicial. Do debate travado resul
tará a verdade legal.

Em relação á maternidade são as legislações muito faceis de
contentar. O Projecto não trilhou outros caminhos, mas recolhendo a
boa licção offerecida por alguns codigos, achou prudente resguardar a
pureza tranquilla dos gyneceus, prohihindo que se investigue a mater
nidade para o fim de attribuir filho illegitimo a uma senhora casada.
Em regra a maternidade é manifesta (art. 418); só em casos exce
pcionaes póde eIla ser duvidosa e permittir a possibilidade de um
litigio para o fim de a estabelecer judicialmente. Na raridade dessas
hypotheses hão de ser ainda mais escassas as probabilidades de haver
duvida sobre si uma senhora casada é a mãe de um certo filho ille
gitimo, Consequentemente, só muito difficilmente se poderá dar a
possibilidade de uma limitação no exercicio do direito de investigação
da maternidade. Em compensação, com o disposto no art. 428, põe-se
um entrave á perversidade, fechando-lhe a porta dos lares onde
reinam a concordia, a confiança e o respeito mutuo.

VI

Do patrio poder da mãe illerritima

(PROJECTO, ART. 449)

O filho legitimo, emquanto menor, acha-se confiado á guarda de
seus paes, que para bem cumprirem os deveres impostos pela neces
sidade de educarem-no hão de ter sobre elle a autoridade que todas
as legislações teem reconhecido com maior ou menor amplitude. Si
faIleee um dos progenitores, o sobrevivente concentra em si todos os
direitos e deveres que anteriormente eram communs a ambos. Não ha
que distinguir, em these, entre o pae e a mãe; a qualquer dos dois
deve ser confiado o cuidado com a sua prole, porque ninguem o
poderá ter mais assiduo, mais desinteressado e mais vigilante.

Sobre esse ponto o accôrdo dos juristas, si já não é, tende a ser
unanime em todos os paizes do Occidente,

O Projecto, guiado pelo mesmo raciocinio, estabeleceu que aos
progenitores naturaes tambem devia ser reconhecido o direito de ve
larem pelo bem estar de seus filhos. Não era possivel dar conjuncta
mente ao pae e á mãe naturaes o exercicio do patrio poder, porque
essa communhão de direitos e deveres só é possivel quando sobre
posta á intima união daqueIles que se ligaram pelo matrimonio em
consortium omnis uiu», Por isso, havendo concurso de reconheci
mento por parte da mãe e dopae illegitimos, é preciso que sómente a
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um caiba, durante a vida de ambos, o exercicio do poder paternal. A
preferencia dada ao pae resulta simplesmente de que o homem nóde
mais fa~iImente cump:'ir os arduos deveres inherentes ao patrio poder.
Na sociedade domestica, que tem por base o casamento, o exercicio
desse poder é confiado precipuamente ao marido, devolvendo-se, na falta
delle, á mulher. Por analogia, confere-se ao pae reconhecido, de pre
ferencia á mãe, o direito de tomar a si a educação de sua pro
genie.

Não se aventurou o Projecto por mares desconhecidos ao articular
esta matéria, porque já lhe preabriram o caminho o Codigo Civil Por
tuguez, art. 166, o Mexicano,. art. 365, o Uruguayo, art. 253, o
Hespanhol, art. 154, segunda parte,. GOYENA, art. 170 de seu Pro
jecto, e o Dr. Coelho Rodrigues, art. 2.184 do seu. E a jurisprudencia
patria, estimulada pelas novas perspectivas descerradas no Direito da
Familia pelo decreto de 24 de janeiro de 1890, já manifestara uma certa
inclinação para chegar ao mesmo resultado.

LIVRO II

Direito das oaUSal!

I

Da. posse

(PB.OJECTO, arts. 56! -601)

CONCEITO DA. POSSE - Não ha certamente assumpto, em todo o di
reito privado, que tenha mais irresistivelmente captivado a imaginação
dos juristas do que o da posse, mas tambem dífficilmente se encon
trará outro que mais tenazmente haja resistido á penetração da ana-
lyse, ás elucidações da doutrina. .

Si é um facto ou um direito dissentem os autores; si conceitual
mente differe da detenção, é objecto de interminaveis discussões;
quaes os seus elementos constitutivos, dizem por modo diverso os mais
conspícuos tratadistas. .

Dir-se-hia que nessa região, onde uma certa categoria de di
reito nos apparece ainda em via de formação, na obscura transição do
chaos para o kosmos, a doutrina toma o aspecto do meio de onde
emerge, e reflecte sobre os espiritos apenas uma luz dubia de cre
pusculo.
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Nenhuma theoria, diz ENDEiIIAJ.'iN, apresenta tão grande variedade
de opiniões (80); mas é possivel reduzil-aa a dois grupos:

a) Theoria subjectiva que se tornou dominante com a obra mo
numental de SAVIGNY, Das Recht des Besitzes, segundo a qual é a
vontade de possuir para si que origina a posse juridica, e quem
possue por outro é detentor. Assim, o representante não possue porque
noti habet animum possidentis (D. 41, 2, fr. 1, § 20); o locatario
também não possue, pois que conducenti non sit animus possessionem
adpiscendi. .

b) Theoria objectiva intelligentemente fundada por JHERING, prin
cipalmente com o seu Besitzoille (1889), para a qual a vontade indi
vidual é de todo impotente e indiíferente. E' uma regra de Direito
Objectivo, uma disposição de lei que decide si temos deante de nós a
'posse ou a detenção.

A theoria de JHERL.'iG foi adoptada por BARON, PFLEEGER, ZOLL,
ApPLETON, VERMOND e outros.

A doutrina, um momento desorientada pela obra genial de JHERING,
pensa DUQUEsNE (81) que vae recobrando animo e se recusa a seguir o
sabio romancista pelas ultimas veredas que elle traçara. E' certo que,
na Allemanha sobretudo, se travou um largo e profundo debate, do
-qual resultou, porém, o reconhecimento de que se havia dado um
valor excessivo ao poder da vontade subjectiva, e si KARLOWA, KUNTZ,
BEKKER, DERNBURG na Allemanha, SALEILLLES, CUQ, AnlBERT, o pro
prío DUQUEsNE na França, e ASCOLI na Itália, não acceitam a doutrina
de JHERING em sua integridade, estão mais approximados delle do que
de Savigny.

O Codigo Civil Allemão reflecte essa transacção da doutrina que
procura conciliar duas opiniões extremadas, dois pontos de vista in
teiramente differentes. Assim é que, si abandonou theoria do animus
possidendi, desmantelada pela critica sagaz e erudita de JHERING,
ateve-se ainda ao corpus. « O Codigo concede' a protecção possessoria,
dizem os Motivos afim de conservar a paz jurídica sem distinguir si
a posse repousa sobre uma relação [urídica real ou obrigacional, nem
si se possue como proprietario ou não, e nisto se conforma com o Lan
drecht prussiano e com o Codigo Saxonio.» Mas conviria tambem,
proseguindo nesse bom caminho, pôr de lado o corpus da theoria sa
vignyana. Foi o que tentou realizar oactual Projecto de Codigo Civil
Brasileiro.

« Será obra dos legisladores futuros, dizia IvIEULENÃERE ao com
mental' esta parte do Codigo Civil Allemão, collocar definitivamente o
.corpus da theoria savignyana entre as curiosidades historicas.» Será

(80) Einführung - Il, § 26, nota 16.
(8i) Distinction de la Possession et la Detention, Paris, i898, pago 203.
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desta vez satisfeito o voto formulado pelo distincto traductor do pre-
claro jurista tudesco a quem se deve a transformação da theoria da
posse?

Como quer que seja, a noção de posse contida nos arts. õ6õ e 601
do Projecto é extrahida da doutrina de JHERING (82).

POSSE DIRECTA E ll'lDIRECTA - O usufructario, o credor pignora
ticio, o locatario e outros que se acham em relação juridica simi
lhante são, de accórdo com a noção estabelecida, considerados possui
dores; mas conjunctamente com elles são tambem possuidores o nú
proprietario, o dono da cousa empenhada, o do objecto alugado, e todos
quantos se acham em condições analogas. Aquelles são possuidores
directos, immediatos, mas restrictos e temporarios, estes são possui
dores indirectos, mediatos, mas a titulo de proprietarios. Essas duas
posses podem perfeitamente coexistir, porque differente é o objecto
da relação juridica nas duas hypotheses.

Vê-se bem que essa doutrina se alonga da que nos haviam ensinado
os interpretes do direito romano, que tinham SAVIGNY por chefe. Mas
entre os modernos civilistas está ella definitivamente victoriosa (83),
já teve a consagração legislativa de codigos como o de Zurich, art. 66,
e do Allemão, art. 868, e foi acceita pelo Projecto Coelho Rodrigues
(art. 86). .

Como casos mais importantes da posse directa, que não é a titulo
de proprietario, podem ser apresentados, segundo ENDEMAl\'N (84), os
seguintes:

« 1. O usofructuario e o credor piqnorasicio, em virtude do di
reito real que lhes compete, teem a posse necessaria para o exercício
das faculdades inherentes a essa relação de direito ;

« 2. Como autorizados por um direito obrigacional, gozam a pro
tecção possessoria o locatario, o arrendatario, o commodatario e
todo aquelle a quem compete o direito de retenção sobre uma cousa ;

« 3. Para o cumprimento de uma obrigação manteem a posse.
o depositaria e o encarregado do transporte de uma causa;

« 4. Aos directores de uma sociedade juridicamente capaz, ao
administrador judicial, ao testamenteiro, attribue-se a posse para o
fim restricto de exercerem a sua administração;

« õ. No dominio do direito de família são possuidores, por causa.
do direito de usofructo que lhes é concedido, o marido e o detentor
do patrio poder. »

(82) Vejam-se: Der Besitzville, pago 470 e segs.; Fondement des Interdite
Possessoíre s, trad, MEULENAERE, pags, :1.59 e :1.97; Questões de Direito Civil, trad..
AOHERBAL DE CARVALHO, pags. 93 e :1.60.

(83) SCRNEIDER - Privo Gesetzbucli für den Kanton Zur!ch, ao art. 66; E,,
DEMAIm - Einführung I, pags. 1:1.5 e segs.; JHERING, obras Citadas.

(84) E."iDEllANN, op. cít., I, pags, :1.22 e :1.23.

•
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POSSE DOS DIREITOS - Além da posse das causas, reconhece o Pro
jecto a posse dos direitos, que consiste na possibilidade indubitavel do
effectivo exercicio de um direito (85). Do Direito Romano nos veio esse
noção, que o Canonico alargou, fazendo-a comprehender relações jurí
dicas que pela doutrina romana deveriam ser excluidas (H6). Entre nós,
a doutrina corrente admítte a quasi posse dos direitos reaes, com as
restricções de SAVIGNY. RIBAS não estende a noção de posse dos direi
tos sinão ás servidões e á superficie; LAFAYETTE não discrepa desse
modo de ver (~7). .

JHERING approva a tendencia do Direito Canonico e acha que nen
hum direito, no futuro poderá abandonar a protecção concedida á
quasi-posse, embora se use de outro nome, porque o jurisconsulto
saberá o que deve decidir e que termos deve empregar quando a lei
protege provisoriamente um estado de facto, cuja legitimidade ainda
não está demonstrada (SS), mas reconhece que a exacta determinação
dessa idéa é um problema a resolver.

Inteiramente diversa é a orientação do Codigo Civil Allemão, que
paz de lado a noção de posse dos direitos, pela consideração de o
simples exercicio de um direito não ser base segura para determi
nar O estado de facto necessario á noção de posse, e de haver quebra
do principio de q:ue todo o direito sobre immoveís deve ser registrado
desde que se protegesse a posse de bens de raiz não registrados e
se admi ttisse a usucapião a respeito delIes (S9).

O actual Projecto seguiu uma linha intermediaria, comprehen
dendo no conceito da posse todos os direitos reaes, com' exclusão"
naturalmente, da hypotheca, pois que elIa não se applica de modo
continuado sobre a causa, pois que elIa não importa a detenção do
bem vinculado á garantia do pagamento. .

Embora a palavra posse seja empregada em referencia a outras
relações juridicas (posse de estado, por exemplo), seu emprego não
traduz sinão uma analogia a que não corresponde urna identidade
jurídica, pois não se tem em vista nem a manifestação exterior da

(85) Hora - System. lI, § 221,
(86) Pelo Direito Romano sómente as servidões, a emphyteuse e a superficie

eram suscaptiveis de quasí-posse ( Bora, lI, § 226).
(87) RIBAS, Acções Possessorias, pag. 92 e segs.: UFAYETTE, Direito das

Cousas, § 16.
(88) Questões de Direito Civil, pago i47 e segs.
(89) ENDEMANN - Einfüehrung IH, pago :tH. No systema do Codigo Civil.

AI13mão, o usuario e o que tem o direito real de habilitação teem a posse da
causa e por isso podem usar dos interdictos possessoríos. A servidão real póde
dar lagar á mesma protecção, si estiver ínscrípta no registro predial e si o pos
suidor do prédio dominante a tiver exercido dentro de um anno,

l) Esboço de TEIXEIRA DE FREITAS, art. 3.833, também não acceíta a posse
dos direitos.

C. C.- ver, I 5
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propriedade, nem os ínterdictos, mas uma re!ação de facto represen
tando-se sob uma fôrma externamente aprecIavel. Assim o ensinam
os mestres mais conceituados.

Differentem ente, porém, do Codigo Civil de Zurích, art. 105 e
do Projecto COELHO RODRIGUES, deixou-se em silencio a explica~ão
do que era a posse dos direitos, para a doutrina, afim de não' se
estorvar qualquer desenvolvimento possivel dos institutos numa ou
outra direcção . O ponto de vista, porém, é o mesmo, como tambem
o é o do Codigo Civil Portuguez, art. 479, e Hespanhol, 437.

SI A POSSE É UM FACTO OU UlII DIREITO - Não pretendo discutir mais
uma vez esta these. Sabe-se que SAVIGNY sustentava ser a posse 'Um
facto e um direito; que ZACHAlRI<E, BELIlIIE e DEMOLOllIBE opinavam ser
ella um direito real; que JHÉRlL"1G considerava a posse um direito, por
ser um interesse legalmente protegido; que MOLITOR affirmava não se
tratar de um direito real nem de um direito obrigacional, porém de uma
relação jurídica, participando dos caracteres de um e de outro. Talvez
querendo achar uma solução conciliadora dessas divergencias SALÉILLES
viu na posse uma noção antes economica do que juridica.

Mas, para classificar a posse entre as matérias do Direito Civil, é
forçoso ter della uma idéa segura. Acceita a noção que JHÉRING nos
dá, a posse é, por certo, direito; mas reconheçamos que um direito de
natureza especial. Antes conviria dizer, é a manifestação de um direito
real. O insigne romanista ensina (90) que a relação possessoria, como
immediata entre a cousa e a pessoa, pertence ao direito das cousas,
mas quer que seja classificada depois da propriedade, por ser, em
rigor, uma instituição protectora do domínio. Porém, attendendo a
que a posse é o caminho que conduz á propriedade, sendo um ponto
de transição momentanea, um simples acto nos casos da occupação e
da percepção dos fructos por parte de rendeiro, e constituindo um
estado de duração consideravel no caso da usucapião, como doutrina
o proprio JHÉRING, atrevo-me a discordar do jurista excelso, e seguir
o methodo, hoje vulgar, de se tratar da posse antes da propriedade.

II

Do direito autoral

(PRomeTO, ARTS. 757 E 774)

i'iATliltEZA DO DIREITO AUTORAL - Serias difficuldades ainda apre
senta á mente do jurista o exame do direito autoral. Para bem classi
ficai-o entre as relações jurídicas, será necessário préviamente deter-

(9; ) Q,teglões de Direito Civil, pago 133.

•
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minar-lhe a natureza; mas abi começa o embaraço, pois não existe
accôrdo sobre esse ponto fundamental para a doutrina e para o le
gislador.

Pensam uns que se trata de um direito individual, que não
se desprende da personalidade, porquanto a obra, no dizer de BLUN
TSCHLI, « é uma expressão directa do espirito pessoal do autor »,
LANGE, DAHN e TOBIAS BARRETO adoptaram a opinião do grande ju
rista suisso, que tem por si, incontestavelmente, razões valiosas (91).

Pensam outros que não ha um direito perfeito a considerar, nesta
materia, e sim um mero privilegio generosamente concedido para incre
mento das artes, das sciencias e das letras. E' o parecer de GERBER (92),
a quem parece que os interesses do autor, estandoresalvados por uma
disposição do capitulo das obrigações oriundas dos actos illicitos, não
ha mais que fazer. E' tambem a idéa que resumbra de nossa lei actual,
planeada por um distinctissimo homem de letras, MEDEIROS E ALBU
QUERQUE, e a que esposou o DR. COELHO RODRIGUES, como se vê dos
arts. 99 e 101 de seu Projecto e da Exposição de motivos que o jus
tifica.

Parece-me que esta segunda opinião apanha ° instituto em
uma das phases de sua evolução, mas da qual já elle se afastou. Real
mente as primeiras affirmações do direito autoral se fazem sob a fórma
de prioileqios (93), outorgados, a principio, aos editores e, depois, aos
escriptores. Hoje entende-se que não ha direito mais legitimo do que
esse, que assegura a uma classe de operarios o producto de seu esforço;
que, protegendo o trabalho intellectual, contribue para o incremento
da cultura e facilita a expansão de uma das mais nobres saliencias da
personalidade humana. Portanto, ou ha~ na hypothese, um equivoco,
ou não se trata de um simples privilegio.

Uma terceira opinião inclina-se para ver no direito autoral um as
pecto particular da propriedade. Dahi os nomes depropriedade artistica e
lucraria, propriedade immaterial,propriedade intellectual. Os codigos
do Chile, de Portugal, da Venezuela, do México e da Hespanha tra
taram deste assumpto no titulo da propriedade. Ha neste modo de
considerar o inconveniente de se deixar na sombra o lado intimo dessa
relação jurídica, que apresenta uma face dupla, a economica e real
flanqueada pela intellectual. Além disso, faz suppor que o objecto do
direito autoral é alguma cousa de tangivel, como o da propriedade

(91) Vejam-se TOBIAS BARRETO - Estudos de Direito; e a minha Legislação
Comparada, lição XVI.

(92) System des Deutsches Priuatreelües, § 2!9, Ammerkung. Outros dizem
monopolio de ecploração ,

(93) LYON CAEN et PAUL DELALAIN - Propriété Literaire et Artis1ique, Paris,
!889, lnirotiuction ; TOBIAS BAIIRETO, op, cít.; PLANIOL - Droit Civil,I, pago 457 ;
Leqisiação Comparada, loco cito
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material; quando é certo, segundo fazia ponderar a Secção central da
Cam~ra dos Deputados do Luxemburg?, a pr~posito de um projecto
de ler sobre esteassumpto (94), que, «SI o escnptor e o artista teem di
reitos sobre sua obra, é por ser ella o fructo de seu trabalho e a ma
nifestação exterior de sua personalidade ll, e que a obra artistica lite
raria ou scientifica foi creada pelo autor e, por isso, «lhe é pe~soal
mais pessoal, mais certa e mais sagrada do que a propriedade mate:
rial », E' a doutrina de BLUNTSCHLI Attendendo a essas e outras Con
siderações semelhantes, alguns escriptores, como STOBBE, procuraram
reunir as relações juridicas creadas pela actividade mental sob a de
nominação, que tem o demerito de ser um pouco extensa, de - Di
reitos sobre os bens immateriaes,

Por occasião de ser discutida a lei belga sobre o direito de autor,
lei que POUlLLET chama « a mais completa, a mais clara e a mais li-
beral de quantas existem ll, e a que DARRAS conscienciosamente ..
applicou o epitheto de « feliz e fecunda », agitou-se a questão dos Di-
reitos Intellectuaes, que EDl\IOND PICARD desenvolveu em um curioso
estudo sob o titulo de Embryologia Juridica (95). BORCHGRAEVE (96),
refutando a ídéa de ser o direito autoral um privilegio concedido pela
lei positiva, procura mostrar que não é tambem um direito real, mas
uma especie que deve ser incluida em uma nova classe, a classe dos
Direitos Intellectuaes que, segundo PICARD, se destina a conter os pri-
vilegios dos inventores e o direito autoral, devendo formar um quarto
termo da divisão classica dos direitos em pessoaes, reaes e ohrigacio-
naes.

RUDOLF VON JHERING, entretanto, pondera que, si, didacticamente,
ha que respigar contra a expressão propriedade, applicada a esta
categoria de direitos, ella tem a vantagem de ser concisa e exacta,
pelo que vaticina o egregio pensador, que não tardarão a desappa
recer os escrupulos dos juristas, adoptando, então, a sciencia a lin
guagem que hole se lhe afigura ímpropria (97).

Para o citado jurista allemão, 'as diversas fórmas da propriedade
iniellectual são : o direito de autor, a patente do inventor, a proprie

,dade intellectual das cartas, a das phatoqraphias prioadas, a das
amostras e modelos, a da firma commerciat, a dos brasões, mas não
o nome privado.

Eis o estado actual da doutrina. Como se vê, não ha nas con
strucções architectadas a necessaria solidez. E essa circumstancia ex-

(94:) Apud ROTHLISBJ;;RGÉR in CIunet, i889, pag. lS04:.
(95) Clunel, i883, pago 565 e segs,
(96) -tpud LYON CAEN et PAUL DELALAIN - Propriété Lit, et Artistique, I~

'{lago i69. .
(97) AcUo In}uriarum, Paris, i 888, trad. MEUL.dll'I"EURE, pags, i45 e i 70_
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'plica a escolha do terreno inteiramente neutro em que se collocaram
muitos legisladores,. como o belga e, recentemente, o allemão, rele
gando do Codigo Civil para as leis especiaes todo esse vasto assumpto
dos direitos iutellectuaes.

O ponto de vista adoptado no Projecto actual, approximando-se
da doutrina de J HERING, della se alonga sob mais de uma relação.
Abstendo-se de dar á creação jurídica a denominação de propriedade,
claramente deixa ver que a distingue do dominio; coIlocando-a entre
os direitos reaes, quiz indicar que por algum modo havia similaridade
entre essas manifestações jurídicas e o direito autoral. E' um direito
sui qeneris que, ou entraria na parte geral ou havia de ser inter
calado no livro dedicado aos direitos das cousas, que aqui são tomadas
numa accepção mais extensa do que si se dissesse: - cousas cor
poraes.

Dentre as fórmas dos direitos sobre os bens intellectuaes só se
destaca no Projecto, num titulo em separado, o direito autoral. E' pos
sivel que todos se reunam, mais tarde, para constituírem um corpo de
leis á parte o Codigo dos Direitos Intellectuaes, Presentemente a inda
não adquiriram o desenvolvimento, a clareza de formas, a segurança
de principios, a delimitação de orbitas necessarias para essa construcção
legislativa independente. De modo que, ou as deixaremos fóra das
codificações como satelites desses corpos mais vastos, ou havemos de
as incluir onde melhor o aconselhem as predominancias caracteristicas
e os fins praticos. No Codigo Civil deve ter ingresso o direito autoral.
No Codigo do Commercio encontram posto natural as normas referentes
ás firmas e marcas de fabricas. Outras fôrmas dispensarão umaexpo~

sição á parte. Quanto ao privilegio concedido aos inventores, como é
um simples privilegio, submettido, além disso, a determinadas condi
ções, parece mais conveniente regulai-o por lei especial.

Certo é que muitos juristas equiparam essas duas fôrmas do
direito intellectual, o dos autores e o dos inventores (98). Mas é
manifesto que, pelo menos a evolução do primeiro se acha num
estado superior, pois a quadra dos privilégios já se acha distanciada.
Como observa JHERING (99), o direito assume, nos dois casos, uma
posição differente , Em um, reconhece a protecção abstractamente, no
outro é por um acto concreto da autoridade administrativa que a con
cede. Sob o ponto de vista da fôrma, a differença entre as duas hypo
theses é irrecusavel, e a fôrma é um dos elementos constitutivos do
Direito.

Estou, além' disso, convencido de que o direito do inventor não

(98) Entre outros, STOBBE, Handbuch des Deutsches Privatrechts, IJI~
pago 3i, PLANIOL, Droit CiVIL, I,ns. :1.28i-i,89i.

(99) Actio Injuriarum, pags, :l5~i55 •
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poderá revestir ~utra fórma. .os inventos surgem, ás vezes, simulta
neamente em dOIS, tres e mais pontos do mundo, a mesma idéa feliz
que determina um avanço industrial emerge no cerebro de differentes
individuos, e essa circumstancia tornaria impossivel dar ao interesse
do inventor fórma juridica diversa da do monopolio temporario. Por
outro lado, O invento nem sempre se traduz por um modo concreto
preciso. O mesmo resultado póde ser obtido por uma combinação dif
ferente, uma descoberta nova, uma simples alteração na industria
póde tornar imprestável a creação do inventor. E tudo isso impede,
a meu ver, a protecção abstracta por meio de uma regra de direito.
E neste pensamento sinto-me apoiado pela autoridade de SPENCER

(100) . A é h . C di COvil d M .PERPETUIDADE - t oje sómente o o 19O I o exico,
art. 1.259, o Direito de Guatemala (lei de 29 de outubro de 1879)
e o Venezuelano ( lei de 12 de maio de 1887, art. 2°) consagraram a
perpetuidade do Direito Autoral. As legislações da Europa, inclusive
a moderníssima do Luxemburgo (10 de maio de 1898) fixam todas
um praso mais ou menos longo para o goso do direito de autor.

Entretanto as razões contra a perpetuidade não me parecem írre
sistiveis. Dizer que a perpetuidade aproveitaria aos livreiros dinhei
rosas e não aos autores é ladear a questão, em vez de atacal-a de
frente. Além disso, a pratica commercial, nos centros onde a industria
do livro é mais remuneradora, inclina-se a generalizar o systema de
pagamentos por adeantamento de certa parte nos lucros,em substi
tuição ao pagamento de um preço fixo.

AUegar que o direito autoral se dividiria infinitamente entre os
herdeiros ou successores do autor, impossibilitando as relações juri
dicas, é phantasiar uma situação que não se poderá encontrar na vida
real, pois ha um termo para a divisão alludída, e é ferir com omesmo
golpe todo e qualquer direito perpetuo" Não se comprehende bem por
que uma legua de terra possa ter nas partilhas successivas uma sorte
diversa da que o destino reserva a um livro. No emtanto ainda não foi
verificada a hypothese de uma divisão infinitesimal de lotes de terrenos
entre herdeiros innumeraveis, E' portanto, povoar a imaginação de
vãos receios suppor que, em um futuro mais ou menos próximo, essa
ha de ser a situação para os direitos de autor.

Argumentar com o concurso que o autor recebeu da humanidade
para o preparo de sua obra, cujas idéas são applicaçõesou desenvol
vimentos das idéas que formam o patrimonio commum da humani
dade, é enveredar por um caminho equivoco, no extremo do qual está
o communismo, a abolição de toda a propriedade. Pois se concebe
que o proprietario de um objecto material prescinda desse concurso

(iOO) lustice, Paris, i893, trtlid. CASTELOT, pags. i32-i33.
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dos outros homens? Seria preciso que elle não vivesse em sociedade;
que pudesse dispensar a acção tutelar da justiça social, que a divisão
do trabalho, dia a dia, mais aperfeiçoada pela indústria, não concen
trasse no mais insignificante utensilio o esforço teleologicamente com
binado de centenares de individuos; que a sociedade humana deixasse
de ser justamente essa organização da vida em commum, na qual os
homens se transformam, uns para com os outros, em instrumentos e
meios para a consecução dos proprios fins, na qual a cooperação dos
individuos, por ser muitas vezes ignorada, não é menos real. A este
respeito escreveu HERBERT SPENCER as seguintes considerações, que
collocam a questão nos seus verdadeiros termos, e a resolvem de
accórdo com os moldessuperiores da justiça ideal: « Nenhuma razão
recommenda para este genero de propriedade um regímen legal de
uso e de transmissão hereditaria difíerente do que rege qualquer
outra. A lingua, a sciencia, e os outros productos da civilisação ante
rior de que se serviu o autor pertencem, como se tem dito, ao con
juncto da sociedade; mas esses productos intellectuaes da civilização
são accessiveis a todos, e utilizando-os, o escríptor ou o artista não
diminuiu a possibilidade de outros utilizarem-n'os. Sem subtrahír
cousa alguma á riqueza commum, elleapenas combinou algumas partes
della com os seus pensamentos, seus princípios, seus sentimentos, seu
talento technico, cousas essas que são exclusivamente suas, que lhe
pertencem mais verdadeiramente do que os objectos visiveis e tangi
veis encerrando a materia prima tirada ao uso potencial dos outros
homens, pertencem aos seus proprietarios. Um producto do trabalho
mental é mais plenamente uma propriedade do que o producto do tra
balho corporeo, porque o trabalhador foio unico factor de sua riqueza:
Por que, então, neste caso, a duração da posse haveria de ser menor
do que nos outrosT»

Não é sómente o philosopho, preoccupadc com a regularidade das
linhas de sua construcção, com um ideal superior á turbida realidade
onde alentam offegantes os homens vulgares, que pensa por esse
modo. Tambem o jurista, habituado ao meneio das leis e ao conheci
mento dos interesses que ellas procuram dirigir, não comprehende cla
ramente por que repugne ao direito autoral o predicado da perpe
tuidade. Assim reflexiona W.A.LKER (102): « Parece que, segundo os
principiosdajustiça natural, osproductosdotrabalho intellectual deviam
ser objecto de propriedade perpetua, da mesma forma que os de outro
trabalho, e esta era a antiga doutrina do direito inglez em relação ao
direito de autor».

Parece, pois, que não faltam boas e solidas razões para susten
taculo da opinião de que se fez éco o actual Projecto • .

(i02) American Law, Boston, i895, pago i66.
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lII

Direitos reaes de garantias

(PRomeTO, ARTS. 8!i3-99!i)

Nesta parte dos direitos das cousas, muitas questões havia a dis
cutir, sobresahindo, entre ellas, a reducção das hypothecas á classe
unica das convencionaes, systema adoptado pelos Codigos Chileno, Ar
gentino e Uruguayo, e em favor do qual se pronuncia DIDIMO DA
VEIGA. Sem desconhecer a força dos argnmentos produzidos em prol
dessa doutrina, pareceu-me de melhor alvitre conciliar as tendencias
dos abolicionistas com as convicções radicadas em nosso meio juridico,
e manter ao lado das hypothecas convencionaes, as legaes, restabe
lecendo-se, para estas, o caracter da generalidade, mas facilitando-se
a sua substituição por outra garantia igualmente satisfactoria. Foi
systema proposto pelo Projecto COELHO RODIUGUES, que nesta parte foi
o modelo do actual, feitas algumas ligeiras modificações, e restaurado
? instituto da a~tichrese, de accôrdo com o parecer interposto pela
illustrada Commissão do Senado Federal.

IV

Do registro predial

(PRomeTO, ARTS. 996 a :1..007)

opensamento que presidiu ao preparo deste capitulo foi estabe
lecer um systema mais cabal para a transmissão de bens immobiliarios
por actos entrevivos."

Já se havia precedentemente declarado (art. 609) que todos os
actos entre vivos translativos da propriedade ímmovel estão sujeitos
á inscripção (103) e mais (art. 612), que todos os actos sujeitos á in
scripção sómente depois della operam a translação do dominio. Agora,
dando ao pensamento manifestado nessas disposições o seu natural com
plemento, se estatue que as averbações do registro predial fazem, até
prova em contrario, presumir o dominio em favor de quem ellas o
declaram.

(i03) Com apoioem UF.A.YETTE, Direito das Causas, §§ !i0 e !li.
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Feita judicialmente a prova de que as declarações do registro
são erroneas, serão ellas rectificadas ,

A lei actual diz: « A transcripcão não induz a prova do dominio,
qne fica salvo a quem fór ». (Dec, de 19 de Janeiro de 1890,
art . 8°, § 4°.) Em justificação do systcma actualmente em vigor,
pondera o CONSELHEIRO LAFAYETTE (104) que a transcripção « não é sinao
uma tradição solemne » e como tal « não póde transferir direito que
não tem o alienante: nemo plus [uris ad alium transferre potestquam.
ipse habr: )). Sob o ponto de vista do systema francez, essa é certa
mente a verdade, mas a questão fundamental neste assumpto é a de
saber si é sufficiente, para um bom systema de propriedade immobi
Iiaria e de garantia hypothecaría, fazer da transcripção um simples
meio de publicidade dos actos de translação do dominio, sejam validos
ou não. A maior parte dos modernos escríptores franceses, BESSON,

RA.OUL DE LA. GRASSERIE, PLANIOL, entre outros, condemnam , por
deficiente, o systema francez. Dmnro DA VEIGA, entre nós, considera
eSSt3 mecanismo de effeito negativo, porque « apenas offerece aos ter
ceiros uma indicacão illusoría » (105).. .

Os receios formulados por alguns juristas patrios, sobre serem
infundados, não teriam applicação cabal ao regimen acceíto pelo Pro
jecto, porque não se propõe uma dessas reformas radicaes que subver
tem, nos seus fundamentos, um systema preexistente, mas um sim
ples reforçamento, no intuito de obter-se mais firme consolidação da
propriedade immovel, como aliás já o reconheciam alguns dos juristas
brasileiros que estudaram o assumpto por occàsião de se discutir a
reforma hypothecaria em 1864. .

LIVRO III

Direito das obrigações

I

Observação geral

A distribuição das matérias deste livro obedeceu a um critério
que não se occulta, mesmo a quem examina apenas as ínscrípções
geraes dos titulos e capitulos em que o livro se divide. As obrigações

(i04) Direito das Cousas, § 49, nota 2.
(i Oi» Direito Hypothecario, n, 220.
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apresentam-se, primeiramente, como um grupo de relações jurídicas
que; tendo certos caracteres communs, offerecem, todavia certas
dívergencías secundarias ou modalidades, de accõrdo com a~ quaes
devem ser consideradas. Indicam-se, depois, os effeitos geraes das
obrigações, e o modo de transferil-as. Apresentada assim a relação
obrigacional como uma entidade juridica, a analyse se aprofunda e
vae descortinar-lhes as causas, algumas das quaes procedem de outros
grupos de relações juridicas de ordem privada, ou mesmo remontam á
esphera do Direito Publico.

As causas das obrigações que se destacam neste livro são: os
contractos, as figuras de causa que se approximam dos contractos
valendo por convenções presumidas, e os actos illicitos. As outras são
presuppostas. A discriminação das causas geradoras das obrigações
offerece um principio seguro para a sua classificação porque, não con
stituindo, elIas, direitos absolutos, é sempre necessaria a prova do
acto de onde o dever juridico procede. Mas a classificação romana,
em obrigaçõesex contractu vel çuasi, ex delicto vel quasi , sendo con
siderada incompleta, é forçoso recorrer a uma que seja mais satisfa
ctoria. Foi o que pretendi fazer de accórdo com o que já precedente
mente sustentara no meu livro sobre o Direito das Obrigações, ado
ptando, para exposição das differentes relações obrigacionaes, o
methodo da respectiva classificação.

Sendo assim, as fontes geradoras de obrigações, que, por sua na
tureza, não devessem ter entrado em outras secções do direito privado
ou do direito publico, encontraram neste livro a sua natural locali
zação. Por isso foram aqui expostos os principios geraes sobre os con
tractos, que occupam o primeiro lagar na ordem hierarchica, por con
stituirem a fonte mais abundante, a mais consideravel, por assim
dizer, a origem normal dos vinculas obrigatorios.

Como acabou de ser affirmado, ha obrigações produzidas por outros
factores, assim como ha contractos que não determinam relações ohri
gacionaes no sentido technico da expressão. Os direitos de familia, por
exemplo. Mas, como nas outras secções do Direito Civil a declaração
contractual da vontade é um accidente, e, aqui, é um elemento fun
damentaI, sendo um dos pilares mais solidos sobre que repousa a
theoria das obrigações, parece que seria mutilal-a sem vantagem
apresental-a despojada de um elementotão importante.

Dír-se-ha que na Parte Geral, dedicada aos preceitos que se po
dem applicar a todo o dominio do Direito Civil, estaria melhor situada a
materia relativa aos contractos, pois delIestemos de nos servir logo no
Direito da Familia (contracto de casamento,pactos ante-nupciaes, etc.)

A interdependencia das differentes relações juridicas, máxime
das que formam o corpo do Direito Civil, é um facto incontestavel e
inevitavel, porque se origina da propria natureza dos phenomenos
jurídicos. Portanto mais valiosa do que a objecção que assim fosse
formulada é a consideração de que, sem a theoria dos contractos, a das

(
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obrigações seria falha e manca. Para a eurythmia logica do systema,
para a integridade do organismo, é de necessidade collocar , no livro
das obrigações, tudo quanto directa e immediatamente se relacionar
com ellas, todos os elementos necessarios ao seu apparecimento como
modalidade especial das relações juridicas, São exigencias conceituaes
irresistiveis. Cumpre obedecer-lhes.

Tendo em consideração esses motivos de ordem lógica afastei-me
do methodo seguido pelo Codigo Civil Allemão e pelo Projecto COELHO
RODRIGUES, que se occupam dos contractos na Parte Geral. E' bom
notar, entretanto, que o legislador allemão, coagido pela força das
idéas, volta a considerar os contractos no livro consagrado ás relações
obrigacionaes, encontrando matéria para cinco titulos: formação e
conteúdo dos contractos ; contracto synallagmatico, promessa em
favor de terceiro, arrhas e clausula penal, resilição, A intenção que
deu causa a scindir-se por esse modo a theoria dos contractos foi a de
reservar para o Direito das Obrigações o que nas convenções lhe fosse
especial, pondo-se na parte geral o que se poderia chamar materia
commum, Render-me-hia, sem reluctancia , a esse modo de ver, si
porventura não apresentasse visivel cunho de especialidade todo o
assumpto dos contractos.

Quanto aos chamados quasi-contratos, que em alguns códigos e
no Projecto COELHO RODRIGUES se agrupam formando um titulo dis
tíncto do consagrado ás diversas modalidades de contractos, foram
aqui dispersos por logares differentes.

As razões desse procedimento são, em resumo, as seguintes :
L° Não é possivel reunir, de um modo completo, as differentes

figuras de quasi contractos em um titulo do direito das obrigações.
A communhão incidente entra pela esphera do direito das cousas; a
gestão da tutela e a da curatela fazem parte do Direito da Família; a
testamentaria e a acceitação da herança constituem actos e factos,
regulados pelo Direito Successorío. Não é somente isso, mesmo aquellas
relações juridicas que apresentam feições de obrigacionaes, umas func
cionam como causas efficientes de obrigação, á semelhança dos contractos
e desta especíe é a gestão de negocios, ao passo que outras apparecem
no momento em que a obrigação se deve extinguir pela solução, e deste
feitio é o pagamento do indevido. Si, portanto, essas manifestações [uri
dicas são entidades varias na fórma e no contendo.tendo entre si poucos
pontos de contacto , só arbitrariamente as poderemos acantoar em
titulo do direito das obrigações sob a etiqueta de quasi contractos ,

2.° A expressão é impropria, porque ora designa um acto, ora
uma situação jurídica « gerando obrigações e direitos que nada teem
de contractuaes » (106).

(i06) LACERDA DE ALMEIDA - ObJ'igações, § 70.
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Os romanos, tendo em vista a origem do vinculo juridico affir
mavam que certas obrigações se formavamsem convenção, m~ eram
como se 'procedessem.d~ .contracto, pOIS que. não se derivavam de
actos delictuosos ou illicitos. Sob essa denommação insignificativa
agglomeravam factos e situações jurídicas differentes, como uma es~
pecie de residuo da classificação. Os modernos, querendo corrigir a
doutrina romana, destacam desse residuo sómente os actos voluntarios
isto é, a gestão de negocios e a repetição do indevidamente pago. si
ponderarmos que a repetição do indevido presuppõe um enriqueci
mento illicito, reconheceremos que uma das duas figuras restantes
d-ve ser deslocada para a classe dos actos illicitos ou, como aqui se
propõe, para a theoria do pagamento do qual o do indevido é uma
phase possivel. Resta a gestão de negocios, que visivelmente é uma
fórma especial que reveste o mandato, e por isso melhor fica ao lado
de seu paradigma.

Ir

Do momento em que se forma o vinculo obrigatorio nos
contractos

(PROJECTO, ARTS. i .2.i6-1 .222)

A doutrina seguida pelo Projecto , em relação á obrigatoriedade
da proposta acompanhada de prazo é a do Codigo Civil Portuguez,
art. 652, e do Codigo Federal Suisso das Obrigações, arts. 3 e seguintes,
a cujo systema se alliam o Codigo Geral Austriaco, art. 862, e o mo
derno Codigo Civil Allenião, art. 145 e seguintes.

Ha que considerar as convenções entre presentes e as realizadas
entre ausentes. Nos accordos entre presentes, si a offerta não é imme
diatamente seguida da acceitação, em regra, nenhuma obrigação se
poude formar. Mas si a proposta é modificada por um prazo, entende- &.....

se que o proponente assumiu a obrigação preliminar de manter o seu ,.
offerecimento até a terminação do prazo.

Realmente, si oconvite que faz uma pessoa a outra para entrarem
ambas em ajuste sobre um negocio juridico tem valor e seriedade,
deverá ser mantido durante o lapso de tempo marcado para a emissão
da resposta. Antes desta, o contracto ainda não se acha formado, o
vinculo das duas vontades ainda não se forjou; mas atou-se proviso
riamente um outro élo, igualmente respeitavel, porque envolve inter
esses consíderaveís (107). Conseguintemente, si o pollicitante retira a

(i07) BEVILAQUA - Direito das Obrigações, § 6/í,; GABBA- Questioni, pago
i67 e segs ,
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sua promessa, deve incorrer em perdas e damnos por ter deixado de
cumprir a obrigação de esperar, que voluntariamente havia assumido
perante o solicitado, obrigação que bem caracterizadamente pertence
á categoria das negativas, non (aciendi. E' a solução dictada pelo bom
senso e pela logica jurídica, sendo este um caso evidente de obrigação
contrahída por declaração unilateral da vontade.

Nos contractos entre ausentes, a idéa de prazo consubstancia-se
com a da proposta, destinando-se elle a converter em circumstancia
de tempo o postulado da distancia." Em relação a esse elemento da
obrigação procedem os motivos antecedentemente expostos. O polli
citanie deve manter a sua proposta até o esgotamento do prazo,
e si, até então, não apparecer a acceítação, a offerta esvae-se ipso
facto.

Mas abre-se para essa especie a tão debatida questão do momento
em que se deve considerar formado o vinculo obrigacional, a respeito
da qual as opiniões variam consideravelmente.

Segundo a theoria da cognição ou da informaçâo , o contracto
inter absentes se forma no momento em que o pollícitante toma conhe
cimento da acceitação enviada por aquelle a quem se dirigiu, porque
só então ha concurso de vontades. Por esta opinião se declaram o
Codigo Civil da Austria, art. 862, o Argentino, art. 1.HiO, e o Avant
Projet de LAURENT, art. 1.051. E' tambem a opinião de TROPLONG,
MERLIN, TOULLIER, ARNTz, WACHTER, MAYNS, VAN WETTER, GABBA e
LOMONACO. Contra ella, porém, o jurisconsulto Cadres levantou em
1844 uma objecção que lhe poz a descoberto inteiramente a inane
especiosidade. Si o contracto deve esperar que a acceitação chegue ao
conhecimento do proponente para formar-se, pela mesma razão deve
esperar que chegue ao conhecimento do acceitante a permanencia da
vontade do proponente; e, assim, nunca haveria concurso de vontades
em negocios tratados por correspondencia, pois que se estaria pro-
curando em vão o fim do circulo. .

De accôrdo com a theoria da agnição ou declaração, o vinculo
obrigacional nos contratos por correspondencia se constitue no mo
mento em que a vontade do solicitante faz juncção com a do solicitado,
isto é, desde que este expedir a sua resposta de acceitação ,

E' a doutrina do Codigo Federal das Obrigações, art. 8, do Civil
Allemão, art. UH, no nosso Codigo Commercial, art. 127, da jurispru
dencía ingleza, de COELHO DA HOCHA, DEMoLoMBE, AUBRY ET RAu, SA
VIGNY, SERAFINI, BOISTEL, LYON-CAEN, GIRAULT e outros (108).

Ha sub-theorias particulares que se enquadram nos traços geraes

(i08) Consultem-se COELHO DA ROCHA-Instituições, § 733; GmAULT - Traitê
des Contrats pour Carrespondence GLAssoN-Droit et Inslitution de l'Angleterre,
Vl, pago 372 ; Clunet, i880, pag, 597. e GARBA - Questioni, onde vem apre-en
tada uma extensa bíbllographía sobre o curioso problema juridico, e o meu
Direito das Obrigações, § 65.
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deste syst~ma: a da declaração propriamente .d~a, a da expedição e
a do recebimento: Parece-me que a da expedzçao é que representa a
mais pura e mais perfeita expressão da doutrina. Com ella se con-
forma o actual Projecto . .

WINDSHEID propõe uma combinação das theorias adversas distin
guindo entre contractos unilateraes e bilateraes, e entre acceitação do
devedor e do credor.

« Nos contractos bilateraes, diz LACERDA DE ALMEIDA (109) que
adepta o pensar do grande romanista allemão, o proponente fica li
gado, desde que se dá a acceitação da outra parte, ao passo que ao
acceitante é livre retractar-se emquanto o proponente não tem sciencia
da acceitacão , »

« O poder do proponente retirar ou não a proposta durante o
prazo depende da intenção obrigatoria ou não ohrigatoria com que é
feita a proposta. »

Nos contractos unilateraes, « a declaração de acceite por parte
do devedor não fecba a convenção emquanto não chega ao conheci
mento do credor; o acceite do credor á proposta do devedor, ao
contrario tem por effeito ligar desde logo este, embora ao credor
seja licito retroceder do acceite emquanto não conhecido do de
vedor» .

Procurando ser conciliadora, julgo que a theoria exposta tornou
se muito complicada e contra ella se póde oppôr a sentença latina:
simplex siçilum ueri .

ALBERTO KOEPPEN entende que, sendo a promessa a declaração
de urna obrigação sob a condição da acceitaçâo, e esta a realização
da condição suspensiva a que estava subordinado o contracto, temos,
na hypothese dos contractos entre ausentes, um caso de declaração
unilateral da vontade geradora de obrigações, e, portanto, devem
elles se reputar perfeitos desde o momento em que a proposta é
feita.

A. theoria da expedição julgada a mais razoavel e a mais juridica,
tratando-se de missivas, continúa a sel-o tratando-se de corres..
pondencia telegraphica.

Quanto, porém, ás declarações de vontade feitas por intermedio
de telephonos, pois que lhes falta o tractus temporis requisito essencial
ás convenções inter absentes, serão tidas como realizadas entre
presentes (11O).

(109) Obrigações, § 58.
(110) Foi GARRA, Questioni, II, pago 156 e segs., o primeiro a defender esta.

these, encontrando logo o apoio franco de l\IEILI, UNGER e BIANCHI, para con
trastar a opposição de VIDARI, NORSA e GlORGI. Hoje ha que considerar o voto
valiosissimo do Codigo Civll Allemão, art. 147, que foi emittído em favor da
these de GABBA..

,
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Da compra e venda

(morscro, ARTS. 1. 260-i. 302)
~

. Exposta a theoria geral das obrigações e a dos contractos, sim
plifica-se extraordinariamente o assumpto das differentes figuras
especíaes de convenção, ao qual se vão applicar os preceitos abstractos
formulados pelas alludidas theorias.

Por esse motivo, o articulado referente ás diversas especies de
contracto é geralmente reduzido no Projecto .

Estavam precedentemente lançados os principios superiores, aos
quaes todas se submettem , Além disso, convinha fugir ás angusturas
das definições doutrinarias e ao methodo infecundo da casuistica.

Assim é que, ao tratar do contracto de compra e venda, não
houve necessidade de considerar as obrigações das partes que podiam
ser determinadas facilmente pelos principios geraes, e apenas foram
destacadas aquellas que, ou constituiam uma particularidade a notar
ou a confirmação de uma regra, em hypothese menos evidente.

E' costume tratar, por exemplo, da evicção e dos vicios redhi
bitorios, por occasião de se desenvolver a materia de compra e venda,
por constituir esse contracto o typo dos contractos onerosos.

Mas, si as normas relativas á evicção e aos vícios redhibitorios
são de applicação geral aos contractos onerosos, de melhor methodo
parece, desaggregal-as desse contracto particular, expondo-as sob
uma fórma abstracta, visando a generalidade dos contractos onerosos.

TEIXEIRA DE FREITAS rompeu com essa tradição, abrindo em seu
Esboço um titulo especial para as obrigações derioadas de factos que
não são actos. A designação não é feliz, e SARSFIELD não a reproduziu
no Codigo Civil Argentino, embora acceitasse a orientação do jurista
brasileiro, e, como elle, destacasse a meteria em questão, depois de
concluida a revista das figuras classicas dos contractos.

Pareceu-me, entretanto, que era necessário dar um passo além
e colIocar a materia da eviccão e dos vícios redhibitorios na theoria
geral dos contractos, pois ahÍ se acha a sua natural collocação, ainda
que se haja de reservar para a compra e venda a elucidação de algum
caso apparentemente obscuro ou duvidoso, como por exemplo o de
vend.a de immoveis, ad COl'PUS, que foi entre nós objecto de uma
renhida e brilhante discussão (111).

(U1) Vejam-se na Gazeta Jttridica, de S. Paulo. annos de 1898 e 1899, os
artigos e pareceres dos DRS. PEDRO LEsSA, JOÃo MONTEIRO e CAMPOS TOLEDO,
assim como MACEDO SOARES, Medição e Demarcação de Terras, 3' edição,
pag. 409 e segs,
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A. solução adaptada para o alludido caso da venda de um ím
movel em que o vendedor determina a sua extensão superficial,. sem.
aliás calcular o preço sobre uma unidade de medida, foi a do Codigo
Allemao, art. 468. Considerou-se, na hypothese , a quantidade ga
rantida como uma das qualidades do immovel, e o bem a que faltam
as qualidades que, affirmadas pelo alienante e procuradas pelo ad
quirente, foram causa determinante do contrato, é um bem inquinado
por vicio redhibitorio. Claro é que, si em vez de deficiencia se en
contrar excesso, nada tem o adquirente que repôr como indemnização,

. salvo si a isso se obrigou, porque de sua parte não póde ter havido
má fé. Por outro lado, como observa "VAN WETTER, o immovel, na
hypothese, foi vendido em sua integridade, e a declaração da quan
tidade é garantia para o comprador, que não tem qualidade para
conhecer o objecto comprado como o seu proprietario .

Essa tambem é a doutrina que se póde colher dos textos romanos,
do qual se afastaram, ele certo modo, CORREIA TELLEse TEIXEIRA DE
FREITAS, essa a doutrina dos modernos civilistas.

IV

Das sociedades

(PROJEGTO, ARTS. :l..500-:1..537)

Os princípios classicos pelos quaes se formavam as sociedades
civis já não podem, na sua totalidade, dar satisfação ás associações
dos tempos modernos. Concebidos e formulados para uma época em
que outros eram os aspectos da organização da coexistencia humana,
outros os desenvolvimentos da actividade individual, tornaram-se im
proprios para dar regulamentação aos interesses congregados no in
tuito de obter-se a realização de um fim commum , Essa díscrepancia
entre as regras jurídicas e a realidade viva dos phenomenos eco- ....
nomicos impressionou alguns juristas e fizeram-nos sentir a neces-
sidade de urgentes reformas. A CmBALI (112) parece achar-se deante de
um orgão atrophiado, ao contemplar o contrato de sociedade pelo
modo constante do Codigo Civil Italiano, em seus arts. 1.697 e se-
guintes, que são uma reproducção fiel do Francez, arts. 1..832 a 1..872.
E Huc (1.13),depois de outros, faz observar que as sociedades civis de
alguma importancia tomam quasi sempre a fórma commercial, tor-

(1:12. Nuova Fase, pags. 347 e 348.
(Ha) Commentaire, XI, n, 37.

/
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nando-se de mais em mais raras as sociedades puramente civis. «E', pois,
impossivel, conclue, estudar seriamente o funccionamento das socieda
des civis, tal como se póde observar na pratica, si não se leva em
conta o novo caracter que lhe imprimiram os ultimos documentos le-
gislativos ». .

Attendendo ás criticas desses e' outros civilistas, o Projecto aban
donou aquellas antigas fórmulas, que não correspondiam mais a uma.
exigencia do tempo, embora não lhe fosse estranha a tentativa reali
zada pelo Codigo Civil Hespanhol, de insuffiar sangue novo nesse or
ganismo gasto. Além disso, cumpria ter tambem em vista que as bases
propostas para o contrato de sociedade podiam ser as de uma pessoa
jurídica, isto é, de uma entidade distincta dos socios, e as regras do
Codigo Civil Francez e de todos os que o imitaram, foram creadas parn.
meros contractos, imperando exclusivamente entre os pactuantes. As
formas commerciaes continuaram a ser utilizadas pelas sociedades ci
vis, porém o Codigo Civil não estava, por isso, dispensado de firmar
os principies geraes applicaveís á generalidade e ás figuras que se não
modelassem pelas leis mercantis.

Algumas exemplificações tornarão meu pensamento mais claro, e
mostrarão, de um modo concreto, a necessidade de ser retocado o qua
dro que nos deixou a sabedoria de nossos antepassados. Estatue o Co
digo Civil Italiano, art. 1.712, repetindo o Francez, art. 1.848: « Si
um dos socios é credor, por sua conta particular, de uma somma exigi
vel de uma pessoa que é também devedora á sociedade de uma somma
igualmente exigivel, deve imputar o que receber do devedor no cre
dito da sociedade e no proprio, na proporção dos dois creditos, ainda
qun, na quitação, tenha feito inteira imputação no seu credito parti
cular. Mas, si declarar, na quitação, que a imputação é feita intei
ramente no credito da sociedade, essa declaração produzirá effeito»,

Ora, si a sociedade adquirir a personalidadejurídica, é patente que
similhante regra não se lhe póde applicar, pois que, nesta, a indivi
duai dade da sociedade é distincta da de seus membros, gyra em outra
órbita. Seria, pois, de necessidade ou prever a hypothese ou eliminar
a regra. O Projecto preferiu eliminal-a, pela razão de que, si alguma
cousa ella significa juridicamente é como applicação dos principios de
mandato (H 4) e o caso não offerece peculiaridade que torne duvidosa
essa applicação,

Por outro lado, mesmo tratando-se de sociedade não personali
zada, não é a qualquer associado que visa o dispositivo agora exami
nado, mas somente áquelles que teern a faculdade de administrar, geral
ou especial. Por isso o Codigo Civil Hespanhol diz mais correctamente:
Quando um associado incumbidode administrar a sociedade se faz pa-

(H4) Hue - Commentaire Xl, n, 68.
c. C.- Vol. I
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gar uma 'somma que lhe é devida, em seu nome pessoal, etc. Po
rém, ainda sob essa feição aperfeiçoada, é ociosa a fórmula, pelo que
ficou anteriormente allegado,

Argumentação analoga seria applicavel ao edito contido no art.
1.849 do Codigo Civil Francez, 1.713 do Italiano e 1.685 do Hespa
nhol.

O art. 1.854 do Código Civil'Francez estatue que si os socios con
vencionam confiar a um dentre elles ou a terceiro a designação das
respectivas partes. nos lucros e nas perdas, essa designação só poderá
ser impugnada no caso de evidente iniquidade. Os Codigo Civis Ita
liano, art. 1.718, e Hespanhol, 1.690, reproduzem o mesmo pensa
mento, com a correcção introduzida sómente pelo legislador hespanhol
para o fim de excluir a possibilidade do arbitramento ser confiado a
um dos socios.

Esse dispositivo presuppõe uma hypothese que, no dizer de Rue,
nunca se apresenta, e admitte uma iniquidade, evidente para o juiz
que não o foi para aquelle que a commetteu em virtude da confiança
nelle depositada pelos interessados (115). E' um caso singular de juizo
arbitral que não merece ser perpetuado nas inscripções legislativas.

São, me parece, justificações sufficientes das alterações propostas.

v

Declarações unilateraes da vontade

Vae conquistando adhesões por toda a parte a doutrina defendida
na Allemanha por KillPPEN, SmGEL, UNGER e KUNTZE, na França por
WOlUIS, Rue e TARDE, na Italia por GABBA (i 16), segundo a qual a von
tade consubstanciada na emissão de uma promessa, tem valor intrinseco
para assumpção de um vinculo obrigacional, e subsiste por si como
fonte geradora de obrigações.

Não é a vontade individual que determina, por sua confluencia,
a irrevogabilidade dos contratos, porém um principio de ordem mais
elevada que dirige as actividades individuaes a um alvo distante, por

(i:l.!l) Commentaire, XI, n, 80.
(H6) KUNTZE - Die Lehre der Inhaberpapieren ; CIEGEL - Das Verprechen

ais Verspfliellt-llngsgrund; RENE WORMS - La Volonte Unilat érale comme Source
â: Obligations; TARDE - Les Transformations du Droit ; Huc - Commentail'e,
VII , ns, iO e segs. ; GAllBA - Questioni, lI, pags, 1.36e segs. e pag , 165 e se
guintes .

Vejam-se também : El'iDEMANN - Einführung I, § 97, nota li i LACEIillA DE

Ar..m:mA - Dbriçaç ãe«, § 49 e o meu Direito das Obrigações, §§ 80 e 84.
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.ellas desconhecido muitas vezes. Esse principio é o interesse social,
que se traduz por fórmas diversas, mais ou menos translatas, e é se
-cundado por essas forças directoras da conducta humana, entre as
quaes avultam a lei, a opinião, O senso moral, a crença religiosa.
Essa mesma energia de ordem superior exige tambem a seriedade nas
promessas antes de conjugadas com a acceítação, porque, então, já se
suscitaram interesses valiosos que não podem ser desattendidos pela
sociedade organizada.

Assim, cumpre reconhecer que a promessa unilateral se offerece
com força obrigatoria na formação dos contractos, quando interveem
as circumstancias de prazo, e de correspondencia; nas promessas de
recompensa e de fundação; nos titulos ao portador. Outras figuras de
relações são apresentadas como emanações directas da declaração
unilateral da vontade, como a estipulação em favor de terceiro e os
titulos á "ordem, mas não offerecem ellas as caracteristicas genuinas da
especie , Por isso o Projecto limitou-se a reconhecer as formas acima
indicadas, reservando para esta parte do livro que se occupa das
relações obrigatórias sómente as promessas ao portador e as de recom
.pensa feita publicamente.

Sobre este assumpto TrrEoPHILo Rue formulou uma regra de
direito, que não póde razoavelmente ser recusada e cuja applicação
é sufficiente para a resolução das difficuldades emergentes. São suas
palavras: «Toda declaração de vontade dirigida a um terceiro deve
produzir eífeito em relação a elle a partir do momento em que chega
ao seu conhecimento». «Podem ser feitas verbalmente, por telephono,
por escripto, podem resultar de cartazes, circulares, prospectos ou
telegrammas: Podem mesmo resultar de um simples facto.» ,

Eis a theoria em toda a sua simplicidade e pureza, e tambem em
toda a sua extensão e profundeza. E' a promessa que origina o vinculo
nbrigatorio ; este se torna firme, definido, irretractavel desde que
alcança a pessoa a que é dirigida porque actuando então, como um
estimulo psychico, vae despertar uma correspondente manifestação da
'Vontade. Si a declaração unilateral da vontade não possuisse a virtude
de obrigar aquelle que a emítte , não se comprehende porque haveria
de adquiril-a quando unida a outra vontade da mesma natureza e de
força igual. A acceitação tambem é uma promessa, é a promessa de
cumprir a prestação indicada pelo solicitante. Deve ter, portanto,
o mesmo valor ethico, e juridicamente não póde operar com efficacia
maior para submissão das vontades.

A impotencia dessa conjuncção de vontades para explicar por si
sómente a irretractabilidade dos actos juridicos, evidencia-se na theoria
legal das doações. Estas se podem revogar apezar de ter existido o
~oncurso das vontades em um dado momento, e apezar de subsistir,
inalterada para a conservação dos bens doados, a vontade do doador.

Mas os factos não offerecem menor clareza quando se examinam
os contractos bilateraes. Porque é que o vendedor responde pela
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evicção e pelos d~feitos que tornam a cousa vún.dida impropria para
o uso a que se destina ? Porque a sua promessa fOI transferir um bem
pertencente ao seu patrimonío, no primeiro caso, e no segundo uma
cousa contendo certas qualidades determinadas. '

Cada parte contractante assume as responsabilidades contidas na
sua promessa, e tanto é promessa a declaração feita pelo comprador
de pagar o preço, quanto a do vendedor entregar-lhe o objccto com
prado.

Para explicar, pois, a irrevogabilidade dos contractos e efficacia
da declaração unilateral da vontade, a razão é a mesma: - as funestas
consequencias da falta de fé e da ausencia de confiança mutua entre
os homens, como dizia STUART AlrLL; o interesse social, para tudo re-

... sumir em duas palavras.
A doutrina da efficacia da vontade unilateralmente manifestada,

embora se duvide que tenha raizes no Direito Romano, onde domi
nava o principio: - expollicitatione nulla actio nascitur , não era
estranha ao nosso direito em bypotheses especialissimas ('1 '17). Portanto,
não é um pbenomeno de recepção que tenta realizar o Projecto, mas
em parte o desenvolvimento de principios já manentes em nossos do
cumentos legislativos.

VI

Dos titulas ao portador

(PROJECTO, ARTS. i.626-1.637)

Para explicar o mecanismo [uridico do titulo ao portador, toem
sido imaginadas tantas theorias (118) que JACHINO acha que ellas corre
spondem mais ao instincto de acrobatismo mental, á paixão das logo
machias do que a uma necessidade logica. E' um contrato celebrado
com o publico, dizem ERNST e STAHL; com os portadores successivos
affirma GOLDSHllIDT; com o primeiro tomador, pretende WAHL; com ."
uma pessoa incerta; propõe SA VIGNY; com o ultimo portador, corrige
JHERING. VIVANTI recorre a uma combinação do contracto com a lei,
outros não trepidam em personalizar o escripto da obrigação, tão-

(I i 7) Ords . 4, 37,2 e 63 pr.; CORRÊA TELLES, Doutrina. das Acções, pago 268'
da eil T de Freitas; CARLOS DE CARVALHO, Direito Civil. art. 293.

(1iH) Vejam-se: JACHINO - T,tolo ai portatore, Torino, 1897; GABBA - Que.
stioni Il, pag 129 e segs.] WAHL - Trait« de» Titres au Porteur, Paris, 1891;
WORlIIS - La Volonté Unit.itemlle ; ALBERTO DOS RErs-Dos Utulos ao Portador.
Coimbra, i899 j INGLEZ DE SOUZA - Titulo» ao Portador, Rio de Janeiro, 1898 ;
LACERDA DE ALMEIDA-Obrigações, § lã ; e O meu Direito aas Obrigações, § 83~
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extranha lhes parece a situação jurídica por elle creada , Nenhuma
theoria, porém, melhor satisfaz a todas as intelligencias, nenhuma ex
plica melhor as apparentes anomalias desta figura obrigacional do que
aquella que attribue á promessa unilateral força creadora de obri
gação. Com ella se conformam GABBA, BONELLI, WORIIIS, ALBERTO
HEIS, além dos creadores da doutrina na Allemanha, Enrista contra
elIa INGLEZ DE SOUZA; mas ha de convir o douto jurista que a doutrina
contractual vae dia a dia perdendo terreno, na dífficultosa explicação
deste caso, entre todos interessante, de relações juridicas engendradas
fóra dos moldes romanos. Si houve um contracto com o primeiro to
mador do titulo, os ulteriores hão de, necessariamente, ter um direito
derivado, não podendo fazel-o funccionar sinão em virtude de uma
transmissão, de uma cessãoo Mas cessionario como, si a posição de
cada portador é independente da de seu antecessor, si nenhum tem
que justificar a sua acquisição ? Cessionario de quem, si o portador
precedente não figura na obrigação, si entre os portadores successivos
não ha relação juridica que deixe vestigios de sua existencia? E', pois,
uma resultante da experiencia a proposição de JACHINO(119): « Sobre
o conceito da cessão é de todo impossivel construir a theoria do titulo
ao portador» o E já SAVIGNY(120) advertira que a creação dos titulos ao
portador visara fugir a duas dilliculdades da cessão, a relação per
manente do credor para com o devedor originario e a necessidade de
provar as cessões precedentes o '

Igualmente infructiferas são as tentativas da theoria contratual,
recorrendo á novação, á successãa a titulo sinçular, á subroçaçâo e á
correalidade activa o Não resta outro caminho sinão o da obrigação
fundada na vontade unilateral , Já em GERBER(121) estão os germens
dessa doutrina, quando nos afIlrma elie que o titulo contém a obri
gação de cumprir a prestação, de tal modo que o possuidor do titulo
tem, por assim dizer, entre as mãos, a promessa do devedor, a qual
se acha incorporada no titulo o

Só pela doutrina da unilateralidade da obrigação se explica a re
lação directa entre o devedor e o portador do titulo, fazendo-se tabula
rasa de todos os precedentes possuidores, de modo a poder-se dizer
que o direito de todos os portadores do mesmo titulo é igual e simul
taneo, para significar que a obrigação da parte do emissor permanece
integra a todo o momento, perante quem quer que apresente o do
cumento onde elIa se incorpora; para exprimir que a vontade do sub
scríptor, depois de assumir a obrigação, se conserva em passividade
receptiva á espera de quem se lhe apresente a exigir-lhe o cumpri-

(119) Op cito pago 91.
(120) Droit des Obligations, l, §§ 61 e 64.
(121) System, § 160.
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mento da promessa; para dar a entender que entre o obrigado e o
primeiro detentor do titulo não ha ~ma relação obrigatoria pessoal,
nem tampouco entre este e os successlYos portadores, e tambem que
o credor, na hypothese, é uma pessoa mcerta que se determina pela
apresentação do titulo.

Afastada essa difficuldadepreliminar, que interessava, sobretudo
para a classificação, uma outra havia que resolver, e era a conve~
niencia de introduzir a especie no corpo do Direito Civil. O principio
da liberdade das convenções o exigia, a doutrina dos escriptores e o
exemplo das mais elevadas expressões da sabedoria legislativa o au
torizavam. Não havia, portanto, justa escusa para a lacuna. Cum
pria, entretanto, attendendo ás conveniencias sociaes e á lição da
pratica já existente entre nós, conter a liberdade de emissão dentro
de certos limites, como, aliás, teem feito outras legislações.

VII

Da insolvencia civil

(PROJECTO, ARTS. 181-1714)

Em relação áinsolvencia ou fallencia dos não commerciantes havia
quatro problemas a resolver:

1. o Seria conveniente extender aos não commercíantes a insti
tuicão da fallencia?

. 2. o Decidido que sim, seria necessario unificar o direito privado
neste dominio ou manter o parallelismo existente para as relações civis
e commerciaes?

3. o. E' um codigo civil o logar adequado para regulamentação
desta matéria ou o do processo, este ou uma lei especial?

4. o Sendo o Codigo Civil o regulador do instituto, onde abrir es-
paço para a sua inclusão? .,.

Os documentos legislativos e os livros de doutrina favoreciam
qualquer solução adoptada, excepto em relação á ultima interrogativa,
para a qual não tem sido talvez tão differentes as respostas.

Ponderando as razõesdivergentes e collimando apanhar a tendencia
revelada no ultimo estadio da evolução juridica, pareceu-me que era
bem fundada a observação já citada de JOSEPHUS JlTTA, affirmando que
essa tendencia é no sentido de afastar a fallencia do Direito Penal e do
Commercial, reconduzindo-a para o Direito Civil Geral (122).

(122) Vejam-se tambem: RAoUL DE LA GRAsSERIE-Classífication SGientífique
du Droit, pag , :UH ; CARVALHO DE i\fEl'IDONÇA - Das Eallencias, ris. 8-24.
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Seria realmente injusto continuar a tratar por modo tão diverso
os devedores commerciaes e os civis, quando é principio definitiva
mente assentado na jurisprudencia occidental que os bens do devedor
constituem garantia commum dos seus credores ('123).

Não hesitei, portanto, em acceitar a insolvencia estabelecida no
Projecto COELHO RODRIGUES, como fecho natural do direito das obri
gações. Nem é outro o lagar que teem assignado os codigos civis mo
dernos ao concurso dos creditas.

Mas, em um ponto, tive de afastar-me do illustre jurista piau
hyense; foi em relação á incapacidade com que o seu Projecto Iene o
insolvente. A evolução do instituto revela que, de um exagerado ri
gorismo contra os que malbaratam a sua fortuna prejudicando os
credores, se tem chegado a um tratamento mais brando, á proporção
que a convicção se forma de que neste assumpto mais importa garantir
do que punir ~ Uma expressão notavel desta fórma de pensamento ju
ridico é a lei federal norte-americana de 1 de julho de 1898: « O ele
mento caracteristico predominante desta lei, diz STOCQUART (124), é
uma indulgencia extrema para com os devedores insolventes. Deagora
por deante a fallencia deixa de macular a honra ou a probidade»,

E' um sentimento que hoje compartem todos os juristas liberaes
e que, afinal, se ha de traduzir em normas jurídicas por toda parte.

LIVRO IV

Direito elas successões

Ordem da vocação hereditaria

(PROJEGTO, ARTS. 1..773-1..790)

O actual systema successorio do Direito Patrio é de uma grande
simplicidade; porém, como não corresponde mais ás idéas de justiça
dominantes na materia, forçoso foi alterar-lhe a construcção , pois, si
a simplicidade é uma das excellencias da lei, a justiça deve ser a sua
substancia.

Quatro alterações contém o Projecto em relação ao direito impe
rante, nesta parte:

a) Eliminam-se quaesquer distincções entre os descendentes legi-

(i23) Carvalho de Mendonça - Opa cit., pago n, 20.
(i24,) CLUi't"ET, i899, pago 498.
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ti:nos e. os naturaes ~·econhecidos:. E, corr;o a.reciprocidade é princí
pIO basilar em matéria de successao hereditaria, com a mesma igual
dade ~ão tratados os ascend~nt:s natur~es, sendo desconhecidas para
o Projecto as relações de filiação espuna.

b) Oconjuge superstite foi deslocado da cauda da serre hereditária
para se lhe dar uma situação mais adequada á sua posição na familia ,

c) A vocação hereditaria não vae além do sexto gráo.
ti) Regula-se a successão do adoptivo, ponto obscuro no direito

patrio.
Examinarei perfunctoriamente as alterações alludidas.
SUCCESSÃO DOS FILHOS NATURAES - No Brasil, a consciencía média

não reconhece distincção entre os deveres do pae natural e os do pae
legitimo. Todos os litigios travados nesta arena devemol-os á lei de
2 de setembro de 1847, cujos rigores a jurisprudencia tem procurado
attenuar, embora suffragando uma doutrina que claramente contrasta
com a letra expressa da lei. Desapparecendo essa fonte de dissidios,
ficam os filhos naturaes reconhecidos, equiparados aos legitimos , O
disposto no projecto não é, portanto, mais do que o resultado da re
vogação da citada lei nestes ultimos tempos, tão golpeada pela critica.

As legislações modernas (125) teem-se esforçado, por processos
diversos, para dar aos filhos illegitimos um tratamento melhor do que
o injusto repudio com que, em certo tempo, se tentou impedir o des
regramento dos paes. Atravez da variedade desse processo, o espírito
dos que reflectem sobre as fôrmas vivas do direito, procurando
extrahir dellas a lição da experiencía, sente-se perturbado e
perplexo, já o declarei em outra parte; mas, si conseguir afastar de
si as solicitações importunas dos preconceitos, saberá encontrar o
caminho atravez do matagal das opiniões collidentes, reconhecendo
que a justiça está com aquelles que equiparam a prole natural reco
nhecida á prole que provém de um matrimonio valido, e que não dis
tinguem, perante a successão materna, aquelles que, nascendo das
mesmas entranhas, não podem ser differençados perante os deveres e
perante o amor das mães.

SUCCESSÃO DO CONJUGE SUPERSTITE - Os legisladores modernos se .,.
teem todos preoccupado com a successão legitima do esposo sobrevi-
vente, desde o Codigo da Austria, de 1811, até o Allemão, que entrou
em vigor no dia 1 de janeiro fluente (126.) Mesmo no Direito Francez,
onde vigorava um systema de afastamento, houve ultimamente uma
reforma (lei de 9 de março de 1891) no sentido da alludida corrente
da opinião.

(i25) A legislação comparada sobre este assumpto está indicada no meu
Direito das Successões. § 4:3.

(i26) Para nao alongar esta exposição, deixo de indicar a legislação com
parada que se acha no § 48 do meu Direito das Succeseões,
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Não era possivel, diante dessa eloquente manifestação da con
sciencia jurídica da actualidade, manter o conjuge em posição inferior,
no direito hereditário, á de um ignorado parente do decímo grào , E
nem é argumento procedente recordar que o regimen matrimonial
commum, entre n6s, é o da communicação universal dos bens, porque
o conjuge sobrevivo pode ser justamente quem trouxe fortuna para o
casal, e com o mesmo golpe da adversidade perde o companheiro que
escolhera para a difficil jornada da vida, e a metade da fortuna que
herdara de seus progenitores ou adquirira com o seu trabalho.

A difficuldade estava em achar uma solução que, satisfazendo os
reclamos da justiça, não trouxesse um elemento de obscuridade ou de
complicação, que mais notável se tornaria diante da simplicidade da
construcção existente. Cumpria, portanto, evitar os systemas que
concedem um direito de extensão muito variavel, e preferir o direito
de propriedade ás quotas de usufructo. Por outro lado, não era justo
equiparar para os effeltos da successão hereditaria, o conjuge que tem
filhos do premorto ao que os não tem, o que tem direito á meação
dos bens ao que o não tem. Dessas considerações resultou o systema
do Projecto:

Si o esposo sobrevivo não tem prole commum com o premorto,
partilhará o espolio com os ascendentes do hereditando, ou o recolherá
em sua totalidade, não existindo os alludidos ascendentes. Si ha prole
commum o conjuge sobrevivo, casado pelo regimen da communhão
universal ou limitada, terá a sua meação, e, como titular do patrío
poder, o usufructo dos bens dos filhos menores. Si os filhos já forem
todos maiores, serão natural amparo ao progenitor envelhecido, que
aliás, tendo a sua meação, não está inteiramente dependente dos bons
sentimentos daquelles a quem deu o ser. Na hypothese de ter sido o
regimen matrimonial o da separação absoluta ou com a clausula da
dotalização, concede-se ao conjuge uma porção hereditaria igual á de
um filho.

SUCCESSÃO DOS COLLATERAES - A successão dos collateraes tem
por substractum as relações de familia, tomada esta expressão no sen
tido de conjuncto de parentes, de pessoas oriundas do mesmo tronco.
Porém o circulo da Iamilia, para ter hoje um valor apreciavel em
direito, deve ter um raio determinado, e não ha de extender-se além
do plano onde se encontra a consciencia da unidade do grupo familiar,
onde se depara essa attracção sympathica dos parentes, que é uma
traducção inconsciente, mas verdadeira, da solidariedade existente
no aggregado de individuos por cujas veias correm as ondas do
mesmo sangue. Póde-se affirmar que além do sexto grão já teem des
apparecido essas condições, já não se distingue o parente do con
terraneo.

A preferencia pelo sexto gráo, além de ser uma reminiscencía
do Direito Romano (D. 38, 8, fr. 1,· § 3) é suffragada por juristas que
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daram criteriosamente ~ ma~e:'ia (127) e por grande numero de legis
lações, taes como o COdIgO CIvIl Ilespanhol , art. 955; o Arzentino
3.585; o Chileno, 992, e o Peruano 88'1. No mesmo sentido tamben~
se pronunciou o Avant Project, de E. LAURENT, art. 775.

Em relação ao vinculo fraterno bilateral e unilateral para os eífei
tos succcessorios, foi adoptado o systema incontestavelmente mais ra
cional e justo, que concede aos irmãos germanos uma parte dupla da
que recolhem os uterinos e os consanguineos. E' o systema do Codigo
Civil Francez, art. 752; Italiano, 741, 2a parte; Portuguez, 2.001 ;
Hespanhol, 949; Mexicano, 7.620, e Genebrez, 792. O Projecto FELICIO
DOS SANTOS, art. 1.425, e o do DR. COELHO RODRIGUES, art. 2.412,
tambem se inscreveram na mesma fileira.

O Direito vigente é lacunoso a respeito, sendo subsidiado pelo Di
reito Romano, que estabelece um privilegio odioso em beneficio do
vinculo fraterno duplicado (Noy. 1'18, c. 3). Igualmente inacceitaveis
são o systema que distingue a origem dos bens, adoptado na Alloma
nha, na Russia e no Perú, e o da completa igualdade seguido pelo
Codigo Civil Chileno, pelo Uruguayo e pelo Direito Inglez (1.?:l8).

SUCCESSÃO DO FILHO ADOPTlVO - Ainda a respeito da successão do
filho adoptívo, guardando as leis pátrias completo silencio, recorrem
os interpretes ao Direito Romano, que, aliás, não solvia todas as duvi
das. O Projecta, acceitando a doutrina romana accommodada aos usos
modernos, expressos nas legislações dos povos cultos, manteve o insti
tuto da adopção, e, consequentemente, ligou, ao vinculo de parentesco
civil, eífeitos hereditários, que ladeiam mas não apagam os que de
fluem dos laços de sangue. E'~ aliás, a doutrina do Projecto do DR.
COELHO RODRIGUES, com pequena alteração. .

Do estudo da legislação comparada, somente uma lição se colhe
nesta materia: o reconhecimento de direitos hereditarios aos filhos.
adoptivos. A extensão desse direito e o modo de conformal-os são vasios
porém (129).

CLOYIS BEVILAQUA.

(:l2i) CllliIALI, Nuova Fase, pago 228.

(:128) Veja-se o meu Direito aas Successões, § 47~

(:129) Idem cít., § 40.



- 91

PROJEClIO PRIMPrrIllO

Lei de introducção ao Codigo Civil Brasileiro

A

Disposições geraes

Art. 1.0 Quando a lei, promulgada na fórma da Constituição, não
fixar outro prazo, será obrigatoria: na CapitalFederal e nas dos Estados
tres dias depois de publicada na respectiva folha official ; nos outros
municípios, tres dias depois de recebido, na respectiva séde, o exem
plar da mesma folha em que houver sido publicada a sua integra.
Esse recebimento se presume desde a chegada do primeiro correio
expedido da capital, depois de ahi ter sido feita a publicação oíficial
da lei.

Art. 2.° Quando a execução da nova lei ficar dependendo da
expedição de regulamento do Poder Executivo,' os prazos do artigo
antecedente serão contados da data da publicação ou do recebimento
da integra do alludido regulamento, na fórma estabelecida pelo mesmo
artigo.

Art. 3.° Desde que a lei é obrigatoria, ninguem póde eximir-se
de obedecer-lhe pela razão de ignoral-a. Todavia, os actos praticados
e as decisõesproferidas contra ella, antes de conhecida, por falta de
publicação oífícial, demora ou occultação do seu recebimento, serão
validas, sem prejuizo dos recursos ainda 'cabíveis na conformidade da
legislação anterior.

Art. 4.° A demora da publicação official da lei devidamente pro
mulgada ou a sua occultação, promovida ou occasionada por qualquer
funccíonario publico de qualquer ordem ou categoria que seja, écon
siderada opposição directa e effectiva á execução da mesma lei.

Art. 5.° A lei não pôde prejudicar os direitos civis adquiridos,
os actos juridicos já perfeitos e a cousa julgada. .

§ 1.0 Consideram-se adquiridos não só os direitos que o titular
ou alguem por elJe já póde exercer, como aquelles cujo exercido
depende de prazo prefixado ou condição preestabelecida e não alteravel
a arbitrio de outrem.

§ 2.° Considera-se acto jurídico perfeito o que está concluído na,
conformidade da lei vigente ao tempo em que foi praticado. .

§ 3.° Considera-se cousa julgada a decisão judiciaria contra a
qual não cabe mais recurso ordinario ás partes.

Art. 6.° Salvante a disposição do artigo antecedente, a lei inter
pretativa se considera da mesma data da interpretada.
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Art. 7.° As leis r~lativa~ ao estado das pessoas applícam-se,
desde que se tornam obrigatorias, aos que se acham nas condicões por
elIas estabelecidas. .

Art. 8.° Uma lei s6 põde ser derogada ou revogada por outra
mas a jurisprudencia assentada e a praxe forense podem supprir a~
suas lacunas, na conformidade dos arts. 12 e 13.

Art. 9.° A lei posterior revoga a anterior em tudo que lhe fór
contrario. Todavia, a disposição excepcional posterior não revoga a
geral anterior; nem a geral posterior revoga a excepcional anterior,
quando aquelIa não se referir a esta, explícita ou implicitamente,
para alterai-a.

Art. 10. As leis federaes do Brasil são obrigatorias em todo o
espaço correspondente ao seu territorio, nas suas aguas territoriaes e
no estrangeiro até onde se extender a sua exterritorialidade, reconhe-
cida pelo Direito ou pelas convenções internacionaes , _

Art. 11. O juiz não póde recusar-se a decidir as causas submet-
tidas ao seu conhecimento sob o pretexto de silencio, obscuridade ou
dubiedade da lei.

Art. 12. Nos casos duvidosos devem ser interpretadas extensi
vamente as leis que conferem ou reconhecem direitos civis do individuo,
restrictamente as que conferem ou definem as attribuições de qualquer
agente ou representante dos poderes publicos constituidos. .

Art. 13. Nos casos omissos applícam-se as disposições regula
doras dos casos analogos e, na falta destas, os principios que se
deduzem do espirito da lei.

Art. 14. Ninguem póde derogar, por convenção, as leis que
regulam a constituição da família, nem as que interessam á ordem
publica e aos bons costumes.

B

Disposições relativas ao Direito Internacional ..iL
Privado T

Art. Ui., Quando pessoas residentes no Brasil não puderem jus
tificar a sua nacionalidade, ou pertencerem simultaneamente á bra
sileira e a outra qualquer, terão por lei nacional a brasileira.

Art. 16. Ninguem póde prevalecer-se da mudança de naciona
lidade em prejuizo das obrigações que houver contrahido antes de
mudal-a ,

Art. 17. São reconhecidos, no Brasil, os direitos adquiridos no
estrangeiro, em virtude de um acto praticado no estrangeiro, segundo
a lei estrangeira, comtanto que o seu exerci cio não importe offensa á
soberania nacional brasileira, á ordem publica e aos bons costumes.

..
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Art. 18. Não será applicada, no Brasil, lei estrangeira con
traria á soberania nacional, offensiva dos bons costumes ou dírecta
mente incompatível com uma lei federal brasileira fundada em motivo
de ordem publica.

Art. 19. A fórma authentica dos actos publicos ou particulares
é regulada pela lei do logar em que se praticam.

Art. 20. Os meios de prova são regulados pela lei do lagar
onde se verificou o acto ou facto que se tratar de provar; si, porém,
a lei commum das partes autorizar meios mais amplos, estes serão
admissíveis entre ellas.

Art. 21. A prescripção extinctiva é regida pela lei do logar em
que se originou a obrigação, f.' a usucapião pela da situação dos bens.
Si estes forem moveis, que tenham mudado de lagar entre o começo
e o fim do prazo da usucapião, esta será regulada pela: lei da si
tuação delles ao tempo em que se consummar.

Art. 22. A lei nacional da pessoa rege a sua capacidade e os
seus direitos de familia.

Art. 23. Os brasileiros que se acharem no estrangeiro poderão
casar-se segundo a fôrma legal do paiz em que estiverem, ou segundo
a estabelecida pelo Codigo Civil Brasileiro, sendo, nesta ultima hypo
these, o casamento celebrado pelo agente consular ou diplomatico do
Brasil no logar.

Art. 24. Em qualquer dos casos do artigo antecedente, deverão
ser respeitadas as disposições do Codigo Civil Brasileiro, que exigem
publicações de proclamas e estabelecem impedimentos matrimoniaes,

§ 1.0 Os proclamas serão publicados no domicilio do contrahente
brasileiro ou no domicilio de cada um dos contrahentes, si ambos
forem brasileiros. Si o contrahente brasileiro não tiver domicilio no
Brasil, as publicações dos proclamas serão feitas no seu ultimo domi
cilio nacional.

§ 2.° Os interessados poderão oppôr os impedimentos legaes,
perante o agente consular ou diplomático do lagar onde se tiver de
realizar o casamento, e o agente os communicará, de officio, ao con
trahente ou contrahentes brasileiros, para que sejam levantados no
fóro de seu domicilio nacional.

§ 3.° Uma cópia authentica do acto de casamento será remettida
ao juiz do domicilio nacional do esposo brasileiro, afim de ser feita a
inscripção no livro do Registro Civil.

Si ambos os conjuges forem brasileiros bastará que a inscripção
se faça no domicilio nacional do marido.

Art. 25. As disposições do Codigo Civil Brasileiro sobre os im
pedimentos e as formalidades preliminares do casamento são applicaveís
aos estrangeiros que se casarem no Brasil.

Art. 26. O estrangeiro que quizer casar-se no Brasil deverá,
além disso, provar que se acha em condições de contrahir casamento



- 94 - •

.segundo a sua lei nacional. Essa prova far-se-ha por meio de certificado
·quer do agente consular ou diplomatico, quer de autoridade com~·
petente de seu paiz, ou por outro modo julgado sufficiente pela
autoridade local. -

Art. 27. Oregimen de bens entre os conjuges de nacionalidade díf
ferente determinar-se-há, na ausencia de pactos ante-nupciaes, pela lei
do logar em que os esposos fixarem o seu primeiro domicilio conjugal.

Art. 28. Si o casamento fôr celebrado perante o representante
consular ou diplomatico do paiz de origem do marido, será a lei na
cional deste, na ausencía da manifestação em contrario, a determina
dora do regimen matrimonial dos bens.

Paragrapho .unico , A lei nacional do marido tambem será a re
guladora do regimen matrimonial, quando os conjuges estrangeiros
tiverem a mesma nacionalidade. .

Art. 29. A lei brasileira reconhece a dissolução do vinculo ma- ..
trimonial resultante do divorcio, legalmente pronunciado no estran-
geiro, entre conjuges estrangeiros.

Art. 30. Embora a tutela do incapaz seja regulada por sua lei
nacional, as autoridades brasileiras teem competencía para tomar, pro
visoriamente, as medidas necessarias para a protecção da pessoa e para
a conservação dos bens do incapaz estrangeiro, até que o Estado a
que elIe pertence proveja como fór de direito.

Art. 31. A tutela do incapaz estrangeiro será regulada pela lei
brasileira:

1. o Si, por qualquer motivo, o Estado a que pertence o incapaz,
não providenciar para que lhe seja dado um tutor, não obstante se
achar informado dessa necessidade;

2. o Si o tutor, nomeado por quem tiver direito de fazel-o, re
sidir no Brasil.

Art. 32. Logo que fór informado pelas autoridades Iocaes de que
existe um incapaz estrangeiro, cuja tutoria é preciso prover, o Governo
brasileiro communical-o-ha ao Governo estrangeiro competente.

Art. 33. Os bens moveis que o proprietario leva sempre com- .
sigo, e todos os que são destinados a ser transportados de uns para •
outros legares, são regulados pela lei pessoal do proprietario ,

Os bens moveis de localização permanente estão, como os immo
veis, sujeitos á lei do logar de sua situação.

Art. 34. Os bens moveis, cuja situação fôr mudada, pendendo
acção real sobre elIes, continuam sujeitos á lei da situação que tinham
quando foi iniciada a mesma acção,

Art. 35. As obrigações convencionaes, assim como as que se
originam de declaração unilateral da vontade, serão reguladas :

a) Em sua substancia e effeitos, pela lei do lagar onde forem ce
lebrados os actos que as originaram, salvo estipulação em contrario,
oífensa ao direito nacional dos pactuantes e á ordem publica j
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b) Emquanto ao modo de sua execução, pela lei do lagar onde se
cumprirem.

Art. 36. As obrigações resultantes de actos illicitos são regidas
pela do legar onde se houverem realizado os factos que lhes deram
causa.

Art .. 37. Abre-se a successão hereditaria no ultimo domicilio do
autor da heranca ,

Art. 38. ".A•. ordem da vocacão hereditaria e o direito dos her
deiros legitimas regulam-se pelo nh'eito Nacional da pessoa de cuja sue
cessão se trata.

Art. 39. A fórma do testamento é regulada pela lei do lagar
em que é feito, e a substancia pela lei nacional do testador, vigente ao
tempo de sua morte.

Art. 40. A competencia, a forma do processo e os meios de de
fesa são regidos pela lei do lagar, onde se mover a acção,

Art. 41. As sentenças dos tribunaes estrangeiros serão exequí
veis no Brasil depois de homologadas pelo Supremo Tribunal Federal,
mediante as condições estabelecidas pela lei brasileira .

. Art. 42. Não se exigirá que preste fiança ás custas do processo
aquelle que invocar a intervenção dos tribunaes brasileiros, para a
solução de um conflicto juridico de ordem privada, ainda que resida
fóra da Republica.





PROJBCTO no CODIGO CIVIL BRASILEIRO

PARífE GERAL.

LIVRO PRIMEIRO

]ja~ pe~~aa~

TITULO I

Disposição geral

Art. 1. o .. Este codigo reconhece e regula :
i .o Osdireitos e deveres das pessoas naturaes, entre si, como

membros de uma família ;
2. o Os direitos e obrigações das pessoas naturaes e juridicas em

relação aos bens. .

TITULO fi

Divisã"o das pessoas

CAPITULO I

DAS PESSOAS NATURAES

Art. 2. o Todo ser humano é capaz de ter direitos e contrahir
obrigações, no circulo das relações de ordem privada.

Paragrapho unico , A lei não reconhece distíncção entre nacío
naes e estrangeiros para acquísição e gozo dos direitos civis.

Art. 3. o A personalidade civil do ser humano começa com a con
cepção, sob a condição de nascer com vida.

c. c. -Vol. I 7
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Art. 4. o São absolutamente incapazes de exercer por si os actos
da vida civil :

1 . o Os nascituros;
2 .o Os menores de quatorze annos de ambos os sexos;
3 .o Os alienados de qualquer esp écie ;
4. o Os surdos-mudos, não tendo recebido educação que os habilite

a fazer conhecida a sua vontade;
ã. o Os ausentes declarados taes em juizo.
Art. ã. o São incapazes relativamente a certos actos ou ao modo

de exercel-os :
Os maiores de quatorze annos, emquanto não completarem vinte

e um annos.
Art. 6. o As mulheres casadas, emquanto subsistir a sociedade

conjugal, sob a direcção de seus maridos, soffrerão, na sua capacidade
jurídica, as restricções constantes do livro I da parte especial, titulo li,
capitulo III.

Art. 7. o Os impedimentos oriundos da incapacidade absoluta ou
relativa são supprimidos pela representação legal regulada na parte
especial deste codigo.

Art . 8. o Na protecção que o Codigo Civil dispensar aos incapazes
não se comprehende o beneficio da restituição, nem quaesquer privi
legios para a annullação de seus actos validos, ainda que prejudiciaes
aos seus interesses.

Art. 9. o O menor que tiver completado dezoito annos, poderá ser
declarado maior, isto é, capaz de exercer por si todos os actos da
vida civil.

Si o menor estiver submettido ao patrio poder, essa declaração
será feita por quem exercer esse poder, e homologada pelo juiz.

Si o menor estiver sob tutela, será feita a declaração judicial
mente, a requerimento do menor, autorizado pelo tutor.

Art. 10. A existencia da pessoa physica termina com a morte
natural della ,

Art. 11. Si duas ou mais pessoas fallecerem na mesma occasião,
sem que se saiba qual dellas morreu primeiro, presume-se que mor
reram simultaneamente.

CAPITULO 11

DO REGISTRO CIVIL

Art. 12. Os nascimentos, casamentos e obitos devem ser regis
trados em livros destinados para esse fim, os quaes devem ser abertos,
numerados, rubricados e encerrados pela autoridade judiciaria compe
tente.



- 99-

Art. 13. Os termos de nascimento, casamento e obito serão
sempre gratuitos.

Art. 14. A certidão, extrahída dos livros do registro civil pelo
respectivo offícial, fará prova plena, emquanto não fôr contenciosa
mente demonstrada a sua falsidade ou a do termo correspondente.

Art. 15. Os erros verificados nos termos do registro civil po
derão ser rectíficados, á margem ; depois de justificados, judicialmente,
pela parte interessada, com citação do official do registro e do minis
terio publico.

Art. 16. A falta dos termos, por omissão ou extravio dos lan
çamentos ou por perda dos livros, poderá ser justificada do mesmo
modo, conjunctamente com o facto cujo termo se tratar de supprir.

Art. 17. A rectificação de nome, sobrenome ou appcllido e a
mudança de sobrenome ou appellido, poderão ser registradas por
despacho do juiz, sobre petição motivada do requerente ou de
quem de direito o representar.

CAPITULO III

DAS PESSOAS JURIDICAS

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 18. As pessoas juridicas são de direito publico ou de di
reito privado.

Art. 19. São pessoas juridicas de direito publico interno:
a) o aggregado dos Estados brasileiros considerado como unidade

nacional;
b) cada um dos Estados contidos na Federação Brasileira; .
c) cada um dos municipios constitucionalmente organizados no

território brasileiro.
Art. 20. São pessoas juridicas de direito privado:
a) as sociedades civis organizadas de accôrdo com este codigo ;
b) as sociedades commercíaes organizadas de accôrdo com as pre

scripções das leis commerciaes ;
c) as fundações instituidas de accordo com o disposto na secção III

deste capitulo.
Art. 21. As pessoas juridicas de direito privado começam a

existir, para os effeitos legaes, desde o momento em que forem inscriptos,
no registro competente, os actos que as constituirem.

Art. 22. As sociedades em conta de participação não poderão
adquirir personalização jurídica. Não terão effeito sinão como contratos
entre as proprias partes.
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Art. 23. Este codigo reconheceas pessoas juridicas estrangeiras;
mas as de direito publico não poderão possuir immoveis no Brasil
sem prévia autoriza~ão do GO,verno .Federal. As de direito privad~
serão, em tudo, equiparadas as nacionaes , desde que se submettam
ás leis e aos tribunaes do paiz, condição esta necessaria para que
possam ter, no Brasil, succursal, agencia ou estabelecimento que as
represente legalmente.

SECÇÃO li

DAS SOCIEDADES CIVIS COllO PESSOAS JURIDICAS

Ait. 24.. As sociedades, agencias ou estabelecimentos. de seguro
ou de montepio, não poderão constituir-se, nem funccionar no Brasil,
sem prévia autorização do Governo Federal, quando tomarem por
campo de suas operações a Capital Federal ou mais de um Estado, e .-
sem a do Governo estadoal respectivo, si as circumscreverem a um
só Estado.

Ficam sujeitas á fiscalização do ministério publico todas essas
sociedades, agencias ou estabelecimentos, sempre que algum segurado
ou contribuinte justificar ter sido victima de qualquer fraude ou dólo
commettido por seus representantes.

Art. 25. As sociedades organizadas como pessoas juridicas, teem
uma existencia distincta da dos sacias que a compõem.

Aquellas, porém, que não obtiverem a personalidade juridica,
segundo determina este codigo, valerão apenas como contrato entre
os sacias, e os actos juridicos praticados em nome dellas obrigarão
pessoal e solidariamente os agentes, aos quaes fica, entretanto, salvo o
recurso para se fazerem indemnizar, pelos outros associados, do que
tiverem pago por elles. .

Art. 26. A sociedade organizada como pessoa juridica é repre
sentada, nos actos judiciaes ou extrajudiciaes, por seus directores ou
gerentes incumbidos de sua administração.

Art. 27. Extingue-se a personalidade juridica da sociedadee ....,
procede-se á sua liquidação : ..

Lo Quando a maioria dos sacias tiver resolvido a sua dissolução,
resalvados osdireitos da minoria e de terceiros;

. 2.° Quando cahir em estado de insolvencia judicialmente verifi-
cada; .

3.° Quando expirar o prazo estabelecido para a sua duração;
4.° Depois de realizado o fim para o qual tiver sido constituida ;
5.° Sendo decretada a sua dissolução pela autoridade competente;
6.° Ficando o numero de sacias reduzido a menos de sete, si ella

se tiver constituido sob a fórma anonym.a, e a menos de tres nos outros
casos.
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Art. 28. A dissolução pode ser decretada pela autoridade, si,
por actos illegaes dos sacias ou da direcção, a sociedade comprometter
o interesse publico, e nos casos dos ns. 2, 3 e 6 do artigo antecedente.

Art. 29. Extinguindo-se uma sociedade de fins ideaes, cujos
estatutos não disponham sobre o destino ulterior de seus bens, e não
tendo os sacias tomado a respeito uma deliberação válida, será o'
património social devolvido a um estabelecimento do municipio ou do
Estado, que prosiga o mesmo fim.

Não havendo, no municípionem no Estado estabelecimento algum
nas condições indicadas, terá logar a devolução em favor do fisco es
tadoal.

Art., 30. Extinguindo-se uma sociedade de fins economicos, o
remanescente do haver social partilhar-se-há entre os socios restantes,
no momento da dissolução.

SECÇÃO lI[

DAS FUNDAÇÕES

Art. 31. No acto constitutivo da fundação, deve o seu insti
tuidor, seja pessoa natural ou jurídica, fazer-lhe dotação especial de
bens livres e desembaraçados, e declarar não só o fim a que destina
como também o modo pelo qual deve ella ser gerida e representada.

A fundação é representada pelas pessoas incumbidas de sua
administração, as quaes poderão delegar seus poderes a um ou mais
procuradores geraes ou especiaes, de accôrdo com as prescrípções dos
estatutos.

Art. 32. A fundação pôde ser constituída por escriptura publica,
estando o instituidor na livre disposição e administração de seus bens,
ou por acto de ultima vontade.

Art. 33. Quando os bens destinados á fundação forem insuffi
cientes, deverão ser reduzidos a titulas da divida publica, ou admini
strados na conformidade da instituição, até que, pelos seus rendimentos
accumulados ou por novas dotações, destinadas ao mesmo fim, possam
ser efficazmenteapplicados .

Art. 34. As fundacões ficarão sob a ínspecção do ministerio
publico do/Estado onde estiverem situadas. .

Si estenderem sua acção a mais de um Estado, ficarão sob a
inspecção do minísterio publico federal.

O disposto em relação aos Estados tem applícação ao Dístricto
Federal.

Art. 35. As pessoas encarregadas da applicação dos fundos,
logo que tiverem conhecimento da instituição, formularão, de accórdo
com as bases desta, os estatutos pelos quaes se ha de reger a fun
dação, submettendo-os, logo em seguida, á approvação da autoridade
a quem competir a inspecção .



- 102 - ...

Denegada a approvação , poderá a parte recorrer dessa decisão
para o tribunal superior do Estado, si a fundação estiver comprehen
dida na primeira parte do artigo antecedente, e para o Supremo Tri
bunal Federal, si estiver comprehendida na segunda.

Art. 36. Os estatutos da fundação só poderão ser modificados
'sob as seguintes condições :

1." Que a modificação seja decidida pela maioria absoluta da
corporação ou das pessoas que teem direito de gerir e representar a
fundação;

2." Que não contrarie o fim da fundação;
3." Que seja approvada pelo respectivo inspector.
Art. 37. No caso de recusa da approvação pelo inspector, a

maioria, provando motivo relevante, poderá requerer o supprimento
della ao tribunal que tiver competencia para conhecer da causa, se- .....
gundo o disposto no art. 35. "..

Art. 38. A minoria vencida, por occasião da modificação dos
estatutos, tambem poderá, dentro de um anno, recorrer ao tribunal
competente para pedir a annullação della, Além disso, fica sempre
salvo aos terceiros prejudicados em direitos adquiridos, fazel-os valer,
apezar da reforma dos estatutos, contra quem competir .

Art. 39. Verificando-se que é nociva ou impossível a manu
tenção de uma fundação, serão os seus bens, salvo disposição em
contrario, do acto constitutivo ou dos estatutos, devolvidos ao Estado,
ao Districto Federal ou a União, conforme as distincções feitas no
art. 34, e deverão ser incorporados aos bens especialmente destinados
á prosecução domesmo ou analogo fim.

Art. 40. Essa verificação pôde ser promovida pela maioria ou
pela minoria de que fallam os arts. 36 e 37, ou pelo inspector da fun
dação, mediante acção litigiosa.

Art. 41. A fundação póde tambem ser supprimida, sem recurso,
por deliberação unanime das pessoas incumbidas de sua representação,
approvada pelo respectivo inspector, dando-se aos bens o destino
indicado no art. 39.

SECÇÃO IV

DAS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PUBLICO

Art. 42. As pessoas jurídicas de direito publico responderão
pelos damnos causados por seus representantes :

1.0 Quando estes obrarem no exercício da porção de poder pu
blico que lhes é confiada, si a lei não tiver determinado, para o caso,
a simples responsabilidade pessoal do funccionario ;

2.o Quando, em nome delIas, praticarem actos de direito privado,
dentro dos limites de suas attribuições.
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TITULO UI

Do dolllicilio civil

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GEMES

Art. 43. O domicilio civil da pessoa physica éo logar onde ella,
de modo definitivo, estabelece a sua resídencia e o centro principal
de sua actividade.

Art. 44. Sia pessoa constituir, em logaresdifferentes,centros fixos
de actividade, ou tiver a sua residencia habitual em um e o centro de
suas occupações em outro, poderá em qualquer dellesser accíonada, si
a natureza da acção ou o teór do titulo não obstar a opção do autor.

Art. 45. Aquelle que não tiver residencia habitual conhecida,
nem puder justificar a posse de um domicilio de accôrdo com o dis
posto no art. 43, poderá ser accionado onde fór encontrado.

Art. 46. Tambem poderá ser secionado onde fói.' encontrado o
viajante, pelas obrigações que contrahír em viagem, salvo convenção
em contrario, provada por escripto,

Art. 47. A mudança do domicilio de uma pessoa opera-se pela
transferencia de sua residencia acompanhada da intenção de fixar-se
no logar da nova residencia ,

Art. 48. A prova da intenção deve ser feita pelas declarações da
pessoa mudada ás municipalidades dos logares de onde sae e para onde
vae; mas, em falta dessas declarações, se póde presumir a intenção
facto da mudança e pelas circumstancias que o acompanharem.

Art. 49. A mudança de domicilio não suspende o curso das
acções já iniciadas contra a pessoa que se muda.

Art. 50. O domicilio das pessoas juridicas de direito privado é
onde estiver a séde de sua administração ou direcção, si outro não
pelo fixaram os seus estatutos.

Tendo, porém, a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em
circumscripções jurisdiccionaes differentes, cada um delles será attri
butivo de domicilio para os negocies jurídicos nelle realizados.

Si a séde da administração ou direcção da pessoa juridica se
achar no estrangeiro, os estabelecimentos situados no Brasil são at
tributivos de domicilio para a execução das obrigações contrahidas.
pelos respectivos agentes.

CAPITULO II

DISPOSIÇÕES ESPECIAES

Art. 51. Os incapazes (arts. 4° e 5°) teem seu domicilio no
mesmo logar onde o tiverem os seus representantes.
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. Paragrapho unico. À mulher casada tem por domicilio o do seu
marido. Si o marido não tiver domicilio (art. 43) ou o tiver no es
trangeiro, em logar par~ .o?de a mulher não o tenha acompanhado,
terá ella então um domicilio propno ,

Terá tambem d~micilio ~r~pTio, quando judicialmente separada,
e quando lhe compenr a administração do casal. .

Art. 32. Os funccionarios publicos consideram-se domiciliados
no logar onde exercem suas funcções, não sendo estas temporarias,
periodicas ou de simples commissão.

Paragrapho unico. Sendo as funcções de qualquer das categorias
exceptuadas, conservarão os funccionarios o domicilio que tinham
antes de exercel-as, até manifestarem a intenção de mudal-o na con
formidade do ar t , 48.

Art. 33. O domicilio do militar em serviço activo é o logar
onde o estiver prestando, salvo o direito de opção pelo anterior, J!t
quanto aos actos praticados antes da transferencía de sua residencia.

Paragrapho unico, As pessoas com praça na armada teem seu
domicilio na respectiva estação naval ou no logar onde fôr a séde do
emprego que estiverem exercendo em terra.

Art. 34. O domicilio dos officiaes e tripulantes da marinha
mercante é o logar onde estiver matriculado o respectivo navio.

Art. 33. O logar da prisão ou do desterro é o domicilio do
preso ou do desterrado em cumprimento de sentença; mas um e outro
podem optar por seu domicilio anterior á prisão ou ao desterro.

Art. 56. À pessoa que póde optar por um domicilio deverá
fazer em juizo a declaração de sua preferencia, logo que fôr citada,
sob pena de ficar pertencendo o direito de escolha ao autor. .

Art. 57. O ministro ou agente diplomático do Brasil que, citado
no estrangeiro, allegar sua exterritorialidade sem declarar seu do
micilío patrio, poderá ser demandado no ultimo que tiver tido em
territorio nacional, ou na Capital Federal.

Art. 38. Para a execução das obrigações oriundas dos contratos,
podem as partes livremente escolher um fôro especial diverso do do- . .;jj,..

mieilio de qualquer dellas, provado por escripto o accôrdo em que ~

entrarem a este respeito.
Àrt. 39. A pessoa que tiver de accionar diversas outras soli

dariamente obrigadas por um mesmo titulo e domíliciadas em logares
differentes, poderá fa~el-o no domicilio de qualquer dellas, sempre que
não houver outro estipulado no contracto ,

Todavia, si as pessoas coobrigadas o forem na qualidade de
herdeiros, por não se ter ainda effectuado a partilha da herança, terão
por fóro commum o do logar onde se tiver aberto a successão,
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LIVRO SEGUNDO

Dos bens

TITULO UNICO

Di:ff'eren-tes categorias de bens

CAPITULO I

DOS BENS CONSIDERADOS EM SUA PROPRIA ENTIDADE

SECÇÃO I

DOS BENS IMilIOVEIS

Art. 60. São bens immoveis :
1 . o O solo e suas partes integrantes, solidas ou fluidas, como a

sua superficie, o espaço que se ergue acima della, o sub-solo com as
minas e objectos fosseis nelle soterrrados, as arvores e os fructos
pendentes.

2.o Tudo quanto está permanentemente incorporado ao solo pela
acção do homem, como as sementes depois de lançadas na terra, os
edificios e construcções de qualquer natureza, cuja adherencia ao solo
não seja provisoria, e o que se acha fixado num immovel de modo a
não poder retirar-se delle, .sem destruição ou fractura ;

3.0 Os objectos moveis que o proprietario intencionalmente colloca
no immovel como accessorio permanente delle, seja para sua explo
ração industrial, seja para seu embellezamento ou commodidade.

Art. 61. Consideram-se immoveis para os effeitos iegaes:
1.o Os direitos reaes sobre immoveis, inclusive o penhor agricola

e as acções garantidoras desses direitos;
2. 0 As apolices nominativas da divida consolidada da União;
3.0 O direito á successão aberta.
Art. 62. Osbens moveis immobilizadoscomo accessorios, podem,

em qualquer tempo, ser mobilizados pelo proprietario, e distrahidos
de seu' destino, salvo direito de terceiro.

Art. 63. Não perdem a qualidade de immoveis os materiaes
provisoriamente separados de um predio para reparos e melhoramentos
delle.

SECÇÃO II

DOS BENS ílIOVEIS

Art. 64. São moveis os bens que podem ser transportados de um
logar para outro, por força propria ou estranha, exceptuados os
accessorios de immoveis, nos termos do art. 60, n. 3.
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Art. 63.. S~o considerados m?veis para o.s effeitos legaes:
1.0 Os direitos reaes sobre objectos moveis e as accõss garanti-

doras desses direitos; .
2. o Os direitos pessoaes e as acções respectivas;
3.° A parte real dos direitos de autor.
Art. 66. Os materiaes destinados a alguma construcçãn, em

quanto não forem empregados, conservam a sua qualidade de moveis
e readquirem-na os que provierem da demolição total de algu~
prédio, ainda que tenham de ser aproveitados para a reconstrucção do
mesmo.

Art. 67. São fungiveis os bens moveis que podem ser substi
tuidos por outros da mesma especie , qualidade e quantidade, e infun
giveis os que, por consistirem em um corpo certo, não se prestam a
essa substituicão.

Art. 68: São consumiveis os bens moveis que se extinguem pelo ,.
uso normal, seja porque o uso delles importa a destruição de sua
substancia, seja porque são destinados á alienação.

SECÇÃO III

DAS caUSAS DIVISIVEIS E rxorvrsrvsrs

Art. 69. Causas divisiveis são as que se podem repartir em
porções reaes e dístinctas, formando cada uma deIlas um todo perfeito.
No caso contrario são indivisiveis ,

Art. 70. São tambem indivisiveis:
1. o Os bens cujo fraccionamento determina uma consideravel

diminuição de seu valor;
2.° AqueIles que, embora naturalmente divisíveis, a lei ou a

convenção das partes considera indivisíveis.

CAPITULO II

DOS BENS CONSIDERADOS UNS EM RELAÇÃO AOS OUTROS

Art. 71. Cousa principal é a que tem existencia propria, abstracta
ou concreta, mas dístincta de qualquer outra; accessoria é aquella cuja
existencia suppõe a da principal.

. Art. 72. Salvo disposição especial em contrario, a causa acces
soria segue a principal.

Art. 73. Os fructos e productos entram na classe das causas
accessorias.

Art. 74. São accessorios do solo: a porção do espaço aereo acima
de sua superficie ; os seus productos organicos ; o sub-solo e as cousas
incluidas nelle , das quaes não. haja. dono conhe~ido; os produc~os
mineraes, e quaesquer obras feitas acima ou abaixo da superfícíe,
sendo adherentes de modo permanente.
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Art. 75. Tambem se consideram accessorios da cousa todas as
suas bemfeitorias, ainda que valham mais do que ella, excepto:

1.0 A pintura em relação á tela;
2.° A esculptura em relação á materia prima; ,
3.° A escriptura e quaesquer trabalhos graphicos em relação ao

papel, pergaminho, panno, pedra, madeira ou metal em que se acharem
fixados. .

Art. 76. As bemfeitorias podem ser voluptuarias, uteis ou ne
cessarias.

1.0 São voluptuarias as que não augmentam o valor da cousa,
ainda que tornem mais agradável o seu uso.

2.° São uteis as que augmentam o valor da cousa.
3.° São necessarias as que têm por fim conservar a cousa ou

evitar a sua deterioração.
Art. 77. Não se considerambemfeitoriasos melhoramentossobre

-vindos á cousa, sem a intervenção do proprietario, possuidor ou
detentor.

CAPITULO IH

DOS BENS EM RELAÇÃO .Ás PESSOAS

Art. 78. São publicas os bens pertencentes á União, aos Estados
e aos municipios do Brasil. São particulares os pertencentes ás outras
pessoas, naturaes ou jurídicas.

Art. 79. Osbens públicos são de uso commum, de uso especial,
e patrimoniaes.

§ 1.0 São de uso commurn os bens mantidos geralmente sob a
administração da União, dos Estados ou dos municipios, e dos quses
todas as pessoas se podem utilizar, respeitando as leis e os regula
mentos.

§ 2.° São de uso especial os bens pertencentes á União, aosEstados
e aos municípios, e por elles applicados ao respectivo serviço publico.

§ 3,° São bens patrimoniaes da União, dos Estados e dos muni
cipios aquelles sobre os quaes essas pessoas publicas exercem direitos
de proprietario, segundo as prescrípções legaes.

Art. 80. Tornam-se patrimoniaes da União, dos Estados e dos
municipios os respectivos bens de uso commum ou especial cuja des
tinação particular haja cessado.

Art. 81. Os bens communs, emquanto conservarem esse caracter,
não são alienaveis nem sujeitos á usucapião; os de uso especial e os
patrimoniaes, podem ser alienados, de conformidade com as leis que
os regulam.

Art. 82. São cousas fóra do commercio aquellas que não são
susceptiveis de apropriação individual e aquellas cuja alienação fôr
prohibida por lei.
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LIVRO TEROEIRO

Do nascimento e extincção de direitos,

TITULO I

Dos actos juridicos

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 83. Todo acto licito que tenha por fim ímmediato adquirir,
conservar, modificar ou' extinguir direitos, denomina-se acto jurídico.

Art. 84. A validade do acto jurídico suppõe sempre a capacidade
do agente, um objecto licito e uma fórma prescripta ou não prohíbida
por lei.

Art. 85. A capacidade das partes presume-se em todos os actos
juridicos. ,

,Art. 86. A incapacidade de uma dellas não póde ser invocada
em beneficio da outra, salvo si ambas forem solidarias, ou si fór in
divisível o objecto do direito ou da obrigação commum ás duas.

Art. 87. As pessoas absolutamente incapazes devem ser repre
sentadas por seus paes, tutores ou credores, em cada um dos actos
que possam importar para ellas alguma obrigação; as relativamente
incapazes devem intervir nos referidos actos.

Art. 88. Não serão judicialmente exequiveis no Brasil os actos
celebrados em lingua estrangeira, sem que tenham sido previamente
vertidos para o portuguez, por pessoa competente.

Art. 89. Nas declarações de vontade, attende-se mais á intenção
de quem as faz do que aos termos de que se serve.

CAPITULO II

DOS VICIOS DA VONTADE

SECç.{O I

DO ERRO

Art. 90. As declarações de vontade podem ser invalidadas,
quando tiverem sido feitas por erro substancial.
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Art. 91. Considera-se erro substancial o que versa sobre oobjecto
principal da declaração ou sobre alguma de suas qualidades essenciaes,
em relação ao fim visado pelo declarante.

Reputa-se igualmente erro substancial o que recae sobre quali
dades essenciaes da pessoa a quem se refere a declaração.

Art. 92. A transmissão erronea da vontade, por intermedio de
alguem ou de algum instrumento, póde ser arguida de nullidade, nos
mesmos casos em que o póde a declaração directa ,

. Art. 93. O erro de conta e de calculo dá sómente, ao prejudicado
por elle, o direito de rectifícal-oaté um, dous ou tres annos depois de
approvada a conta ou calculo, conforme residirem as partes no mesmo
municipio, em municipios differentes'do mesmo Estado ou em diffe
rentes Estados.

Art. 94,. A falsa causa sómente vicia o acto quando fõr expressa
como razão determinante ou sob a fórma de condição.

Art. 95. O erro na indicação da pessoa ou da cousa a que se
referir a declaração da vontade não vicia o acto quando, por seu
contexto e pelas círcumstancias , se puder verificar a sua identidade.

SECÇÃO 11

DO DOLO

Art. 96. As declarações de vontade também podem ser invali
dadas, quando tiverem sido obtidas por dolo essencial, que póde con
sistir em accão ou omissão.

Art. 97. O dolo accidental apenas dá logar á indemnízação por
perdas e damnos. Diz-se accidental o dolo, quando, sem elle a decla
ração da vontade teria sido feita, embora por outro modo.

Art. 98 Nos actos bilateraes, o erro de uma das partes sobre
facto ou circumstancía relevante, que a outra tenha conhecido e cala
do, estabelece a presumpção de uma omissão dolosa, provando-se
que, sem esse erro, o acto se não teria realizado.

Art. 99. Si o dolo fór empregado por terceiro com sciencia de
uma das partes, esta será considerada co-autora, si não chamar para
ellea attencão da outra. .

Art. i 00. O dolo commettido pelo representante de uma das
partes obriga o representante a restituir o proveito colhido em conse
quencia delle, mas lhe dá acção regressiva para indemnizar-se do
damno resultante dessa obrigação contra o representante doloso.

Art. 101. Si o dolo fór bilateral, nenhuma das partes o poderá
a11egar quer para infirmar o acto, quer para pedir indemnização por
prejuizos.
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SECÇÃO III

DA SITUAÇÃO E DA HESERVA MENTAL

Art.l02. Haverá vicio de simulação, nos actos entre vivos:
1.o Quando as partes praticarem um acto sem intenção de dar-lhe

efficiencia, ou para annularem-no em seguida ;
2.o Quando o acto apparente occultar um ou outro que as partes

não queriam ou não podiam realizar ;
3.o Quando não fór verdadeira a data do instrumento comproba-

torio do acto , .
Art. 103. A simulação não póde ser invocada por nenhuma das

partes conniventes, para eximir-se de obrigação, que tenha assumido .....
no acto simulado; mas qualquer terceiro prejudicado poderá premo- 'I'{

ver a sua annullação , em tanto quanto baste para resarcir a lesão de
seu direito. .

Art. 104. Si a simulação tiver sido commettida exclusivamente
em fraude da lei prohibítíva ou fiscal, cabe ao ministerio publico pro
mover a annulação do acto, no primeiro caso, e no segundo, a cobrança
dos impostos devidos.

Art. 105. A" declaração de vontade subsiste valida, ainda que o
declarante haja feito a reserva mental de não querer o que declara,
salvo si a pessoa a quem fór dirigida tiver conhecimento da reserva.

SECÇÃO IV

DA FRAUDE CONTRA OS CREDORES

Art. 106. Os actos de transmissão gratuita de bens ou de re
missão de divida, praticados pelo devedor já insolvente ou tornado tal
em consequencia de sua liberalidade, poderão ser annuIlados pelos ..
credores chirographarios .doagente, como lesivos de seus direitos.

Sómente os credores que já o eram ao tempo da realização dos
actos considerados fraudulentos podem pedir a rescisão delIes.

Art. 107. Tambem se consideram lesivos dos credores chirogra
pharíos, e, por isso, annul1aveis, os contractos onerosos do devedor
insolvente, quando os pactuantes tiverem procedido de má fé. Esta
presume-se : a) quando a insolvencia fôr notoria, OU, pelo menos,
houver razão para ser conhecida da pessoa que contracta com o insol
vente; b) quando o preço da cousa transferida pelo devedor fôr consi
deravelmente inferior ao corrente.

Art. 108. Si o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda
não tiver pago o preço e este fôr, approximadamente , o corrente, des-
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{)brigar-se-ha fazendo deposital-o em juizo, com citação edital de
todos os interessados. .

Art. 109. A acção rescisoria, nos casos dos arts. 106 e 107, só
mente procederá contra o devedor insolvente e a pessoa que com elle
celebrou estipulação considerada fraudulenta. Não será admittida
contra ulteriores adquirentes, ainda mesmo que se affirme terem pro
cedido de má fé.

Art. 110. O credor chirographario que recebe do devedor insol
vente o pagamento da divida ainda não vencida, fica obrigado a repôr
.ámassa tudo quanto recebeu della,

Art. 111. Presumem-se fraudatorias dos direitos dos outros cre
dores as garantias de dividas ainda não vencidas que o devedor insol
vente tiver dado a algum credor chirographario.

Art. 112. Presumem-se, porém, de boa fé e validos:
1.0 Osnegocios ordinarios indispensaveis á manutenção de esta

belecimento mercantil, agrícola ou industrial do devedor;
2.0 Os pagamentos de divida vencida;
3.0 Osactos pelos quaes o devedor contrahe novas dividas, ainda

que estas sejam garantidas.
Art. 113. Annullados os actos fraudulentos, a vantagem resul

tante da decisão reverterá em proveito da massa.
Si os actos revogados tinham somente por objecto attribuir direi

tos de preferencia por hypotheca, antichrese ou penhor, a sua nullida
de importará somente a perda desses direitos accessorios.

Art. 1'14. Não se consideram feitas em prejuízo dos credores as
renuncias de herança, legado e doação, nem tão pouco as de usufructo
'Por direito de familia ,

SECÇÃO V

DA COACÇIo

Art. 1'15. A coacção physica ou moral, para VICIar a volição
deve ser tal que faça o paciente fundadamente receiar, por si, por
pessoa de sua familia ou por seus bens algum damno imminente,
pelo menos igual ao resultante do acto a que é coagido.

Paragrapho muco. Entre os meios de coacção moral compre
hendem-se as suggestões hypnoticas.

Art. H 6. Na apreciação da coacção ter-se-ha em vista o sexo,
a idade, a condição, o temperamento do paciente e quaesquer outras
circumstancias concomitantes.

Art. 117. Nãose considera coacção a ameaça do exercício normal
de um direito, nem um simples temor reverencial do descendente para
com o ascendente. .

Art. 118. A coacção vicia o acto, ainda que exercida por terceiro.
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Art. 119. Si a coacção exercida por terceiro tiver sido conhecida
da parte a quem ella avantajar, responderá esta solidariamente com o
autor da violencia por todas as perdas e damnos causados ao violentado.

Art. 120. Não tendo a parte prejudicada com a annullacão do
acto, tido conhecimento da coacção exercida por terceiro, será este re
sponsavel, perante ella, por perdas e damnos.

Art. 121. O contracto feito quando alguma das partes se acha
sob a ameaça de um perigo imminente de naufragio ou parada no alto
mar, inundação, incendio ou operação cirurgica acarretando risco de
vida, presume-se nullo por vicio da vontade, emquanto não fõr ratí
ficado depois de passado o perigo, sob cuja ímmínencia foi feito. A.
mesma presumpção de nullidade existe em relação aos contractos cele
brados em estado critico de molestia aguda e grave.

CAPITULO III

DAS CONDIÇÕES DOS TERMOS E DOS ENCARGOS

Art. 122. Considera-se condição qualquer determinação acces
soria que faz a efficacia da vontade declarada dependente de algum
acontecimento futuro e incerto.

Art. 123. São permittidas, em geral, todas as condições que não
forem expressamente prohibidaspor lei. Entre as prohibidas in
cluem-se aquellas que annullariam todo o effeito do acto a que fossem
appostas ou fal-o-hiam subordinado ao arbitrio de uma das partes.

Art. 124. As condições physicamente impossiveis e as de não
fazer uma cousa impossível reputam-se inexistentes.

As juridicamente impossiveis invalidam os actos a ellas subor
dinados.

Art. 125. Não se considera condição a clausula que não deriva,
exclusivamente, da vontade dos agentes, mas decorre, necessariamente
da natureza do direito a que accede.

Art. 126. Si a efficacia de um acto juridico depender de uma ...
condição suspensiva, emquanto esta não se cumprir, não se tem
adquirido o direito que o acto visa estabelecer.

Art. 127. Si a efficacia de um acto jurídico depender de uma
condição resolutiva, emquanto esta não se realizar, o direito subordi
nado á resolução eventual fica adquirido, como si o acto não tivesse
suhordinacão condicional.

Art. '128. Reputa-se realizada para os effeitos juridicos, a con
dição cujo implemento fôr maliciosamente impedido pela parte, em cujo
detrimento ella se realizaria. Ao contrario, reputa-se não realizada a
condição maliciosamente cumprida pela parte que colhe proveito com
o seu advento. .

..
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Ar1. 129. Ao titular do direito eventual, no caso de condição
suspensiva, é permittido exercer os actos necessarios á conservação de
seu direito.· c

Art. 130. Si alguém dispuzer de um bem sob condição suspen
siva, e, ulteriormente, pendendo a condição, realizar outras disposições
sobre o mesmo bem, estas invalidar-se-hão com o advento da. condi-
ção, si o seu effeíto for por ellas impedido. .

Art. 13'1. O termo inicial suspende o exercicio, mas não a acqui-
sição do direito. _

Ar1. 132. Aotermo inicial applicam-seas disposições dos arts. '129
e 130, referentes á condição suspensiva e ao final a do art. 127, rela-
tiva á condição resolutiva. .

Art. 133. Salvo disposição em contrario, computam-se os prazos
excluindo o dia de seu inicio e incluindo o de seu vencimento.

O decimo quinto dia de cada mez é considerado sempre o seu
meado.

Considera-se um mez o tempo decorrido de, um dia qualquer de
um delles até o dia de igual numero no seguinte.

Os prazos fixados por hora serão contados de minuto a minuto.
Art. 134. Nos testamentos presume-se o prazo favorável ao

herdeiro, e, nos contractos, ao devedor, salvo si do teor do instru
mento ou das circumstancias resulta que foi estabelecido em favor
do credor ou de ambos. .

Ar1. 135. Os actos entre vivos sem prazo são exequiveis desde
logo, salvo si a execução deve ser feita em lagar diverso ou depende,
necessariamente, de algum tempo para ser possivel.

Art. 136. O encargo não suspenderá a acquisição nem o exer
cicio do direito, salvo quando fôr imposto como condição suspensiva
por declaração expressa do disponente.

CAPITULO IV

DA F6RMA DOS- ACTOS JURIDICOS E DA SUA PROVA

Art. 137. As declarações de vontade não dependem, para sua.
validade, de fórma alguma especial sinão nos casos em que a lei o
exigir expressamente.

Ar1. 138. Prescrevendo a lei uma fórma especial para o acto,
não terá elle validade, si se apresentar revestido de outra fórma, ex
cepto quando tiver sido estabelecida uma sancção differente contra a
preterição da forma exigida.
... Art. 139. E' livre a cada um requerer o julgamento por sen
tença de seus actos juridicos e dos respectivos instrumentos, sendo
ouvidas as partes interessadas.

c. c. - VaI. I 8
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Art. 140. Em relação ás partes, presumem-se verdadeiras as
declarações constantes dos documentos assignados por ellas.

Art. 'j 41. Todavia as enunciações constantes de um instru
mento, que não tiverem relação directa com as suas disposições prin
cipaes ou com a ligitimidade das partes, não dispensam de outras
provas as pessoas interessadas na verdade das mesmas.

Art. 142. Quando a lei exige para o acto um certo e deter
minado meio de prova, entende-se que estabelece uma fórma especial
para o mesmo.

Art. 143. O assentimento ou autorização de alguem, neces
sario, para a validade de algum acto, deverá ser provado do mesmo
modo que este, e, sempre que fôr possivel, deve constar do mesmo
instrumento.

Art. 144. Quando as partes celebrarem um contracto com a
clausula de não valer sem instrumento publico, este será da substancia ......
do acto. ~

Art. 145. Oinstrumento publico é tambem da substancia do acto:
1.0 Nos pactos ante-nupciaes e nas adopções;
2.° Nos contractos tendentes á constituição ou translação de di

reitos reaes sobre immoveis ;
3.° Nos contractos de penhor agricola ou pecuniario, e nos de

caução de titulos de credito equiparados aos bens de raiz.
Art. 146. O instrumento particular, feito e assignado por quem

estiver no gozo da livre disposição e administração de seus bens, e
subscripto por duas testemunhas, prova obrigações convencionaes de
qualquer valor, quando o instrumento publico não fôr da substancia
do acto, por determinação da lei ou por convenção entre as partes.

Mas não valerá contra terceiros sinão depois de ter o tabellião
reconhecido as firmas dos contractantes, ou de ser apresentado em
juizo ou em repartição publica, ou de haver fallecido alguma das
partes signatarias.

Art. 147. Os actos juridicos a que não fôr imposta uma fórma
obrigatoria poderão ser provados por qualquer dos seguintes meios: .-

1.° Confissão;
2.° Actos processados em juizo ;
3.° Documentos publicos ou particulares j
4·.° Folhas publicas, ofliciaes ou não j
D.o Testemunhas;
6.° Presumpção ;
7.° Exames e vistorias j
8.° Arbitramento.
Art. 148. Os traslados de autos e as certidões literaes de alguma

peça ou do protocollo das audiencias, feitas pelo escrivão respe
ctivo ou sob suas vistas e subscriptos por e11e, si forem conferidas e
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concertadas por outro escrivão, terão a mesma força probante que
os origlnaes ,

Art. '149. Terão também a mesma força probante os traslados
e publicas-fôrmas feitas por tabellião, de instrumentos ou documentos
lançados em suas notas, sendo conferidos e concertados por outro.

Art. 158. Os traslados de que tratam os artigos antecedentes,
ainda que não concertados, serão considerados documentos publicos,
si os originaes tiverem sido feitos para prova de algum acto .

Art. 151. Em nenhum caso considerar-se-ha prova sufficiente de
um acto ou facto litigioso o testemunho de uma só pessoa.

Art. 152. Não podem ser admittidos como testemunhas de nu
mero:

1.° Os alienados de qualquer especie, ainda que tenham lncidos
intervalios ;

2.° Os cegos e surdos, nos casos em que o conhecimento do facto
que se quer provar depende da vista ou do ouvido;

3.° Os menores de quatorze annos;
4.° Os condemnados por falsidade, furto, estellionato ou roubo.
Art. 153. Podem ser recusados como testemunhas, pela parte

contraria:
1.° O qne tiver interesse commum sobre o objecto do litigio com

a outra, ou fór seu ascendente, descendente ou collateral em segundo
gráo, por consanguinidade ou por affinidade;

2.° Os conjuges em favor um do outro.
Art. 1M·. Podem escusar-se de ser testemunhas todas as pessoas

que, por seu estado ou profissão, devam ser depositarias de segredo
alheio.

Art. um. A lei federal, quando allegada, não necessita de prova.
A estadoal e a municipal, quando tiverem de ser applícadas fóra

das circumscrípções territoriaes para as quaes foram promulgadas,
deverão, assim como a estrangeira, ser provadas por quem as invocal'.

CAPITULO V

DAS l\'1JLLIDADES

Art. 156. E' nullo o acto juridico :
1.0 Quando o agente fór absolutamente incapaz;
2.° Quando a lei prohibir ao agente o exercício do acto de que

se trata;
3.° Quando fôr íllicito ou impossível o seu objecto principal;
4:° Quando não revestir a forma especial que a lei lhe tiver

prescrípto ;
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. 0.0 Quando fór preterida alguma solemnidade que a lei considera
essencial para a fórma publica juridica do acto ;

6.o E sempre que a lei o declarar nullo ou lhe negar effeito.
Art. 107. Si o acto nullo fór confirmado por outro em devida

forma, somente desde a data da confirmação começarão a decorrer os
seus effeitos juridicos.

Art. loS. As nullidades do art. 106 podem ser allegadas por
qualquer interessado ou pelo ministério publico, quando lhe couber
intervir.

Devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do acto ou
de seus effeitos, e as encontrar manifestas, não lhe sendo permíttido
suppril-as, ainda que lh'o requeiram as partes .

.Ar1. 109; Póde ser annullado o acto jurídico :
1.o Quando o agente Iôr incapaz relativamente;
2.o Quando o acto entrar no circulo das restricções impostas á

capacidade da mulher casada;
3.o Quando a volição nelle declarada se achar viciada por erro,

dolo, coacção, simulação ou fraude, nos termos do capitulo I deste
titulo.

Art. 160. Salvo direito de terceiro, o acto annullavel póde ser
ratificado pelas partes, e a ratificação retrotrahe os seus effeitos, ex
purgando o acto de todo o vicio, desde a data em que foi celebrado.

Art. 161. O acto de ratificação da. obrigação annullavel deve
conter a substancia da mesma obrigação, o reconhecimento do
elemento que a viciou e a declaração da vontade de ratíflcal-a ,

Art. 162. E' escusada a ratificação expressa, quando a obri
gação já tem sido cumprida, em sua maxima parte, pelo devedor que
conhecia o vicio determinante da annullabilidade, desde a data em que·
ella se tornou exigível. .

Art. 163. A ratificação expressa, assim como a execução vo
luntaria da obrigação .annullavel, nos termos dos artigos antecedentes,.
importa renuncia de todas as acções ou excepções que o devedor podia
intentar ou oppór.

Art. 164. As nullidades do a1'1. 109 não teem effeito antes de
julgadas por sentença, nem podem ser pronunciadas de officio. Sómente
pelos interessados podem ser allegadas, e somente aproveitam aos que
as allegam, salvo o caso de solidariedadeou individualidade da obri-
gação. . /

Art. 160. A nullidade do instrumento não induz a do acto,
sempre que este puder provar-se por outro meio.

A1'1. 166. A nullidade parcial de um acto ou disposição não
prejudicará a parte valida, quando esta fór separavel. A nullidade
da obrigação principal implicará a das obrigações accessorias, mas a.
nullídade destas não induz a da obrigação principal.
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Art. 167. As obrigações contrahidas por menores entre 14 e
2l annos podem ser annulIadas quando resultam:

1.0 De acto praticado por elIessem autorização de seus legitimas
representantes;

2.° De acto praticado sem assistencia do curador que devia in
tervir nelle,

Art. 168. A idade não póde ser invocada pelo menor, para
eximir-se de uma obrigação, si a occultou sendo inquirido pela outra
parte, e si espontaneamente se declarou maior na occasião de
obrigar-se. . .

Art. 169. a menor é equiparado ao maior em relação ás
obrigações resultantes dos actos illicitos pelos quaes deve re
sponder.

Art. 170. Ninguem póde reclamar o que, em virtude de uma
obrigação annullada, tiver pago a um incapaz, si não provar que em
favor deste reverteu o pagamento.

Art. 171. Annullado o acto, as partes devem ser restituidas ao
estado em que se achavam antes de pratical-o, Não sendo possivel a
restituição, serão indemnizadas de modo equivalente.

TITULO TI

Do exercicio dos direitos

Art. 172. Não constituem actos illicitos os praticados em legi
tima defesa de um ataque presente e injusto movido contra o agente
ou contra terceiro.

Art. 173. Tambem não constitue acto illicito a deterioração ou
destruição de uma cousa alheia para afastar do agente ou de outrem

.,. um perigo imminente proveniente delIa.
Este procedimento será legitimo sómente si as circumstancias o

tornarem absolutamente necessario, e si não.exceder os limites do in
dispensavel para produzir o afastamento do perigo.

Art. 174. Todo direito ci-vilmente reconhecido é provido de uma
acção que lhe garante o exercicio.

Art. 175. Para propôr uma acção em juizo, assim como para
contestal-a, é necessário ter nelIa interesse legitimo,seja economico ou
de ordem moral.

a interesse moral somente autoriza a proposição da acção quando
se refere directarnente ao autor ou á sua familia.
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TITULO III

Da extincção dos direitos

CAPITULO I

DO PERECIMENTO DA. COUSA

Art. 176. O perecimento da cousa, que faz o objecto de um di
reito, importa a extincção deste.

Art. -177. Considera-se perecida a cousa:
1. o Quando perde as suas qualidades essenciaes ou o seu valor 4-

economico ;
2. o Quando se confunde com outra, de modo que as duas se não

possam distiriguir;
3. o Quando fica em logar de onde não póde ser retirada ou que

só poderá sel-o mediante uma despeza presumidamente igual ao seu
valor.

Art. 178. Si o perecimento da cousa resulta da acção de outrem"
contraria á vontade do dono, constitue um acto illicito do qual se ori
gina a obrigação de indemnizar os prejuízos causados, salvo si se ve
rificar a hypothese do art. 173.

Ar1. -179. A mesma obrigação de indemnizar contrae aquelle
que, sendo incumbido de conservar. a cousa, à deixa perecer por
negligencia. Fica-lhe salvo o direito 'regressivo contra terceiro cul
pado.

CAPITULO 11

DÁ PRESCRIPÇÃO

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Ar1. 180. Para a renuncia valida da prescripção exigem-se os
requisitos seguintes:

1. o Que ella se dê depois de consummada a prescripção ;
2. o Que não seja feita em prejuizo de terceiros;
3. o Que o renunciante esteja no goso da livre administração de

seus bens.
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Art. ,181. A renuncia da prescripção póde ser expressa ou ta
cita. Esta presume-se, dada a realização de qualquer facto do inte
ressado, incompatível com a vontade de prevalecer-se da prescri
pção.

Art. 182. Os credores ou terceiros, legalmente interessados em
fazer valer a prescripção, podem allegal-a apezar da renuncia do de
vedor em favor de quem ella estiver consummada.

Art. 183. Salvo o caso de renuncia opportuna e valida, a pre
scrípção póde ser allegada pela parte a quem ella aproveita, quer na
primeira, quer na segunda instancia.

Art. 184. As pessoas juridicas de qualquer categoria estão, re
lativamente a seus bens, sujeitas aos effeitos da prescripção como
qualquer pessoa natural, e podem, do mesmo modo, allegal-a quando
lhes aproveitar.

Em relação aos bens publicos de uso commum observa-se o dis
posto no art. 8i.

Art. 185. Fica sempre salvo ás pessoas legalmente privadas da
administração dos seus bens o direito regressivo contra o seu repre
sentante legal, a cuja negligencia fôr imputavel a prescrípção de
algum delles.

Art. 186. A prescripção já iniciada contra uma pe.ssoa continúa
a correr contra o seu herdeiro.

Art. 187. O juiz não póde supprir, de offício, a allegação da
prescripção; mas, encontrando-a provada nos autos, deverá nomear
um curador á parte legalmente privada da administração de seus
bens, para fallar no feito, antes da sentença definitiva.

Art. 188. Com o direito principal prescreve o direito ás pre
stações accessorias que delle dependem.

Art. 189. As prescrípçoes já consummadas na data do começo
da execução deste Codigo, e as que, na conformidade da legislação
anterior, deverem consummar-se dentro de um anno contado dessa
data, continuam a ser regidas pela mesma legislação.

Art. 190. As prescripções já iniciadas, que deverem ser consi
deradas consummadas na data referida, em consequencia de reducção
de prazo, estahelecida neste Codigo, só poderão ser allegadas um anno
depois.

SECÇÃO II

DOS CASOS QUE SUSPENDEM OU IlIIPEDEM A PRESCRIPÇXO

Art. 191. Nenhuma prescripção póde correr:
1. o Entre conjuges ;
2. o Entre os ascendentes e os descendentes sujeitos ao seu

poder;
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3. o Entre as pessoas legalmente sujeitas á tutela ou curadoria e
os seus tutores ou curadores.

Art. 192. Em regra tambem não corre a prescripção:
1 . o Contra os incapazes do art. 40

;

2. o Contra os ausentes do Brasila serviço federal, durante este·
3. o Contra os militares em serviço de guerra, emquanto, po~

'causa delIa, se acharem ausentes;
4. o Contra os direitos suspensos por uma condição, emquanto

esta se não' verificar;
5. o Contra a acção resultante da evicção, emquanto esta se não

verificar;
_ 6. o Contra outro qualquer direito, cujo exercício esteja suspenso

por algum prazo, emquanto este não expirar. .
Art. 193. A suspensão da prescripção em favor de um dos cre- A!f

dores solidarios só aproveita aos outros, si o objecto da obrigação fór
indivisível,

SECÇÃO III

DAS CAUSAS QUE INTERROMPEM A PRESCRIPÇÃO

Art. 194. A prescrípção interrompe-se:
1. o Pela citação feita ao devedor, ainda que ordenada por juiz

incompetente ;
2. o Pelo protesto, nas condições do numero anterior;
3. o Pela apresentação do titulo de credito em juizo de inventario

ou em concurso de credores;
4. o Por qualquer acto judicial que constitua em móra o devedor;
5. o Por qualquer acto inequivoco, ainda que extrajudicial, que

importe reconhecimento do direito por parte do obrigado.
Art. 195. Em cada um dos casos do artigo antecedente a in.

terrupçã0
d

pode ser promovida não só PIelo
l

proprio titular do direito .,
em via e prescrever, ou por quem ega mente o represente, como
por qualquer terceiro que tenha legitimo interesse contra a pre-
scripção ,

Art. 196. Não importa, porém, interrupção da prescrípção a
citação nulIa por vicio de fórma ou annullada quer por circumducção,
quer por perempção da instancia ou da acção,

Art. 197. A interrupção da prescripção feita por um dos cre
dores solidarios aproveita aos outros. Quando provém do devedor
solidario, ou em relação a elIe é feita, prejudica aos seus consortes.

Art. 198. Mas a prescripção interrompida em relação a um dos
herdeiros de um devedor solidario, não obriga os outros herdeiros ou
devedores, ainda que a divida seja hypothecaria.
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Para interromper-se no todo a prescripção, a respeito dos com
devedores solidarios é preciso que o acto de interrupção seja notifi
cada a todos os herdeiros do devedor solidario, ou ao cabeça do casal,
ou ao inventariante, ou que o reconhecimento da divida seja feito
por todos os herdeiros.

Art. 199. No caso da primeira parte do artigo antecedente, a
massa hereditária fica sujeita ao pagamento da quota não prescripta
do herdeiro que se confessa devedor ou a quem foi notificado o acto
de interrupção da prescripção .

Art. 200. A interrupção da prescrípção em relação ao devedor
principal aproveita ao fiador, mas a prescripção interrompida em
relação a este não aproveita ao devedor principal.

SECÇÃO IV

PRAZOS DA PRESCRlPÇÃO

Art. 201. As acções que protegem os direitos patrimoniaes ex
tinguem-se por prescripção .

O prazo ordinario da prescrípção das acções é de 30 annos, con
tados do dia em que poderiam ter sido propostas.

Art. 202. Prescreve em tres mezes a acção dos hoteleiros, esta
lajadeiros ou fornecedores de viveres para serem consumidos no pro
prio estabelecimento, pelo preço da hospedagem ou dos alimentos for
necidos.

Art. 203. Prescreve em seis mezes a acção :
1.° Dos professores, mestres ou repetidores de sciencia, litera

tura ou arte, pelas lições que derem, pagaveis por períodos não exce-
dentes a um mez; ,

2.° Dos donos de pensão permanente ou casas de educação ou de
instrucção, pelo preço da pensão ou instrucção dos seus pensionistas,
alumnos ou aprendizes;

3.° Dos serviçaes, operarias e jornaleiros pelo pagamento de seus
salarios;

4.° Dos officiaesde justiça e porteiros de audiencia ou escrivães,
pelos salarios dos actos que praticarem;

5.° Dos medicos ou cirurgiões ou pharmaceuticos por suas visitas,
operações e medicamentos fornecidos mediante prescripção de faculta
tivos;

6.° Dos advogados, solicitadores, curadores, peritos e procura
dores judiciaes, para o pagamento de seus honorarios, contando-se o
prazo da decisão do processo, do accôrdo das partes ou da revogação
do mandato; .
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7.° Dos commercíantes pelos generos vendidos a retalho, sem
titulo escripto fornecido p~lo ~omprador ;

8.° Dos corretores, leiloeiros ou agentes de commercio para ha
'verem as suas commissões ou salarios, contado o prazo da data do
acto pelo qual são devidos.

Art. 204. Os prazos dos numeras 1° e 2° do artigo antecedente
contam-se do termo ~e. cada 'p~riodo vencido, considerando-se cada pre
stação como uma divida distincta , o do numero 2° da data em que
term}nou o serviço? e si este durar r:;ais de um anno sem ser pago,
consíderar-se-ha ajustado por prestaçoes annuaes, e cada uma delIas
como uma divida; o do numero 4° conta-se da data do acto pelo qual
for devido o salario, e o do numero 7° da data da entrega dos ge
neros.

Art. 205. Prescrevem em dois annos as acções : JIf
1.0 Dos credores de divida inferior a 100S, exceptuadas as con

templadas nos arts. 202 e 203 ;
2.° Dos professores, mestres e repetidores de sciencia, literatura

ou arte, cujos honorarios sejam estipulados em prestações correspon
dentes a periodos maiores de um mez ;

3.° Dos notarias, para o pagamento de suas despezas adeantadas
e salarios, contado o prazo da data do respectivo acto;

4.° Dos engenheiros, architectos, agrimensores e estereometras
por seus honorarios, contado o prazo da terminação de seus tra
balhos.

Ar't. 206. Prescrevem em quatro annos as acções de ann ullação
ou rescisão de contracto, sempre que, por disposição especial, não
tenham menor prazo.

Esta prescripção começa no caso de violencia do dia em que ella
cessar; no caso de erro ou dolo, do dia em que um ou outro poude
ser descoberto pela parte enganada. Em relação aos actos dos inca
pazes ou interdictos, do dia em que cessar a respectiva causa; e em
relação aos actos da mulher casada, do dia da dissolução do casa-
m~. •

Art. 207. Prescreve em cinco annos a acção para haver :
1.° As prestações de pensões alimenticias ;
2.° As prestações de rendas perpetuas ou vitalicias ;
3.° Osjuros ou quaesquer outras prestações pagaveis annual

mente ou em periodos mais curtos, ainda que o respectivo credito seja
real;

4.° Os aluguéis de predío rustico ou urbano;
5.° A acção civil fundada na offensaao direito autoral.

Art. 208. São regulados pela parte especial outros casos de
prescripção de curto prazo. s,

•
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PARTJfE ESPECIAlL

LIVRO PB,IMEIB,O

Direito da Iamllla

TITULO I

Do casaJlll.ento

CAPITULO I

DAS PROMESSAS DE CASAMENTO

Art. 209. As promessas de casamento futuro não produzem obri
gação legal de contrahil-o, sendo nullas as penas convencionaes estabe
lecidas para o caso de rompimento do compromisso esponsalicio,

Art. 210. Todavia, si o compromisso de casamento constar da
publicação de proclamas, regularmente feita, o promettente arrepen
dido sem culpa do outro deve indemnizar este ultimo das despezas
feitas em attenção ao casamento ajustado.

CAPITULO II

FORMALIDADES PRELIMINARES DO CASAMENTO

Art. 211. As pessoas que pretenderem casar-se deverão habi
litar-se perante o offícíal do registro civil, exhibíndo, em forma que
lhes dê fé publica, os documentos seguintes :

1.° Certidão de idade ou prova equivalente;
2.° Declaração de seu estado e de sua residencia ;
3.° Declaração do estado e da residencia de seus paes, si forem

conhecidos ;
4.° Autorização das pessoas sob cuja dependencia estiverem, nos

casos em que o direito a faz necessaria, ou o supprimento della pelo
juiz ;

5.° Declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou es
tranhos, que attestem conhecel-as e affirmem que ellas não se acham
impedidas de contrahir casamento legitimo;
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6.° Certidão de obito. do' conjuge fallecido ou da annulIação do
casamento anterior, si o casamento projectado tiver sido precedido de
outro.

Art. 2l2. A' vista desses documentos, exhibidos pelos nubentes
ou seus representantes, o official redigirá o edital dos proclamas.

Art.213. Si, decorridos quinze dias depois da publicação dos
editaes, não apparecer quem opponha impedimentos e o oflicial do
registro civil não tiver conhecimento de algum que lhe incumba de
clarar, dará certidão ás partes de que se acham habilitadas para
casar-se dentro dos doismezes seguintes.'

Art. 214. Si os contrahentes residirem em circumscripções juris
diccionaes diversas, em ambas ellas se fará publicação dos editaes,

Art. 215. Si algum dos contrahentes houver residido a maior
parte dos dois ultimas annos em outro municipio, deverá provar que ..ia

sahiu delle sem impedimento para casar-se, ou que desappareceu o 1'{

que existia.
Art. 216. Os editaes de proclamas serão registrados pelo offi

cial que os'tiver publicado, e serão dadas certidões delles a quem as
pedir.

Art. 217. Nos casos de grande urgencia, o juiz, á vista dos do
cumentos exigidospelo art. 211, poderá autorizar o offícial a dar a cer
tidão de que trata o art. 213, independentemente da publicação dos
proclamas.

CAPITULO III

DOS IMPEDIMENTOS AO CASAMENTO

Art. 218. Não podem contrahir casamento:
1.0'Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco legi

timo, natural ou civil ;
2.° Os affins em linha recta, seja o vinculo natural ou legitimo;
3.° Oadoptante com o conjuge do adaptado, e o .adoptado com o ;ti

conjuge do adoptante;
4.° Os irmãos, legitimos ou illegitimos, hi-lateraes ou unilateraes ;
5.° Oadoptado com o filho que tenha sobrevindo a seu pae ou

mãe adoptiva ;
6.° As pessoas que estiverem ligadas por outro casamento;
7.° O conjuge adultero com o seu co-réo condemnado como tal;
8.° O conjuge sobrevivente com aquelIe que foi condemnado

como autor ou cumplice de homicídio voluntário ou tentativa de homí
cidío sobre a pessoa do conjuge pre-morto ;

9.° As pessoas que, por qualquer motivo, se acharem coactas,
incluindo-se entre estas a raptada, emquanto não se achar, em lagar
seguro e fóra do poder do raptor;
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10. As pessoas que estiverem sob o patrio poder ou sob a tutela,
emquanto não obtiverem o consentimento de seus paes ou tutores;

11. As mulheres menores de quinze annos e os homens menores
de dezoito j

12. O viuvo ou a viuva que tiver filho do conjuge fallecido, em
quanto não fizer o inventario e a partilha dos bens do casal extincto;

13. A mulher viuva ou separada do marido por nullidade ou
annullação do casamento, até dez mezes depois da viuvez ou da sepa
ração judicial dos corpos, salvo si, antes de terminado o referido
prazo, der á luz algum filho;

14. O tutor e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados
ou sobrinhos com a pessoa tutelada, emquanto não cessar a tutela, e

f não estiverem saldadas as respectivas contas, salvo permissão deixada,
em testamento ou outro escripto authentico, pelo pae ou pela mãe do
tutelado.

Art. 219. 03 menores de 21 annos carecem, para casar-se, do
consentimento de ambos os paes, si estes forem legítimos, ou, ao
menos, do do pae, quando houver dívergencia entre elles. Si, porém,
os progenitores do menor não forem casados, bastará o consentimento
do pae que o tiver reconhecido como filho, e na falta desse reconhe
mento bastará outorga materna.
. Art; 220. Os paes e tutores poderão, antes de consentir no

casamento, exigir, do noivo da filha ou tutelada, attestado medico,
provando a ausencía de qualquer lesão que ponha em perigo próximo
a sua vida, e de qualquer molestia incuravel ou grave e transmissível
por contagio ou herança.

Igual direito lhes compete a respeito da noiva do filho ou tutelado.
Art. 221. As mesmas pessoas poderão tambem exigir, do noivo

da filha, pupila ou curatelada, folha corrida no seu domicilio actual
e naquelle em que tiver passado a maior parte dos dois ultimos annos,
si o deixou depois de pubere ,

Art. 222. Até o momento da celebração do casamento podem os
paes e os tutores retirar o assentimento que hajam anteriormente dado ..

Art. 223. O consentimento recusado pelos tutores poderá ser
supprido pelo juiz, havendo motivo plausivel ,

CAPITULO IV

. DA. OPPOSIÇXO DOS IMPEDmENTos

Art. 224. Os impedimentos do art. 216, ns. 1 a 11, podem SOl'
oppostos:

Pelo official do registro civil j
Por quem presidir á celebração do ca,samento ;
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Por qualquer pess?a maior que apresente sua declaração por
escripto, com a sua assígnatura, e acompanhada das provas do facto
que allegar. Si as provas não puderem ser apresentadas na occasião,
indicará o declarante, precisamente, o logar onde existem, ou ao
menos, duas testemunhas residentes no municipio, que attestem a
exístencia do impedimento.

Art. 225. Os outros impedimentos só poderão ser oppostos :
1 .o Pelos parentes em linha recta de um dos nubentes, sejam

consanguineos ou afins;
2. o Pelos collateraes até segundo gráo, sejam consanguineos

ou affíns ,

CAPITULO Y

DA cELEBRAçlo DO CASA2IrENTO

Art.226. A celebracão do casamento far-se-ha na casa das au
diencias ou em outra casa' publica ou particular, si um dos nubentes
não puder sahir da sua, ou si não parecer ao juiz inconveniente a
designação do logar preferido pelas partes, sempre em dia util,
abertas as portas, e na presença, pelo menos, de duas testemunhas,
que podem ser parentes dos contrahentes ,

Art. 227. As testemunhas serão tres si um dos contrahentes
não souber escrever, e quatro si ambos não souberem.

Art. 228. Ao começar o acto da celebração do casamento, o juiz
lerá, em voz clara, os arts. 216, 269 e 273 deste codigo, perguntará
a cada um dos contrahentes, começando pela mulher, si não se acha
comprehendido nas prohibições do primeiro dos artigos citados, e si
quer casar-se um com o outro por sua livre vontade. Depois de
terem os nubentes respondido affirmativamente cada um de per si,
o juiz, na qualidade de presidente do acto, declarará, em nome da lei,

. que, desde esse momento, os reconhece como legitimamente casados. __
Art. 229. Em seguida o official escreverá no livro do registro

o termo do acto, no qual, além dos dizeres necessarios para a clescri-
pção de quanto houver occorrido, se mencionarão:

1 . o O regimen do casamento;
2. o O nome da testemunha que o assignar a rogo do contrahente

que não souber ou não puder fazel-o ,
Art. 230. Si a mulher tiver filhos naturaes anteriores ao ca

samento e havidos de terceiro, o termo fará menção especial desse
facto. Si os filhos forem uns de terceiro, outros do contrahente,
o termo deverá declarar nomeadamente os segundos, sob pena de
presumir-se que todos são do contrahente ,
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Art. 231. Deverá tambem declarar o termo que o consentimento
de algum dos contrahentes foi manifestado por escrípto ou por
intermedio de procurador, quando tiver occorrido qualquer desses
factos.

Art. 232. Si, no acto do casamento, algum dos nubentes não
quizer affirmar a sua vontade livre de unir-se ao outro como seu
legitimo esposo, o presidente do acto suspendel-o-ha immediatamente
e não poderá recomeçal-o antes de passadas vinte e quatro horas.

Art. 233. Sendo esse nubente mulher e menor, não será admit
tida a casar-se com o outro, sem provar que está depositada em
lagar seguro e fóra da companhia da pessoa sob cujo poder se achava
na data em que não quiz affirmar a sua vontade de casar-se.

Art. 234. Estando impedido de sahir um dos contrahentos, e
sendo urgente o casamento, o juiz deverá ir celebral-o na residencia
do impedido; mas, sendo á noite, exigirá a presença de quatro tes

. temunhas.
Art. 235. No referido caso, a falta ou impedimento do juiz que

deve presidir ao acto poderá ser supprida por qualquer dos seus
substitutos legaes, e o official poderá ser substituido por outro interino,
nomeado pelo presidente. O termo avulso, então lavrado, será tran
scrípto no livro competente, no prazo mais breve possível e archivado
na cartório do registro.

Ar1. 236. Quando um dos nubentes se achar em perigo immi
nente de vida e não for possivel obter, com a urgencia necessaria, a
presença do juiz nem de algum de seus substitutos, poderá o casa
mento ser celebrado pelos proprios contrahentes, na presença de seis
testemunhas, maiores de 18 annos, que saibam ler e escrever, e sejam
convocadas especialmente para o acto ,
\ Ar1. 237. Para que o casamento possa ser celebrado pela fórma
estabelecida no artigo antecedente, é necessario que os contrahentes
tenham algum filho commum, ou vivam em concubinato, ou que a
mulher tenha sido deflorada, ou raptada pelo homem que a pretende
desposar.

Ar1. 238. As testemunhas que assistirem ao acto deverão, nas
quarenta e oito horas seguintes, apresentar-se á autoridade judiciaria
mais proxima, para pedir-lhe que faça tomar por termo as suas decla
rações, affirmando que se deram as círcumstancias e as condições es
tabelecidas nos arts. 236 e 237, e que ambos os contrahentes declara
ram receber-se um ao outro como legitimas esposos.

Ar1. 239. O juiz, verificando, depois do necessário exame, que
os contrahentes estavam aptos para casar-se um com, o outro,
assim decidirá, si fór competente, ou remetterá o processo a quem
o fór ,

Ar1. 240. Passando em julgado a decisão do juiz, será registrada
TIO livro competente, e esse registro fará retrotrahir os effeitos do ca
samento á data da sua celebração.
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CAPITULO VI

DAS PROVAS DO CASAMENTO

Art. 2H. O casamento celebrado no Brasil deve ser provado pela
certidão de seu registro, feito na conformidade da lei vigente, ao tempo
de sua celebração. Mas, justificada a falta do registro, é admissivel
outro qualquer meio de prova.

Art. 242. O casamento de pessoas fallecidas na posse do estado
de casadas não póde ser contestado em prejuízo de seus filhos cornmuns.
sínão provando-se, por certidão de registro civil, que alguma. dellas
era casada com outra pessoa quando contrahiu o enlace matrimonial
contestado.

Art. 243. O casamento celebrado em paiz estrangeiro poderá ser'
provado por qualquer dos meios nelle admittidos. Si, porém, o tiver
sido perante agente consular ou diplomatico do Brasil, deverá ser pro
vado por certidão, quer do registro do consulado ou legação, quer do
lagar do Brasil onde tiver sido inscripto o acto do casamento, de ac
córdo com a cópia authentica remettida pela autoridade consular ou
diplomatica.

Art. 244. Quando a prova da celebração legal de um casamento
resultar de um processo judicial, a ínscripção do julgado no livro do
registro civil produzirá, quer a respeito dos conjuges, quer a respeito
dos filhos, todos os effeitos civis, desde a data do mesmo casamento.

Art. 245. Na collisão de equívalencia de provas contradictorias
sobre a -existencia de um casamento, a duvida será resolvida em
favor do mesmo, si os conjuges em questão viverem ou tiverem vivido
na posse do estado de casados. c .

CAPITULO VII

DAS NULLIDADES DO CASAMENTO

Art. 246. E' nullo e não produz effeito, quer em relação aos
conjuges, quer em relação aos filhos, o casamento celebrado com in
fracção de qualquer dos ns. 1 a 8 do art. 218.

Art. 247. E' também nullo o casamento:.
1.0 Quando o contrahente, por seu estado de inconsciencia ou de

perturbação da razão, se acha impossibilitado de consen~ir, n? mo
mento da celebração; ou não póde consentir de modo mequrvoco ;

~ 2.0 Quando não tiver sido contrahido, publicamente, perante a.
autoridade competente.
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A declaração da nullidade do casamento por incompetencia do
presidente do acto não terá logar si já tiverem decorrido dois annos
depois de sua celebração. '

Art. 248. A declaração das nullidades de que se occupam os
dois artigos anteriores póde ser pedida por qualquer pessoa, que
tenha interesse nella, e de offício pelo representante do Ministerio Pu
blico. Este, porém, não poderá promovel-a depois da morte de um
dos conjuges.

Art. 249. E' annullavel o casamento contrahido com infraccão
de qualquer dos ns , 9 a 14 do art. 218. .

Art. 250. A annullação do casamento por coacção de um dos
conjuges s6 poderá ser pedida pelo coacto, dentro dos seis mezes se
guintes á data em que tiver cessado o seu estado de coacção ,

Art. 251. O casamento contrahido com infraccão do n. lOdo
art. 218, só póde ser annullado a pedido das pessoas que tinham o
direito de consentir e não assistiram ao acto. Si, porém, essas pessoas
deixarem decorrer tres mezes depois de terem conhecimento do casa
mento, perderão o direito de pedir a sua annullação .

Art. 252. A annullação do casamento da menor de quinze annos
ou do menor de dezoito s6 póde ser pedida:

Pelo proprio conjuge menor até seis mezes depois de ter attingido
a idade nubil ;

Por seus repesentantes legaes;
Pelos parentes mencionados no art. 225,

Art. 253. Si a annullação do casamento fôr pedida por terceiro,
fica salvo aos conjuges o direito de ratificaI-o quando attingirem a
idade nubil, e sua ratificação terá effeíto retroactivo,

Art. 254. A idade legal para o casamento deixará de ser fun
damento para sua annullação, si da união tiver resultado a gravidez
da mulher.

Art. 255. A annullação do casamento não obsta á legitimidade
do filho concebido na constancia delle ou anteriormente havido pelos
ex-conjuges ,

Art. 256. Tambem será annullavel o casamento, quando um dos
conjuges tiver consentido nelle por erro essencial sobre a pessoa do
outro.

Art. 257. Considera-se erro essencial sobre a pessoa, neste
caso:

1.° A ignorancia de seu estado civil ou religioso;
2.° A ignorancia de ter sido ella, antes do casamento, condemnada

por crime inafíançavel;
3.° O desconhecimento de algum defeito physico irremediavel ou

anterior ao casamento, tal como a impotencia e qualquer molestia
grave e transmissível por contagio ou herança.

c. c. - Valo I 9
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Art. 258. A annullação do casamento nos casos do artigo ante
cedente s6mente póde ser pedida pelo conjuge induzido em erro den-
tro dos dois annos seguintes á celebração. '

Art 259. Considera-setambem erro essencial sobre a pessoa do
conjuge o desvirginamento da mulher que se casa em primeiras
nupcias, si °marido não tinha conhecimento desse facto.

Art. 260. Na hypothese do artigo anterior, o marido só tem di
reito de pedir a annullação do casamento até dez dias depois de sua
celebração,

Art. 261. Até o dia da sentença que pronunciar a nullidade ou
annullação do casamento, produzirá este os effeitos de valido, tanto
em relação aos conjuges, quanto em relação aos filhos, si tiver sido
contrahido de boa fé.

Paragrapho unico, Havendo boa fé da parte dos conjuges, em favor
de11es exclusivamente e dos filhos produzirá o casamento effeitos civis.

Art. 262. No caso do art. 261, paragrapho unico, o conjuge de
boa fé tem direito:

1.° De exercer os direitos inherentes ao patrio poder com exclusão
do culpado, respeitado, entretanto, o direito reconhecido ás mães pelo
art. 385 ;

2.° De exigir a execução das convenções ante-nupciaes e, na au
sencia destas, ou quando estas lhe forem prejudiciaes, a do regimen
legal. Si, porém, a communhão legal lhe for desvantajosa, poderá pedir
a separação dos bens que possuia antes de casar-se e a metade dos
adquiridos;

3.° De exigir do culpado, quando houver necessidade, o cumpri
mento da obrigação alimentar.

Art. 263. O conjuge culpado perderá todas as vantagens havidas
do outro ou por attenção a elle ,

CAPITULO VIII

DISPOSIÇÕES PENAES

Art.264. O pae ou a mãe que se casar infringindo a disposição
do art. 218 n. 12 perderá, em proveito dos filhos a quem devia dar
partilha, duas terças partes dos bens, que lhe deveriam caber no in
ventario do casal anterior, e o direito de usufructo sobre os bens dos
mesmos filhos.

Art. 265. A mulher que se casar com infracção do n. 13 do
mesmo artigo não poderá mais testar em favor do marido, nem fazer
valer o testamento anterior em que este seja contemplado, nem com
municar com e11e os seus bens, quer presentes, quer futuros.
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Art. 266. Si o casamento tiver sido contrahído com ínfracção do
1?-. :1.4 do mesmo artigo, o .regimen matrimonial dos bens será o da se
paração, e nenhum dos conjuges poderá receber do outro cousa al
guma por doação ou testamento.

Paragrapho unico. Considera-se culpado o tutor que não puder
apresentar, em seu favor, a escusa da clausula final do n.14 do art.218.

TITULOU

Dos e:tl"eitos juridicos do casaDl.ento

CAPITULO I

DÍSPOSIÇÕES GERAES

Art. 267. A legitimidade da familia constituida pelo casamento
extende-se aos filhos communs, que os conjugas tenham procriado
antes de legalmente unidos. .

Art. 268. O rcgimen dos bens entre conjuges começa a vigorar
desde a data do casamento .

. Art. 269. O casamento impõe, a; cada um dos conjuges, a
obrigação de cohahitação, mutua fidelidade e assistencia em todas as
círcumstancías da vida.

Art. 270. A ambos os conjuges corre o dever de sustentar,
defender, guardar e educar os filhos communs, durante a meno
ridade.

Art. 271. Os menores ficam, de direito, emancipados pelo ca
samento, realizado na idade legal.

CAPITULO 11

DillEITOS E DEVERES ESPECIAES DO MARIDO

Art. 272. O marido é o chefe da sociedade conjugal. Com
pete-lhe :

:I.0, a representação legal da família ;
2°, a administração dos bens communs e dos proprios da mulher

que, em virtude do regimen matrimonial adoptado ou de pacto ante
nupcial, devem ser administrados por elle;

3°, o direito de fixar e mudar o domicilio da família ;
4°, o direito de autorizar a profissão da mulher e a sua 1'e

sidencía fóra do lar conjugal, quando fôr necessaría ,
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Art. 273. Incumbe ao marido:

10
, dar á mulher protecçao , defesa e um tratamento em con

gruencia com a sua propria situação ;
20

, prover, precipuamente, a sustentação da família.

Art.274. A obrigação de sustentar a mulher cessa, para o ma
rido, quando ella se ausenta, sem. justo motivo, do lar conjugal; e
recusa voltar. Neste caso, o juiz póde, segundo as circumstancias,
ordenar, em proveito do marido e dos filhos, o sequestro de uma parte
dos rendimentos proprios da mulher.

Art. 275. O marido não póde, sem consentimento da mulher:

10
, alienar, hypothecar ou gravar, de onus real, os bens ím

moveis communs, nem dispôr, de qualquer modo, dos direitos reaes
que o casal tiver sobre bens dessa especie ;

20
, litigar, activa ou passivamente, sobre os referidos bens e

direitos;
30 , prestar fiança;
40

, fazer doação com os bens e rendimentos communs, salvo si
fôr remuneratoria ou de valor exíguo,

Art. 276. A outorga uxoriana póde ser supprida pelo juiz,
si a mulher a tiver recusado sem justa causa, ou estiver impossibilitada
de dal-a.

Art. 277. O supprimento judicial da outorga da mulher valida
o acto do marido, mas não obriga os bens proprios della, nem a sua
meacão dos communs ,

'Art. 278. A annullação dos actos do marido praticados sem a
outorga uxoriana ou sem o supprimento della pelo juiz, só poderá
ser pedida pela mulher OÚ por seus herdeiros até quatro annos depois
da dissolução do casamento.

CAPITULO III

DOS DIREITOS E DEVERES ESPECIAES DA MULHER

Art. 279. Pelo casamento torna-se a mulher companheira e
sócia do seu marido, cuja posição social compartilha e de cujo nome
tem o direito de usar.

Art. 280. E' dever da mulher auxiliar o marido na sustentação
da familia.

Art. 281. Si o regimen matrimonial dos bens não fõr a com
munhão universal, a mulher será obrigada a indemnizar as despezas
que o marido tiver feito com a defesa de seus bens proprios e de seus
direitos particulares,

•

..
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Art. 282. A mulher não pôde praticar, sem autorização do
marido, os mesmos actos que este não pôde praticar sem consentimento
della.

Art. '283. Tambem não pôde elIa, sem autorização marital:
1. o Alienar ou gravar, de onus reaes, seus bens immoveis

proprios, salvo si o regimen matrimonial fôr o da separação;
2. o Alienar seus direitos reaes sobre immoveis de outrem, man-

tida a clausula restrictiva do numero anterior;
3 . o Acceitar ou repudiar herança ou legado;
4. o Acceitar tutela ou curatela;
5 . o Dar queixa crime;
6. o Litigar em juizo civel ou commercial, a não ser nos casos in

dicados nos arts. 289 e 292;
7. o Exercer qualquer profissão;
8 . o Contrahir obrigação que possa importar alienação dos bens

do casal.
Art. 284. A autorização do marido pôde ser geral ou especial,

mas deve constar de um acto publico ou particular, previamente
authenticado.

Art. 285. Essa autorização é revogavel, em todo tempo, re
speitados os direitos de terceiros e os effeitos necessarios dos actos já
iniciados.

Art. 286. A autorização marital pôde ser supprida judicial
mente:

1. 0 Nos casos do art. 282 e dos ns , 10 a 60 do art. 283, quando
houver utilidade evidente ou necessidade justificada;

2°. No caso dos §§ 70 e 80 do art. 283, si á marido não for
necer á mulher e aos filhos os meios indispensaveis á sua decente
subsistencia.

Art. 287. Osupprimento da autorização marital para a mulher
exercer alguma profissão lucrativa importa para elIa a faculdade de
dispôr, como de bem próprio, do producto de seu trabalho.

Art. 288. Presume-se a mulher autorizada pelo marido:
1. o Para a compra a retalho, mesmo a credito, das cousas ne

cessarias á economia domestica, cuja direcção lhe cabe;
2. o Para obter, pur emprestimo, as quantias que a acquisição

dessas cousas tornar necessarias ;
3. o Para contrahir as obrigações concernentes á industria ou

profissão que exercer com autorização do marido ou do juiz.
Art. 289. Independentemente de autorização, pode a mulher

casada:
1 . o Exercer os direitos que lhe competirem sobre as pessoas e

os bens dos filhos havidos de outro leito;



2. ° Desobrigar ou reivindicar os immoveis do casal que o marido
tenha gravado ou alienado sem outorga sua ou do juiz;

3. ° Annullar as fiançase doações feitas pelo marido cominfracção
do disposto nos ns. 3 e 4 do art. 275 ;

4. ° Reivindicar ou cobrar para si tudo quanto o marido tenha,
de qualquer modo, transferido á mulher com quem haja tido trato
carnal;

1)•° Dispór dos bens adquiridos na conformidade do numero ante
rior, e de quaesquer outros que possua livres da administração do
marido;

6. ° Promover todas as garantias e acções que lhe couberem
contra o marido em razão de seu dote ou de outros bens seus sujeitos
á administração delle ;

7. ° Propôr acção competente para ser o 'leu casamento decla-
rado nuUo ou annullado ; •

8 .° Propór acção de divorcio ;
9. ° Pedir alimentos, quando tiver direito de fazel-o ;
10. Fazer testamento ou qualquer outra disposição de ultima

vontade.
Art. 290. As acções fundadas nos ns. 2°, 3°, 4° e 6° competem

á mulher na constancia do casamento e nos quatro annos subsequentes
á sua dissolução. Nos quatro annos subsequentes á dissolução do ca
samento as sobreditas acções podem ser intentadas pelos herdeiros da
mulher, si ella tiver morrido sem o fazer.

Art. 291. Excepto no caso do n. 4 do art. 289, fica sempre salvo,
ao terceiro prejudicado com a victoria judicial da mulher, o direito
regressivo contra o marido ou contra os seus herdeiros.

Art. 292. A' mulher compete a direcção e administração do
casal, quando o marido :

a) estiver detido em logar remoto ou não sabido;
b) estiver em carcere por mais de dois annos ;
c) ou fôr judicialmente declarado in terdicto.
Paragrapho unico , Cabe á mulher como administradora do ..

casal:
1 .° Praticar todos os actos de administração sobre os bens com-

muns;
2. ° Díspór ~J2ens proprios ;
3. ° Administrar os do marido.
Para a alienação dos immoveis communs será necessaria autori

zação do juiz.
Art. 293. A falta de autorização do marido, nos casos em que é

necessaria e não tiver sido supprida, invalida o acto da mulher, e a sua
nullidade póde ser allegada por elle ou por seus herdeiros, até quatro
annos depois da dissolução do casamento.
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Art. 294.. A ratificação do marido, provada por escripto publico
ou particular authenticado, segundo a hypothese, importa a revali
dação do acto.

Art. 295. Os actos da mulher autorizados pelo marido obrigam
todos os bens do casal, si o regimen matrimonial fôr o da communhão.
Sendo outro o regimen, obrigarão sómente os bens individuaes della,
si o marido não tornar conjunctamente com ella a responsabilidade do
acto.

Art. 296. Qualquer que seja o regimen do casamento, 0& bens
de ambos os conjuges obrigam-seigualmente pelos actos que a mulher
praticar na conformidade dos ns. 10 e 30 do art. 288.

Art. 297. Annul1ado o acto da mulher, por falta da autorização
do marido, repõem-se as cousas no estado anterior, satisfazendo ella,
por seus bens particulares e pelos communsna proporção do proveito

.. colhido pelo casal, os damnos resultantes do acto annullado, si os pre
judicados estiverem de boa fé.

A mesma disposição é applicavel ao caso de ser annullado o acto
do marido por falta do consentimento da mulher.

TITULO UI

Regi.l:n.en dos bens entre conjuges

CAPITULO I

- DISPOSIÇÕES GEMES

Art. 298. E' licito aos nubentes determinar contractualmente,
antes da celebração do casamento, o modo de-administrar e díspôr de
seus bens na constancia do matrimonio, segundo 'melhor lhes parecer.

Art. 299. Os pactos ante-nupciaes não terão validade, si não
forem celebrados por escriptura publica, e si não lhes prestarem seu
concurso as pessoas, de cujo consentimento depende a validade do
casamento.

Art. 300. Tambem não serão validas as convenções ante-nu-
pciaes: _ -,

1 .o Que restringirem os direitos do chefe da familia e os que, por
este código; são attribuidos particularmente a cada um dos -conjuges ;

2. o Que alterarem a ordem legal da successão ;
3. o Que impedirem a mulher de renunciar á communhão, no

caso em que pode fazel-o ;
4. . o Que forem de encontro a qualquer disposição prohíhitíva ou

imperativa deste codigo.
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Art. 301. O reglmen matrimonial dosbens não pôde ser alterado
na constancia do casamento, salvo o caso de renuncia da communhão
previsto nos arts. 313 a 315. '

Art. 302. Na falta ~e qualquer. convenção ante-nupcial, ou
sendo nulla a celebrada, VIgoraráo regimen da .communhão universal
de bens, excepto para :

1 . o O viuvo ou viuva que se casar infringindo as disposições do
art. 216 em seus §§ 12 e 13 ;

2. o A pessoa que se casar com infracção do n . 1 do mesmo ar
tigo;

3 .o O homem maior de sessenta e a mulher maior de cíncoenta
annos;

4 .o A menor de quinze e o menor de dezoito annos ,

Art. 303. Todas as pessoas indicadas nas excepções do artigo ..
antecedente submetter-se-hão ao regimen da separação dos bens. .

Art. 304. O regimen da separação dos bens será tamhem o
dos esposos que se reconciliarem depois de divorciados.

Art. 305. Todas as convenções ante-nupciaes ficam sem offeito,
si não se celebrar o casamento.

Art. 306. O marido, que possue bens da mulher, fica respon
savel para com ella e seus herdeiros :

a) como usufructuario, si o rendimento fôr commum ;
_ b) como procurador, si tiver mandato expresso ou tacito para
administraI-os.

c) como depositario, si não tiver direito de usufruil-os nem de
administral-os.

Em qualquer desses casos responderá pelas prescrípções em que,
por culpa sua, cahirem os mesmosbens.

CAPITULO II

DO REGIMEN DA COMllIUNHÃo UNIVERSAL DE BENS

Art. 307. O regimen da communhão universal importa a com
municação reciproca de todos os bens allodiaes, presentes e futuros e
das dividas passivas de cada um dos conjuges, attendidas as excepções
dos artigos seguintes.

Art. 308. São excluídos da communhão :
1. o As pensões, meios soldos, montepios e outras rendas seme

lhantes;
2. o Os bens doados ou deixados a algum dos conjuges com a

clausula da incommunicabilidade;
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3. o Os bens herdados pelo pae e mãe binubos, do filho de leito
anterior, existindo irmão germano do filho fallecido ;

4. o O dote promettido ou constituído a filho de outro leito e as
despezas com elle feitas, inclusive a de alimentos;

5. o O dote promettido ou constituído expressamente por um só
dos conjuges, afllho commum ;

6. o As obrigações provenientes de actos illicitos ;
7. o As dividas anteriores ao casamento, salvo si nascerem de

despezas com os preparativos delle, ou si o outro conjuge compartir
as vantagens creadas por ellas ;

8. o Os bens gravados de fídei-commisso e o direito do herdeiro
fidei-commissario ;

9. o As doações ante-nupcíaes feitas por um dos conjuges ao
,outro;

10. As roupas de uso pessoal dos esposos e os instrumentos de
trabalho.

Art. 309. A incommunicabilidade dos bens mencionados no ar
tigo antecedente não comprehende os seus fructos e rendimentos, desde
que sejam percebidos ou vencidos na constancia do casamento.

Art. 310. Na constancia do casamento, a propriedade e a posse
dos bens communs pertence conjunctamente a ambos os conjuges.

A administração, porém, compete ao marido, e abrange todos os
bens do casal, inclusive os proprios da mulher.

Psragrapho unico , A mulher sómente pode administrar por au-
torização do marido, ou nos casos do art. 289, n , 5 e do art. 292.

Art. 311.. Cessa a communhão de bens entre os conjuges :
1. o Pela morte de um delles ;
2.0 Pela sentença que annulla o casamento, declarando-o putativo;
3.o Pelo divorcio.

Art. 3i2. Dissolvida a communhão, e effectuada a divisão do
activo e do passivo, não poderá mais um dos conjuges ser accíonado
pelos credores particulares do outro, em razão de divida não contem
plada na partilha.

Art. 313. Dissolve-se também a communhão , a pedido da mu
lher, quando se verificar que a sua continuação lhe será prejudicial.

Art. 314. Dissolvida a communhão, a pedido da mulher, perderá
ella todo direito aos bens communs, podendo guardar somente a roupa
de seu uso; mas ficará desobrigada de todas as dividas do casal,
salvo si as tiver contrahido pessoalmente antes do casamento ou na
qualidade de commerciante autorizada.

Art. 315. Todavia a mulher que depois de renunciar á commu
nhão for accionada pór dividas que tiver contrahido como commer
ciante, na constancia da communhão, poderá oíferecer, em pagamento,
bens do casal não sujeitos a credores preferentes ,
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CAPITULO III

DA COMMUNHÃO LIMITADA AOS RENDIMENTOS

Art. 316. Quando os contrahentes declararem que adoptam o
regimen da communhão limitada aos rendimentos ou aos acquestos,
quando usarem de expressões equipollentes, observar-se-hão as dispo
sições constantes deste capitulo.

Art. 317. Neste regímen são excluidos da communhão :
1.° Osbens que cada um dos esposos possuir a-o tempo da con

stituição da sociedade conjugal;
2.° Ossobrevindos, durante o casamento, por doação ou successão;
3.° Os adquiridos com os haveres pertencentes exclusivamente a

um dos conjuges.
Art. 318. 'I'ambem não se communicam :
1.0 As obrigações anteriores ao casamento;
2.° As provenientes de actos illicitos.
Art. 319. Entram para a communhão :
1.° Os fructos e rendimentos dos bens de ambos os conjuges ;
2.° Os bens adquiridos com esses fructos e rendimentos;
3.° As acquisições realizadas por meio do trabalho e da industria

de ambos os conjuges_ou de cada um deIles.
Art. 320. Por occasião de ser estipulado o regimen da communhão

limitado aos rendimentos, no proprio contrato ante-nupcial ou em
outra escriptura publica, deve cada um dos contrahentes fazer lançar
a relação exacta dos bens que leva para o casal, sob pena de serem
considerados como adquiridos.

Art. 321. A administração dos bens do casal pertence ao ma
rido, e as dividas por eIle contrahidas, na constancia do casamento,
obrigam os bens communs ,

Art. 322. Igualmente obrigam aos bens communs : as dividas
contrahidas pela mulher nos casos em que seus actos são autorizados- ..
pelo marido, ou se presumem sel-o, ou dispensam essa autorização.

Art. 323. A communhão limitada aos rendimentos dissolve-se
nos casos em que se dissolve a universal.

CAPITULO IV

DO REGIMEN DA SEPARAÇÃO DE BENS

Art. 324. Quando os contrahentes se casarem, estipulando o
regimen da separação de bens, estes permanecerão sob a exclusiva ad
ministração do seu proprietario, que poderá dispôr delles livremente ~
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Art. 325. Neste regímen, a mulher deve contribuir para as
despezas da familia com um terço dos rendimentos de seus bens, si,
por convenção, não tiver promettido uma contribuição maior ou menor.

CAPITULO V

DO REGIMEN DOTAL

SECÇÃO I

DA COl'í"STITUIÇÃO DO DOTE

Art. 326. Dote é a porção de bens que a mulher, ou alguem
por ella, transfere ao marido para, do rendimento delles, tirar um
subsidio á sustentação dos encargos matrimoniaes, sob a condição de
restituil-os depois de dissolvida a sociedade conjugal.

Art. 327. A. dotalização de uma qualquer porção de bens de
termina o regimen dotal, mas é licito aos contrahentes estipular que
ao lado dos bens dotaes haja outros submettídos a regimens diffe
rentes.

Art. 328. A constituição do dote póde comprehender os bens pre
sentes e os futuros da mulher, em sua totalidade ou sómente em parte.
Os bens futuros, porém, sómente se consideram comprehendidos no
dote quando assim fôr expressamente declarado em clausula do pacto
ante-nupcial. .

Art. 329. O dote não póde ser augmentado pelos conjuges depois
do casamento.

Art. 330. Odote constituido por terceiro, na constancia do matri
mania, não tem effeito sobre o regimen preestabelecido para os outros
bens dos conjuges.

Art. 331.. Quando o dote é constituido conjunctamente, por
ambos os progenitores, sem declaração da parte com que cada um
delles contribue, entende-se que cada um contribuiu com a metade .

.Art. 332. O dote constituído pelo pae ou pela mãe da nubente,
considera-se como adeantamento da legitima, salvo declaração em
contrario.

Art. 333. O dotador é obrigado a garantir, comolivres e desem
bargados, os bens dados em dote, salvo declaração em contrario.'

Art. 334. Salvo convenção em contrario, os juros ou rendi
mentos do dote são devidos desde a data do casamento, ainda que o

.dotador tenha estipulado um prazo para entregal-o ,
Art. 335. E' permittido estipular, no contracto dotal, que a

mulher receba, directamente para suas despezas particulares, deter
minada parte dos rendimentos dos bens dotaes ,
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SECÇÃO II

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MARIDO EM RELAÇÃO AOS BENS DOTAES

Art. 336. Na constancia do matrimonio, tem o marido o direito
de administrar os bens dotaes, de perceber-lhes os fructos, e de usar
das acções conducentes á garantia desses direitos.

Art. 337. Si o dote ou uma parte delle consistir em bens moveis,
avaliados no contracto ante-nupcial, presume-se, salvo declaração em
contrario, que houve translação de dominio ao marido.

Art. 338. A estimação dos bens immoveis, porém, não impor
tará alienação, sem clausula expressa.

Art. 339. Salvo disposição expressa no contracto ante-nupcial, "
não se considera dotal o immovel comprado com o dinheiro do dote
ou recebido em pagamento delle, quando constituido em dinheiro.

Art. 340. Quando a estimação dosbens dotaesimporta alienação,
o marido é considerado proprietario, póde livremente dispór delles,
e por sua conta correm os riscos e vantagens aos mesmos sobre
vindos.

Art. 341. Si o dote for inestimado ou estimado, sem intuito de
alienar, os bens que o constituem não poderão ser diminuidos, one
rados nem alheiados, na constancia do matrimonio, a não ser mediante
accôrdo dos conjuges e autorização do juiz, perante o qual tenha sido
justificada a necessidade urgente ou evidente utilidade do casal.

Art. 342. O ímmovel permutado pelo immovel dotal fica subro
gado no logar deste.

Art. 343. Oexcesso do preço na permuta, o resto na venda por
necessidade urgente, depois de satisfeita a necessidade, e o preço da
alienação por utilidade evidente, são bens dotaes e devem, por deter
minação do juiz, ser como taes empregados.

Art. 344. Ficará solidariamente responsavel para com a mulher
e os seus herdeiros o juiz que não providenciar no sentido de ser obe-iIr
decido o preceito do artigo antecedente.

Art. 345.. Fóra das condições estabelecidas nos arts. 339 e 340,
são nullos quaesquer onus ou alheíações dos bens dotaes, ainda que
impostos ou feitos pelos dous conjuges de commum accôrdo,

Art. 346. Essa annullação póde ser promovida pela mulher na
constancia do casamento e até quatro annos depois de ser eIle dissol
vido. Neste segundo periodo o direito de pedir a annullação póde ser
exercido pelos herdeiros da mulher.

Art. 347. O marido fica obrigado por todas as perdas e damnos .
de terceiros prejudicados com a annullação, si do teor do contracto
destes com eIle não constar a natureza dotal dos bens onerados ou
alienados.
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Att. 348. Si o marido não tiver immoveis que fiquem sujeitos á
hypotheca legal em garantia dos bens dotaes e dos particulares da
mulher, mas tiver apolices da divida da União, estas ficarão obrigadas
pela restituição dos mencionados bens.

SECÇÃO III

D.-\. RESTITUIÇÃO DO DOTE

Art. 349. O dote constituido em bens inestimados, ou estimados
sem intuito de alienar, deve ser restituido pelo marido á mulher ou
aos seus herdeiros, dentro do mez seguinte á dissolução do matrimonio,
ou á separação dos corpos si não puder ser immediatamente.

Art. 350. O dote constituido em bens fungíveis ou não fungiveis,
mas estimados com intuito de alienar, só póde ser pedido um anno
depois da dissolução do matrimonio ou da separação.

Art. 351. Si os moveis dotaes, inestimados ou estimados para
simples determinação de seu valor, se tiverem consumido por seu uso
normal, o marido só será obrigado a restituir os que restarem, no
estado em que se acharem ao tempo da dissolução do matrimonio ou
da separação.

Art. 352. A mulher póde, em todo o caso, reter a roupa do seu
uso, deduzido o seu valor do que dever o marido, quando a mesma
tiver sido estimada na constituição do dote.

Art. 353. Si O dote inestimado comprehender capitaes ou rendas,
que tenham soffrido diminuição ou depreciação eventual, sem culpa
do marido, este libera-se da obrigação de restituil-os, entregando os
respectivos titulos. .

Art. 354. Si o dote fôr constituido em usofructo, o marido ou
seus herdeiros só serão obrigados a restituir o titulo respectivo e os
fructos percebidos depois da dissoluçãodo casamento ou da separação.

Art. 355. Presume-se recebido o dote, si o casamento se tiver
prolongado por dez annos depois do prazo estabecidopara a sua en
trega, ou si o devedor delle fôr a mulher. Esta ou os seus herdeiros
poderão repetil-o, dissolvido o casamento, independentemente de prova
de ter sido elle entregue ao marido. Fica, porém, salvo a este o di
reito de provar que o não recebeu, apezar de ter empregado os meios
para conseguil-o , .

Art. 356. Dada a separação ou dissolvido o casamento, os rendi
mentos dotaes correspondentes ao anno corrente serão divididos entre
os dois conjuges ou entre um e os herdeiros do outro proporcional

. mente á duração do casamento no decurso do mesmo anno , Osannos
do casamento contam-se da data de sua celebracão:

Paragrapho unico. Tratando-se de colheitas que se fazem em
periodos superiores ou inferiores a um anno, a divisão se effectuará .
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em proporção ao tempo durante o qual subsistiu a sociedade conjugal
• dentro do periodo da colheita. o

Art. 357. 0 marido tem o direito a ser indemnizado pelas bem
feitorias necessárias e uteis, segundo o valor que tiverem ao tempo da
restituição, e responde pelas deteriorações culposas.

Esse direito e essa obrigação transferem-se aos seus herdeiros.

SECÇÃO IV

DA SEPARAÇÃO DO DOTE E SUA ADilll'iISTRAÇÃO PELA MULHER

Art. 358. A separação do dote pode ser judicialmente pedida 1
pela mulher, quando a desordem nos negocios do marido fizer receiar
que os bens deste não bastam para garantir os seus direitos.

Art. 359. Os credores do marido podem reclamar, como op
poentes, contra o pedido de separação do dote, e, ainda depois de ser
ella concedida e executada, poderão promover a sua annullação, pro
vando que a separação foi realizada em fraude aos seus direitos.

Art. 360. Separado o dote, sua administração será entregue á
mulher, mas ficará inalienavel, e o juiz que conceder a separação deve
providenciar para que as quantias recebidas em pagamento delle
sejam applícadas em bens de estabilidade reconhecida.

Art. 361. A mulher que assim obtiver á. separação do dote deve
contribuir para as despezas do casal e da educação da prole com os
rendimentos dos bens dotaes e mais com um terço do rendimento dos
paraphernaes.

Art .362. A administração dos bens dotaes tambem será confiada
á mulher, nos casos do art. 292. .

SECÇÃO V

DOS BENS PARAPRERl'iAES

Art. 363. A mulher conserva a propriedade, a administração,
o goso e a livre disposição dos bens paraphernaes.

Art. 364. Si a mulher constitue o marido procurador para
administrar seus bens paraphernaes, com a clausula de prestar-lhe
contas, elle fica obrigado para com ella como qualquer outro manda-
tario. .

Art. 365. Não existindo a alludida clausula, entende-se que o
marido é sómente obrigado a restituir os fructos existentes ao tempo

•
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em que a mulher lhe retirar a procuração, ou lhe pedir' contas, ou
em que se dissolver a sociedade conjugal.

Art. 366. As disposições dos arts. 364 e 363 serão applicavsis
a todos os casos em que o marido administrar bens particulares da
mulher. .

CAPITULO VI

DAS DOAÇÕES AJ.'íTE-l'iUPCIAES

Art. 367. Quando o regimen dos bens no casamento não fôr o
da separação obrigatória, é livre aos contrahentes estipular, em con
trato ante-nupcial, doações reciprocas ou de um ao outro, comtanto
que ellas não excedam á terça do doador .

Art. 368. E' licito aos terceiros, qualquer que seja o regimen de
bens, fazer doação ante-nupcial entre vivos aos contrahentes ou a um
só delles e estipularquaesquer clausulas que não repugnem ao fim do
acto e ao direito.

TITULO ]LV

Da dissolução da sociedade conjugal e do'
casa:Illento

CAPITULO I

DO DIVORCIO

Art. '369. A. acção do divorcio compete sómente aos conjuges e
extingue-se com o falIecimento de qualquer delles.

Art. 370. Si, porém, o conjuge a quem competir a acção fôr
incapaz de exercel-a , poderá ser representado nella por qualquer dos
seus ascendentes ou irmãos e, na falta delles, pelos descendentes de
outro leito.

Art. 371. O pedido de divorcio só pode fundar-se em algum dos
seguintes motivos:

1.° Adulterio do outro conjuge;
2.° Sevicia ou injuria grave;
3.° Abandono voluntario do lar conjugal, durante dois annos

continuos;
4.° l\Iutuo consentimento dos conjuges, si forem casados a mais

de dois annos.



- 144 - ..

Art. 372. O adulterio deixará de ser motivo para o divorcio:
1.° Si o autor houver concorrido para que o réo o commettesse;
2.° Quando tiver sobrevindo o perdão da parte do conjuge in-

nocente,
Art. 373. Presume-se perdoado o adulterio quando o conjuge

innocente, depois de ter conhecimento delle, consente em cohabitar
, com o culpado. '

Art. 374. O pedido de divorcio por mutuo consentimento deve
ser feito por escripto , mas apresentado ao juiz pessoalmente por
ambos os conjuges.

Art. 375. O marido deverá assignar á mulher uma pensão ali
mentar:

1.° Si o divorcio fôr amigavel, sempre que ella não tiver bens
sufficientes para manter-se; •

2.° Si o divorcio fôr litigioso, quando ella fôr ínnocente e pobre.
Art. 376. Os conjuges amigavelmente divorciados devem con-

tribuir para a criação e educação dos filhos segundo o accôrdo pre-
viamente celebrado. Sendo o divorcio litigioso, o juiz fixará a quota
com que, para esse fim, deve concorrer o culpado. Sendo culpados
ambos os conjuges, applicar-se-ha o disposto nos arts. 383 e 384.

Art. 377. O divorcio não dissolve o vinculo matrimonial, mas
autoriza a separação dos conjuges e faz cessar o regimen dos bens,
como si o casamento fosse dissolvido.

Ar1. 378. Os conjugas divorciados podem reconciliar-se em qual
quer tempo, mas não restabelecer o regimen dos bens que, uma vez
partilhados, serão administrados e alienados pelo titular sem depen
dencia de outorga do outro conjuge ,

Art. 379. A mulher condemnada na acção de divorcio não
poderá mais usar o nome do marido.

CAPITULO II

DA POSSE DOS FILHOS

Art. 380. Dissolvida a sociedade conjugal por divorcio amigavel,
observa-se-ha o que os conjuges tiverem previamente accordado sobre
a posse dos filhos. .

1'1.1'1.38-1. Sendo o divorcio litigioso, o juiz mandará entregar os
filhos menores ao conjuge innocente , Si ambos forem culpados, a mãe

.terá direito de conservar em sua companhia as filhas emquanto me
nores e os filhos até a idade de seis annos. Os filhos maiores de seis
annos serão entregues á guarda de seu pae.

Art. 382. Havendo motivos ponderosos, o juiz, no interesse dos
filhos, poderá regular a situação delles em relação aos seus proge-'



-145 -

nitores, de modo diíferente . Si somente a um dos conjuges couber a
posse dos filhos, fixará o juiz a contribuição com que o outro deve
concorrer para o sustento dos mesmos.

Art. 383. No caso de annullação do casamento, havendo filhos
communs, observar-se-ha o disposto nos arts. 383 e 384.

Art. 384. A mãe que convola para novas nupcias não perde,
por isso, o direito de ter os filhos em sua companhia, da qual só
poderão ser tirados, por ordem do juiz, si se provar que a mãe ou o
padrasto não os trata convenientemente.

CAPITULO III

DA DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO

Art. 385. O casamento válido só se dissolve por morte de um
dos conjuges.

Art. 386. A ausencia, por mais prolongada que seja, não dis
solvo o vinculo matrimonial, emquanto não se provar, directamente,
O obito do ausente.

TITULO V

Das relações de parentesco

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GEMES

Art. 387. São parentes, em li.iIha recta, as pessoas das quaes
uma procede da outra. Os parentes em linha recta são, entre si,
ascendentes e descendentes.

Art. 388. São parentes, em linha collateral, as pessoas que pro
cedem de um ascendente commum, sem que descenda uma da outra.

Art. 389. O parentesco é legitimo ou illegitimo, segundo é ou
não 'Oriundo de casamento.

Art. 390. Na linha recta, contam-se os grãos de parentesco pelo
numero das gerações existentes entre as pessoas consideradas.

Art. 391. Na linha collateral, contam-se os gráos remontando
de um dos parentes até o ascendente commum, e descendo, depois,
até encontrar o outro parente.

Art. 392. Cada conjuge acha-se unido aos parentes do outro
pelo vinculo da affinidade licita. E' íllícita a afflnidade, quando não é
legitima a união sexual, que a determina.

c. c. r- VaI. I .m
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Art. 393. A affinidade não se extingue com a dissolução do
casamento que a determinou.

Art. 394. Pela adopção se estabelece um parentesco civil entre o
( adoptante e o adoptado.

CAPITULO II

DA FILIAÇÃO LEGITIMA.

..

Art. 395. São legitimos os filhos concebidos na constancia do
casamento de seus paes.

Consideram-se tambem legitimos os oriundos de casamento
annullado ou declarado putativo.

Art. 396. Presume-se concebidos na, constancia do casamento: ..
1.0 Os filbos nascidos 180 dias depois da união dos conjuges;
2.° Os nascidos dentro dos 300 dias subsequentes á separação dos

mesmos por morte, divorcio ou annullação ,
Art. 397. A legitimidade do filho nascido antes de decorridos os

180 dias de que trata o n. 1° do artigo antecedente, não póde,
entretanto, ser contestada:

1.0 Si o marido antes de casar havia tido conhecimento da gra
videz da mulher;

2.° Si assistir, pessoalmente ou por procurador especial, la
vrar-se o termo de nascimento no qual se declare seu o filho assim
nascido.

Art. 398. A legitimidade do filho concebido na constancia do
casamento ou que se presume concebido nessa época, só póde ser
contestada:

. 1.0 Provando-se que o marido se achava physicamente impossi
bilitado de cohabitar com a mulher, nos primeiros 120 dias dos 300 que
precedem ao nascimento, seja por se achar della afastado, seja por •
outra causa;

2.° Provando-se que, durante esse tempo, estavam os conjuges
legalmente separados.

Art. 399. O segundo motivo mencionado no artigo antecedente
não procederá, quando, apezar de legalmente separados os conjuges
tiverem cohabitado algum dia sob o mesmo tecto, durante o referido
tempo.

Art. 400. A impotencia do marido só póde ser allegada para
impugnação da legitimidade do filho, quando fôr absoluta e manifesta.

Art. 401. O adulterio da mulher com quem o marido cohabitava
não é sufficiente para destruir a presumpção legal da legitimidade da
filiação, salvo si ella occultar ao marido o nascimento do filho.
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Art. 402. Cabe,privativamente, ao marido O direito de contestar
a legitimidade dos filhos nascidos de sua mulher.

Art. 403. Nos casos em que esse direito lhe é facultado, deve o
marido contestar a legitimidade do filho nascido de sua mulher:

1.o Dentro dos dons mezes seguintes ao nascimento, si estiver
presente;

2.0 Dentro dos tres mezes seguintes á sua volta ao logar do nasci
mento, ao domicilio conjugal, si estava ausente;

3.o Dentro dos tres mezes seguintes ao dia em que teve conhe
cimento da occultação do nascimento.

Art. 404. Si o marido fallecer antes da terminação dos prazos
estabelecidos no artigo antecedente, seus herdeiros podem intentar a
acção de contestação da legitimidade do pretendido filho, dentro de
dous mezes contados da morte do presumido pae ou do dia em que
forem perturbados na posse da herança pelo pretenso filho.

Art. 400. A mãe deve sempre ser ouvida nas questões de legi
timidade de filiação, mas a sua confissão não basta para excluir a
paternidade.

Art. 406. A filiação legitima prova-se pela certidão do termo do
nascimento inscripto no registro publico ou, na falta delle, pela posse
continua do estado, desde o nascimento. .

Art. 407. A posse do estado resulta da existencia de factos que
possam demonstrar as relações de filiação e paternidade entre um
individuo e o chefe da familia a que elle pretende pertencer.

Art. 408. Não se póde contestar a legitimidade da filiação de
quem tiver posse de estado de filho legitimo em harmonia com o
termo do seu nascimento. .

Art. 409. A ninguém é licito reclamar· um estado contrario ao
que lhe attribuem harmonicamente o termo do seu nascimento e a
posse daquelle em que se acha.

Art. 410. Na falta do termo de nascimento, por não existir ou
por defeituoso o existente, e não podendo ser estabelecida a posse de '
estado, a filiação legitima poderá ser provada por qualquer modo
admissivel em direito, quando houver um começo de prova por
escripto, emanado dos paes , ou quando existirem fortes presumpções
resultantes de factos já certos.

Art. 4'11. A acção para provar a legitimidade da filiação per
tence ao próprio filho, emquanto viver. Passará a seus herdeiros, si
elle tiver morrido ainda menor ou incapaz.

Art. 412. Nos casos em que os herdeiros do filho podem recla
mar, judicialmente, a legitimidade delle, devem propôr a sua acção
dentro de um anno ,

Art. 413. Si aacção tiver sido iniciada pelo filho, tambem po..
derá ser continuada por seus herdeiros, si não tiver sobrevindo de
sistencia por parte delle ou perempção da insístencia.
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CAPITULO 1Il

DA LEGITIMAÇÃO

Art. 4U. Os filhos legitimados são, em tudo, equiparados aos
legítimos.

Art. 4HL A legitimação resulta do casamento dos progenitores,
realizado após a concepção do filho.

Art. 416. A legitimação dos filhos premortos póde tambem ter
logar em favor de seus descendentes.

CAPITULO IV

RECONHECIlIIENTO DOS FILHOS ILLEGITIlIIOS

Art. 417. O filho illegi timo póde ser reconhecido pelo pae e pela
mãe, conjuncta ou separadamente,

Art. 418. Quando a maternidade constar do termo de nasci
mento do filho, sua mãe só poderá contestai-a provando a falsidade
do termo ou das declarações communicadas ao offícíalque o tiver lan
cado.
. . Art. 419. O reconhecimento voluntario do filho illegitimo pôde
ser feito no termo de seu nascimento ou por outro escripto publico,
seja ou não especial para esse fim, assim como por testamento.

Paragrapho unico.O reconhecimento póde ser anterior ao nasci
mento do filho já concebido.

Art. 420. Quando um só dos progenitores reconhece o filho, não
póde revelar o nome do outro, salvo si este já tiver também reconhe
cido o mesmo filho.

Art. 421. No acto do reconhecimento do filho adulterino ou in
cestuoso, é vedado, sob pena de nullidade, fazer qualquer menção da
qual se induza que elle procede de um concubito reprovado.

Art. 422. O filho illegitimo reconhecido por pessoa casada não
poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do conjuge do re
conhecente ,

Art. 423. O filho reconhecido fica, durante a menoridade, sob
o poder do pae ou da mãe que o reconheceu, e, si por ambos tiver
sido reconhecido, ficará sob o poder do pae.

Art. 424. O pae e a mãe que reconhecem o filho illegitimo são
obrigados a tratal-o como si fosse legitimo.

Art. 425. O reconhecimento não póde ser feito sob condição ou
a termo.
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Art. 426. O filho maior não póde ser reconhecido sem o seu con
sentimento, e o menor póde impugnai-o dentro dos quatro annos que
se seguirem á sua maioridade.

Art. 427. Os filhos illegitimos teem acção para pedir aos seus
progenitores que os reconheçam, sendo admissivel a investigação da
paternidade nos casos seguintes:

10, quando o filho que pretende se fazer reconhecer tem a posse
continua do estado de filho natural da pessoa cuja paternidade re
clama;

2°, quando, ao tempo da concepção do filho reclamante, sua mãe
se achava concubinada com O pretendido pae;

3°, quando a concepção do filho reclamante coincidir com a data
do estupro ou rapto praticado contra sua mãe pelo supposto pae;

4°, quando existir um escripto emanado do pretenso pae reco-
nhecendo expressamente a sua paternidade. .

Art. 428. A investigação da maternidade não é admissivel só
mente quando tiver por objecto attribuir o filho illegitimo a uma
mulher casada.

Art. 429. O pedido de declaração da paternidade ou materní
dade póde ser impugnado por qualquer pessoa, que, para isso, tenha
interesse justificado. . .

Art. 430. A sentença que declara a filiação illegitima produz os
effeitos do reconhecimento, e póde determinar que o filho seja creado
e educado fóra da companhia do progenitor que lhe houver contes
tado essa qualidade.

Art. 431. A filiação paterna e a materna tambem podem resultar
de um casamento declarado nuUo, sem reunir as condições necessa
rias para ser considerado putativo.

CAPITULO V

DA. A.DOPÇÁo

Art. 432. A adopção é permittida ás pessoas, maiores de 50 an
nos, que não tiverem descendentes nascidos ou simplesmente conce
bidos.

Art ..433. Ovadoptante deve ser, pelo menos, 18 annos mais
velho do que o adoptado.

Art. 434. Ninguem póde ser adoptado por duas pessoas, salvo
si estas forem marido e mulher.

Art. 435. Ninguem póde ter mais de um filho adoptivo. .
Art. 436. O menor só póde ser adoptado depois de completar

18 annos.
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Art. 437. O tutor não póde adoptar o pupillo emquanto não
prestar as contas de sua administração, pagando o alcance em que
se achar.

Art. 438. A adopção não se póde realizar sem o consentimento
do adoptado e da pessoa sob cuja guarda estiver, si fór menor ou in
terdicto.

Art. 439. Omenor ou interdicto que tiver-sido adoptado, poderá
romper o laço da adopção dentro do anno seguinte á sua maioridade
ou ao levantamento da interdicção.

Art. 440. Póde também romper-se o laço da adopção, quando
as duas partes estiverem de accõrdo, e quando o adoptado tiver com
mettido uma ingratidão grave para com seu pae adoptivo.

Art. 441. A adopção deve ser feita por escriptura publica, não
podendo admittir condição nem termo.

Art. 442. O parentesco oriundo da adopção limita-se ao pae ado
ptante e ao filho adoptivo, salvo quanto aos impedimentos matrimo
niaes, em relação aos quaes se observará o disposto no art. 218,
ns. 3 e 5.

Art. 443. A adopção produzirá os seus effeitos, ainda que so
brevenham filhos ao adoptante.

Art. 444. Os direitos e os deveres que resultam do parentesco
natural não se extinguem pela adopção, excepto o patrio poder, que
será transferido do pae natural para o adoptivo, .

CAPITULO VI

DO PATRIO PODER

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GEMES

Art. 445. Os filhos legitimos, os legitimados, os legalmente re- ...
conhecidos e os adoptivos estão sujeitos ao patrio poder, emquanto
menores.

Art. 446. Durante a constancia do casamento dos progenitores,
o patrio poder é exercido pelo marido, como chefe da família, o qual
deve sempre ouvir a mulher em tudo que disser respeito ao interesse
do filho. Na falta ou impedimento do marido, o patrio poder será
exercido pela mulher.

Art. 447. O divorcio não altera as relações entre paes e filhos,
sinão quanto ao direito de tal-os em sua companhia.

Art. 448. Dissolvido o casamento, o patrio poder compete, ex
clusivamente, ao conjuge sobrevivente.
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Art. 449. O filho illegitimo, não reconhecido pelo pae, fica sob o
poder de sua mãe.

Si, porém, esta não fôr conhecida ou não fôr capaz de exercer o
patrio poder, incidirá o menor sob tutela.

SECÇÃO n

EFFElTOS DO PATRlO PODER SOBRE A PESSOA DOS FILlIOS

Art. 450. São direitos do progenitor sobre a pessoa dos filhos
menores, que se acham sob seu poder:

1. 0, dirigir a sua educação;
2°, tel-os em sua companhia, posse e guarda;
3°, conceder ou negar consentimento para que elIes se casem,

observando-se o disposto no art. 21. 9 ;
4°, nomear-lhes tutor, por testamento, ou escriptura publica, si

não sobreviver o outro progenitor, ou quando o sobrevivente se achar
impossibilitadode exercer o patrio poder;

5°, represental-os nos actos da vida civil;
6°, reclamal-os de quem injustamente os detenha;
7°, exigir que lhe prestem obediencía, respeito e os serviçospro

prios de sua idade e condição, sem que tenham direito de reclamar
paga ou recompensa.

SECÇÃO III

EFFElTOS DO PATRIO PODER SOBRE OS BENS DOS FILHOS

Art. 4Õ'1. O pae e, na sua falta, a mãe são os administradores.
legaes dos bens dos filhosque se acham sob o seu poder, resalvada a
disposição do art. 264.

Art. 452. Não poderão elIes, porém, alienar, hypothecar ou
gravar de onus reaes os bens immoveis dos filhos, nem contrahir, em
nome delles, obrigações que excedam os limites da simples adminis
tração, a não ser nos casos de necessidade e de evidente utilidade do
filho, precedendo autorização do juiz.

Art. 453. Sempre que houver opposição de interesses entre os
filhos e o progenitor no exercício do patrio poder, ser-lhes-ha nomeado
um curador especial, a requerimento do mesmo progenitor ou do IDÍ
nisterio publico. Não havendo requerimento algum, o juiz nomeará
de offícío o alludido curador.

Art. 454. A nullidade dos actos praticados com infracção dos
preceitos dos artigos antecedentes póde ser opposta s6mente: pelo
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filho, dentro de um anno depois da maioridade; por seus herdeiros
dentro de um anno depois de seu fallecimento; por seu representant~
legal, si antes da maioridade do filho o progenitor tiver perdido o
patrio poder.

Art. 455. Os bens dos filhos que se acham submettidos ao pátrio
poder são usufruidos pelo progenitor que exercer esse poder, resalvada
a disposição do art. 264.

Art. 456. Exceptuam-se da regra estabelecida pelo artigo an
. tecedente :

10, os bens deixados ou doados ao. filho sob a condição de não
serem usufruidos por seus progenitores;

2°, os bens deixados ao filho, para que elle emprehenda alguma
carreira ou aprenda alguma arte ou offício ,

Art. 457. Estão excluídos do usufructo e da administração dos
progenitores : "

10, os bens adquiridos pelo filho illegitimo, antes do reco
nhecimento ;

2°, os bens adquiridos pelo filho em serviço militar, do ma-
gisterio ou de emprego publico.; .

3°, os bens deixados ou doados ao filho sob a condição de não
serem administrados por seus progenitores.

Art. 458. Os paes que gosam do direito de usufructo sobre bens
de seus filhos estão sujeitos ás obrigações dos usufructuarios.

SECÇÃO IV

DA EXTINCÇÃO E SUSPENSÃO DO PATillO PODER

Art. 459. Extingue-se o patrio poder:
10, pela morte dos progenitores ou do filho;
2°, pela emancipação resultante do casamento do filho;
3°, por ter o filh~ completado 21 annos. ou ter sido declarado

maior.
Art. 460. Por ter sido o filho adoptado por outrem, extingue-se

o patrio poder de seus progenitores.
Art. 461. A mãe que convola para novas nupcias perde em

relação aos filhos do· leito anterior os direitos inherentes do patrio
poder, excepto o de ter o filho em sua companhia; readquire-os,
porém, si de novo enviuva.
. Art. 462. Si o pae ou mãe abusa do patrio poder por violação
ou negligencia dos seus deveres ou por uma ruinosa administração
dos bens do filho, o juiz pôde, a requerimento de algum parente ou
do Ministerio Publico, tomar qualquer medida que lhe pareça ne-
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cessaria para garantia da pessoa ou dos bens do mesmo filho, inclusive
a suspensão do patrio poder.

Art. 463. Si o pae, ou a mãe, infligir excessivos mãos tractos
aos filhos, sem attender ás admoestações do juiz; si os abandonar;
si lhes der ordens, conselhos ou exemplos perniciosos; si se tornar
culpado de actos de lenocinio ou de outros attentados contra o pudor
das filhas, será demittido do patrio poder por sentença judicial pro
ferida a requerimento de algum parente ou do Ministerío Publico.

CAPITULO VII

DOS ALIMENTOS

Art. 464,. Os parentes podem exigir, uns dos outros, a pres
tação dos alimentos necessarios á sua subsistencia, de accórdo com
as determinações deste capitulo, no qual não se comprehendem os
deveres dos progenitores com relação aos filhos menores, e os dos
conjugas entre si.

1\.1't. 465. A prestação de alimentos incumbe:
10, ao pae e a mãe legitimos, legitimados ou illegitimos;
2°, na falta do pae e da mãe, aos descendentes legitimos, legi-

timados ou ilIegitimos ;
3°, na falta dosparentes acima designados, aos outros ascendentes;
4°, na falta de ascendentes ao sogro e á sogra;
5°, na falta de sogro e sogra, ao genro e á nora;
6°, na falta destes ultimos, aos irmãos.
Art. 466. Entende-se que ha falta dos parentes a quem in

cumbe, de preferencia, fornecer alimentos, não só quando já forem
fallecidos como tambem quando lhes faltarem meios para isso, ou

.quando fór muito difâcil demandal-os. .
Mt. 467. Nenhum parente que demandar alimentos será at

tendido, si não provar que tem carencia de meios de subsistencia,
e que não ha possibilidade de os adquirir por seu trabalho.

Art. 468. Nenhum parente se eximirá da obrigação de prestar
alimentos, si não provar que tem apenas o sufficiente para acudir ás
suas proprias necessidades e ás das pessoas a seu cargo.

Art. 469. Os alimentos devem ser fixados na proporção da ne
cessidade do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 470. Si depois de fixados os alimentos sobrevem alguma
alteração no estado de fortuna do devedor ou. do reclamante, poderá
a parte interessada recorrer á autoridade judiciafia, para que esta
providencie sobre a cessação, reducção ou augmento, segundo as cir
cumstancias.
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Art. 471. A divida alimentar é personalíssima ; não se transmitte
com a heranca aos successores do devedor.

Art. 472. A pessoa obrigada a prestar alimentos p6de optar
entre fazer uma pensão ao alimentado, ou recebei-o e sustental-o em
sua propria casa. Ojuiz, porém, .poderá, conforme as circu~stancias,

fixar o modo da prestação dos alimentos. .
Art. 473. Nos casos urgentes, poderá o juiz impór a obrigação

de prestar alimentos a um só dentre diversos coobrigados, mas fica.
salvo a este o direito regressivo contra os outros, por suas quotas.

Art. 474. O direito de pedir alimentos póde deixar de ser exer
cido, mas não póde validamente ser renunciado.

TITULO VI

Da t,ut.ela

CAPITULO I

DA TUTELA DOS MENORES

SECÇÃO I

DOS MENOIUlS E DOS TUTOlUlS

Art. 475. Fallecondo pae e mãe, sendo declarados ausentes, ou
privados do patrio poder, os filhos menores devemser postos sob tutela.

Art. 476. O direito de nomear tutor para seus filhos pertence
ao conjuge que sobrevive ao outro. A nomeação deve ser feita em
testamento ou instrumento publico. '

Art. 477. E' nulla a nomeação de tutor feita pelo pae ou pela
mãe que, ao tempo de sua morte, não tinha patrio poder.

Art. 478. Na falta de tutor nomeado pelos paes, a tutela será ...
deferida pelo juiz dos orphãos aos parentes consanguineos do menor
na seguinte ordem :

1.o Avó paterno ou materno, e, na falta deste, á avó;
2.o Aos tios, preferindo o mais velho ao mais moço e do sexo

masculino ao do feminino;
3.0 Aos irmãos, preferindo os bilateraes aos unilateraes, o mais

velho ao mais moço e do sexo masculino ao do feminino.
Art. 479. Não existindo parentes dos designados no artigo ante

cedente, ou não tendo reconhecidamente a idoneidade precisa os que
existirem, o juiz confiará o encargo tutelar a uma pessoa idonea, seja.
ou não parenta do menor.
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Art. 480. Cabe igualmente ao juiz o dever de confiar o onus

tutelar a uma pessoa idonea, seja ou não parenta do menor, quando
o tutor nomeado pelo progenitor ou por elle dentre os parentes
designados no art. 478 fôr excluído ou excusado .

Art. 481. Qualquer que seja o numero dos irmãos, só se lhes
deve nomear um tutor.

Sendo nomeado mais de um, entender-se-lia que os accrescidos ao
primeiro são seus substitutos successivos, nos casos de falta, impedi
mento ou escusa.

Art. 482. Os menores filhos de paes incognitos ficam sob tutela
publica do Estado, por intermedio dos recolhimentos especiaes onde
se acharem.

Na falta desses estabelecimentos, ficarão esses menores sob a
guarda das pessoas que se houverem encarregado voluntária e gra
tuitamente de sua creação, ás quaes se fará a delação da tutela.

Art. 483. Quem institue um menor seu herdeiro ou legatario
poderá nomear-lhe um curador especial para os bens deixados, ainda
que o menor se ache sob o pátrio poder ou sob tutela.

8ECÇAO li

DO PRO TUTOR

Art. 484. Quem póde nomear tutor póde, simultaneamente,
nomear Um protutor, e, si não o fizer, a nomeação deste devolve-se
ao juiz dos orphãos , .

Art. 485. O tutor não póde assumir a tutela sem que tenha sido
nomeado o protutor, e, logo que este falte, deverá provocar, sem de
mora, a sua nomeação.

Art. 486. O tutor que transgride a disposição do artigo ante
cedente responde por qualquer prejuízo que dahi provenha ao pupillo,
e póde, pelo mesmo facto, ser removido.

•. Art. 487. Compete ao protutor :
1. o Assistir ao inventario dos bens do menor, e á constituição da

caução do tutor, quando esta tiver de ser fornecida ;
2.0 Representar o menor, nos casos em que os interesses deste se

acharem em opposição aos do tutor ; .
3.0 Chamar a attenção do juiz para a gestão do tutor, quando esta

lhe parecer prejudicial á pessoa ou aos interesses do menor;
4.0 Provocar a nomeação de tutor, quando a tutoria vagar ou fór

abandonada;
5. 0 Representar o menor, e praticar, em relação aos seus bens,

todos os actos conservatorios e de mera administração que não admíttam
demora, durante o tempo em que a tutoria estiver vaga .

•
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Art. 488. O protutor responde pelos prejuizos sobrevindos ao
menor em consequencia de negligencia no cumprimento dessesdeveres
podendo, por essa causa, ser destituido. '

Art. 489. As funcções do protutor cessam com a nomeação de
um novo tutor. Póde, entretanto, o juiz nomeal-o ,

SECÇÃO III

DOS INCAPAZES DE EXERCER A TUTELA E A PROTUTELA

Art. 490. Não podem ser tutores nem protutores e devemdeixar
esses cargos, si já os estavam exercendo:

1.o As pessoas que não teem a livre administração de seus pro- •
prios bens;

2.°0 devedor do menor e aquelle que sustenta com elle alguma
demanda em que o estado do mesmo menor ou grande parte de sua
fortuna esteja em questão;

3.° Aquelle cujos paes, filhos ou mulheres sustentam alguma
demanda com o menor nas condições do numero anterior;

4.° Os que são inimigos do menor ou de seus paes, ou tiverem
sido por estes excluidos da tutela ou da protutela de seus filhos;
. 5.° Os condemnados por crime de furto, roubo, estellionato ou

falsidade, hajam ou não cumprido a pena; .
6.0 As pessoas de conducta reconhecidamente má, as de pro

bidade duvidosa, e as culpadas de abuso em tutorias ou protutorias
anteriores; I. .

7.o Os fallidos culposos ou fraudulentos e os insolventes.

SECÇÃO IV

DAS EXCUSAS DOS TUTORES E DOS PROTUTORES

Art. 491. Podem excusar-se das funcções de tutor ou protutor:
Lo As mulheres ;
2.0 Os maiores de sessenta annos;
3.0 Os que teem sob seu poder mais de quatro filhos;
4.o Aquelles que por seu estado de enfermidade não poderiam

bem gerir a tutela;
5.° Aquelles que habitam a grande distancia do legar onde se

acham situados os bens do menor;
6.° Aquelles que já exercem uma tutoria ou uma protutoría ;
7.0 Os militares;

.-
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8. o As pessoas que exercem uma funcção publica no estrangeiro,
e as que occupam no paiz um emprego amovivel á vontade de seus
superiores bíerarchicos ;

9.0 O chefe do Poder Executivo da União e o de cada um dos
Estados, assim como os ministros e secretaríos de Estado;

'10. Os magistrados e os representantes do l\:linisterio Publico em
activídade ,

Art. 492. Quem não é parente do menor não póde ser obrigado
a acceítar a sua tutoria ou protutoria, si houver, no município onde se
abriu a tutela ou noutro onde exista uma parte consideravel dos bens
do pupillo, parente consanguineo ou affim em condições de assumir
esses encargos.

Art. 493. A excusa deve ser apresentada dentro de dez dias
depois de feita a intimação, sob pena de entender-se que houve re
nuncia do direito de allegal-a ,

Si a causa occorrer depois de acceita a tutela, os dez dias con
tar-se-hão da data em que ella apparecer ,

Art. 494. Si o juiz não reconhece a excusa, a acceitaçãoda tutela
torna-se obrigatoria até que o tribunal superior reforme a sua decisão.
. Art. 495. AqueIle que, sem justa causa, tenta excusar-se do
encargo tutelar, responde pelos prejuizos que a demora na nomeação
de um tutor tenha causado ao menor. .

SECÇÃO V

GARANTIA DA TUTELA

Art. 496. Os immoveis do tutor acham-se legalmente hypo
thecados em garantia de sua administração.

Art. 497. Si os immoveis do tutor não equivalem ao patrimonio
do pupillo, deverá elle offerecer uma outra caução supplementar, real
ou fidejussoria.

Art. 498. Ojuiz responde subsidiariamente pelos prejuizos sOI
fridos pelo menor, em consequencia de culpa ou dolo do tutor que
tiver nomeado.

Mas poderá eximir-se dessa responsabilidade provando que tomou
as precauções exigidas por lei e não descurou, de modo algum, os
interesses do menor.

SECÇÃO VI

DO EXERCICIO DA TUTELA

•
Art. 499. O cuidado da pessoa do menor e a administração dos

seus bens são confiados ao tutor sob a ínspecção do juiz dos orphãos.
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Art. 500. Os bens do pupiIlo serão entregues ao tutor depois
de inventariados e avaliados, ainda quando os paes do menor tenham
dispensado essa formalidade.

Art. 501. Cabe ao tutor, em relação á pessoa do pupillo :
1. o Dírigil-o, defendel-o, e dar-lhe sustento e educação conforme

seus haveres e condição;
2. o Recorrer ao juiz para providenciar segundo julgar mais

conveniente, quando não obtiver do menor a necessaria regularidade
de conducta.

Art. 502. A criação do orphão, não havendo inconveniente,
deverá ser feita, de preferencia, em companhia de seus parentes mais
proximos.

Art. 503. Si o menor possuir bens, será alimentado e educado
á sua custa. Para esse fim o juiz arbitrará as quantias que julgar
necessarias, attendendo aos rendimentos do menor, si o pae ou a mãe
deste não as tiver taxado.

Art. 504. O tutor representa o menor nos actos da vida civil
emquanto não tiver elle attingido á idade de 14 annos. Depois
dessa edade é apenas necessaria a autorização do tutor para os actos
que geram ou extinguem direitos ou obrigações.

Art. 505. Compete ao tutor alienar os fructos e os outros bens
moveis, sujeitos á determinação rapida, e comprar as cousas neces
sarias á economia domestica ou á administração do patrimonio.

Art. 506. Necessita o tutor de autorização do juiz :
i . o Para receber capitaes do pupillo e para empregaI-os;
2. o Para solver e contrahir dividas ;
3 .o Para alienar bens immoveis e tambem os moveis, fóra das

hypotheses do artigo antecedente;
4. o Para irnpôr onus reaes aos bens do pupillo ;
5 . o Para fazer locações por tempo maior de cinco annos ;
6. o Para administrar os prédios rusticos que não forem arren-

dados;
7. o Para acceitar doação e legado sujeitos a encargo;
8 . o Para transigir ;
9 . o Para defender o menor nas acções que lhe forem propostas,

e para intentar, em beneficio delle, quaesquer acções que não forem
as possessorias, as relativas ao recebimento de renda e as que não
adrnittem demora sem grave prejuizo.

Art. 507. Os bens de raiz dos pupillos só podem ser vendidos por
necessidade indeclinavel ou evidente utilidade, e em hasta publica.

Art. 508. Si a variedade ou a disseminação dos bens do pupillo
o exigirem, o juiz poderá autorizar o tutor a tomar, sob sua respon
sabilidade, um ou mais auxiliares para a sua administração, mediante
equitativa retribuição.

•
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Art. 509. E' absolutamente defeso ao tutor:
1. o Adquirir bens do pupillo, por actos entre vivos e por tes-

tamento;
2. o Tornar-se cessionário de credito ou direito contra o pupillo ;
3. o Dispõr dos bens do menor a titulo gratuito.
Paragrapho unico. As prohibições consignadas nos ns , 1 e 2

deste artigo referem-se igualmente ao protutor. .
Art. 510. O tutor deve declarar, no inventario com o qual se

empossar da tutela, o que lhe deve o menor, sob pena de não poder
mais exigir o pagamento do debito, salvo si demonstrar que antes do
inventario não tinha conhecimento da divida.

Art. 5H. Responde o tutor pelos prejuizos que, por culpa ou
dolo, causar ao pupillo, .

Art. 512. O tutor tem direito a ser indemnizado das despezas
legalmente feitas no exercício da tutela, e a perceber uma gratificação
por seu trabalho.

Esta gratificação, si não tiver sido designada pelos paes do menor,
será arbitrada pelo juiz, comtanto que não exceda alO % da renda
annual liquida dos bens do menor.

SECÇÃO VII

DO COFRE DE ORPHÃos

Art. 513. Os tutores não terão em seu poder dinheiro algum de
seus pupillos, além do estrictamente necessário para as despezas com
o sustento e educacão dos mesmos e com o custeio da administracão ,

Art. 514. Todo o dinheiro do menor, excluídas as quantias aque
allude o artigo antecedente, os objectos de ouro e prata, as pedras
e joias preciosas, os titulas de credito e os documentos de valor devem
ser recolhidos ao cofre dos orphãos, sendo o tutor responsavel pelos
juros da mora, a contar do dia em que o dinheiro e os outros bens
podiam ter entrado para o cofre.

Art. 515. Os valores recolhidos ao cofre dos orphãos não pode
rão delle sahír sinão por ordem do juiz:

1 •o Para as despezas com o sustento e educação do pupillo e com
a administração de seus bens ;

2.0 Para compra de.bens de raiz;
3.0 Para serem empregados, segundo a determinação da pessoa

que os tiver deixado ou doado ;
4.0 Para compra de apolices da divida publica da União ou dos

Estados;
5.o Para serem entregues aos orphãos quando se emanciparem,

ou aos seus herdeiros.
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SECÇÃO VIII

DA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA TUTELA

. ~rt_. 516. Todos. os tutores, sem que os possa e~cusar qualquer
disposição em contrario dos paes do menor, são obrigados a prestar
contas da sua adrninistracão ,

Art. 517. O tutor deve, no fim de cada anno, apresentar ao juiz
dos orphãos um balanço de sua administração, o qual, depois de appro
vado, será annexado aos autos do inventario.

Art. 518. Quando o tutor tiver de passar a outro a administra
ção dos bens do pupi1lo, deve prestar suas contas ao seu successor,
assistido pelo protutor. Essas contas deverão ser approvadas pelo
juiz para que produzam os effeitos Iegaes. ..

Art. 519. Quando a tutela findar em relação ao menor, as con
tas devem ser prestadas ao ex-pupillo, com a assistencia do protutor
ou de um curador especial.

Paragrapho unico , Nenhuma convenção entre o ex-tutor e o ex
pupi1lo p6de ter effeito antes da approvação definitiva das contas da
tutela pelo juiz competente.

Art. 520. Nos casos de morte, ausencia, ou interdicção do tutor,
as contas serão prestadas por seus herdeiros ou representantes.

Art. 521. Serão levados a credito do tutor todas as despezas
sufficientemente justificadas e reconhecidas como uteis ao menor.

Art. 522. As despezas com a prestação das contas serão pagas
pelo tutelado.

Art. 523. A importancia do alcance do tutor vencerá juros desde
a data do encerramento das contas. Os juros do saldo do tutor contra
o pupillo s6 começarão a correr depois que, apresentadas as contas
e entregues os bens, lhe fór requerido o pagamento.

SECÇÃO IX

DA CESSAÇÃO DA TUTELA

Art. 524. A tutela extingue-se, em relação ao menor:
1.° Quando elle attinge a maioridade ou é declarado maior;
2.° Quando se emancipa pelo casamento;
3.° Quando incide sob o pátrio poder por legitimação, reconhe

cimento ou adopção .
Art. 525. A tutela extingue-se, em relação ao tutor :
1.° Quando se esgota o termo dentro do.qual tem elle obrigação

de servir ;
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2.0 Quando sobrevem um motivo de excusa ;
3.o Pela remoção.

Art. 526. Os tutores são obrigados a servir por espaço de dois
annos.

Podem, porém, continuar no exercício da tutela, depois de trans
corrido esse tempo, si o quizerem, e parecer ao juiz que isso convem
aos interesses do menor .

Art. 527. Serão removidos os tutores, quando malversarem os
bens do pu pillo, quando se tornarem suspeitos por negligencia, desleixo
ou má conducta, ou incorrerem em alguma dos incapacidades constan
tes do art. 493.

CAPITULO II

DA TUTELA DOS ~ORES

Art. 528. Estão sujeitos a tutela, ainda que maiores:
1. o Os alienados de qualquer especie incl uidos entre elles os fracos

de espírito ;
2. o Os surdos-mudos não tendo recebido educação que os habilite

a fazer conhecida inequivocamente a sua vontade.
Art. 529. A interdicção dessas pessoas deve ser pedida : .

1.o Pelo pae ou pelo tutor si forem ellas ainda menores, proXf-
mos á maioridade ;

2.0 Pelo conjuge ou por algum parente proximo ;
3. o Pelo l\linisterio Publico.

Art. 530. A intervenção do Ministerio Publico deve ter lagar:

1.0 No caso de loucura furiosa;
2. o Quando não existe nenhuma das pessoas mencionadas nos dois

primeiros numeras do artigo antecedente, ou ellas não requerem a
interdicção ;

3. 0 Quando as sobreditas pessoas são menores ou incapazes. de
estar em juizo.

Art. 531. Nos casos em que a interdicção fór promovida pejo l\fi
nisterio Publico, o juiz nomeará um defensor ao supposto incapaz. Nos
outros casos, o defensor será o l\linisterio Pu hlico .

Art. 532. Antes de decidir sobre a declaração da incapacidade,
o juiz examinará pessoalmente a pessoa denunciada como incapaz,. e pe-
dirá, sempre que fôr possível, o parecer de dois alienistas. .

Art. 533. A interdicção, quando se referir a su rdos-mudos deverá
fixar os limites da tutela, segundo o gráo de desenvolvimento mental
do incapaz. .

Art. 53L A sentença que declara a interdicção produz seus
effeitos, desde logo, embora possa ser revogada.

c. c. - VaI. I fi
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Art. 535. Declarada por sentença a incapacidade, fica o inter
dicto sujeito a tutela, segundo o disposto no capitulo anterior com a
attenuação, si fôr caso disso, do art. 533, e as modificações' dos ar
tigos seguintes.

Art. 536. O conjuge maior e não separado judicialmente é de
direito, tutor do outro quando interdicto . '

.§ 1. o Na falta do conjuge é tutor legitimo o pae; na falta deste a
mãe ; e na falta desta o descendente maior.

§ 2. o Entre os descendentes os mais proximos excluem os mais
remotos e, entre os do mesmo grão, os varões excluem as mulheres.

§ 3. o Não existindo as sobreditas pessoas, compete ao juiz a es
colha do tutor.,

Art. 537. Quando o tutor fôr o conjuge, não será obrigado a
apresentar os balanços annuaes, nem a fazer inventario, si o regimen

.do casamento fôr a communhão universal, ou si os bens do incapaz se
acharem descriptos em documento authentico, qualquer que seja o re-
gimen do casamento. .

$i 1..o Si o tutor fôr o marido, observar-se-ha o disposto nos
arts: 272 a 278.

§ 2.0 Si fór a mulher a tutora, observar-se-háo disposto no art. 292.
Art. 538. Quando o tutor fôr o pae, ou a mãe, a tutela será

uma continuação do patrio poder, exercendo, qualquer deIles, as attri
buições conferidas pelo capitulo VI, titulo V, deste livro.

Art. 539. Quando o tutor fõr o pae, ou a mãe ou o conjuge,
não terá applicação o que preceitua o art. 517.

Art. 540. Quando houver meio de educar o surdo-mudo, o tutor
deverá promover a sua entrada em estabelecimento apropriado á sua
educação.

Art. 541. Os alienados, sempre que parecer inconveniente con
servai-os em casa; deverão tambem ser recolhidos em estabelecimentos
adequados.

Art. 542. Si o tutelado tiver filho menor ou por nascer, o poder
de seu tutor estender-se-ha sobre a pessoa e os bens delle.

CAPITULO1II

DA CURADORIA DO NASCITURO

Art. 543. Nomear-se-ha um curador para velar pelos interesses
do nascituro quando estes requererem cuidados, si, falIecendo o marido,
a mulher tiver ficado gravida, e não estiver em condições de exercer
e patrio poder.

E' dispensada a nomeação do curador, quando a mulher se achar
sob tutela, observando-se, então, o estatuído no art. 542.
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CAPITULO IV

DA CURADORIA DOS AUSENTES

SECÇÃO I

DA AUSENCIA

Art. M4.. Quando alguem desapparece do seu domicilio sem
deixar representante a quem caiba' administrar os seus bens, e sem
que se saiba o seu destino, deve o juiz, a requerimento de qualquer
interessado ou do l\Jinisterio Publico, dar-lhe curador.

Art. M5. Tambem será dado um curador ao ausente, que
deixar representante encarregado de seus negocies, quando este não
quer ou não póde continuar na gestão delles.

Art. Mo. Ojuiz que nomear curador dos bens do ausente fi.
xar-lhe-ha os poderes e as obrigações, segundo as circumstancias, obser
vando o que prescreve este codigo a respeito dos tutores.

Art. 547. O conjuge do ausente, sempre que não estiver sepa
rado delle judicialmente, será seu curador legitimo.

Art. M8. Na falta de conjuge, a curadoria dos bens do ausente
pertencerá ao seu pae, á sua mãe, aos descendentes, na ordem em que
se acham mencionados, não havendo impedimento que os prive de
assumir esse encargo.

Paragrapho unico. Entre os descendentes, os mais próximos ex
cluem os mais remotos, e, entre os do mesmo gráo, os varões excluem
as mulheres. .

SECÇÃO II

DA SUCCÉSSÃO PROVISORIA

Art. 549. Passados dois annos sem que se tenha noticia do
ausente, que não deixou representante, ou cinco, si elle tiver deixado
representante, poderão os interessados pedir que se abra provisória- .
mente a sua successão,

Art 550. Consideram-se interessados, para esse effeito :
1. o O conjuge não separado judicialmente ;
2. o Os presumidos herdeiros;
3. o Os que tiverem sobre os bens do ausente algum direito

subordinado á condição delle morrer ;
4. o Os credores de obrigações vencidas e não pagas.
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visona só produz eífeito seis mezes depois de sua publicação pela im
prensa.

Logo que ella passar em julgado, proceder-se-ha, judicialmente ao
inventario e partilha dos bens, como si o ausente houvesse fahe
cido,

Art. 552. Antes da partilha, o juiz deve ordenar a conversão
dos bens moveis sujeitos a deterioração ou a extravio, em immoveis
ou em titulos da divida publica federal ou estadoal. '

Art 51>3. Os que forem immittidos na posse dos bens do ausente
deverão prestar uma caução real correspondente aos respectivos qui
nhões.

Paragrapho unico. AqueUe que tiver direito á posse provisoria,
mas não puder prestar a caução exigida será excluido, mantendo-se o
bem que lhe devia caber sob a administração do curador. Si não
houver curador, o juiz nomeal-o-ha ,

Art. 51>4. Na partilha deverá ser mantida a integridade dos
bens immoveis, que devem ser confiados aos successores provisórios
mais garantidos. .

Art. 1>51>. Salvo o caso de ex-roprlacao, os immoveis do au
sente só poderão ser alienados, mediante autorização do juiz para se
evitar a sua ruina ou para serem convertidos em títulos da divida pu
blica.

Art. 556. Logo que forem empossados dos bens,' os successores
provisorios ficarão representando activa e passivamente o ausente,
con endo contra elles as acções pendentes ou futuras intentadas
contra o ausente. .

Art. 1>57. O s.uccessorprovisorio que fôr descendente,. ascen
dente ou conjuge do ausente fará seus todos os fructos e rendimentos
dos bens que lhe couberem, Os outros deverão, capitalizar a metade
desses fructos e rendimentos, segundo o disposto no art. 51>2, de
accórdo com o representante do Ministerio Publico, devendo prestar
annualmente as suas contas ao juiz competente.

Art 558. Aquulle que tiver sido excluido da posse provisoria
em virtude do art. 553, paragrapho unico, poderá requerer, justifi
cando falta de meios, que se lhe consigne metade dos vencimentos do
quinhão que lhe deveria ser entregue.

Art. 5;;9. Si durante a posse provisoria se verificar a época
exacta do fallecírnento do ausente, a sua successão considerar-se-ha
aberta nessa data em favor dos herdeiros que então o eram.

Art. 560. Si o ausente apparecer ou se verificar. a sua existencia
depois da posse provisoria, cessarão, desde logo, todas as vantagens
dos successores immit.tidos nella, os quaes todavia, ficarão obrigados
a tomar todas as medidas conservatorias que os bens reclamarem até
que os entreguem ao seu dono.
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SECÇ.~O III

DA SUCCESSÃO DEFINITIVA

Art. 561. Vinte annos depois de ter passado em julgado a sen
tença que concede a abertura da successão provisória, os interessados
poderão requerer a successão definitiva e o levantamento das cauções
que tiverem offerecido ,

Art. 562. Tambcm póde ser pedida a successão definitiva, pro~

vando-se que o ausente já completou 80 annos de idade e que datam
de cinco .as ultimas noticias delle

Art. 563. Regressando o ausente dentro dos 10 annos seguintes
á abertura da successão definitiva, ser-lhe-hão entregues os bens no
estado em que se acharem. Si regressar depois desse tempo só po
derá reclamar de seus successores os alimentos de que carecer.

SECÇÃO IV

EFFEITOS DA AUSENCIA SOBRE OS DIREITOS DA FA!tIILIA

Art. 564.. Si o ausente deixou filhos menores e seu conjuge já
fõr fallecido ou não tiver direito ao exercicio do patrio poder, pro~

ceder-se-ha em relação aos mencionados filhos, como si fossem orphãos,
Em relação ao vinculo matrimonial, prevalecerá o disposto no

art , 381.

LIVRO SEGUNDO

Diraito elas cousaa

TITULO·][

Da. posse

CAPITULO I

NOÇÃO DÁ POSSE

Art. 565. Considera-se possuidor todo aquelle que se acha em
situação de facto correspondente ao exercício pleno ou limitado da
pro priedade .
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A relação possessoria póde ser creada e exercida por meio de
representan te .

Art. 566. A posse directa, mas temporaria, do usufructuario
do credor pig!lOI:a~icio, do locatario e de. todos aquelIes que se acha~
numa relação jurídica semelhante, em virtude da qual lhes cabe o di
reito ou a obrigação de possuir uma cousa alheia, não extingue a.
posse indirecta da pessoa, em relação á qual o direito de posse lhes é
garantido.

Art. 567. Não é possuidor aquelle que, achando-se em uma
relação de dependencia para com outro, detem a posse em nome desse
outro e em cumprimento de suas instrucções ,

Art. 568. Em regra, a posse de um immovel importa a posse
dos objectos moveis que nelle se acham contidos.

Art. 569. A posse transmitte-se aos herdeiros do possuidor, sem
solução de continuidade, desde o momento de sua morte, e nas mesmas
condições em que este a exercia.

Art. 570. Quando a posse é obtida por violencía, dólo ou abuso
de confiança, reputa-se viciosa e o possuidor de má fé.

Art. 571. A posse legitima suppõe não s6 ausencia de vicio no
modo por que foi adquirida, como a existencia de um titulo justo.

Art. 572. Ojusto titulo, s6 por si, não autoriza a immissão
violenta da posse, independentemente de intervenção judiciaria ,

Art. 573. O possuidor tem por si a presumpção da boa fé, em
quanto não se provar o contrario.

CAPITULO II

DA PROTECÇÃO POSSESSORIA

Art. 574. Todo possuidor tem direito de defender sua posse,
repellindo, pela força, as vias de facto illicitas que forem contra. ella
dirigidas.

Art. 575. Si o esbulho se tiver consummado, poderá expulsar ..
o esbulhador e reempossar-se por sua propria força, comtanto que o
faca em acto continuo.

. Art. 576. Os actos de repulsa contra a usurpação e de recupe
ração immediata de posse não podem ir além do indispensavel á defesa.
e ao restabelecimento da relação possessoria.

Art. 577. O possuidor que é perturbado em sua posse ou se acha
ameaçado de uma perturbação póde reclamar a intervenção da justiça
publica no intuito de fazer cessar a turbação actual ou imminente.

Art. 578. A turbação obriga á satisfação do damno causado e á
prestação de caução em garantia contra a reincidencia , si houver
motivo para receial-a.
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Art. 579. O possuidor que soffre espoliação póde reclamar a
intervenção da justiça publica, afim de recuperar a posse perdida.

Art. 580. O possuidor de boa fé tem, contra aquelle que o priva
da posse de modo injusto, acçãc para pedir a reintegração de sua
posse e a indemnização por perdas e damnos. .

Art. 581. A acção para recuperar a posse pode ser intentada
contra terceiro detentor, embora irresponsavel pela espoliação, si esta
lhe era conhecida, no momento em que a cousa lhe foi transferida.

Art. 582. A turbação e o esbulho da posse não se justificam por
se dizerem fundados em dominio ou em outro direito.

Todavia não se deve julgar a posse em favor daquelle a quem se
mostra, evidentemente, não pertencer a propriedade.

Art. 583. As acções possessorias, para manutenção ou reinte
gração da posse, não podem ser intentadas depois de decorrido' um
anno contado da data em que se deu a turbação ou o esbulho, salvo
pelas vias ordinarias.

Art. 584.. Tambem não poderão ser intentadas as referidas
acções possessorias, quando depois da turbação ou do esbulho tiver
sido judicialmente estabelecido, por sentença que tenha passado em
julgado, o direito do autor desses actos a pedir o restabelecimento da.
posse que elle procurou obter de um modocontrario ao direito.

Art. 585. A protecção possessoria é tambemconcedida a quem
possue somente uma parte determinada de uma cousa.

Art. 586. Um compossuidor não pode impôr, a outro, limites
ao exercicio legitimo da posse commum, mas pode recorrer aos meios
tutelares da .posse contra a turbação ou esbulho que esse outro lhe
faca soífrer ,

. Art. 587. O compossuidor pode exercer as acções protectoras
da posse, independentemente do concurso dos outros.

CAPITULO III

• DOS DIREITOS DO POSSUIDOR EM RELAÇÃO AOS FRUCTOS E Ás BEMFEITORIAS

Art. 588. O possuidor de boa fé tem direito aos fructos perce
bidos opportunamente durante a sua boa fé.

Reputa- se ter cessado a boa fé, desde a contestação da lide, na
acção proposta para destituir dá. posse aquelle que nella se acha inves
tido.

Art. 589. Os fructos pendentes, ao tempo em que cessar a boa.
fé, depois de deduzidas as despezas da producção, devem ser resti-
tuidos. .

Devem ser, pela mesma fórma, restituidos os fructos colhidos por
antecipação •

..
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Art. ~90. O possuidor tambem responde pelos fructos e cuI 0-
samente deixar de colher, depois da contestação da lide. qu p

. Art. 591. Os fructos naturaos e os industriaes consideram-se
percebidos, desde que são separados da cousa que os produziu

Os civis julgar-se-hão percebidos dia por dia. .
Art. 592. O possuidor de má fé responde por todos os fructos

i?ercebido~ desde o começo de sua posse de má fé, e pelos que, por sua
. culpa', deixar de perceber. Deduzem-se a seu favor as despezas da
producção ,

Art. 593. O possuidor de boa fé não responde pelas deterioracões
nem pela destruição total da causa. "

Art. 594.. O possuidor de má fé responde pela destruição total e
pelas deteriorações, ainda que provenientes de caso fortuito ou forca
maior, si não provar que se teriam dado do mesmo modo estando "a
cousa em poder do autor.

Art. 595. O possuidor de boa fé terá direito a indemnização por
todas as bemfeitorias uteis e necessarias. Quanto ás voluptuarias, si o
reivindicante não as quizer indemnizar equitativamente, poderá le
vantal-as, comtanto que não damnifique a cousa .a que ellas
accrescem ,

Art. 596. O possuidor de má fé só tem direito de pedir indem
nízação pelas bemfeitorias necessarias,

. Art. 597. O possuidor de boa fé póde reter a cousa, até que
lhe sejam indcmnizadas as bemfeitorias uteis e necessarias, allegadas e
provadas, ao menos em parte, no curso da reivindicação.

. Art. 598. O possuidor, ainda que de boa fé, só póde pedir
indemnização por hemfeitorias que ainda existirem no momento da
evicção.

Art. 599. Sempre que o reivindieante dever indemnizações por
bemfeitorías, poderá optar entre o valor actual e o custo dellas.

Art. 600. As despezas inherentes ao immovel reivindicado, como
os fóros e impostos correspondentes ao tempo da posse. deverão ser
pagas pelo possuidor de boa fé, e deverá o possuidor de má fé ser
indemnizado quando as tiver pago.

CAPITULO IV

DA PERDA DA POSSE

Art. 601. Perde-se a posse das cousas desde que ellas não se
acham mais em posição conforme ao modo pelo qual o proprietario
costuma utilizal-as,

Perde-se a posse dos direitos reaes desde que cessa a possibilidade
de exercel-os.
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TITULOU

Da propriedade

CAPITULO I

DA. PROPillEDA.DE EM GER.A.L

Art. 602. A lei assegura ao proprietario, dentro dos limites por
ella traçados, o direito de utilizar-se de seus bens como entender e de
reivindicai-os, quando corporeos, do poder de quem injustamente os
possua.

Art. 603. Salvo disposição em contrario, a causa accessoria
pertence ao dono da principal.

Art. 604. Os fructos e as outras partes integrantes de uma cousa
pertencem, mesmo depois da separação, ao proprietario della, si, em
virtude de uma causa juridica, não devem ser attribuidas a outrem.

CAPITULO II

DA. PROPRIEDA.DE IM.JlIOVEL

SECÇÃO I

DA ACQillSIÇÃO DA.PROPRIEDADE IilIMOVEL

Art. 605. Adquire-se a propriedade immovel, entre vivos:
a) Pela inscrípção, no registro predial, do titulo hábil para trans-

feril-a ;
b) Pela accessão;
c) Pelo usucapião.
Art. 606. Adquire-se tamhem a propriedade i~movel em vir

tude de direito hereditario.
Art. 607. Comprehende-se ainda entre os actos translativos da

propriedade immovel os endossos dos titulos representativos de pro-
priedade cadastrada. .

Art. 608. O levantamento do cadastro, a fórma dos respectivos
titulos, a sua circulação, assim como o estabelecimento e a prova: dos
onus reaes das propriedades incluidas nelle,b regular-se-hão por lei es
pecial.



-170 -

SECÇÃO li

DA ACQUISrçÃO PELA rl,SCRIPÇÃO DO TITULO

Art. 609. Estão sujeitos á inscrípção , no registro predial os
actos .habeis para transferir a propriedade immovel, entre vivos, seJa.m
gratuitos ou onerosos.

Art. 6'10. São tambem sujeitas á inscrípção :
1.0 As sentenças proferidas nas acções divisorias, das quaes re

sulta a cessacão do estado de communhão ;
2.° As sentenças em virtude das quaes, nos inventaries e par

tilhas, se adjudicam bens de raiz aos herdeiros, por terem pago divida.
do casal ou para que se pagupm do que o casal lhes deve ;

3.° A arrematação em praça publica, e as adjudicações. ..
Art. 611. Não são sujeitas á inscripção, as transmissões em vir-

tude de direito hereditario ,
Art. 612. Os actos sujeitos á ínscripção não operam a translação

da propriedade sinão depois de registrados. A data do registro deter
mina a da transmissão, si outra não tiver sido nelle expressamente
fixada.

Art. 613. A inscrípção deve ser datada do dia em que o titulo
fór apresentado ao offlcial do registro, para ser inscripto, e este o con
signar, em seu protocoUo.

Art. 614. Sobrevindo a fallencia ou a insolvencia do alienante
entre a consignação do titulo e a sua transcripção, por demora do oíli
cial ou em razão de duvida suscitada por elIe e julgada improcedente,
deve, não obstante, fazer-se a inscrípção, cujos effeitos retrotraem,
nesse caso, á data da consignação.

Art. 615. Todavia, si, ao tempo da inscripção, ainda não estiver
pago o preço do immovel, o adquirente, notificado da fallencia ou
insolvencia do alienante, deve deposital-o no juizo das preíerencias ,

SECÇÃO fi

DA ACQUlSIÇÃO POR ACCESSÃO

Art. 616. A accessão póde dar-se:
Pela formação de ilhas ou ilhotas ;
Por alIuvião e abandono do alveo dos rios;
Por avulsão;
Por construcção de obras;
Por plantações. ;:.

'*
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A

DAS ILlIAS E ILHOTAS

Art. 617. As ilhas e ilhotas formadas no leito de um rio par
ticular, pertencem aos proprietarios ribeirinhos fronteiros, observadas
as regras seguintes:

1.0 As que se formarem no meio do rio, consideram-se accres
cimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as
margens, na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o
alveo em duas partes iguaes;' .

2.o As que se formarem entre essa linha e uma das margens consi
derar-se-hão accrescimos dos terrenos ribeirinhos fronteiros desse
mesmo lado;

3.o As que formarem pelo desdobramento de um novo braço do
rio continuam a pertencer aos proprietarios dos terrenos á custa dos
quaes se constituíram.

Art. 618. As ilhas e ilhotas formadas nos mares territoríaes e
interiores do Brasil pertencem á União. ' ,

As formadas nos rios e lagos publicos pertencem á pessoa publica
a quem couber o domínio dos mesmos rios e lagos.

B

DA ALLUYI.\.O

Art. 619. Osaccrescimos, que se formam por depositas ou aterros
naturaes ou pelo afastamento das aguas dos rios, pertencem aos
proprietarios dos terrenos marginaes, ainda que os rios sejam publicos.

Art. 620. Os terrenos accrescidos aos de marinha pertencem á
mesma pessoa publica a quem estes pertencerem.

Art. 621. Os donos de terrenos confinantes com aguas dor
mentes, como lagos e tanques, nem adquirem o solo descoberto por
qualquer diminuição das aguas, nem perdem o que ellas invadiram
em seus crescimentos.

Art. 1622. Quando o t.erreno alluvial se formar em frente a predios
pertencentes a proprietarios differentes, a divisão far-se-ha, entre elIes,
em proporção com a testada que cada um dos prédios apresentava
sobre a antiga margem.

c
DA AVULSÃO

Art. 623. Quando uma porção de terra, desligada de um prédio.
pela força das aguas, vem juntar-se a outra, pode ser reclamada
dentro de um anno, devendo, porém, o proprietario reclamante índem
~. Q dono do outro predio pelos prejuízos causados.
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Art. 624. Si dentro desse prazo não fór apresentada a alludida
reclamação, a porção de terra mcorporar-se-ha definitivamente ao
predio em que se acha, perdendo o seu antigo dono o direito de reívin
dical-a e o de exigir qualquer indemnização,

Art. 625. Quando a avulsão for de cousa não susceptivel de
adherencia natural, tem applicação o disposto sobre cousas perdidas.

D

DO .ll.VEO ABANDONADO

Art. 626. O alveo abandonado do rio publico ou particular
pertence ~o~ proprietari?s ribeirinhos das duas margens, sem que
tenham direito a indemnização alguma os donos dos terrenos por onde
as aguas abrirem seu novo curso.

Entende-se que os predios marginaes se estendem até o meio
do alveo.

E

DAS CONSTRUCÇÕES E PLANTAÇÕES

Art. 627. Qualquer construcção ou plantação feita em um ter
reno presuppõe-se ,feita pelo proprietario delle e á sua custa, até que
se prove o contrario.

Art. 628. Aquelle que semeia ou planta em terreno proprio com
sementes ou plantas alheias adquire a propriedade destas, mas está
obrigado a pagar-lhes o valor. Responde tambem por perdas e damnos,
si tiver procedido de má fé.

A applicação destes preceitos tem cabimento tambem quando
alguem edifica em terreno proprio com materiaes alheios.

d
Art. 629. 1\qt uedlle que s,eme~a, dplatnta ou ediíica em tterrenlo atalheio .~

per e, em proveito o propnetano o erreno, as semcn es, p an s e
construcções nelle lançadas, mas tem direito a uma justa indemnização.

Si o semeador, plantador ou edificador procedeu de má fé, poderá
ser constrangido a repor as cousas no estado anterior á sua intervenção
e a pagar os prejuízos causados por sua má fé.

Art. 630. Quando existe má fé ta.nto da parte do semeador,
plantador ou constructor, quanto do proprietario do solo, este adquirirá
as sementes, plantas e construcções lançadas em seu terreno, mas
deverá inJemnizar os accrescimos advindos ao seu immovel.

Entende-se que o proprietario está de má fé quando o trabalho da
plantação ou construcção se fez em sua presença, sem provocar impu
gnação de sua parte.
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Art. 631. Si as sementes plantas ou materiaes de construcção não
pertencerem a quem de boa fé os empregou em solo estranho, terá
tambem applicação o disposto no artigp.autecedente, ,

Entretanto, o dono das sementes, plantas ou materiaes poderá
responsabilizar subsidiariamente o proprietarío do solo pela indemni
zação devida ao plantador ou constructor, quando este não tiver com
que lh'os pagar.

SECÇÃO IV

D.~ USUCAPLi:O

Art. 632. Aquel1e que, durante trinta annos, ininterruptamente
e sem a oppugnação, possue um immovel, a titulo de proprietario,
adquire a sua propriedade sem ter necessidade de exhihir titulo, nem
al1egar boa fé.

Art. 633. O possuidor pode accrescentar á sua posse a de seu
antecessor, para o fim de obter o lapso de tempo requerido pelo
art. 632, comtanto que ambas sejam continuas e pacificas.

Art. 634. As causas que suspendem, impedem e interrompem a
prescripção produzem os mesmos eíleitos em relação á usucapião, tendo
applicaçãoao possuidor o estatuído em relação ao devedor.

Art. 635. Consummada a usucapião, póde o possuidor requerer
ao juiz competente que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá
de titulo para a inscripção no registro predial.

SECÇÃO V

DA EXTENSÃO DOS DIREITOS DO PROPRIETARIO

Art. 636. Não se considera offensa aos direitos do proprietario
do solo o que se fizer a tão grande altura ou a tão grande profundidade
que não possa prejudicar os seus legitimes interesses.

Art. 637. O proprictario de um prcdio tem direito de remover,
sem aviso prévio, qualquer objecto que nelle tenha sido posto sem seu
consentimento.

Art. 638. O dominio presume-se exclusivo, e illimitado, dentro
das orbitas legaes, até prova em contrario.

1\1'1. 639. O proprietario de um prcdio sobre o qual alguém, em
virtude de direito seu, se propõe a ernprehender obras capazes de
damniflcal-o, pode exigir do dono das obras garantias sufficientes
contra o prejuizo que o ameaça.

O mesmo direito cabe aos habitantes de uma casa que se acha sob
ameaça similhante.
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jfll VI

DOS nmEITOS DE VISINHANÇA

A

DO USO NOCIVO DA PROPRIEDADE

Art. 640. O proprietario ou habitante de um predio tem direito
de reclamar a protecção da policia e da justiça publica quando o pro
príetario ou habitante do predio visinho usa delle de modo compro
mettedor para a saude ou para a segurança das pessoas ou mesmo dos
animaes ahi estabelecidos. .

Art. 641. O·simples facto de usar alguem da sua casa ou de seu
terreno de modo desagradavel ao visinho não o autoriza a usar do
recurso conferido pelo artigo antecedente, emquanto não houver ex
cesso ou proposito de molestar.

Art. 642. As disposições dos dois artigos anteriores são applí
caveis entre quaesquer habitantes do mesmo prédio, sejam ou não os
proprios donos.

Art. 643. O recurso á justiça publica é tambem concedido ao
proprietario ou habitante de um prédio rustico ou urbano quando o
aproveitamento delle é impossibilitado pelo uso que do predio visinho
fazem osque o occupam.

B

DAS ARYORES LIMITROPHES

Art. 61.4. As raizes e os ramos de arvores que se estendem para
o predio visinho podem ser cortados e retidos pelo occupante do mesmo
prédio. . .

Art. 645. Os fructos que caem de uma arvore plantada no ter
.rena visinho accrescem ao solo onde cahiram, si este fôr de pro
priedade particular.

Art. 646. A arvore cujo tronco se acha sobre a linha divisoria de .•
dois prédios pertence em commum aos donos dos mesmos.

c
DA PASSAGEM FORÇADA

Art. 647. Quando um predio rustico ou urbano se acha encra
vado noutro, faltando-lhe sahida para uma via publica, seu dono pode
reclamar dos visinhos que tolerem a sua passagem atravez dos ter
renos intermedios.

A direcção e a extensão da passagem, sendo necessario, serão
fixadas judicialmente.
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Art. 648. Os donos dos predios por onde se estabelece o transito
para o encravado teem direito de exigir uma indemnização pelo pre
juizo que soffrem com elIe.

Art. 649. O proprietario que perde, ,por sua culpa, o direito de
passagem atravez de predios alheios, tem direito de reclamar, de novo,
communicação com a via publica. Neste caso, porém, deverá indem
mnizar na razão do dobro o valor do damno oriundo da concessão e do
exercicio do direito de transito.

Art. 650. Supprimindo-se a via publica, com a qual se commu
nicava o predio encravado, subsiste, não obstante, para o dono deste,
o direito de transitar por elIa até onde encontrar outra via publica.
Cessa este seu direito quando lhe fór concedida, gratuitamente, outra
sahida equivalente.

D

DAS AGUAS

Art. 651. O dono do predio inferior é obrigado a receber as aguas
que correm naturalmente do superior. Si o dono deste faz obras d'arte,
para facilitar o escoamento, deve proceder de modo que não cause ao
do outro damno maior do que o natural e anterior ás mesmas obras.

Art. 652. Quando ~s aguas artificialmente trazidas para o predio
superior defIuirem delle para o inferior, o dono deste pode reclamar,
ou que sejam desviadas, ou que se lhe pague uma índemnização em
congruencia com o prejuizo occasionado pela passagem das aguas.

Art. 653. O proprietario de uma funte não pode impedir o curso
natural das suas aguas pelos predios inferiores, depois de satisfeitas
?''l necessidades de seu consumo.

o Art. 654. As aguas pluvíaes que correm por lagares publicas,
assim como as dos rios publicas, podem ser utilizadas, na sua pas
sagem, por qualquer pruprietario confinante, observadas as pro
scrípções administrativas reguladoras da especie.

Art. 6g5. O proprietario de uma fonte pode exigir que se lhe
faculte a conduccão de suas aguas para algum predio seu, atravez
de predios alheios, sempre que seja possivel fazel-o sem causar damno
grave ás obras ou culturas existentes nesses prédios. O traçado do
aqueducto deve ser, quanto possivel, adaptado á configuração dos ter
renos e accommodado á vontade manifestada por seus proprietarios,
aos quaes é sempre devida uma indemnízaçãosatisfactoria.

E

DOS LIMITES ENTRE OS PREDIOS

Art. 656. Si o proprietario de um terreno, de boa fé; exceder os
seus limites ao levantar uma construcção sobre eUe, e o dono do ter-
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reno invadido pelo excesso não reclamar antes ou immediatam ente
depois de realizada a offensa.de seu .direito, entender-se-ha que fez dClle
cessão, pela qual deve ser indemnizado.

Art. 657. No caso de confusão de limites entre prcdios confi
nantes, não havendo meio de determinal-os com exactidão, serão elles
traçados de accõrdo com o estado de posse. Na falta de um estado de
posse determinado, o terreno contestado será attribuido, em porcões
iguaes, a cada um dos predios. .

Si a decisão assim feita repugnar a circumstancias conhecidas
serão os limites traçados segundo a equídade, tendo-se em attenção a~
sobreditas circumstancias.

Art. 658. O intervallo, fosso, muro, cerca ou outra obra que se
parar dois prédios, presume-se commum aos propríetarios de ambos,
a menos que signaes exteriores indiquem o contrario.

Art. 659. Todo proprietario pode obrigar seu visinho a proceder
com elle á demarcação de seus predios confinantes, a aviventar os
rumos apagados e renovar os marcos destruidos ou arruinados,' de
modo a não serem reconhcidos.

Art. 660. As despezas da demarcação devem ser repartidas entre
os interessados na proporção das respectivas testadas.

F

DO DmEITO DE CONSTRum

Art. 661. O dono de um terreno pode levantar nelle as constru
cções que lhe aprouver, salvo o direito dos visinhos e as disposições
regulamentares sobre a fórma, segurança e hygiene dos predíos
urbanos, e as de policia dos estabelecimentos industriaes.

Art. 662. Todo visinho pode embargar a construcção do outro
que ultrapassar os limites da sua área, ou que lançar as aguas do seu
tecto, ou abril' janella sobre o terreno do reclamante,

Art. 663. Aquelle que consentir na abertura de janella, ou na
col1ocação de sacada ou gotteira, sobre seu terreno, só poderá exigir .,.,
o tapamento daquella, ou a remoção destas, até um armo depois de
concluida a nova construcção, Passado este prazo, o dono desta poderá
propór ao visinho a acção confessoria daquellas servidões e defendel-
as pelos interdictos ou excepções competentes.

Art. 664. Em predio rustico as novas construcções não poderão
ser feitas a menos de metro e meio do limite, sem licença do visinho
respectivo. Esta disposição comprehende os accrescimos das constru
cções já existentes.

Art. 665. As estrebarias, os curraes, os chiqueiros, as estrumeiras
e, em geral, as construcções de natureza a prejudicarem as visinhas,
devem ser, ao menos, metro e meio distantes destas.
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Art. 666. O proprietario pode tambem embargar a construcção
do visinho sempre que ella tirar a luz de um edificio seu, de modo
que um ou mais compartimentos ou logares deste não possam mais
ser applicados ao seu destino anterior sem illuminação artificial.

§ 1.o O mesmo direito lhe compete si a nova construcção do
visinho importar, para a sua, uma depreciação de dez por cento, pelo"
menos.

§ 2.0 A construcção que já existir importando essa depreciação
á outra visinha, não poderá ser estendida nem levantada sem consen
timento do dono desta.

§ 3.0 Na duvida, presume-se depreciada a de mais valor e, si
forem equivalentes, a mais antiga.

Art. 667. Quando se reconstroe um predio urbano que tem, ao
menos, dois lados encravados noutro, o dono deste" poderá exigir que
sejam separados por um espaço de. metro e meio, excluido o da parede
divisoria, pagando elle o valor do chão e fazendo á sua custa a parede
divisoria.

Art. 668. Na reconstrucção dos predios urbanos que ultrapassa
rem o alinhamento das respectivas ruas, seus donos serão obrigados a
recual-os até o mesmo alinhamento, mas não se considera reconstru
cção o simples concerto, nem os reparos de mera conservação.

Art. 669. Nas cidades, villas e povoações cujas casas estejam
arruadas e cujas ruas tenham sido cordeadas pela autoridade compe
tente, o dono de um chão vasto póde edifical-o, emmadeirando na \
parede divisoria do predio visinho, si ella tiver capacidade para
supportar a nova construcção, mediante o pagamento do valor da
metade da parede e do chão correspondente.

Art. 670. O visinho que constroe primeiro pode 'assentar metade
da parede divisoria sobre o terreno contiguo, sem prejuizo do direito
de haver a metade do seu valor, quando o outro emmadeirar nella,
mas este póde, nesse caso, .fíxar a largura. do alicerce, assim como a
profundidade, si o chão não fór de rocha.

Paragrapho unico. Quando a parede divisoria fôr propria de um
dos visinhos e não tiver capacidade para ser emmadeirada pelo outro,
este não poderá fazer alicerce ao pé della sem dar caução áquelle
do risco que correrá a sua construcção, em consequencia do mesmo
alicerce.

Art. 671. O condomino de uma parede commum pode utilizar-se
della até o meio de sua espessura, comtanto que não comprometta a
segurança nem a separação dos dois predios e, antes de usar deste
direito, avise ao outro das modificações que pretender fazer na mesma
parede. . . .

Art. 672. Não pode, porém, sem consentimento do outro fazer,
na parede meieira, armarios, nem obras semelhantes, em correspon
dencia com outras analogas já existentes do lado opposto.

c. c. - "Vol. I i2
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~r~. 673~ O dono de um edifi~io a~eaçado pela ínstallaçào de
chaminés, fogoes ou fornos no predío contíguo pode emharzar a obra
e até pedir o auxilio da policia, si não houver tempo de ~ecorrer á
autoridade judiciaria.

Art. 674. Não é licito encostar em parede meieira ou pertencente
ao visinho, sem o consentimento desse, fornalhas, fornos de forja ou
de fundição ou outras installações semelhantes.

Art. 675. Não se inclue na prohibição dos artigos antecedentes as
chaminés ordinarias, nem os fornos de cozinha.

Art. 676. São prohibidas as installações de natureza a tornar
impuras ou improprias para uso ordinario as aguas do poço ou fonte
alheia, preexistente ás mesmas installações.

Art 677. No seu proprío terreno tambem não é permíttido fazer
excavações que tirem ao poço ou fonte de outrem a agua necessaria.
E', porém, permittido fazel-as quando apenas diminuirem o suppri
mento do poço ou fonte do visinho, e não forem mais profundas que o
deste, em relação ao nivel do lençol d'agua.

Art. 678. Todo o proprietario é obrigado a consentir que o visinho
entre opportunamente no seu predio e use delle temporariamente,
quando isso fôr indispensavel para reparação ou limpeza da casa do
mesmo visinho.

Art. 679. Si o primeiro soffre com isso algum damno, tem direito
a uma índemnização plena da parte do segundo. Este deve, além disso,
usar daquella faculdade no tempo e do modo menos incommodo para o
seu visinho e, sempre que fór possivel, avisal-o-ha com antecedencia.

Art. 680. As mesmas disposições applicam-se aos casos de limpeza
ou reparação dos esgotos, gotteiras e cloacas, assim como dos poços e
fontes. .

SECÇÃO VII

DA PERDA DA PROPRIEDADE llf:MOVEL

Art. 681. O proprietarío de um immovel perde o seu direito sobre
elle desde que o titulo de acquisição, por parte de outro, é transcripto
no registro predial.

Art. 682. O abandono da propriedade immovel só começa a pro
duzir effeito depois que o acto de renuncia é transcripto no registro
predial.

O immovel assim abandonado entra para o dominio do Estado em
cujo território estiver situado. .

Art. 683. Perde-se tambem a propriedade immovel em conse
quencia de desapropriação por necessidade ou utilidade publica.

Art. 684. Consideram-se casos de necessidade publica:
1.0 A defesa da União ou de algum dos Estados;
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2.o A segurança publica;
3.0 Os soccorros públicos, nos casos de fome ou de outra calami-

dade;
4.0 A salubridade publica.
Art. 68;). Consideram-se casos de utilidade publica:
1.o A fundação de povoações e de estabelecimentos de assistencia,

de educação ou de instrucção publica;
2.o Abertura, alargamento ou prolongamento de ruas, canaes,

praças, estradas de ferro e, em geral, de quaesquer vias publicas.
3.0 A construccão de obras ou estabelecimentos destinados á com

modidade geral dos habitantes de uma povoação, a decoração e a salu
bridade destas;

4. o A exploração de minas.
Art. 686. Nos casos de perigo imminente ou necessidade urgente,

como de guerra, commoção, fome geral ou peste, cessarão todas as for
malidades ordinarias da desapropriação, e poder-se-há tomar posse do
uso, ou mesmo do domínio, quanto baste para satisfazer a necessidade
publica, mediante uma declaração precisa, previamente entregue ao
proprietário, na presença de tres testemunhas que a assignem. Pro
ceder-se-ha, logo que fôr possível, á liquidação da indemnização que
deve ser paga ao proprietario.

Art. 687. Nos outros casos, o proprietario será préviamente in
demnizado. Si recusar receber a indemnização, far-se-ha a consignação
della no Deposito Publico, ficando livre a interposição de recursos legaes.

Art. 688. A propriedade cadastrada e representada por titulo
transferível mediante endosso, considera-se extincta para o proprietario
anterior desde que o official competente lançar a devida nota no verso
do mesmo titulo.

CAPITULO III

DA ACQUISIÇÃO E PERDA DA PROPRillDADE HOVEI.

SECÇÃO I

DA TR1..DIÇÃO

Art. 689. A translação, entre vivos, da propriedade moveI resulta
da manifestação da vontade do proprietario, seguida da tradição da
cousa ao adquirente.

, Si o adquirente já estiver na posse da causa, a declaração da
vontade é bastante.

Art. 690. O proprietario pode transmittir o seu direito de pro
priedade e continuar na posse dírecta do bem alienado, cuja posse índí
recta pertencerá, então, ao 'adquirente.
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Art. 691. Si a cousa alienada estiver na posse de terceiro o
adquirente obterá a posse indirecta pela cessão que lhe fizer o ~lie.
nante de seu direito á restituição da cousa.

Art. 692. Nos casos dos dois artigos antecedentes, a acquisição da
posse indirecta firma uma relação de direito, que substitue a tradicão,

Art. 69~. Feita po~ guem não ~ pro~rietario, a tradição não opera
a transferencia do dominío; mas, SI o alienante adquire depois a pro
priedade da cousa, entende-se que a translação do dominio se realizou
desde o momento da tradícão.

Art. 694. Também não opera a transferencia de dominio a tra
dição, quando é nullo o acto que lhe serve de causa.

Art. 695. Quando a causa translatícia do domínio é um acto judi
ciario, o juiz é representante legal do proprietário para effectuar a
tradição.

SECÇÃO II

DA USUCAPIÃo

Art. 696. Aquelle que, durante tres annos, ininterruptamente e
sem impugnação, possue um móvel a titulo de proprietario, adquire
a sua propriedade.

A posse que não repousar em titulo justo ou que fôr inquinada de
má fé inicial ou superveniente, não conduz á usucapião triennaria das
cousas moveis, independentemente de titulo ou de boa fé.

Art. 697. As prescripções dos arts. 633 e 635 applicam-se á usu
capião dos moveis.

Art. 698. Si a posse do movel se prolonga por 30 annos, produz
a usucapião.

SECÇÃO III

DA OCCUPAÇÃO

Art. 699. Aquelle que se apossa de uma causa móvel, sem dono,
adquire a sua propriedade desde logo, si a occupação della não fÓI'
prohibida por lei.

Art. 700. As causas moveis tornam-se sem dono quando o pro
prietario as abandona com intenção de renunciar aos direitos que tem
sobre ella,

Art. 701. O abandono não se presume si a causa tiver algum
valor.

Art. 702. Quando o abandono é feito na intenção de favorecer
certas pessoas, unicamente ellas adquirem a sua propriedade pela
apprehensão,

..
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o autor do abandono conserva, então, o direito de reivindicar o
objecto abandonado, ou de exigir seu valor de quem injustamente
° apprehenda.

Art. 703. São tambem cousas sem dono e aptas para a apro
priação:

1.o Os animaes selvagens, emquanto conservam a sua natural
liberdade.

2.o Os animaes domesticados, si tiverem perdido o habito de voltar
ao logar onde costumavam recolher-se, e si não existir mais assignala
mento da propriedade a que se achavam submettidos ;

3.0 Os enxames de abelhas, embora anteriormente apropriados,
mas cujo dono não os reclama immediatamente ; .

4.o As pedras, conchas e outros productos mineraes, vegetaes ou
animaes que existem no fundo do mar e por elle são arrojados ás
praias, uma vez que ,não apresentem signaes de domínio anterior.

SECÇÃOIV

DA UiVENÇÃO

A

PRINCIPIOS GERAES

Art. 704. Aquelle que acha uma cousa alheia perdida é obrigado
a restituil-a a seu dono ou possuidor legitimo.

Art. 705~ Não sendo conhecido o dono ou possuidor legitimo,
o achador deve procurar descobril-o. Si não descobrir, apezar de seus
esforços, deverá entregar o objecto achado á autoridade policial
do logar.

Art. 706. Aquelle que restitue o objecto achado, tendo procedido
segundo o preceito do artigo anterior, tem direito a uma recompensa
razoavel e á indemnização pelas despezas que haja feito com a conser
vação e transporte da cousa.

Art. 707. O inventor responde pelos prejuizos occasionados ao
proprietario, quando tiver procedido dolosamente.

Art. 708. Si, decorridos seis mezes depois do aviso que a policia
é obrigada a fazer, ninguem se apresentar justificando o seu dominio
sobre a cousa, será ella vendida em hasta publica. Deduzidas do preço
da venda as despezas feitas e a recompensa, o remanescente perten-
cerá ao Estado onde a cousa foi encontrada. .

Art. 709. Arrematada a cousa, extingue-se definitivamente a pro
priedade daquelle que a perdeu.
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B

nos THESOUROS

Art. 710. Quando forem achadas, casualmente, cousas preciosas
que tenham ficado occultas por tanto tempo que não se possa mais
saber quem é o seu proprietario, serão elIas divididas igualmente entre
o inventor e o dono do predio onde o thesouro se achava.

Art. 711. Si o inventor tiver feito pesquizas ou excavações para
descobrir o thesouro, ou si occultar o achado, perderá, em proveito do
proprietario do predio, o direito que lhe confere o artigo anterior, e
responderá pelos damnos que das pesquizas e excavações tiverem
resultado.

Art. 712. Ao achado de cousas preciosas pode contestar a quali
dade de thesouro quem se julgar com direito á sua propriedade.

SECÇÃO V

DA 'CAÇA.

Art. 713. Pertence ao caçador o animal apanhado por elle, esteja
morto ou vivo.

Art. 7f4. Emquanto o caçador fór em seguimento do animal que
tiver ferido ninguem se póde apoderar de11e.

Art. 715. Observadas as prescripções reguladoras do exercicio da
caça, pode e11e ter logar não só em terrenos proprios como em terrenos
alheios abertos e não cultivados.

O caçador responde, porém, pelo prejuízo que tiver causado.
Art. 7'16. Si a caça ferida se acolher em terreno cercado, murado,

valIado ou cultivado, o dono deste, não querendo permittir a entrada
do caçador em seus dominios, deverá entregal-a ou expulsai-a.

Ar1. 717. O caçador que penetrar em terreno alheio cercado,
murado, vallado ou cultivado, sem permissão do seu dono, não só
perderá em proveito deste a caça que apanhar, como responderá pelos
damnos a que der causa. •

Ar1. 718. Não se reputarão animaes de caça os domesticados
que fugirem a seus donos, emquanto estes forem á sua procura.

Art. 719. E'licito matar os animaes ferozes que fugirem de suas
clausuras.

SECÇÃO VI

DA PESCÁ.

Art. 720. Pertence ao pescador o peixe que puder apanhar.
Art. 721. Emquanto o pescador fôr em seguimento do peixe ou

cetaceo que tiver arpoado, a ninguem é licito apoderar-se delle.
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Art. 722. E' livre a pesca em aguas publicas, salgadas ou doces.
Art. 723. A pesca só pode ser exercida nas águas particulares

alheias si não estiverem cercadas. Si as aguas estiverem cercadas,
terá applicacão o disposto no art. 717.

Art. 724. Quando aguas particulares atravessarem terrenos de
diversos donos, cada um dos proprietarios ribeirinhos tem direito de
pescar, de seu lado, até o meio deIlas, a menos que haja direito
adquirido em contrario.

SECÇÃO VII

DA ESPECIFICAÇÃO

Art. 725. AqueIle que, trabalhando em materia prima, produz
uma especie nova, ficasendo proprietário desta, si a matéria era sua ao
menos em parte, e não pode retomar a fórma antiga.

Art. 726. Si a materia empregada fór toda alheia e não fór
possível a sua reducção á fôrma anterior, a nova espécie pertencerá
ao especificador de boa fé. .

Sendo praticavel a reducção, a especie nova pertencerá ao dono
da materia prima.

A mesma solução terá logar, si a nova especie irreductivel á
fórma anterior tiver sido obtida de má fé.

Art. 727. A parte lesada nos casos dos arts. 725 e 726, primeira
parte e segunda, terá direito a uma indemnização razoave1. .

Art. 728. A especificação produzida por algum dos modos de
signados no art. 75, ns. 1 a 3, confere sempre a propriedade ao
especificador, mas não o dispensa da indemnização devida.

SECÇÃO VIII

DA CONFUSÃO E ADJUNCÇÁO

•. Art. 729. Quando cousas de diversos donos são misturadas,
confundidas ou ajuntadas continuam a pertencer aos donos ante
riores, si é possivel separal-as sem deterioração. Não sendo possivel,
ou exigindo a separação despezas excessivas, os mesmos donos ficam
possuindo o todo indiviso na proporção do valor das cousas no mo
mento da reunião.

Si uma das cousas deve ser considerada principal, o proprietario
deIla adquire a propriedade do todo, e indemnizará os outros.

A!,t. 730. Si a mistura, confusão ou adjuncção foi feita de má
fé, cabe á outra parte escolher entre guardar o todo, pagando a
porção que não fôr sua, e abandonar o que lhe pertencer, mediante
uma indemnização completa. .
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CAPITULO IV

DO CONDOMINO

SECÇÃO I

DlliEITOS E DEVERES DOS CONDO!fiNOS

Art. 731. Cada condomino pode:
L° Usar livremente da cousa commum, segundo o destino della,

e sobre a mesma exercer os direitos dominicaes que forem compa
tiveis com os direitos similares dos outros;

2.° Alheiar a sua parte indivisa; . ~

3.° Reivindicar a cousa commum contra um terceiro de-
tentor.

Art. 732. Todo condomino é obrigado a concorrer, na proporção
de sua parte, para as despezas e conservação da cousa commum, e a
supportar, na mesma razão, os onus a que ella estiver sujeita. Si
algum não satisfaz essa obrigação, pode ser coagido a abandonar sua
parte, mediante uma justa indemnização. .

Art. 733. As dividas contrahidas por condomino, em beneficio da
communhão e durante ella, obrigam exclusivamente o contrahente,
mas lhe cabe acção para haver de seus consortes o reembolso do que
houver pago.

Art. 734. Si a divida tiver sido contrahida collectivamente por
todos os condominos, sem determinação das partes que a cada um cabe
na obrigação e sem estipulação de solidariedade, entende-se que se
obrigam por partes íguaes.

Art. 735. Cada condomino é responsavel, para com os outros,
pelos fructos que tiver recebido da cousa commum, e pelo damno que
lbes tiver causado por sua negligencia.

Art. 736. Nenhum dos proprietarios poderá fazer modificações .J;
na cousa commum sem consentimento dos outros.

Art. ·737. E' licito ao condomino pedir em todo tempo a divisão
da cousa commum, comtanto que a divisão seja possível.

Art. 738. E' valida, entretanto, a convenção de conservar a
cousa indivisa, por um espaço de tempo não excedente a cinco annos,
e é permittido renovar esse convenio.

Art. 739. Si a indivisão fór condição estabelecida pelo doador ou
tt?Stador da cousa; entende-se que foi ella estabelecida sómente por
CInco annos.

Art. 74,0. A divisão entre os comproprietarios é simplesmente
declarativa e não traslativa da propriedade.

..e
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Art. 741. Quando a cousa fõr indivisivel e os condominos não
concordarem na adjudicação della a um de seus consortes, mediante in
demnização aos outros, deverá ella ser vendida e partilhado o preço.

SECÇÃO li.

DA. ADMIJ.'HSTRAÇÃO DO COND01IINIO

Art. 742. Si, pela natureza da cousa ou por falta de accôrdo dos
condominos, não fôr possível o uso e gozo em commum, resolverão
elles si a cousa deve ser administrada ou alugada.

Art. 743. A decisão da maioria prevalecerá para a escolha do ex
pediente a adoptar.

Art. 744. Pronunciando-se a maioria pela administração, esco
lherá também quem deva exercel-a,

Art. 745. No caso de ter sido alugada a causa commum, o con
domino deve ser preferido á pessoa estranha, em igualdade de con
dicões.

. Art. 746. A maioria de que aqui se trata não será numerica, mas
em proporção com os valores das partes dos condominos.

As deliberações não teem força de obrigar si não forem tomadas
por maioria absoluta, isto é, excedente á metade do valor da cousa.
commum.

Havendo empate, decidirá summariamente o juiz, a requerimento
de qualquer dos condominos, e depois de ouvir os outros.

Art. 747. Os fructos da cousa commum, não havendo em con
trario estipulação ou disposição de ultima vontade, distribuir-se-hão
pelos condominosna proporção dos valores de suas partes.

Art. 748. Em caso de duvida, presumem-se iguaes as partes dos
condominos.

A.rt. 749. O condomino que administrar a cousa commum sem
mandato dos outros será tido como gestor de negocies:

SECÇÃO III

DO COi'mmUiHO POR MEAÇÃO DE PAREDES, MUROS, CERCAS E VALLOS

Art. 700. O condomínio por meação de paredes, muros, cercas e
vallos regula-se pelos principias geraes da secção I deste capitulo e
pela secção VI, letras E e F, do capitulo II deste titulo.

A.rt. 751. Todo proprietario que tem direito de construir parede,
muro, cerca ou vallo na extremidade de um immovel, tel-o- ha para
a.dquirir meação na parede, muro, cerca ou vallo de seu visinho, pa- .
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gando-lhe metade do valor actual da obra divisoria e metade do
terreno.

Art. 752. Si os dois visinhos não chegarem a um accôrdo sobre o
preço da obra divisoria, poderá o pretendente citar o dono della para
fazel-o avaliar por louvados, correndo as despezas á custa de a~os.
. Art. 753. Qualquer que seja o pre90 da meação, emquanto o vi

sinho pretendente não o pagar ou depositar, nenhum uso poderá fazer
da parede, muro ou outra obra divisória. .

CAPITULO V

DA PROPRIEDADE RESOLUVEL

Art. 754. A resolução da propriedade retroagirá sempre ao dia
em que tiver sido ella adquirida, si não houver na lei ou em actos ju
ridicos disposição expressa em contrario.

Art. 755. Revogado o dominio com effeito retroactivo enten
dem-se revogados os direitos reaes sobre elle concedidos, emquanto
pendia a condição resolutoria, e o proprietario em favor de quem se
opera a resolução pode reivindicar o objecto do domínio do poder de
quem quer que o detenha.

Art. 756. Resolvendo-se o dominio sem effeito retroactivo, ore
stituinte será considerado/como proprietario perfeito, até o dia da reso
lução, substituindo as alienações e os onus reaes sobre elle constituidos.

CAPITULO VI

DO DIREITO A.UTORAL

Art. 757. Pertence exclusivamente ao autor de uma obra li..
teraria, scientifica ou artistica o direito de reproduzir ou autorizar a .•
reproducção do seu.trabalho por qualquer modo que seja.

Art. 758. Gosa dos direitos de autor, para os effeitos economicos
garantidos por este codigo: o editor de uma obra composta de artigos
ou trechos de autores diversos, mas formando um todo, comojornaes,
revistas, diccionarios, encyclopedias e selectas.

Cada autor de artigo ou trecho conserva, entretanto, o direito
autoral sobre a sua producção, podendo reproduzil-a em separado.

Art. 759. O editor exerce tambem os direitos a que se refere o
artigo antecedente, quando a obra é anonyma ou pseudonyma.

Quando o autor se fizer conhecido, assumirá o exercicio de seus
direitos.
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. Art. 760. As traducções participam de protecção legal concedida
ás obras originaes, quando são autorizadas ou são de obras que já per
tencem ao dominio commum.

O traductor não poderá impedir outras traducções, a não ser que
o autor lhe.tenha concedido essa faculdade.

Em todo o caso, o traductor póde reclamar contra uma nova tra
ducção, quando esta fôr mera reproducção da sua e não um trabalho
feito sobre o original. .

Art. 761.. Quando uma obra feita em collaboração não é susce
ptivel de divisão, nem é da especie prevista pelo art. 758, os collabo
radores gozam, não havendo convenção em contrario, de direitos
iguaes, não podendo qualquer delles, sem o consentimento dos outros,
reproduzil-a nem autorizar a sua reproducção.

§ 1.. o O autor de uma composição musical feita sobre um texto
poetico de qualquer natureza, não necessita da autorização do es
criptor para publicar, executar ou alienar seu trabalho, mas lhe
deve uma indemnização razoavel.

O poeta conserva seu direito autoral para a reproducção do texto
sem musica.

§ 2.0 Fallecendo um dos collaboradores sem successor, o seu di
reito accresce aos sobreviventes.

Art. 762. Em caso de desaccôrdo entre os collaboradores, de que
trata o art. 748, principio, decidirá a maioria numérica, e, não ha
vendo maioria, o juiz, a requerimento de qualquer delles.

§ 1.o O comproprietario discordante pode excusar-se a contribuir
para as despezas da reproducção, abandonando sua parte nos lucros.
Pode igualmente recusar que seu nome figure na obra.

§ 2.0 Todavia cada um dos comproprietarios pode, individual
mente e sem necessidade de assentimento dos outros, fazer valer seus
direitos contra terceiros que não sejam legitimos representantes dos
direitos dos outros.

Art. 763. Aquelle que, legalmente autorizado, reproduz uma obra
de arte por um processo artístico differente, é considerado autor em
relação á obra por elle produzida, ainda que o .original tenha cabido no
dominio commum.

Art. 764. Si uma obra theatral ou musical tiver sido publicada e
exposta á venda, entende-se que o autor consente na sua represen
tação ou execução em qualquer logar onde não se exija retribuição al
guma por sua audição. .

Art. 765. O direito de autor sobre as composições musicaes com
prehende a faculdade de fazer arranjos e variações sobre motivos da
obra original.

Art. 766. A cessão ou herança, quer dos direitos de autor, quer
do objecto que materializa a obra de arte, literatura ou sciencia, não
dá o direito de modifical-a.
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Art. 767. O direito do autor sobre a sua obra literaria scientifica
ou artistica passa por morte delle a seus herdeiros ou cessi~narios sem
limitação de tempo.

Paragrapho unico. E' permittida aos governos da União e dos Es
tados a desapropriação, por utilidade publica, mediante indemnizacão
prévia, de qualquer obra já publicada cujo proprietario não a quizer
reeditar.

Art. 768. Morrendo o autor sem herdeiros, a obra entra para o
dominio commum, salvo o direito de seus credores.

Art. 769. Pertencem á União, aos Estados e aos municipios:
1.0 Os manuscriptos de seus archivos e repartições;
2.° As obras preparadas por encommenda dos respectivos go

vernos e publicadas á custa dos cofres publicos.

Ar~..77
1
°..~s obrads pubtlicadas

b'
lrelos Govdernos Fetderal

m
, Estadoal •

ou mUillclpa, nao sen o ac os pu ICOS nem ocumen os o ciaes, en-
tram para o dominio commum quinze annos depois de editadas.

Art. 171. Ninguem pode reproduzir uma obra qualquer que ainda
não tenha cahido no dominio commum, sob o pretexto de annotal-a,
commental-a ou melhoral-a, sem permissão do autor ou de seu repre
sentante. Essas annotações ou commentarios podem, entretanto, ser
dados á luz em separado e constituindo uma obra independente.

Art. 772. A permissão do autor é também necessaria para se
fazer um resumo ou compendio de sua obra.

Art. 773. Não se considera offensa ao direito autoral:

1.° A reproducção de passagens ou trechos de obras já publicadas,
e a inserção, mesmo integral, de pequenas composições no corpo de
uma obra maior, comtanto que esta tenha um caracter scientifico ou
seja uma compilação composta para fim literario, religioso ou didatico ,

Deverão ser indicados a obra de onde é extrahida a passagem
e o nome do autor;

2.° A reproducção, em diarios ou periodicos, de noticias e artigos
sem caracter literario ou scentifico, que tenham sido publicados em
outros diarios ou periódicos, devendo ser indicados o nome do autor
e o do jornal ou periodico de onde foi feita a transcripção;

3.° A reproducção, em diarios e periodicos, de discursos pronun
ciados em reuniões publicas, qualquer que seja a sua natureza;

4.° A reproducção de todos os actos publicos e documentos offí
ciaes da União, dos Estados e dos municípios ;

5.° A citação, em livros, jornaes ou revistas, de passagens de uma
obra qualquer com intuito de desenvolver uma critica ou polemica ;

6.° A cópia feita a mão de uma obra qualquer, comtanto que não
se destine á venda;

7.° A reproducção, no corpo de um escripto, de obras de artes
figurativas, comtanto que o escripto seja o principal e as figuras
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sirvam simplesmente para explicação do texto, sendo, porém, obriga
teria a indicação do nome do autor ou da fonte que foi utilizada;

8.0 A utilização de um trabalho de arte figurativa para obter-se
uma obra nova;

9.0 A reproducção de obras de arte que se encontram nas ruas
. e praças;

10. A reproducção de retratos ou bustos de encommenda parti
cular, quando ella é feita pelo proprietario dos objectos encommendados.

A pessoa representada no retrato e os seus successores immediatos
podem oppór-se a que elle seja reproduzido ou exposto publicamente.

Art. 774. São pessoaes e incediveis :
1. o O direito de ligar seu nome a qualquer producto de sua

intelligencia ;
2.o O de emendar e reformar, em cada nova edição, a obra

publicada, respeitados os direitos do editor.

TITULO UI

Dos direitos reaes sobre cousas alheias

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES PRELllIIN.A.RES

Art. 775. Sómente se consideram direitos reaes, além da pro-
priedade:

A emphyteuse ;
As servidões prediaes ;
O usufructo ;
A habitação;
As rendas constituídas sobre immoveis;
O penhor;
A antichrese;
E a hypotheca.
Art. 776. Os direitos reaes sobre causas moveis, quando consti

tuídos ou transmittidos por actos entre vivos, adquirem-se sómente
com a tradição. .

Art. 777. Os direitos reaes sobre immoveis constituidos ou trans
mittidos por actos entre vivos adquirem-se unicamente depois da
inscripção, no registro predial, dos respectivos titulas.

Art. 778. Os onus reaes adherem á causa e a seguem no transito
de uns para outros patrimonios.
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CAPITULO II

DA EMPHYTEUSE

Art. 779. A emphyteuse resulta de acto entre vivos ou de ultima
vontade, que attribua a uma pessoa o dominio directo e a outra o
dominio util do mesmo predio, cumprindo ao emphyteuta pagar annual-
mente uma pensão ao senhorio directo. .

Art. 780. A pensão ou fóro deve ser certo e invariavel.
Art. 781. Só podem ser objecto de emphyteuse terrenos incultos

ou despidos de edificação. -
Art. 782. Compete ao emphyteuta utilizar-se do immovel, com os

seus fructos e accessões, como um proprietario pleno.
Paragrapho unico. O thesouro acbado no terreno aforado divide-se

entre o emphyteuta e o inventor, comosi fosse achado em propriedade
allodial.

Art. 783. Corre ao emphyteuta a obrigação de satisfazer os im
postos prediaes e os onus reaes que gravarem o immovel aforado.

Art. 784. O emphyteuta não póde vender nem dar em pagamento
seu dominio util, sem avisar previamente o senhorio directo, para que
este exerça o seu direito de opção.

Art. 785. O senhorio directo, na hypothese do artigo antece
dente, tem trinta (lias para declarar, por escripto, datado e assignado,
que quer a preferencia na alienação, pelo mesmopreço e nas mesmas
condições. c

Si, dentro do prazo indicado, o senhorio directo não responder,
ou não der o preço da alienação, poderá o foreiro eífectual-a com quem
entender.

Art. 786. Si o emphyteuta não cumprir o preceito imposto pelo
art. 784, poderá o senhorio directo usar, não obstante, de seu direito
de preferencia, havendo o predio do poder do adquirente, pelo preço
da alienação.

Art. 787. Sempre que se realizar a transferencia do domínio util
por venda ou dação em pagamento, o senhorio directo, que não usar
de seu direito de preferencia, tem direito a receber, do alienante, o seu
laudemio, que será de dois e meio por cento sobre o preço da alie
nação, si outro não tiver sido fixado no titulo de aforamento.

Art. 788. O foreiro não tem direito á remissão do fóro por. este
rilidade ou destruição parcial do predio emphyteutico, nem pela perda
total dos seus fructos; póde, porém, em taes casos, abandonal-o ao
senhorio directo e fazer transcrever o acto de renuncia, independente
mente de assentimento delle.

Art. 789. Quando ° cmphyteuta tiver de doar, dar em dote ou
trocar o predio aforado, poderá livremente íazel-o. Deverá, entretanto,

..
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avisar o senhorio directo dentro de sessenta dias contados do acto da
transmissão, sob pena de continuar responsavel pelo pagamento do foro.

Art. 790. Si o predio emprazado for penhorado por divida do em
phyteuta, o senhorio directo deve ser citado para assistir á arrema
tação e terá a preferencía sobre os outros lançadores, em igualdade de
condições.

Art. 791. A mesma preferencia ser-Ihe-ha garantida quando
se tiver de fazer a adjudicação do predio, por falta de lançadores.

Art. 791. (*)Quando o predio emprazado vier a pertencer a muitas
pessoas, devem estas, dentro de seis mezes, eleger um cabecel, sob
pena de devolver-se o direito de escolhel-o ao senhorio directo,

Art. 792. Feita a eleição ou a escolha de que trata O artigo an
tecedente, todas as acções do senhorio contra os foreiros poderão ser
propostas e executadas contra o cabecel, salvo a este o direito regres
sivo contra os outros pelas respectivas quotas.

Art. 793. Si o emphyteuta pretender abandonar gratuitamente o
predio aforado ao senhorio directo, os credores prejudicados podem
oppór-se dando ca.ução pelas pensões futuras, observadas as disposi
ções dos art. 791 e 792.

Art. 794. Quando o foreiro deteriorar o predio, de modo consi
deravel, o senhorio directo poderá recobral-o sem ter de pagar inde
mnização alguma.

O mesmo direito lhe cabe, si o foreiro deixar de satisfazer as
pensões devidas, por tres annos consecutivos.

Art. 790. Fallecendo o emphyteuta sem herdeiros, o dominio util
será devolvido ao senhorio directo, salvo ° direito dos credores do
primeiro. "

Art. 796. Todos os aforamentos serão resgataveis trinta annos
depois de constituídos (ainda que o foreiro tenha renunciado a seu
direito de resgate), mediante o pagamento de um capital correspon
dente á prestação annual, sob a base dos juros legaes.

Art. 797. E' prohibido, para o futuro, o contracto de sub-em
phyteuse.

CAPITULO III

DAS SERVIDÕES PREDIAES

Art. 798. .A servidão predial é estabelecida sobre um predio em
favor de outro, pertencente a diverso dono. Em razão delIa, o proprie-

(*) Este numero está repetido na publicação de 1902, E}ita~pelo'l\finistedo

do Iute:i?l' e Justiça, pois o artigo precedente tem o g1 '.-RuIIJ~g· P,Eti~1J."-se
de corrigir esse engano não só porque fOI elle notad.()~ " ommissao ReVisora,
como porque a correcçüo obrigada a se alterar tDi:l.aii· numeração-doa-artí- ""\
gos dum por deante, o que seria da maior inconv4.ríiêIicia. u) \~

~!\ ~) t~· ))
~ ~
~ J~_""" li ~.,=- #'
~,.!BLIOTHECS.#
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tario do predio serviente é impedido de exercer alguns de seus direitos
dominicaes, ou tem de tolerar que o proprietario do predio dominante
se utilize do serviente sob certas relacões.

Art. 799. A servidão não se presume; na duvida, todo predio
se reputa livre.

Art. 800. O titular de uma servidão tem o direito de fazer todas
as obras necessarias para usar della ou para conserval-a. Si a ser
vidão for constituida em favor de muitos prédios, os seus proprietarios
devem todos concorrer para a sua conservação, na proporção das van-
tagens que auferirem. .

Art. 801. Salvo disposição expressa em contrario, no titulo con
stitutivo da servidão, as referidas obras devem ser feitas pelo dono do
predio dominante.

Art. 802. Quando o dono do predio serviente é obrigado a fazer as
obras necessarias para o uso ou para a conservação da servidão, quer
exclusivamente, quer por metade, póde eximir-se da obrigação aban
donando-se a propriedade do mesmo predio ao titular da servidão.

Art. S03. Ao dono do prédio serviente não é licito impedir nem
difficultar, por qualquer modo, o legitimo exercício da servidão.

Art. 80L Quando o exercício de uma servidão predial se res
tringe a uma parte do predio gravado, póde o proprietario, á
sua custa, mudar o local da servidão para uma outra parte, com
tanto que a mudança em nada diminua as vantagens do prédio do
minante.

Art. S05. O exercício da servidão deve restringir-se ás necessi
dades do predio dominante, conciliando, tanto quanto fôr possível, os in
teresses dos proprietarios dos dois predios, o dominante e o serviente.

Constituída para um uso não pode ser ampliada a usos diílerentes,
salvo o disposto no artigo seguinte.

Art. 806. Nas servidões de transito domina o principio de que
a mais onerosa inclue a menos onerosa, e, estabelecida a menos onerosa,
entende-se excluída a mais onerosa.

Art. 807. As servidões prediaes são direitos indivisiveis. Sub
sistem, no caso de partilha, em beneficio de cada uma das porções do
predio dominante, e continuam a gravar cada uma das partes em que
se dividir o predio serviente, salvo si, por sua natureza ou destino
especial, só se applicam a uma parte determinada de um dos prédios.

Art. SOS. A posse continua e não contestada de uma servidão
por espaço de trinta annos autoriza o possuidor a fazel-a inscrever em
seu favor no registro predial, servindo-lhe de titulo a sentença que
julgar consummada a usucapião.

. Art. S09. Ainda que a servidão se ache inscripta no registro
predial, considerar-se-ha prescrípta, si o seu titular se conservar inactivo
durante a construcção de obras no predio serviente que impeçam o
exercício de seu direito e por mais um anno depois de . saber que
estão concluídas as mesmas obras.

..

•

•
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CAPITULO IV

DO USUFRUCTO

SECÇÃO I

~OÇÃO DE USUFRUCTO

Art. 810. O direito real de retirar, de uma cousa, os proveitos
e utilidades a que elIa se presta, pode ser temporariamente conferido
a alguém que não seja O proprietario (usufructo).

. Art. S11. O direito de usufructo pode recahir sobre bens moveis
ou immoveis, sobre todoum patrimonio ou sobre parte dclle,

Pode igualmente limitar-se pela exclusão de certas utilidades.
Art. 812. O usufructo de immoveis, quando resultar de um di

reito de familia, dispensa a formalidade da inscripção no registro
predial.

Art. 813. Odireito de usufructo é inalienavel por titulo oneroso
ou gratuito, salvo si o adquirente fÔJ: o proprietario.

SECÇÃO II

DOS DIREITOS DO USUFRUCTUARIO

Art. 814. O usufructuario tem o direito de posse, uso, adminis
tração e percepção dosfructos.

Art. 8UL O direito do usufructuario estende-se aos accessorios
e accrescimos da cousa, salvo disposição em contrario.

Art. 816. Quandoo usufructo recae sobre titulos de credito, o
usufructuario tem o direito não só de cobrar. as respectivas dividas,
como o de empregar a importancia dellas. Todavia o emprego corre
por sua conta e risco, e, cessando o usufructo, tem o proprietário o
direito de exigir -Q dinheiro em especie, emlogar de novos titulos.

Art. 817. Quando o usufructo recae sobre apolices da divida
publica e outros titulos semelhantes, de cotação variavel, a aliena
ção delles só pode ter logar mediante accôrdo prévio entre o usu
fructuario e o proprietario.

Art. 818. O usufructuario faz seus fructos naturaes, pendentes
ao tempo em que começa o usufructo, sem obrigação de pagar despe
zas de producção, salvo direito adquirido de terceiro.

Os fructos naturaes, pendentes ao tempo em que cessa o usu
fructo, pertencem ao proprietario, igualmente, sem compensação de
despezas.

c. c. - Vol. I 13
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Art. 819. As crias dos animaes pertencem ao usufructuario de

duzido dellas o numero necessario para completar o que tinha o gado,
quando começou o usufructo.

Al't. 820. Os fructos civis vencidos na data em que comeca o
usufructo pertencem ao constituinte, e os vencidos na data em'que
cessa o usufructo são do usufructuario. .

Art. 821. O usufructuario pode desfructar pessoalmente o predio
usufruido, ou arrendal-o, mas não mudar o seu genero de cultura
sem licença do constituinte ou autorização expressa do titulo. ' .

Esta restricção final não se entende com o pae e o marido em re
lação ao usufructo dos bens do filho ou da mulher, nos casos em que
a lei lhes confere esse direito.

Art. 822. Si o usufructo recae sobre florestas ou minas, nodem
o proprietario e o usufructuario prefixar a amplitude do goso e õmodo
de exploração.

Art. 823. As cousas que se consomem pelo uso entram imme- .-
.diatamente para o dominio do usufructuario, mas este fica obrigado a
entregar ao proprietario, quando cessar o usufructo, uma quantidade
igual de cousas da mesma especie e qualidade, ou.. na falta dellas, o
seu valor, pelo preço corrente a esse tempo.

Art. 824. Todavia, si as referidas cousas foram avaliadas no
titulo constitutivo do usufructo, presume-se, salvo clausula expressa
em contrario, que o usufructuario é obrigado a pagai-as pelo preço da
avaliação.

Art. 825. O usufructuario não tem direito á parte do thesouro
achado por outrem no predio usufruido.

Nem ao.preço pago pelo visinho do predio usufruido, para obter
meação de parede, muro, cerca ou vallo.

Art. 826. Não tem applicação o disposto no artigo antecedente,
segunda parte, quando o usufructo fór de todos os bens do consti
tuinte ou de uma quota parte delles.

SECÇÃO IH

DAS OBRIGAÇÕES DO USUFRUCTUARIO

Art. 827. O usufructuario deve, á sua custa, fazer o inventario
dos bens que recebe para usufruir, determinando o estado em que
elIes se acham, e dar caução, fideijussoria ou real, de velar por sua
conservação e de entregal-os findo o usufructo.

Art. 828. A caução dos paes, maridos e herdeiros do ausente
relativa aos bens do filho, da mulher e do ausente, regula-se pelo dis
posto a respeito no livro primeiro ·da parte especial deste codígo.

Art. 829. O usufructuario que não quer ou não pódedar caução
sufficiente, perde o direito de administrar a cousa usufruida.

•
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Nesse caso, os bens serão administrados pelo proprietario que fi
cará obrigado, mediante caução, a entregar ao usufructuario, o ren
dimento dos bens, deduzidas as despezas da administração, entre as
quaes se inclue a quantia marcada pelo juiz para pagamento do traba
lho do administrador.

Art. 830. Está isento de dar caução o doador que reserva para
si o usufructo da cousa doada.

Art. 831. O usufructuario não é obrigado a pagar as deteriora-
ções resultantes do exercicio regular do usufructo. .

. Art. 832. Incumbem ao usufructuario as despezas ordinarias
para conservação dos bens no estado em que os recebeu e os impostos
reaes devidos á Fazenda Publica, em razão da posse ou do rendimento
da cousa usufruida . '

Art. 833. Incumbem ao proprietario as reparações extraordína
, rias e todas as que não forem modicas, mas o usufructuario deve

pagar-lhe os juros do capital despendido, quando forem necessarias á
conservação ou augmentarem o rendimento da cousa usufruida.

Não se consideram modicas as despezas que excederem a dois
terços dos rendimentos liquidos de um anno , '

Art. 834. Si a cousa estiver segura, cabe ao usufructuario a
obrigação de satisfazer as contribuições do seguro durante o seu
usufructo. '

Si o seguro do bem fôr feito pelo usufructuario, deve ser tomado
de fórma que o direito contra o segurador pertença ao proprietario.

Em qualquer hypothese, o direito do usufructuario transfere-se
á indemnização do seguro.

Art. 835. Quando o usufructo incide sobre objecto isolado ou :
sobre uma parte de objecto isolado, O usufructuario só deve contribuir'
para os juros das dividas garantidas por esse objecto, quando fõr essa'
a vontade expressa ou tacita do constituinte. ,

Quando incide sobre um patrimonio ou sobre uma parte alíquota!
de um patrimonío, o usufructuario é obrigado pelos juros da divida I

que grava o bem usufruido.
Art. 836. Si um edificio sujeito a usufructo é destruido sem

culpa do proprietario, este não é obrigado a reconstruil-o, nem o '
usufructo se restabelece pela reconstrucção, ás suas expensas; mas,.
si o predio estava seguro, a indemnízação dada pelo segurador fica
submettida ao onus usufructuario, em logar do predio ,

A indemnização do seguro pode ser applicada na reconstrucção do
predio, e, em tal caso, renasce o usufructo sobre o novo edificio.

Art. 837. Tambem fica subrogada no onus do usufructo, em logar
do predio, a indemnização em virtude de desapropriação por necessi
dade ou utilidade publica, ou em consequencia de perda ou deterio-.
ração devida a culpa ou dolo de terceiro,
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SECÇIO IV

DA. EXTINCÇÃO DO USUFRUCTO

Art. 838. Ousufructo extingue-se :

:1 .o Peja morte do usufructuario;
2.0 Peja expiração do prazo estabelecido para a sua duração;
3.o Pela cessação do direito ou das circumstancias que lhe deram

causa;
q,. o Pela destruição total do objecto, si este não fôr causa fun

givel, observados os preceitos dos arts. 834 e 837;
5. o Pela cessão em favor do proprietario.

Art. 839. Constituido o usufructo em favor de duas ou mais ."
pessoas vivas ao tempo de sua constituição, extinguir-se-ha, parcial-
mente, pelo fallecimento de cada uma dellas, sem que os sobre
viventes tenham direito de accrescer, a menos que, no instrumento
constitutivo, se tenha estipulado expressamente o contrario.

Art. 840. O usufructo estabelecido em favor de uma pessoa
juridica fica extincto pela dissolução de mesma ou, independentemente
desse facto, no fim de cem annos, contados da data em que começou
o exercicio do direito.

CAPITULO V

DO uso

Art. 841. Pode o usufructo ser limitado ao gozo da cousa e
percepção dos fructos, s6mente em tanto quanto baste para a satisfação
das necessidades pessoaes do usuario e de sua familia, taes como ellas
existiam ao tempo em que o direito foi adquirido. •

Art. 842. As necessidades pessoaes do usuario serão julgadas
em relação á sua posição social e ao logar onde viver.

Art. 843. As necessidades da familia do usuario compre-
hendem:

1. o As de seu conjuge;
2. o As de seus filhos não casados, ainda que ilIegitimos ;
3 .o As das pessoas de seu serviço domestico.

Art. 844. São applicaveisao uso as prescripções relativas ao
usufructo que não contrariarem a natureza especial desse direito, que
é um usufructo limitado.

•
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CAPITULO VI

DA HABITAÇÃO

Art. 845. Quando o uso consistir exclusivamente no direito de
habitar gratuitamente uma casa alheia, o titular desse direito não a

'pôde alugar, nem emprestar, mas simplesmente usar delIa com a sua
'família.

Art. 846. Si o direito real de habitacão foi constituido em favor
,de dois ou mais titulares, qualquer delles que habitar só a casa não
tem obrigação de pagar aluguel ao outro ou outros, mas tamham não
lhes pôde recusar que exerçam o direito que lhes compete, quando o
quizcrem fazer.

Art. 847. São tambem applicaveis á habitação as prescripções
relativas ao usufructo que não contrariarem a natureza especial desse
direito, que é um uso limitado.

CAPITULO VII

DAS RENDAS CONSTITUIDAS SOBRE lMlIIOVEIS

Art. 848. Todo aquelle que tem a livre administração dos seus
bens pôde constituir sobre a totalidade dos immoveis ou sobre uma
parte delIes uma renda, por tempo determinado por acto entre vivos
ou de ultima vontade.

Art. 849. No caso de desapropriação por necessidade ou uti
lidade publica o preço do immovel ficará sujeito á constituição de
nova renda" e o mesmo terá legar em relação á indemnização do
seguro.

Art. SãO. O pagamento da renda constituida sobre um immovel
incumbe, de pleno direito, a todo novo adquirente do predio gravado.
Esta obrigação estende-se ás obrigações vencidas antes da alienação,
salvo o direito regressivo do adquirente contra o alienante.

Art. Sã1. O immovel sujeito a prestação de renda pode ser
resgatado, pagando o devedor um capital em especie, cujo rendimento,
calculado pela taxa legal dos juros, garanta ao credor uma renda
equivalente.

Art. 852. No caso de fallencia, insolvencia ou execução do
prédio gravado, o credor da renda tem preferencia sobre todos os
outros credores para haver o capital indicado no artigo antecedente.
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CAPITULO VIII

DOS DIREITOS REAES DE GARANTIA

Art. 853. Quando o pagamento das dividas é garantido por
penhor, antichrese ou hypotheca, a cousa dada em garantia fica eu
jeita, por um vinculo real.. ao cumprimento da obrigação.

Art ..854. Sómente póde empenhar, dar em antichrese e hy
pothecar quem póde alienar, e só podem ser objectos desses direitos
os bens que podem ser alienados. .

Art. 855. O bem commum a diversos consenhores sómente
pode ser dado em garantia real, mediante o concurso de todos.

Art. 856. O pagamento de uma ou mais parcellas da divida
não importa a descarga correspondente da garantia, salvo disposição (Ii1
expressa no proprio titulo.

Art. 857. O credor pignoraticio ou hypethecario tem o direito
de, não sendo pago, excutir o bem empenhado ou hypothecado, e
fazer-se pagar pelo preço, de preferencia aos outros credores.

Art. 858. O credor antichretico tem o direito de reter a cousa em
seu poder, emquanto a divida não fôr paga, extinguindo-se, porém, esse
direito depois de decorridos vinte annos, contados da data da in
scripção ,

Art. 859. Os contratos de penhor, antichrese e hypotheca devem
declarar:

1.0 O total da.divida ou, quando esta não fôr liquida, o maximo
da responsabilidade ;

2.° O prazo fixado para o pagamento;
3.° A taxa dos juros;
4.° O objecto dado em garantia e o seu valor estimado.
Besolve-se contra o credor qualquer duvida que occorra pela

omissão de qualquer dessas declarações. ';
Art. 860. A divida garantida realmente considera-se vencida, si •

o objecto da garantia sofíre deterioração ou depreciação notoria, que
a torne insuffícíente, e o devedor não quer ou não pódesubstituil-a ou
reforcal-a.

Amesma disposição applica-se no caso de falIencia ou insolvencia
do devedor.

Art. 861.,. Tambem se reputa vencida a divida garantida real
mente, quando é desapropriado o objecto da garantia.

Si a divida fôr pignoraticia ou hypothecaria, o preço da desapro
priação deve ser depositado para pagamento integral do credor.

Art. 862. Reputa-se igualmente vencida a divida pignoratícia
ou hypothecaria, cujo pagamento fôr estipulado por prestações, desde
que uma destas deixar de ser satisfeita no prazo fixado.
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Neste caso o recebime~to pos!er~or de prestação vencida importa,
da parte do credor, renuncia ao direito de excussão immediata ,

Art. 863. Si o objecto da garantia, perecido ou depreciado, está
seguro, o preço da indemnização fica, no caso de hypotheca ou
penhor, subrogado no onus real para o pagamento ímmediato da
divida, si não fôr empregado na reparação do bem garantidor, e,
ainda neste caso, o devedor não poderá levantar a quantia da
indemnizaeão , sem dar caução ao credor sobre o destino que lhe
vae dar.

Art. 864. O vencimento antecipado da divida, em qualquer
dos casos dos artigos antecedentes, não importa o dos juros cor
respondentes ao tempo do prazo estipulado, ainda não decorrido, os
quaes deverão ser deduzidos, sempre que estiverem incluídos no

. titulo.
Art. 865. Salvo clausula expressa em contrario, aquelle que oífe

rece garantia real por divida alheia, não é obrigado a suhstituil-a ou
reforçal-a, no caso de perecimento, deterioração ou depreciação pos
terior, sem culpa sua, ainda que qualquer desses factos OCCOlTa por
vicio intrinseco da cousa.

Art. 866. E' nulla a clausula que autoriza o credor pigno
raticio, antichretico ou hypothecario a ficar com o objecto da garantia
da divida, si esta no vencimento não fôr paga.

O credor pignoraticio e o hypothecario são obrigados a fazer
intimar o devedor ou o dono da cousa empenhada ou os seus sue
cessares para, no prazo de dez dias, remil-a ou dar-lhe lançador,
sob pena de proceder-se á adjudicação pelo valor declarado no con
tracto ou á arrematação em hasta publica, conforme preferir o
exequente ,

Art. 867. Os successores do devedor não podem remir parcial
mente o penhor ou a hypotheca, na proporção de seus quinhões;
qualquer delles, porém, póde fazel-o no todo. .

Art. 868. O successor do devedor que remir a cousa empenhada
ou hypothecada fica subrogado nos direitos do credor, pelo rema
nescente da divida, contra os seus consortes na lide que não tiverem
contribuído para a remissão.

Art. 869. Quando excutido o penhor ou a hypotheca seu preço
não bastar para o pagamento da divida e das despezas judiciaes, o
devedor continuará obrigado pessoalmente pelo resto, salvo o disposto
no art. 937.

Art. 870. O penhor, a antichrese e a hypotheca, quando consti
tuídos em garantia de um credito aberto por um capitalista a um
tomador de capitaes, podem ser por este annullados antes de usar do
mesmo credito.

O capitalista tem, nesse caso, direito a ser indemnizado, pelos
prejuizos resultantes da renuncia, e já verificados na data em que lhe
fÓr dado o aviso della.
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CAPITULO IX

DO PENHOR

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAE~

Art. 871. O penhor se constitue sobre UL.u \.-\JUbU iuovel, cuja
posse compete ao credor, salvo no caso do penhor agrícola ou pe-. .cuano ,

Art. 872. O instrumento do penhor convencional deve declarar
o montante da divida e indicar precisamente o objecto empenhado, t!'
de modoa distinguil-o dos outros da mesma especie,

Quando o objecto do penhor for cousa fungivel, basta declarar a
sua qualidade ou quantidade.

Art. 873. O instrumento particular do penhor deve ser assignado
pelas partes e passado em duplicata para ficar um exemplar em poder
de cada uma dellas.

Art. 874. Si a causa dada em penhor não pertence aoconsti
tuinte, não.se fixa sobre ella o direito real do credor, de cujo poder
pôde ser reivindicada pelo proprietario. .

Art. 875. O credor pignoraticio não pode, sob fundamento de
que o objectoempenhado não pertence ao devedor, recusar-se a en
tregar-Ih'o depois de paga a divida.

Pode, porém, retel-o até ser indemnizado das despesas devida
mente justificadas que tiver feito com elle, sia necessidadedas mesmas
não tiver sobrevindo por culpa sua.

Art 876. Pode igualmente o credor exigir do devedor a satis
fação dos prejuizos que houver soffrido por vicio da cousa empenhada.

Art. 877·. O credor pignoraticio é obrigado, como depositaria:
1.° A guardar a causa empenhada com todo o cuidado reclamado ..-

pela sua natureza;
2.° A entregai-a com os respectivos fructos e accessões logo que

seja pago, observadas as disposições dos artigos antecedentes;
3.° A entregar o. excesso do preço sobre a divida paga, quer por

excussão judicial, quer por venda amigavel do penhor, quando esta
fôr permittida ;

4.° A indemnízar o dono da perda ou deterioração da cousa em
penhada; sobrevinda por culpa sua.

Art. 878. No caso do n. 4 do artigo antecedente, a impor
tanciada responsabilidade do credor pode ser compensada na. divida
até a quantia equivalente.
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SECÇÃO II

DO PENHOR AGRICOLA E DO PECUARIO

. .A.rt. 879. O penhor agricola só pode ter por objecto as colheitas
pendentes ou em via de formação no anno corrente, os instrumentos
aratorios e os de locomoção; assim como os animaes do serviço ordi
nario do estabelecimento agrícola.

Art. 880. O penhor agricola não pode ser constituido por mais'
de um anuo, mas o devedor pode obrigar-se a prorogal-o, no anno
seguírue e no subsequente, mediante simples averbação no registro..
requerida por elIe e pelo credor conjunctamente. Depois de tres annos
este penhor deverá ser liquidado ou constituido de novo.

Art. 88'1. Si o predio está hypothecado, não se pode constituir
penhor agricola sobre elle sem o consentimento e a intervenção do
credor hypothecario, no proprio acto da sua constituição, sob pena
de nullidade.

Art. 882. O penhor de animaes deve desigual-os com a maior
precisão possivel, assim como declarar o lagar em que se acham e o
seu destino, sob pena de nullidade..

Art. 883. O devedor só pode vender o gado empenhado, pre
cedendo consentimento do credor, provado por escripto ,

Art. 884.. Provado que o credor pretende vender' o gado empe
nhado ou que por sua negligencia, ameaça prejudicar o seu credor;
este pode pedir que os animaes sejam depositados em poder de ter
ceiro, ou exigir o pagamento immediato da divida.

Art. 885. Os animaes da mesma especie, comprados para substi
tuir os mortos ou vendidos com autorização do credor, ficam subro
gados no mesmo empenho.

Esta substituição se presume, ainda na falta de prova positiva;
mas não vale contra terceiro, si não constar de declaração addicional
ao respectivo titulo.

Art. 886. O penhor de animaes não admítte prazo de mais de
dois annos, mas pode ser prorogado por outros dois, mediante um
additamento no' respectivo titulo.

Expirada a prorogação, este penhor deve ser excutido ou recon
stituído por novo titulo.

SECÇÃO III

DA CAUÇÃO DE TITULOS DE CREDITO

Art. 887. A caução de titulas de credito equiparados a bens de
raiz equivalem ao penhor e vale contra terceiros, desde que tiver sido
inscripta nos respectivos livros; ainda que os mesmos titulas não
tenham sido entregues ao credor garantido.



Art. 888. A caução dos titulos de credito pessoal e móvel em
garantia de outro, é também equiparada ao penhor com as m~difi-·
cações constantes dos artigos seguintes. .

Art. 889. Esta especie de caução só começa a ter effeito mesmo
entre as partes, depois da tradição do titulo caucionado ao credor
garantido, e deve ser provado por instrumento publico ou particular,
conforme o seu valor.

Art. 890. Ao credor garantido por esta especie de caução
compete:

1.0 O direito de conservar e recuperar a posse dos títulos, cau-·
cionados por todos os meios civeis ou crimes, contra qualquer detentor, .
inclusive o proprio dono;

2.° O direito de fazer intimar o devedor dos mesmos titulos, para
que não pague ao seu credor directo, emquanto durar a caução; ,

. 3.° As acções , recursos ou excepções necessarias para assegurar
'0 seu direito e o do credor directo, como si fosse seu procurado!"
especial; :

4. ° O direito de receber a ímportancia dos titulas caucionados, ~

e de restituíl-os ao devedor, que tiver solvido a obrigação que ellesi
documentam. .

Art. 891. No caso do n. 4° do artigo antecedente, o credor da:
caução fica responsavel para com o credor do titulo caucionado, como.
depositaria, pelo que receber além da importancia do seu credito. ,

Art. 892. O devedor do titulo caucionado, desde que receber a:
intimação do n. 2° do mesmo artigo, ou declarar por escripto que
está seiente da caução, não pode mais acceitar quitação do seu credor ..

Pode, porém, antes do vencimento, resgatar sua obrigação do
poder de quem a detem com o abatimento dos juros correspondentes
ao tempo-ainda não decorrido, se estiverem incluidos neIla.

Art ..893. O credor que, depois de caucionar seu titulo de cre- .
dito, dá quitação ao devedor, fica, pelo mesmo facto,obrigado a
pagar immediatamente a sua obrigação; e o devedor que, depois de
sciente da caução da sua obrigação, acceitar quitação do credor cau- . •
cionante , fica solidariamente responsavel com este pelo valor das
perdas e damnos que possam competir ao caucionado.

Art. 894. Não se considera caução nem penhor o endosso dos
titulos commerciaes transferíveis por esse meio.

SECÇÃO IV

DA INSCRIPÇÃO DO PEl'lHOR

Art. 895. O penhor agrícola deve ser inscripto no registro cor-:
respondente ao respectivo predio , ~, ,

Art . .896. O penhor dos titulas de bolsa deve ser inscripto nas!
repartições competentes, ou na séde da companhia, onde estiverem;
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'registrados os mesmos titulos, em livros especiaes, a que seja remis
sivo o geral do seu registro.

Art. 897. O credor que acceita em caução titulos ainda não
·integralizados pode, quando sobrevier qualquer das chamadas re-
·stantes, executar logo o devedor, que não fizer opportunamente as
suas entradas, ou fazel-as, sob protesto, em logar delle.

Art. 898. No segundo caso do artigo antecedente a divida fica
augmentada pela importancia da entrada feita pelo credor, sem pre

juizo do seu direito a executar ímmediatamente o devedor.
· Art. 899. O credor ou devedor pode. fazer inscrever o penhor
·na ausencia da outra parte, mediante a exhibição do respectivo titulo,
com as firmas reconhecidas, si fôr instrumento particular.

; Art. 900. O devedor também pode fazer caneellar a inscripção,
exhibindo a quitação do credor com a firma reconhecida, si constar

·de instrumento particular. O mesmo 'direito compete ao adquirente
do penhor por adjudicação, compra, successão, remissão, mediante

•a exhibição do seu titulo.

SECÇÃO V

no PENHOR LEGAL

Art. 901. São credores pignoratícios, independentemente de
·convenção:

1 .o Os hoteleiros, estalajadeiros ou fornecedores de pouso ou ali
mentos, sobre as bagagens, moveis, joias ou dinheiro que os seus
consumidores ou freguezes tiverem comsigo nas respectivas casas ou
estabelecimentos, pelas despezas ou consumos que alli tiverem feito;

2. o Os carregadores matriculados e os emprezarios de transporte,
sobre os objectos que transportarem, emquanto não os entregarem ao
destinatario, pelo preço do transporte;

3. o Os directores dos estabelecimentos de instrucção, sobre os
moveis e livros do alumno, ou da pessoa por elle responsavel, em
quanto estiverem no estabelecimento, pelas mesadas vencidas do

·mesmo alumno ;
4. 0 O amo, sobre os moveis, as joias e a caderneta do criado,

emquanto estiver na sua casa, pelos prejuizos que o mesmo lhe houver
causado.

S. o Os donos do predio rustico ou urbano, sobre os bens moveis,
Ique o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo predio, pelos
:alugueis ou rendas.

Art. 902. A conta das dividas comprehendidas no n. 1 do
artigo antecedente deve ser organizada sobre tabella impressa e ex
posta ostensivamente, dos preços da hospedagem, da pensão ou dos
generos fornecidos, sob pena de nullidade,
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Art. 903. O credor, em ca~a um dos casos do mesmo artigo,
não deverá tomar mais de um objecto, que pareça equivalente á di
vida.

Art. 904. O carregador ou emprezario de transporte não poderá
reter penhor pelo frete, si não tiver dado á outra parte antes de co
meçar o serviço uma nota com a declaração do seu numero ou resi
dencia, do preço e do tempo ajustados. O carregador que trouxer
placa pode omittir o numero na nota.

Art. 905. O dono dos objectos transportados pode recusar o
frete e o penhor, si algum delles tiver soffrido sensivel deterioração
no transporte, e o carregador não quizer compensar a indemnízação
no frete, quando este possa bastar. Em todo o caso, o dono pode de
positar o frete em mão de terceiro ou mesmo, sob protesto, do pro
prio credor e retirar o que fôr seu.

Art. 906. Não está sujeito ao penhor do n , 4 do art. 901 o ~
criado que tem fiador, nem o que, depois de verificado pelo amo o
prejuízo por elle causado, for integralmente pago das suas soldadas.

Art. 907. Dos moveis a que se refere o mesmo artigo deve ser
excluído o fato que o devedor trouxer vestido na occasião de lhe ser
tomado o penhor.

Art. 908. Os credores comprehendidos no referido artigo podem
fazer eífectivo o penhor, antes de recorrer á autoridade judiciária,
sempre que houver perigo notorio de damno irreparavel na demora.

Art. 909. EfIectuado o penhor, o credor deverá em acto con
tinuo pedir a sua homologação, oííerecendo com a conta detalhada
das despezas do devedor a tabella dos preços e a relação dos objectos
tomados, e pedindo a citação do obrigado para pagar dentro de
vinte e quatro horas ou allegar a defesa que tiver.

SECÇÃO VI

DA EXTINCÇÃO DO PENHOR

Art. 910. O penhor extingue-se: .-
§ 1. o Pela extincção da obrigação.
§ 2. 0 Pelo perecimento da cousa, salvo o disposto no art. 863.
§ 3. o Pela renuncia do credor.
§ 4. o Pela resolução do dominio da pessoa que o constituiu.
§ 5. o Pela confusão das qualidades de credor e de donoda cousa

na mesma pessoa.
§ 6. o Pela adjudicação judicial, remissão, ou venda do penhor

autorizada pelo credor.
Art. 911. Todavia a ínscripção produz efIeito em relação aos

terceiros, emquanto não for cancellada ,
Art. 912. A renuncia do credor presume-se quando elle con-
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sente na venda particular do penhor, sem reserva do preço, ou re
stitue a posse delle ao devedor, ou acceita a sua substituição por outra
garantia.

Art. 913 Quando se opera a confusão sómente a respeito de
uma parte da divida pignoratícia, o penhor subsiste integralmente,
na conformidade dos arts. 856 e 857.

CAPITULO X

DA ANTICHIlESE

Art. 914. Dá-se antichrese, quando o devedor entrega ao credor
um immovel , transferindo-lhe a posse do mesmo e o direito de per-o
ceber-Ihe os fructos, em compensação dos juros da quantia devida.

§ i .o Si os fructos excederem á taxa legal dos juros ou á con
vencionada, o excesso será imputado no capital, a menos que outra
cousa seja estipulada.

§ 2. o E' licito, entretanto, ao devedor estipular que todos os
fructos e rendimentos sejam adquiridos pelo credor á conta de
ju~. .

§ 3. o E' permittido combinar a antichrese com a hypothcca.
Art. 915. O credor antichretico pode usufruir directamente o

immovel ou arrendal-o a terceiro, salvo pacto em contrario.
Art. 916. Não havendo clausula em contrario, incumbe ao credor

pagar os onus que gravam o immovel frugílero , assim como fazer-lhe
os reparos necessarios e uteis ,

Serão deduzidas dos fructcs as despezas feitas para ambos esses
fins.

Art. 917. Pode o credor eximir-se dessas obrigações abando
nando o immovel ao devedor .

Art. 918. O credor antichretíco responde tambem pelas deterio
rações que o immovel soífrer por culpa sua.

Art. 919. O credor antíchretico pode fazer valer os seus direitos
contra o adquirente do ímmovel, contra os credores chirographarios,
contra os hypothecarios posteriores á inscripção da antichrese .

§ i. o Si, porém, executar o devedor por falta do pagamento da
divida, ou permittír que outro credor consumme a. execução do im
móvel empenhado, não terá preferencia sobre o preço deste.

§ 2.0 Não a terá igualmente sobre a indemnização do seguro, no
caso de destruição do predio, nem sobre o preço da desapropriação
por necessidade ou utilidade publica.
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CAPITULO XI

DA HYPOTHECA

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 920. Podem ser objecto de hypotheca:
1.o Todos os ímmoveís corporeos que estão no commercio;
2.0 Os accessorios dos immoveis conjunctamente com elles ;
3.o O dominio directo ;
4.0 O dominio util do emphyteuta.
Art. 921. As minas e pedreiras podem ser objecto de hypotbsca

independentemente do terreno onde se acham situadas. .
Art. 922. Independentemente de clausula expressa, a hypotheca

se estende a todas as accessões, melhoramentos ou construcções do
immovel.

Art. 923. Subsistem, porém, apezar da hypotheca, todos os onus
reaes anteriormente constituidos e inscriptos sobre o mesmo immoveI.

Art. 924. Emquanto a hypotheca estabelecida por convenção ou
testamento não estiver representada por letra hypothecaria na con
formidade da secção 3a deste capitulo, o dono do immovel pode con
stituir sobre elle outra hypotheca em favor do mesmo ou de outro
credor, mediante novo titulo, em que declare, sob pen~ de nullidade,
não só a importancia da divida anterior, como a sua data e a taxa
dos seus juros.

Art. 925. A hypotheca posterior não pode ter prazo mais breve
que o da anterior. .

Art. 926. A primeira hypotheca poderá ser remida pelo credor
da segunda, quando esta se vencer sem que o devedor se offereça para
remil-a, e sem que o credor da primeira promova a excussão da sua..

Para a remissão da primeira hypotheca, deverá o credor da se
gunda consignar a importancia da divida por ella garantida e intimar
o credor para Ievantal-a ,

Art. 927. O credor posterior que redime a hypotheca do anterior
fica, pelo mesmofacto, subrogado nos direitos delle, sem prejuízo dos
proprios, contra o devedor commum,

Art. 928. Qualquer que seja o prazo estipulado no contracto da
hypotheca, o devedor pode remil-a, passados seis annos, contados da
data do mesmo contracto.

Art. 929. Até trinta annos, contados da mesma data, a hy
potheca de menor duração pode ser prorogada por simples averbação

..



'.

- 207 -:..

requerida por ambas as partes. Passado aquelle prazo, a hypotheca
convencional deverá ser excutida ou reconstituida, mediante outro
titulo e nova inscrípção, e, não o sendo, o dono do immovel poderá
requerer o seu cancellamento.

Art. 930. A' excepção .da hypotheca legal geral e inscripta
nenhuma outra dá direito á sequella e preferencia, sinão quanto aos
bens mencionados no seu titulo ou na sua inscripção e aos respectivos
fructos e accessões.

Art. 931. O credor da hypotheca legal especializada ou quem
de direito o represente pode também pedir o reforço da mesma em re
lação aos immoveis posteriormente adquiridos pelo responsavel, á pro
porção que os fôr adquirindo sempre que justificar a insufficiencia dos
especializados.

Art. 932. As hypothecas legaes podem ser substituidas pela
caução de titulos da divida publica federal ou estadoal, recebidos
pelo valor de sua cotação minima no anno corrente.

Art. 933. O marido ou pae que, dentro do devido prazo, proceder
á inscripção da hypotheca geral da mulher ou dos filhos, pode, quando
especíalízal-a, reduzir seu valor aos bens moveis e aos rendimentos
que lhe não pertencerem, dando, porém, caução nos mesmos autos de
segurar os immoveis sujeitos á sua administração.

Art. 934. Os bens proprios de cada um dos conjuges, casados sob
o regimen commum, devem provar-se pelos respectivos titulos e ser
inscriptos no registro predial, si forem, immoveis, sob pena de não
valer contra terceiros a sua exclusão da communhão. Nos outros casos
a exclusão da communhão deve constar do pacto ante-nupcial, ou do
titulo de acquisição ,

Art. 935. O devedor, intimado para remir ou dar lançador ao
immovel excutido pelo credor hypothecario, não é obrigado a oífere
cer mais do que a avaliação do contracto ; si, porém, esta fôr inferior
ao total da divida, o credor poderá embargar o immovel, até que o
devedor pague ou garanta de qualquer modo o restante.

Art. 936. No caso de fallencia ou insolvencia do devedor hypo
thecario, o direito de remissão devolve-se á massa, contra a qual não
poderá o credor embargar o immovel, no caso do artigo antecedente,
desde que lhe fôr offerecido o preço da avaliação do contracto , O res
tante da divida hypothecaria entrará em concurso com as chirogra
pharias ,

Art. 937. Pode, todavia, o credor, nos referidos casos, preferir
á massa, pedindo a adjudicação do immovel avaliado em menos que a
divida, pela totalidade desta.

Art. 938. O credor, que converte seu titulo em letra hypothe
caria , perde a acção pessoal contra o devedor no caso de insufficiencia
da garantia; mas nem este nem seus successores perdem o direito á
remissão ou ao excesso do preço sobre a divida.

Art. 939. São annullaveis, em beneficio da massa, as hypothecas
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em ga!antia. de divi~as con.trahidas antes da respectiva constituição,
nos trinta dias anteriores a epoca legal da fallencia ou á declaração
da insolvencia do devedor. v

Art. 940. Todas as hypothecas voluntarias devem ser especiaes
para que valham contra terceiros credores do devedor commum,

Art. 941. A penhora judicial dos bens immoveis e desembar
gados do executado importa a hypotheca dos mesmos bens é confere
ao exequente o direito de especializal-a, independentemente do con
curso do devedor.

SECÇÃO II

DA HYFOTHECA LEGAL

àrt, 942. A lei confere os direitos de credor hypothecario:

1..° A' mulher casada sobre os immóveis do marido para garantia
do seu dote e dos outros seus bens proprios sujeitos á administração
delle ;

2.° Aos filhos menores sobre os immoveis do pae ou da mãe, que
administra seus bens;

3.° Aos filhos de qualquer idade sobre os immoveis do pae ou da
mãe que passa a outras nupcias antes de fazer inventario do casa] an
terior e de dar partilha aos respectivos herdeiros, ou que herdou bens
que devam reverter aos mesmos;

: 4.° A's pessoas privadas da administração dos seus bens sobre
os immoveis dos seus tutores, curadores ou administradores;

5.° A' Fazenda Publica sobre os immoveis dos seus tbesoureiros,
colletores, administradores, exactores, prepostos, rendeiros e con
tratadores de rendas, e sobre os immoveís dos fiadores das sobreditas
pessoas;

6.° Ao offendidoou aos seus herdeiros sobre os immoveis do de
linquente pela satisfação do delicto e das despezas [udiciaes da re
spectiva acção;

7.° A' Fazenda Publica sobre os ímmoveis do delinquente para a ,..
satisfação das penas pecuniarias e das custas judiciaes;

8.° Aos cohcrdeiros para garantia do seu quinhão ou torna da
partilha, sobre o ímmovel adjudicado ao herdeiro reponente ;

9.° Ao exequente da acção real sobre o respectivo immovel,
desde que a sentença passa em julgado, ou a appellação della inter
posta é recebida em um só effeíto ;

1.0. Ao exequente de acção pessoal sobre o ímmovel penhorado
em execução da respectiva sentença. '!o

Art. 943. A pessoa sujeita a qualquer das hypothecas mencio
nadasnas condiçõesdos ns. 1. a 5 do artigo antecedente perderá todas as

..
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vantagens a que lhe der direito o seu titulo, cargo, administração, em-
prego ou contracto, emquanto não a fizer inscrever. .

Art. 944. Si uma mesma pessoa está sujeita a mais de uma hy~

potheca geral, não pode inscrever a posterior antes de especializar a.
anterior, e, quando seja omisso em uma e outra cousa, a especializa
ção e a inscrlpção serão promovidas por qualquer das pessoas, a quem
isso competir, ou incumbir na conformidade da secção 4a deste ca
pitulo.

Art. 945. Cada uma das referidas hypothecas e das mencionadas
nos ns. 6 e 7, emquanto não é especializada, comprehende. todos os
immoveis do responsavel, existentes na data do começo da sua re
sponsabilidade e os que adquirir até a da especialização.

Art. 946. Quando os bens do delinquente não bastarem para o
integral pagamento das obrigações mencionadas nos dois referidos nu
meros, terão preferencía o offendido e os seus herdeiros sobre as penas
pecuniarias e ae custas judiciaes.

§ 1.0 Essas hypothecas podem ser inscriptas na mesma data; mas;
não o sendo, preferirá aquella que o Iór primeiro.

§ 2.0 A inscripção das outras hypothecas suppõe a sua especiali
zação.

A.rt 947. A hypotheca legal devidamente inscripta dura emquanto
subsiste a obrigação; mas a sua especialização deve ser renovada no
fim de trinta annos, sob pena de restabelecer-se a hypotheca geral,
como determina o art. 944.

SECÇÃO III

DAS LETRAS HYPOTHECARIAS DE CREDITO E DE DIVIDA

Art. 948. As partes no contracto da hypotheca podem represen
tal-a por titulas transferiveis independentemente de novo contrato, na
conformidade das disposições seguintes.

Art. 949. A hypotheca estabelecida em garantia de um credito
aberto por um emprestador a um tomador de capitaes, confere a este
o direito de exigir daqueIle um titulo representativo da quantia ajus
tada, do qual constem a importancia do credito, o prazo e as condi
ções, em que pode ser exigido o seu pagamento. .

Art. 950. Nesse titulo deverão ser declaradas as quantias dadas
por conta do credito aberto, até a sua integralização: quando a entrega
fôr estipulada em prestações; ou a quitação unica do capitalista,
quando a totalidade do credito íôr entregue de uma só vez.

Art. 951 Si a integralização do credito se fizer por prestações,
o tomador dará, de cada uma, uma duplicata do recibo para ser aver
bada no talão do respectivo credito, depois de reconhecida a fírma, si.
não fôr conhecida do offícial.

c. c.- ver, I 14
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Art. 932. O capitalista é obrigado a satisfazer, nas condições ajus
tadas e dentro das vinte e quatro horas seguintes á apresentação, a
importancia dos recibos do portador do titulo, á ....ista da sua primeira
via lançada no mesmo titulo, sob pena de responder por todas as per
das e damnos que lhe resultarem da falta ou da impontualidade do
pagamento.

Art. 953. Na falta do pagamento dentro do referido prazo, o pOl··
tador do titulo de credito hypothecario poderá protestal-o e proceder
executivamente contra o capitalista.

Art. 95q,. Protestado o credito, é também licito ao portador dar
baixa á hypotheca, ficando pessoalmente obrigado pelas quantias já
recebidas ou transferil-o a outro capitalista, que oífereça ao retar
datario a importaneia das referidas quantias, com abatimento dos
juros.

Art. 955. O capitalista, cujo credito aberto sobre hypotheca .-
puder ser exigido em dia indeterminado, ou que tiver imminente
a entrega da respectiva somma, não pode pedir reforço da bypotheca
sínão nos casos de íncendío ou inundacão do immovel dado em
garantia, provados incontinenti. .

Art. 956. Esgotado o credito aberto sobre a hypotheca, o por
tador é obrigado a entregar o titulo ao capitalista, que com elle poderá
requerer ao offieial do registro o seu cancellamento no proprio talão,
ou a sua substituição por uma letra de divida hypothecaria, na confor
midade dos artigos seguintes.

Art. 957. Aquelle que empresta dinheiro mediante hypotheca,
poderá, logo depois de fazel-a inscrever, exigir do devedor que lhe
passe uma letra da divida hypothecaria. .

Essa emissão só poderá ter logar quando a somma que ella
representa fôr entregue ao devedor no momento da constituição da
hypotbeca.
. Art. 958. A importancia da divida será entregue pelo credor
ao devedor na presença das testemunhas e do tabellião, que disso fará
menção na sua nota, declarando em que especie de moeda foi repre
sentada a mesma importancia.

Art. 959. Quando a divida fôr, no todo ou em parte, anterior .-
á hypotheca, a letra hypothecaria só poderá ser expedida trinta dias
depois de ínscripta a mesma hypotheca, sob pena de responsabilidade
do offieial que a expedir .

Art., 960. A letra hypothecaria deve mencionar, com o valor,
O prazo, as condições do pagamento da divida e todas as declarações
da inscrípção da hypotheca, .

Art. 961. Só pode ser objecto da garantia de uma letra hypo
thecaria o immovel isento de qualquer onus real anteriormente
inscripto e, expedida a letra, elle não poderá ser hypothecado a
outrem, nem de qualquer modo gravado pelo dono, emquanto não fôr
annullada a obrigação e cancellada a hypotheca.

..
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Não podem ser objecto de garantia desses titulos os bens emphy
teuticos.

Art. 962. Quando o pagamento da letra hypothecaria fôr
. estabelecido por prestações, o credor lançará nella os recibos, de cada

um dos quaes dará uma duplicata ao devedor.
Art. 963. O devedor, depois de fazer reconhecer a firma do

credor na duplicata do recibo, fará averbai-o no talão da letra e ar
chivar no cartorio do offlcial do registro predial.

Art. 964. Com o recibo do pagamento integral ou da ultima
prestação da divida, o devedor exigirá do credor a letra que, depois
de averbada a quitação no respectivo talão, poderá fazer cancellar
simultaneamente com a hypotheca, ou transferir nas mesmas condições
a outro credor, emquanto se não completarem trinta annos depois da
data da mesma hypotheca.

Art. 965. A transferencía, no caso do artigo antecedente, pode
ser immediatamente depois da averbação da quitação ou posterior;
mas deve ser feita por endosso escripto na presença do official,
e transcripto em seguida no talão da letra. .

Art. 966. Do mesmo modo poderão ser transferidos o titulo de
credito hypothecario pelo portador e a letra hypothecaria pelo credor,
mesmo sem sciencia do capitalista, no primeiro caso, ou do devedor
no segundo, dentro do prazo da respectiva hypotheca.

Art. 967. Perdido o titulo de credito hypothecario ou a letra
hypothecaria, não se expedirá segunda via sinão em virtude de alvará
do juiz e depois da justificação da perda com citação edital de todos
os interessados desconhecidos e pessoal dos conhecidos e com audiencia
do Ministerio Publico.

Art. 968. Averbado o referido alvará no talão do titulo perdido
e archivado, expedirá o ofâcial outro com o mesmo numero e uma
letra do alphabeto, que indique o da nova via, si é primeira ou se
gunda, conforme o caso.

Art. 969. Do mesmo modo se procederá para substituir qual
quer dos referidos titulos quando ficar deteriorado ou tão cheio de
averbações, que não tenha mais espaço para as declarações fu
turas.

Art. 970. A divida representada por letra hypothecaria só pre
screverá depois de 30 annos, contados da data da hypotheca , Nos
outros casos a hypotheca voluntária prescreverá conjuntamente com
a obrigação garantida; mas a prescripção só terá effeito a respeito
dos terceiros depois de cancelIada a inscripção,

Art. 971. A transferencia dos outros titulas de divida ou de
credito hypothecarios só póde ser feita por escriptura de notas ou
accôrdo judicial, julgado por sentença, e quando o forem sem sciencia
do devedor, este ficará isento da responsabilidade pessoal, sem
todavia perder os direitos de remir e de haver o excesso do preço do
bem hypothecado sobre a importancia da divida .
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Art. 972. As letras hypothecarias dos bancos de credito real
serão regidas por suas lei" especieas.

Art. 973. Nno se poderão expedir titulas de credito hypothecario
nem letras hypothecarias sobre hypotheca de estrada de ferro.

SECÇÃO IV

DA INSCRIPÇÃO DAS HYPOTHECAS

•

A~t. 974. Todas as hypothecas devem ser inscríptas no registro
predial da situação do ímmovel e, sempre que o titulo se referir a mais
de um, situados e~ lagares differentes, a inscripção deverá ser feita
em cada um dellés ,

Art. 975. Para a inscrípção das hypothecas haverá, em cada car- •__
torio do registro predial, tres livros: um das hypothecas legaes e ge-
raes, outro das esprciaes e outro das especializadas.

Art. 976. As .inscripoões e averbações dos livros das hypothecas
especializadas e das especiaes serão feitas na ordem em 1ue forem re
queridas, e esta é determinada pela sua numeração successiva no pro

-tocollo. O numero de ordem neste determina a prioridade e esta a
preferencia do direito hy poth-cario .

Art. 977. Quando o offícial tiver duvidas sobre a legalidade da
inscripção requerida, deverá declarai-as por escripto á parte interes
sada, depois de mencionar o pedido no respectivo livro em fórma de
~Mta~. _

Art. 978. Si as duvidas forem, dentro de tres mezea.julgadas im
procedentes, a inscripcão tar-se-ha com o mesmo numero que teria na
data da prenotação; no caso contrario, terá o numero correspondente á
data em qw' fõr rrgularmente pedida, ficando sem valor a prenotação.

Art. !:J79. E' prohibido con-tituir uma pessoa em um mesmo dia.
duas hypothecas ou uma h:rpotheca e outro direito real sobre um
mesmo immovel em favor de pes:;oas diversas.

Art. 980. Quando o official do registro receber uma segunda hy-
potheca para inscrever antes da primeira, deverá subreestar na sua ...
inscripção, depois de prenotal-a, até que o interessado faça inscrever
a primeira ou promova a annullação da mesma.

Art. 981. Compete sempre aos interessados, mediante a exhibição
do respectivo titulo, requerer a inscripção da hypotheca de qualquer
especie ; além disso, incumbe promuver a da legal ás pessoas men
cionadas nos artigos seguintes.

Art. 982. A inscripção da hypotheca legal da mulher casada
deve ser requerida pelo marido ou pelo pae.

§ Lo Além disso, o tabellião que layrar a escríptura do dote, ~u

lançar em nota a relação dos bens propnos da mulher, deve de officío
i avisar disso ao oflieial do registro predial.
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§ 2.° Consideram-se interessados para requererem a inscripção
desta hypotheca o dotador, a propria mulher e qualquer de seus pa
rentes successiveis.

Art. 983. A inscripção da hypotheca legal dos incapazes deve ser
requerida:

L° Pelo pae, mãe, tutor, ou curador, antes de assumir a admi
nistração dos respectivos bens, e, na falta delle, pelo curador geral dos
orphãos;

2.° Pelo inventariante ou testamenteiro, antes de entregar o le
gado ou herança.

Art. 984. Além disso, O escrivão do inventario, logo que seja
assignado o termo de tutela, deve remetter de officio e com a possível
brevidade uma cópia delle ao official do registro' predial.

. Paragrapho unico. Considera-se interessado na inscripção desta
hypotheca qualquer parente successivel do incapaz.

Art. 985. A inscripção da hypotheca do offendido compete ao
curador geral dos orphãos e ao especial do mesmo offendido, si fór in
capaz quanto á satisfação do delicto e ao Ministério Publico, quanto
á das multas e custas.

Art. 986. Os interessados na inscripção das referidas hypothe
cas podem promovel-a directamente, ou dirigindo-se aos curadores
geraes, ou aos órgãos do Ministerio Publico, afim de que o promovam
de officio, segundo sua competencia ,

Art. 987. A inscripção da hypotheca dos bens dos responsaveis
á Fazenda Publica deve ser requerida por elles mesmos e incumbe aos
procuradores físcaes ou a seus representantes, onde não os houver, e
aos superiores hierarchicos do responsável, quando fôr empregado de
Fazenda.

Art. 988. As pessoas a quem incumbe a inscripção das hypo
thecas legaes incorrem em responsabilidade por suas omissões.

Art. 989. A inscripção da hypotheca legal especializada e da con
vencionaI deve declarar:

1.0 Os nomes, domicilios e profissões do credor e do devedor;
2.° A data, a natureza do titulo, o valor do credito e o da cousa,

ou a sua estimação accordada entre as partes, o prazo e os juros esti
pulados;

3.° A situação, denominação e caracteristicos da cousa hypo
thecada,

Paragrapho unico. O credor, além do domicilio proprio, poderá
designar outro onde seja notificado.

Art. 990. A inscripção das hypothecas legaes geraes deve de-.
clarar :

1.0 O nome, domicilio e profissão do responsavel;
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2.° O nome e dOl;nicilio do incapaz, do oITendido ou da mulher
3.° O emprego, titulo ou razão da responsabilidade e da data e~

que esta começou;
4.° O valor da responsabilidade.
Art. 991. Não se poderá inscrever terceira hypotheca sobre o

mesmo immovel ,

SECÇÃO V

DA EXTli'iCÇÃO DA HYPOTHECA

Art. 992. A hypotheca extingue-se:
1.0 Pela extincção da obrigação principal;
2.° Pela destruição da cousa ou resolução do domínio; .-
3.° Pela renuncia do credor;
4.° Pela remissão;
B.o Pela sentença passada em julgado;
6.° Pela inscripção .
Art. 993. A extincção da hypotheca só começa a ter eífeito

contra terceiros depois de averbada no respectivo registro.
Art. 994. Si na época do pagamento, o credor se não apresentar

para recebel-o, o devedor libera-se pelo deposito judicial da impor
tancia da divida, correndo por conta do credor as despezas do deposito,
que se fará sob clausula de ser levantado pela pessoa a quem de
direito pertencer.

Art. 993. O cancellamento da inscripção pode ser feito em cada
um dos casos de extincção da hypotheca , á vista da respectiva prova
ou, independentemente desta, a requerimento das duas partes, si

.ambas forem capazes, e conhecidas do official do registro.

TITULO IV •

Do registro predial

Art. 996. O registro predial comprehende:
1.° A inscripção dos titulos de transmissão da propriedade sobre

immoveis;
2.° A inscrípção dos titulos constitutivos dos direitos reaes sobre

immoveis alheios;
3.° A inscripção das hypothecas;
4.° A descrípção dos immoveiscuja acquisição ainda não conste

! do mesmo registro,

•
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Art. 9.97. Si o titulo ~e transmissão é gratuito, a inscripção deve
ser promovida pe~o .propno adquirente, SI o não houver assignado,
ou por quem de direito o. represente, ou pelo proprio transferente,
fazendo acompanha; o p.edIdo da pr?va da acceitação do beneficiado.

Art. 99~. A ínscrípção do titulo de transmissão do dominio
directo aproveita ao titular do domínio util, e vice-versa.

Art. 999. Quando um direito real é inscripto no reaistro predial
em favor de uma pessoa, presume-se que esse direito í'he pertence:

Art. 1.000. Si o teor do registro predial em relação a um direito
real não traduz a verdade da situação jurídica existente, a pessoa
prejudicada por elle pode reclamar a sua rectificação por acção com
petente.

Art. 1.001. Até a inscrípção do titulo de trasmissão, o alienante
é considerado proprietario do immovel, que fica sujeito á solução de
suas obrigações.

Art. 1.002. Os cartorios do registro predial deverão ter os
seguintes livros:

1.0 O protocollo ;
2.° O das inscripções dos titulos de transmissão da propriedade

immovel;
3.° O das inscripções dos direitos reaes em geral;
4.° O das inscripções do penhor agrícola;
5.° O das ínscripções das hypothecas legaes geraes;
6.° O das inscripções das hypothecas especiaes;
7.° O das inscripções das hypothecas especializadas;
8.° O das descripções dos bensimmoveis ainda não registrados;
9.° O indicador pessoal ; •
10. O indicador geral.

Art. 1.003. O livro n. 2 terá um auxiliar para a transcripção
integral dos titulas, quando os seus portadores o exigirem. Nos outros
casos, a inscripção se fará por extractos,

Art. 1.004. O livro n . 6 terá dous annexos de talões, o primeiro
para os titulos de credito, e o segundo para as letras de dividas hypo
thecarias.

Art. 1.005. Todas as hypothecas especíaes e outros onus reaes
inscriptos, serão averbados á margem do titulo correspondente do
livro n. 8, remissivamente ao da respectiva ínscripção , Essas averba
bações serão annulladas, do mesmo modo, quando forem cancellados os
sobreditos onus.

Art. '1.006. Todas as inscripções e descripções deverão ser feitas
no registro da circumscripção onde estiver situado o immovel.

Art. 1.007. Salvo convenção em contrario, incumbem ao adqui
rente as despezas da inscrípção dos titulos de transmissão da pro
priedade, e ao devedor ou paciente, as da inscripção dos onus reses.
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LIVRO TEROEIRO

Direito das obriga1ôes

TITULO I

Modalidades das obrigaçõel;!

CAPITULO I

DAS OBnIGAÇÕES DE DAR

SECÇÃO I

DAS OBRIGAÇÕES DE DAR COUSA CERTA

Art. 1..008. O credor de cousa certa não pode ser obrigado a
receber cousa diversa da que é devida, ainda que seja mais valiosa.

Art. 1.009. A obrigação de dar cousa certa cornprehende os seus
accessorios, ainda que momentaneamente separados, salvo si o con
trario resultar do titulo ou de circumstancias evidentes.

Art. 1.010. Si, antes da tradição, se 'perde, sem culpa do devedor
cousa certa, que devia ser daJa para a constituirão Oll transfereucia
de um direito real, a obrigação resolve-se para ambas as partes.

Art. 1.011. Si a perda resultar de culpa' do devedor, responde
este por um equivalente e por perdas e damnos.

, Art. 1.012. Si a cousa certa se deteriorar sem culpa do devedor,
o credor poderá ou resolver a obrigação ou aco-itar a cousa, dimi
nuindo o preço na proporção do decrescimento do valor occasiunado
pela deterioração.

Art. 1.013. Havendo culpa da parte do devedor, pode o credor
exigir um equivalente ou acceitar a Cousa no «stado em que se achar,
tendo direito de reclamar, em ambos os casos, indemnização pOI' perdas
e damnos.

Art. 1.014. Até á tradição, pertencem ao devedor os accrescimos
e melhoramentos da cousa, assim corno às Iructos prrcpbido~. pelos
quaes poderá exigir augmento de preço. Si o credor não aunuir a esse
augmento, pode o devedor resolver a obrigação.

Os fructos pendentes pertencem ao credor.
Art. 1.015. Si a obrigação fór de dar cousa certa com o fim de

restituil-a a seu dono e, antes da tradição, a cousa se perder sem

•
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culpa do devedor, o dono soffre a perda e dissolve-se a obrigação ;
mas ficam salvos o~ direitos do proprietario, até o dia da perda.' ,

Art. ,1.016. Si a cousa se perder por culpa do devedor, tem appli-
cação o disposto no art. 1. 011 . .

Art 1.017. Si a cousa se deteriorar, sem culpa do devedor, o
dono recebel-a-ha no estado em que se achar, sem que tenha o direito
de exigir indernnizacão alguma.

Art. 1.018. Si a cousa tiver melhoramento ou augmnnto sem que
para eIles tenha o devedor restituinte feito despeza ou empregado tra
balho seu ou de outrem por eIle, o dono lucrará o melhoramento ou
augmento, sem ter que pagar por eIles indemnização alguma.

Art. 1.019. Si para o melhoramento ou augmento o devedor
restituinte tiver feito despeza ou empregado trabalho seu ou de outrem
por eIle, applicar-se-hão as prescripções dos arts. 393 a 399.

Art. 1.020. Em relação aos fructos percebidos, observar-se-hão as
prescrípções dos arts. 388 a 392.

SECÇÃO II

DAS OBRIGAÇÕES DE DAB CaUSAS INCERTAS

Art. 1.021. As cousas incertas devem ser determinadas pela
especie e quantidade para que possam ser objecto de prestações validas.

Art. 1.022. Quando a cousa é determinada somente pela especie
e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, si o contrario não
resulta do titulo da obrigação. Esse direito, porém, não poderá ir ao
ponto de preferir a cousa prior da especie , assim como não terá o
credor a faculdade de exigir a melhor, quando lhe fór conferido' o
direito de escolha.

Art. 1.023. Depois de individualizada a cousa pela escolha,
observar-se-ha o disposto sobre as obrigações de dar cousa certa.

Art. 1.024. Antes da individualização de que trata o artigo ante
cedente, o devedor não pode aIlegar perda ou deterioração da cousa

. por força maior ou caso fortuito, para eximir-se do cumprimento da
obrigação.

CAPITULO II

DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER

Art. 1.025. Sendo a obrigação de fazer, o credor não é obrigado
a acceitar a prestação por um estranho, quando tiver interesse em que
esta seja realizada pessoalmente pelo devedor ,
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. Art. 1.026. Si a prestação do facto se tornar iinpossivel sem c I
do devedor, dissolve-se o vinculo obrigacional. u pa

Art. 1.027. Si a impossibilidade fôr imputavel ao devedor
obrigação se resolverá em perdas e damnos. ' a

Art. 1.028. Si o devedor não quizer executar a prestação sendo
somente elIe quem a pode executar, resolve-se a obrigação em perdas
e damnos ,

Art. 1.029. Si o facto puder ser executado por outro que não o
devedor, o credor terá direito de exigir delle que o execute sob a
comminação de ficar autorizado a executal-o por .si ou por te;ceiro, á
custa do devedor, ou de se resolver a obrigação em perdas e
damnos,

CAPITULO IH

DAS OBnIGAÇÕES DE NÃO FAZER

Art. 1.030. Si a omissão na qual se objectiva a prestação se·
torna impossivel, sem culpa do devedor, ou si este tiver sido coagido
a executar o facto por cuja abstenção se obrigara, extingue-se o vin
culo obrigacional.

Art. 1.031. Si o facto tiver sido executado por culpa do de
vedor, o credor terá o direito de exigir que elle destrua o que tiver
feito em contravenção do estipulado, com a cornminação de ficar au
torizado a realizar essa destruição á custa do devedor, ou de lhe serem
pagas perdas e damnos.

CAPITULO IV

DAS OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS

Art. 1.032. Nas obrigações alternativas, o direito de escolha ..
cabe ao devedor, si outra cousa não fôr estipulada.

§ 1.° Mas não pode o devedor obrigar O credor a receber parte
de uma prestação e parte de outra. .

§ 2. o Quando o obrigação constar de prestações annuas, en
tende-se que a opção deve ser feita para cada anno ,

Art. 1.033. Si, de duas prestações, uma não podia ser objecto
da obrigação, a outra é devida como se fosse uníca.

Art. 1.034.. Si nenhuma das prestações se pode cumprir, ha
vendo culpa do devedor em relação á impossibilidade de uma dellas,
ficará elle obrigado a pagar o valor daquella que se tornou impossivel
por ultimo.
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Art. 1.035. Quando o direito de opção cabe ao credor e, de duas
prestações, uma se torna impossível por culpa do devedor, o credor
tem direito de exigir ou a prestação subsistente ou o valor da
outra.

Si ambas se tornam impossíveis por culpa do devedor, o credor
pode reclamar o valor de qualquer dellas.

Art. 1.036. Si a impossibilidade das prestações não póde ser im
putada ao devedor, extingue-se o vinculo obrigacional, cumprindo,
entretanto, que o devedor restitua ao credor o que d<plle tiver recebido
por occasião desse vinculo ,

CAPITULO V

DAS OBRIGAÇÕES DIVISIVEIS E mDIVlsIVEIS

Art. 1.037. Ainda que a obrigarão tenha por objecto prestação
susceptivel de cumprimento parcial (obrigação divisivel), si ha só
mente um devedor e sómente um credor, nem este pode ser obrigado
a receber, nem aquelle a fazer o pagamento por fracções, salvo clau
sula em contrario.

Art. 1.038. Si muitos são os devedores ou muitos os credores
de uma obrigação divisível, não havendo disposição em contrario, en
tende-se que a divida, no primeiro caso e o credito, no segundo, se
dividem igualmente entre os sujeitos das obrigações.

Art. 1.039. Si a obrigação não fôr susceptivel de prestação par
cial (obrigação indivisivel), e houver pluralidade de devedores,
serão estes solidariamente obrigados.

Art. 1.040. Quando a obrigação é indivisivel e ha pluralidade de
credores não solidarios, pode cada um destes exigir a totalidade da
divida; mas o devedor não se desobriga sinão pagando:

1. o A todos conjunctamente ;
2. o Ou a um delles, dando este caução de o desobrigar dos outros

concredores.
Art. 1.041. Si um dos concredores remitte a divida, esta subsiste

inteira; mas os outros só podem exigir a prestação indemnizando o
devedor pela quota do credor remittente.

Paragrapho unico. O mesmo se observará no caso de transacção,
novação, compensação ou confusão.

Art. 1.0i2. Perde o predicado da indivisibilidade a obrigação
que se resolve em perdas e damnos.

§ 1. o Si para esse eífeito houve culpa de todos os devedores,
todos respondem por partes iguaes. .

§ 2. o Si apenas a um ou a alguns é imputavel a culpa, ficam os
outros exonerados e sómente responde pelas perdas e damnos quem
incorreu em culpa.
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CAPITULO IV

DAS OBRIGAÇÕES SOLIDARIAS

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1.042. (*) Não haverá obrigação solidaria, si este predicado
não lhe fór expressamente attribuido por lei ou por acto juridico.
. Art . 1.04..3. As obrigações soli.larias podem ser modificadas por
condições ou prazos, sómeute em relação a um ou alguns de seus su
jeitos.

SECÇÃO II

DA SOLIDARIEDADE ACTIVA

Art. 1.044. Cada um dos credores solidarios terá direito de
exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro, ainda que
a obrigação seja divisivel.

Art. 1.0H>' Emquanto alguns dos credores solidarios não accíonar
o devedor commum, este poderá p;tgar a qualquer delles ,

t\rt. 1.0!~6. O pagamento feito a um dos credores solidaríos ex
tingue inteiramente a divida.

Paragra pho uni co. O mesmo effeito resulta da novação, da com
pensação e da remissão.

Art. 1.047. Si fallecer um dos credores solidarios, deixando her
deiros, cada um destes só terá direito para exigir e receber a quota
do credito que corresponde. ao seu quinhão hereditario, salvo si a
obrigaçao for indivisi vel , . .

Art. 1.048. Não desapparece a solidariedade por se converter a
prestação em perdas e damnos, e os juros da móra correm em pro·
veito de todo" os credores.

Art. 1.049. O credor que tiver remittido a divida ou recebido •
o pagamento, responderá aos outros pela parte que lhes couber. .

SECÇÃO III

DA SOLIDARIEDADE PASSIVA

Art. 1.050. O credor tem direito de exigire receber de todos
os devedores solidarios conjuuctamente, ou de um só delIes em sepa·
rado, a totalidade da prestação ou de uma parte somente deIla.

(*) Este numero está repetido na. publicação de 1902.- Vide nota ao.
art. 791.

..
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Neste ultimo caso, todos os devedores continuam obrigados soli
dariamente pelo resto da divida.

Art 1.051. Si um dos devedores solidarios morrer, deixando
herdeiros, cada um destes não será obrigado a pagar sinão a quota
que corresponder ao seu quinhão hereditario, salvo si a obrigação fór
indivisível.

Art. 1.052. Qpagamento parcial feito por um dos devedores
e a remissão por elle obtida pessoalmente, não aproveitarão aos
outros devedores sinão até á concorrencia da porção extincta da
divida.

Art. 1.053. Qualquer clausula, condição ou accrescimo de obri
gação concordada entre um dos devedores solidarios e o credor, não
poderá aggravar a posição dos outros, si estes não tiverem dado o -seu
consentimento.

Art. 1.054. A impossibilidade da prestação por culpa de um
dos devedores não desobriga os outros de pagar o equivalente,
mas sómente o culposo responde por quaesquer outras perdas e
damnos ,

Art. 1.055. Todos os devedores respondem pelos juros da móra,
ainda que a acção tenha sido proposta sómente contra um delles, mas
o culpado responde para com os outros por esse accrescimo da ohri
gação.

Art. 1.056. A acção proposta a um dos devedores não impede o
credor de demandar os outros.

Art. 1.057. O devedor demandado poderá oppôr, á acção do
credor, as excepções que lhe forem pessoaes e aquellas que forem
communs a todos.

Mas não lhe aproveitarão as que forem pessoaes a-qualquer outro
dos seus consortes.

Art. 1.058. O credor pode renunciar á solidariedade em favor de
um, de alguns ou de todos os devedores.

Paragrapho unico. Si o credor renunciar á solidariedade em
proveito de um ou de alguns devedores, só poderá demandar os outros

.. com deducção da parte correspondente aos favorecidos.
Art. 1.059. Depois de haver pago, tem o devedor o direito de

exigir, de cada um dos seus consocíos na divida, sua quota parte, re
partindo-se igualmente por todos a parte insoluvel que porventura
existir. Presume-se igual a parte da divida que fica a cargo de cada.
um dos devedores. .

Art. 1.060. No caso de rateio entre os devedores da parte da
obrigação que competia ao insolvente, estão sujeitos á contribuição
tambem aqueIles a quem o credor exonerou da solidariedade.

Art. 1.061. Si a causa da divida solidaria fôr exclusivamente
um dos devedores, este responderá por toda ella para com aquelle
que a pagar.
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CAPITULO VII

DA CLAUSULA PENAL

..

Art. 1.062. Para reforço da obrigação, pode ser imposta uma
clausula penal ou seja estipulada conjunctamente com ella ou em acto
posterior.

Art. '1.063. A clausula penal pode referir-se á inexecução, a
algum prejuizo especial ou simplesmente á móra,

Art. 1.064. Pode ser imposta em beneficio do próprio credor
ou de terceiros.

Art. '1.065. Quando a clausula penal é estipulada para o caso de
inexecução da obrigação, esta se converte em alternativa.

Art. 1.066. Quando a clausula penal é estipulada para o caso
de móra ou de algum prejuizo especial, tem o credor a faculdade
de pedil-a conjunctamente com a execução da obrigação principal.

Art. 1.067. O devedor só se considera incurso na pena con
vencional, depois de vencido o prazo concedido para a execução da
obrigação principal.

Não havendo prazo, incorre o devedor na pena estipulada, desde
que se constitue em móra ,

Art. 1.068. A nullidade da obrigação principal importa a da clau
sula penal.

Art. 1.069. ,Resolvida a obrigação principal sem culpado devedor
resolve-se igualmente a clausula penal.

Art. 1.07t> Quando a obrigação tiver sido cumprida em parte, o
juiz poderá reduzir, proporcionalmente, a pena imposta quer á móra
quer á inexecução da obrigação.

Art. 1.071. Quando a obrigação principal fôr indivisivel, todos
os devedores ou os herdeiros do devedor incorrem na pena pela falta
de um só, mas esta, em regra, só pode ser pedida integralmente ao
culpado. Cada um dos outros responde somente por sua quota, uma ..
vez que a obrigação da clausula penal não seja indivisivel nem
solidaria.

Fica sempre salva aos não culpados a acção regressiva contra.
aquelle que deu causa ao pagamento da pena. .

Art. 1.072. Quando a obrigação principal fór divisível, só in
corre na pena o devedor ou o herdeiro do devedor que a infringir, e
proporcionalmente á sua parte na obrigação.

Art. 1.073. Para exigir a prestação penal, não é necessário que
o credor aUegue prejuizo.

. O devedor não pode eximir-se de cumpril-a , sob o fundamento
de que é excessiva.
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TITULO xr

Dos e:ff'eitos das obrigações

CAPlfULO I

DISPOSIÇÕES GEMES

Art. 1.074. A obrigação produz eífeito entre as partes, e trans
mitte-se aos seus succcssores quando não fôr pcrsonalissima.

Art. 1.075. Aquelle que tiver promettido um facto de terceiro
responde por perdas e damnos, quando este não executar a prestação

,..J., promettida ,
.... Art. L076. Extincta a obrigação principal extingue-se igual-

mente a accessoria ,

CAPITULO II

no PAGAMENTO

SECÇÃO I

QUEM DEVE FAZER o PAGAMENTO

Ario 1.077. A obrigação extingue-se desde que é cumprida, quer
o seja pelo proprio devedor, quer por outro 'interessado.

Extingue-se também quando um terceiro, embora não interessado,
.a cumpre em nome e por conta do devedor.

Art , 1.078. O terceiro não interessado que effectuar o paga
mento sem conhecimento do devedor, tem direito a ser reembolsado do
que houver pago, mas não fica subrogado nos direitos do credor.

Si pagar antes do vencimento da divida, só tem direito para ser
reembolsado no dia do vencimento.

Art. 1. 079. Si o devedor se oppuzer a que o terceiro realize o
pagamento, o credor poderá igualmente recusar-se a recebel-o, mas
si o receber, não terá o devedor de reembolsar sinão aquillo em que
lhe tiver sido util o pagamento.

Art. LOSO. O pagamento que importa transferencía, ao credor,
da propriedade do objecto da prestação, só é valido quando feito por
quem tiver a faculdade de alienal-o .

Porém a cousa fungivel, dada em solução de uma obrigação, não
pode mais ser reclamada do credor que, de boa fé, a recebeu e
consumiu, ainda que o solvente não tivesse capacidade p~ra alienai-a.
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SECÇÃO Il

A QUEM DEVE SER FEITO O PAGAMT.NTO

Art. 1.081. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de
direito o represente, sob pena de só valer depois de ratificado por elle
ou tanto quanto reverter em seu proveito.

Art. 1.082. O pagamento feito de boa fé ao portador do titulo da
obrigação é valido, ainda que depois se prove a illegitimidade da sua
posse.

Art. 1.083. Não vale, porém, o pagamento scientemente feito ao
credor incapaz de quitar, si o devedor não provar que esse pagamento
reverteu em favor do mesmo credor.

. Art. 1.084. Considera-se autorizado a receber a prestação O •
portador de sua quitação, a menos que circumstancias conhecidas do
devedor façam cessar essa presumpção.

Art. 1.085. Si o devedor pagar ao credor, não obstante já ter
sido intimado da penhora do credito ou notificado da opposição a elle
feita por terceiros, o seu pagamento não valerá contra esses terceiros,
os quaes poderão obrigai-o a pagar de novo, ficando-lhe, entretanto,
salvo o direito regressivo contra o credor .:

SECÇÃO III

DO OBJECTO DO PAGAMENTO E DE SUA PROVA

Art. 1.086. O devedor que cumpre a obrigação tem o direito de
exigir uma quitação, e, si a di vida se extinguir totalmente, a entrega
ou inutilização do titulo.

Art. 1.087. Si ocredor affirma ter perdido o titulo cuja restituição
ou inutilização lhe é pedida, está obrigado a fazer uma declaração de- ...
vidamente legalizada em segurança dos direitos do devedor solvente. , .,..

Art. 1.088. Quando o pagamento se fizer periodicamente ou em
prestações parciaes, a quitação correspondente ao ultimo periodo faz
presumir que, nos anteriores, foram regularmente feitas as prestações
devidas.

Art. 1.089. Si o credor dá quitação do capital sem reserva dos
juros, estes se presumem pagos.

Art. 1.090. A entrega do titulo ao devedor faz presumir a ex
tinccão da divida.

. Art. 1.091. Presumem-se a cargo do devedor as despezas do
pagamento e da quitação. Si, porém, o credor primitivo tiver sido
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substituído por diversos outros, o accrescimo das despezas deve ser por
conta dos credores.

Art. 1.092. O pagamento em dinheiro, sem determinação de es
pecie, entende-se que deve ser em moeda corrente no lagar do cum
prim ento da prestação.

§ Lo E', porém, licito ás partes estipular o pagamento em es
pecie determinada, pelo padrão de sua moeda nacional ou de moeda
estrangeira.

§ 2.0 Ocredor, nos casos do paragrapho antecedente, pode, entre
santo, optar entre o pagamento na especie designada no titulo e o seu
equivalente em moeda corrente no lagar da prestação, ao cambio do
dia do vencimento. Não havendo cotação nesse dia, prevalecerá a
anterior mais proxima , . f

§ 3.0 Quando o devedor incorrer em móra e o agia tiver variado
entre a data do vencimento e a do pagamento, o credor pode optar
por um ou por outro, menos que se tenha estipulado um cambio fixo.

§ 4.o Quando a cotação ti ver variado em um mesmo dia, tomar
se-ha por base a média.

Art. 1.093. Si o pagamento deve ser feito por peso ou medida,
entende-se, no silencio das partes, que estas acceitaram as do lagar do
cumprimento da prestação.

SECÇÃO IV '

DO LOGAR DO PAGAMENTC

Art. 1.094. Não havendo designação do lagar onde deve ser
cumprida a prestação, nem resultando uma indicação delle da vontade
presuu.ida das partes, das circumstancias, da propría natureza da'
obrigação ou de alguma determinação especial da lei, o pagamento
deve ser feito no domicilio do devedor.

Sendo designados differentes lagares, o direito de opção entre elles
cabe ao credor.

Art. 1.095. Si o pagamento consistir na tradição de um ímmovel,
presume-se que deve ser feito no lagar de sua situação.

SECÇÃO V

DO TE~IPO EM QUE DEVE SER EFFECTUADO o PAGAMENTO

Art. 1.096. Não tendo sido fixada a época da prestação, o credor
pode exigil-a immediatamente, si pela natureza da obrigação ou pelas

.circumstancias não se tornar indispensável um certo lapso de tempo
que o juiz marcará, no caso de duvida.

c. C.- VaI, I 15
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Art. 1.097. As obrigações condicionaes devem ser cumpridas no
dia da realização da condição; incumbe ao credor a prova de que o
devedor teve disso conhecimento.

Art. 1.098. Pode o credor. exigir o pag3:ment~ ~ntes do prazo,
quando o devedor fór declarado insolvente. SI a divida fór solidaria,
não será exigivel contra os outros devedores solvaveis.

Art. 1.099. Pode também o credor exigir o pagamento antes do
prazo:

1.0 Si os bens hypothecados, empenhados ou dados em antichrese,
forem penhorados por outro credor e tiverem de ser arrematados ou
adjudicados em execução de sentença;
. 2. o Si se tornam insufficientes ou se extinguem as garantias reaes
ou fideijussorias com que se premunira o credor.

SECÇÃO VI

DA i\IÓRA

Art. 1.100. Ficarão constituidos em móra o devedor que não
effectuar o pagamento, e o credor que o não quizer receber em tempo
opportuno.

Art. 1.101. Havendo prazo designado para as obrigações posi
tivas e liquidas, o devedorficará constituido em móra, desde que o
prazo se vencer.

Não havendo prazo designado, começa a móra com a primeira
citação do réo para o fóro contencioso.

Art. 1.102. Nas obrigações negativas, o devedor constitue-se em
móra, desde o dia em que executar o acto de que se devia abster.

Art. 1.103. Nas obrigações oriundas de delictos, considera-se o
devedor em móra, desde o dia em que prepetrou o delicto. .

Art. 1.104. Si a falta de cumprimento da prestação não é impu
tavel ao devedor, este não incorre em móra.

SECÇÃO VII

DO PAGAMENTO L."lDEVIDO

Art. 1.105. Todo pagamento suppõe uma divida, e todo aquelle
que recebe um pagamento que não lhe é devido, fica obrigado a resti
tuil-o ,

A mesma obrigação de restituir é imposta áquelle que recebe o
pagamento antes de cumprida a condição a que está subordinada a
obrigação ..

•

•
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Art. 1.106. Cabe ao que pagou voluntariamente o que não devia,
provar que o fez induzido em erro.

Art. 1.107. Quanto aos fructos, accessões, bemfeitorias e deterio
rações sobrevindos á cousa dada em pagamento indevido, applíoam-se
os arts. 588 a 600.

Art. 1.108. Si aquelle que recebeu indevidamente um immovel
o tiver alienado, deverá assistir o proprietario que quizer usar do re
curso facultado pelo art. 1.000.

Art. -1:109. Fica isento de restituir o pagamento indevido
aquelle que, recebendo-o por conta de um credito verdadeiro, inuti
lizou seu titulo, deixou prescrever sua acção ou abriu mão das garan
tias que asseguravam o seu direito; mas o solvente terá acção regres
siva contra o verdadeiro devedor e contra o seu fiador.

Art. 1.11.O. Não se pode repetir o que se pagou para solver uma
divida prescripta ou para cumprir um dever moral.

Art. 1. i i 1. Não terá direito á restituição aquelle que deu alguma
cousa com o fim de obter um fim illicito ou immoral.

CAPITULO III

DO PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO

Art. 1.112. O devedor pode solver a sua obrigação, fazendo de-,
positar em juizo, com citação do credor, a cousa devida.

Art. 1.113. A consignação pode terlogar :

1.0 Si o credor, sem motivo justo, recusa recebel-a ou dar quita
ção na devida fórma ;

2.° Si o credor não providencia para o recebimento da cousa no
logar, no tempo e nas condições devidas;
" 3.° Si o credor é desconhecido, declarado ausente ou residente

em logar incerto, de accesso difficil ou perigoso; .
4.° Si Decorrer duvida sobre quem deva legitimamente receber o

pagamento;
5. o Si pende litigio sobre o objecto do pagamento;
6.° Si ha concurso de preferencia aberto contra o credor, ou si

este é incapaz de receber validamente o pagamento.
Art. L H 4. Para que a consignação proceda e tenha força de \.

pagamento, será preciso que concorram, em relação ás pessoas, obje-
cto, modo e tempo todos os requisitos sem os quaes ° pagamento não
pode ser valido.

Art. 1.1'15. No çaso do n. 3 do art. '1.113, a citação do credor
deve ser pedida para que venha ou mande receber o pagamento, e
rio caso do n. 4, para que faça certo o seu direito.
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Art. 1.116. O deposito deve ser requerido no logar do pagamento?
e, logo que seja effectuado, cessarão os juros da divida e os riscos não
correrão mais por conta do devedor, si afinal fôr julgado procedente.

Art. 1.117. Emquanto o credor não contesta a lide ou não declara
acceítar o deposito, o devedor pode pedir o seu levantamento, pa
gando todas as despezas. Sua obrigação recobrará, então, o estado an
terior com todas as consequencias de direito.

Art. 1.118. Julgada a procedencia do deposito, o devedor não
poderá mais levantal-o sem accôrdo dos condevedores e fiadores, ainda
que o credor consinta.

Art. 1.:lt9. O credor que, depois de contestar a lide ou acceítar o
deposito, consente que o devedor o levante, perde as preferencias ou
garantias que lhe competiam sobre a cousa consignada ao pagamento,
ficando desobrigados os condevedores e fiadores que não prestaram seu
accôrdo para essa operação.

Art. 1.120. Si a cousa devida é um corpo certo que deve ser
entregue no logar onde está, o devedor pode citar o credor para re
cebel-a, sob pena de ser recolhida ao deposito publico ou em mão de
terceiro.

Art. 1.121. Si a cousa fór indeterminada, pertencendo a escolha
ao credor, o devedor deve cital-o para fazer a escolha, sob pena de esta
lhe competir. Escolhida, então, a cousa pelo devedor este intimará
o credor para que a receba como no caso do artigo anterior.

Art. 1.122. As despezas feitas por occasião do deposito correrão
por conta do credor, si fór julgado procedente, e por conta' do deve
dor, no caso opposto.

Art. 1.123. O devedor. de um credito litigioso libera-se pela
consignação judicial da prestação, e si pagar a qualquer dos preten
didos credores tendo conhecimento do litigio, toma sobre si os riscos
de seu acto .

Art. 1.124. Si o vencimento do credito sobrevier durante o liti
gio cada uma das partes pode exigir do devedor a consignação da
somma devida.

CAPITULO IV

DO PAGAMENTO COM SUBROGAÇÃO

Art. 1.125. A subrogação opera-se, de pleno direito em favor:
1.0 Do credor que paga a divida do devedor commum ao credor

a quem competia direito de preferencia ;
I 2.° Do adquirente do immovel hypothecado que paga ao credor

hypothecario ;
3.° Do terceiro interessado que paga a divida pela qual era ou.

podia ser obrigado, no todo ou em parte.
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Art. 1.126. Ha subrogação convenci onal:

1.o Quando o credor recebe o pagamento de um terceiro e lhe
transmitte, expressamente, todos os seus direitos a respeito da divida;

2.0 Quando um terceiro empresta ao devedor a importancia neces
saria para pagar a divida, com a .declaração de ficar subrogado em
todos os direitos de credor originario.

Art. 1.127. Na hypothese do art. 1.126, n. 1, applica-se o dis
posto sobre a cessão de credito.

Art. 1.128. A subrogação transfere para o novo credor todos os
direitos, acções, privilegies e garantias do antigo credor em relação
á divida, tanto contra o devedor principal quanto contra os fiadores.

Art. 1.129. Seja a subrogação legal ou convencional, o subro
gado não poderá exercer os direitos e acções do credor, sinão até a
concorrencia da somma que realmente desembolsou para desobrigar o
devedor. .

Art. 1.130. Si o subrogado pagar sómente uma parte da divida,
o credor originario terá preferencia sobre elle para o pagamento da
restante, si os bens do devedor forem insufficientes para saldar conjun
ctamente, esse restante e a parte do subrogado.

CAPITULO V

DA IMPUTAÇÃO DO PAGAl\IENTO

Art. 1.131. A pessoa obrigada por muitas dividas da mesma
especie, para com o mesmo credor, tem direito de declarar em solução
de qual dellas offerece o pagamento si ellas forem liquidas e vencidas.

Sem consentimento do credor, não se fará imputação do paga
mento na divida illiquida ou não vencida.

Art. 1.132. Não tendo o devedor escolhido uma das dividas li
quidas e vencidas, para a imputação do pagamento, e acceítando a
quitação de uma dellas a arbitrio do credor, não terá direito para re
clamar outra imputação, si não provar que houve dólo ou violencia
da parte do credor.

Art. '1.133. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-ha,
primeiro nos juros vencidos, e, depois, no capital, salvo estipu
lação em contrario, ou si o credor passar a quitação por conta do
capital. .

Art. 1.134. Si o credor não faz a escolha que lhe era facultada, e
si a quitação é omissa quanto á imputação, esta se deverá fazer nos
creditos primeiramente vencidos.

Si as dividas forem todas liquidas e vencidas. simultaneamente, a.
imputação far-se-ha em todas na proporção dos seus valores.
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CAPITULO VI

DAÇÃO EM PAGAMENTO

..

Art. 1.135. O credor pode consentir em receber uma cousa que
não seja dinheiro, em substituição da prestação.que lhe era devida.

Art. 1.136. Determinadoo preço da cousa dada em substituição
da prestação devida, as relações do solvente e do accipiente regular
se-hão pelas normas estabelecidas para o contrato de compra e venda.

Art. 1.137. Haverá cessão, si a cousa dada para pagamento fôr
titulo de credito.

Art. 1.138 .Si o credor fór evicto da cousa recebida em paga-
mento, fica restabelecida a obrigação primitiva em sua integridade. ..

CAPITULO VII

DA NOVAÇÃO

Art. 1.139. Tem Jogara novação:
1.0 Quando o devedor contrae com o credor uma nova divida

para extinguir a anterior, substituindo-a;
2.° Quandoum novo devedor. é substituido ao antigo, ficando este

quite com o credor.
3.° Quando, em virtude de uma obrigação nova, um novo

credor é substituido ao antigo, ficando o devedor quite para com este.
Art. 1.140. Si o animo de novar não fór expresso nem claramente

deduzido dos termos da nova obrigação, subsistemambas as obrigações,
vindo a segunda roborar a primeira.

Art. 1.141. A novação pela substituição do devedor pode ser.
effectuada independentemente de seu assentimento.

Art. 1.142. Si o novo devedof se revela insolvente, não tem o
credor acção regressiva contra o anterior, excepto si este tiver pro
cedido de má fé.

Art. 1.143. A novação extingue a obrigação do devedor pri
mitivo com os seus accessorios e garantias, sempre que não houver
estipulação em contrario.

Art. 1.144. Não aproveitará, todavia, ao credor reservar a
hypotheca, antíchrese ou penhor da obrigação extincta, si os bens
dados em garantia da divida pertencerem a terceiro que não fôr parte
no contrato da novação.

...
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Art. L 145. Operada a novação entre o credor e um dos de
vedores solidarios, somente sobre os bens do quo contrahir a nova
obrigação, subsistirão as preferencias e garantias do credito. .

Os outros devedores solidários ficam liberados pelo mesmo facto.
Art. 1.146. A novação feita com o devedor principal, sem o

consentimento do fiador, também importa liberação para este.
Art. 1.147. As obrigações nullas ou extinctas não podem ser

revigoradas por meio de novações. .
Art. 1.148. A obrigação simplesmente annullavel pode ser con

firmada pela novação, que lhe sanará a nullidade ,

CA.PITULO VIII

DA COMPENSAÇÃO

Art. 1.149. Quando duas pessoas reúnem as qualidades de credor
e devedor conjuncta e reciprocamente, as duas obrigações se ex
tinguem até o valor em que uma corresponder á outra, na conformidade
dos artigos seguintes.

A.rt. 1.150. A compensação tem logar entre as dividas liquidas,
exigíveis e de cousas fungiveis da mesma especie,

Art. 1.151. São tambem compensaveis as prestações de cousas
incertas não fungiveis, quando a sua escolha pertencer aos dois cre
dores, ou a uma das partes como devedora de uma das obrigações e
como credora da outra. .

Art. 1.152. Embora sejam da mesma especíe.as cousas fungíveis,
objecto das duas prestações, não serão estas compensáveis, si a
qualidade delIas tiver sido determinada e se verificar ser diffe
rente.

Art. 1.153. O devedor só será admittido a compensar com o seu
credor o que este lhe dever. Entretanto, o fiador pode com.pensar a
sua divida com a divida de seu credor ao seu afiançado.

Art. 1.154. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso
geral, não obstam á compensação.

Art. 1.155. A differença nas causas geradoras das obrigações
não impede a compensação deUas, excepto:

1 . o Si uma das dividas provier de esbulho, furto ou roubo;.
2. o Si uma das dividas proceder de deposito, de commodato ou

de alimentos;
3. o Quando uma das dividas fór de cousa que não possa ser

penhorada.
Art. 1.156. Não pode ter logar a compensação quando um dos

devedores a tiver previamente renunciado. .
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Art. 1.157. As dividas da União, dos Estados e dos Municipios
tamhem não podem ser objecto de compensação, quando tiverem

..origem em principios de direito publico.
Art. :1.158. A vontade das partes pode derogar o estabelecido

no art. 1.249. (*)
Art. 1.159. AqueUe que se obrigou em favor de um terceiro

não pode compensar essa obrigação com o que lhe deve o estipulante.
Art. 1.160. O devedor solidario só pode pedir a compensação

do que o credor deve ao seu co-obrigado, até a equivalencia da
parte deste na divida commum,

Art. 1.161. O devedor que consente, sem reserva nem condição,
na cessão, que o credor faz, dos seus direitos contra elle a um ter
ceiro, não pode oppôr ao cessionario a compensação, que teria podido
oppór ao cedente, antes de consentir na cessão. Porém, a cessão não
?ohn~bentdida pelóo devedor, ain~a que lhe tenha sdido nOdit~ficada, não o 11
In 1 e e opp r, ao cessionano, a compensação o cre to que, antes
da notificação, tinha contra o cedente. "

Art. 1.162. Quando as duas dividas não são pagaveis no mesmo
logar, não se podem compensar sem deducção das despesas neces
sarjas ao pagamento daquelIa que havia de ser satisfeita em logar
diverso do da compensação.

Art. 1.163. Quando a mesma pessoa tem muitas dividas com
pensaveis, observar-se-hão, na respectiva compensação, as regras
estabelecidas para a imputação dos pagamentos.

Art. 1.164. A compensação não pode ter lagar em prejuizo de
direito já adquirido por terceiro. O devedor, que se torna credor do
seu credor, depois de penhorado o credito deste por execução de
um terceiro, não pode oppór ao exequente a compensação, "que, .
aliás, lhe competiria contra o proprio credor.

CAPITULO IX

DA TRANSACÇÃO

Art. 1.165. Podem as partes, fazendo-se mutuas concessões, ex- ..
tinguir as suas obrigações litigiosas ou meramente duvidosas.

Art. 1.166. Si qualquer das clausulas da transacção fôr nulla,
essa nullidade extende-se á totalidade do acto .

Art. 1.167. A transacção interpreta-se restrictivamente, Por
ella não se transmittem, apenas se declaram ou se reconhecem direitos.

Art. 1.168. Si a transacção versar sobre direitos já litigiosos,
deverá ser feita:

1°, por termo judicial, lavrado nos autos em virtude de des
pacho do juiz da causa e assignado pelos transigentes;

(*) A referencia não pode ser ao art. :1..249. A Commissão Revisora em sua
3l a reuníao declarou que o artigo referido é o n. LH:9.

•
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2°, ou por escriptura publica que depois se junte aos autos me
diante despacho do juiz.

Art. 1.169. Não havendo ainda litigio, a transacção deverá ser
feita por escriptura publica si os direitos duvidosos forem concernentes
a immoveis. Nos outros casos, é sufflciente o escripto particular.

Art. 1.170. A transacção válida extingue os direitos e obrigações
sobre que versa, operando com força de cousa definitivamente julgada.

Art. 1.171. A transacção não aproveita, em regra, nem pre
judica sinão aos que a tiverem concluído, ainda que as obrigações
sejam indivisiveis ~

Entretanto, si fór concluida entre o credor e o devedor principal
desobriga o fiador.

Concluida entre um dos credores solidarios e o devedor, extingue
a obrigação deste para com os outros. E concluida entre um dos deve
dores solidarios e o seu credor, extingue a divida em relação aos outros.

Art. 1.172. Dada a evicção do objecto renunciado por uma das
partes transigentes, ou por ella transferido á outra parte, não revive
a obrigação extincta pela transacção , mas o evicto tem direito a
reclamar indemnização por perdas e damnos , .

Art. 1173. Si um dos transigentes adquirir, depois da transacção,
novo direito sobre a cousa renunciada ou transferida, não será im-

o pedido de exercel-o por causa da transacção ,
Art. 1.174. E' admissivel a pena convencional em corroboração

da transacção ,
Art. 1.175. S6 podem ser objecto de transacção os direitos pa

trimoniaes de ordem privada.
Art. f.176. E' nulla a transacção sobre um objecto determinado,

quando por titulo posteriormente descoberto se verifica que uma das
partes não tinha direito algum sobre elle.

CAPITULO X

DO COMPROMISSO

Art. 1.177. E' licito ás pessoas que podem alienar louvar-se em
um terceiro como arbitro de suas contestacões.

Art. 1.178. São applicaveis ao compromisso as disposições do
capitulo antecedente com a modificação constante do artigo seguinte.

Art. 1.179. A parte que não se conformar com a decisão arbitral
~ poderá appellar para os tribunaes, não somente no caso de nullidade

do compromisso, como também no de ter o arbitro evidentemente ul
trapassado os seus poderes.

. As leis processuaes determinarão as condições do emprego desse
recurso .
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CA.PITULO XI

DA CONFUSÃO

Art.,1.180. Extingue-se a obrigação, desde que as qualidades de
credor e de devedor da mesma se reunem numa só pessoa.

Art. 1.181. A confusão pode ter logar ou a respeito de toda a
divida ou a respeito de uma parte della.

Art. 1.182. A confusão que se verifica na pessoa do credor ou
do devedor solidario só extingue a obrigaçãona parte que lhe toca no
credito ou na divida.

Art. L 183. Cessando a confusão, fica, pelo mesmo facto, resta
belecida a obrigação, com as suas garantias, salvo direito de ter
ceiro.

CAPITULO XII

DA REMISS.lO DAS DIVIDAS

Art. 1.184. A entrega voluntaria do titulo da obrigação prova ::J.

liberação do devedor, si o credor fór capazde alienar, o devedor capaz
de adquirir, e o titulo um escripto particular.

Art. 1.185. A entrega do objecto empenhado prova a renuncia
do credor á garantia real, mas não a extincção da divida.

Art. 1.186. A remissão concedidaa um dos fiadores sem o con
sentimento dos outros, desobriga-o da parte da divida correspon
dente ao favorecido pela remissão.

Art. 1.187. A remissão que não se limitar aos juros não capitali
-t-, zados considera-se doação.

CA.PITULO XIII

CONSEQUENCIAS DA li'lEXECUçl0 DAS OBRIGAÇÕES

Art. 1.188. Não cumprindo a obrigação ou cumprindo-a imper
feitamente, responde o devedor por perdas e damnos não provando
que se acha isento de culpa. <,

Art. 1.189. A responsabilidade do devedor será apreciada mais
benevolamente quando se tratar de uma liberalidade sua.

Art. 1.190. O devedor não responde pelos prejuizos resultantes
de casofortuito ou de força maior, si expressamente não se responsa
bilizou por elIes.

••
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Art. 1.191. Responde o devedor pelos prejuizos que a sua móra
causar ao credor.

Si, por causa da móra, a prestação se torna inutil ao credor,
este pode recusal-a, exigir indemnização por perdas e damnos.

Art. 1.192. O devedor constituído em móra responde pela im
possibilidade da prestação, ainda que ella resulte de caso fortuito ou
de força maior, occorrido durante a móra, não provando que não lhe
cabe culpa da móra ou que o damno sobreviria ainda que a obrigação
fosse cumprida opportunamente.

CAPITULO XIV

DAS PERDAS E DAllINOS

Art. 1.193. As perdas e damnos devidos por inexecução de uma
obrigação são exigíveis, desde que o devedor se constituiu em móra ,

Art 1.194. Salvo as excepções previstas em disposições especiaes
deste codigo, as perdas e damnos devidos ao credor comprehendem
não só o que elIeperdeu effectivamente, como o ganho razoavelmente
esperado, que deixou de ter. Mas o devedor impontual sem dólo, só
responde pelos que forem ou podiam ser previstos na data em que
contrabiu a obrigação.

Art. 1.195. Mesmo no caso em que a inexecução da obrigação
resulte do dólo do devedor, as perdas e damnos só comprehendem- os
prejuízos effectivos e os lucros cessantes, directa e immediatamente
consequentes da mesma inexecução.

Art. 1.196. A índemnízação pela inexecução da obrigação con
stante de certa somma em dinheiro consistirá nos juros da móra e nas
custas da cobrança, sem prejuízo da pena convencional, si a houver,
e não fór alternativa em relação aos juros, ou segundo o preceito do
art. 1.167. .

CAPITULO XV

DOS JUROS LEGAES

Art. 1.197. A taxa dos juros moratorios, quando não fõr fixada
pelas partes, será de seis por cento ao anno .

Art. L 198. Será tambem de seis por cento a taxa dos juros de
vidos por determinação da lei, e a dos produzidos por accórdo das
partes, quando estas não fixarem outras.

Art. 1.199. Osjuros moratorios, são devidos independentemente
da allegação de qualquer prejuizo por parte do credor.
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TITULO Irr

Da cessão de cJ."edito

•

Art. 1.200. O credor pode sempre ceder a outrem a seu credito,
si lh'o não interdiz a natureza especial da obrigação, a lei ou uma con
vencão com o devedor .

. Art. 1.201. A transferencia de um credito não pode ser opposta
a terceiro, si não constar de instrumento publico ou de escripto
particular, na forma do art. 146.

Art.1.202. Não está submettida ao preceito constante do artigo
antecedente a transferencia de credito, operada em virtude de lei ou
de sentença, a qual independe tamhem da manifestação da vontade do

'credor precedente.
Art. 1.203. A cessão de credito não produz effeito em relação ao

devedor, sinão depois que esta lhe é notificada ou que eIle declara
acceital-a.

Art. 1. .204. Occorrendo varias cessões de um mesmo credito,
.prevalecerá aquella que tiver sido seguida da tradição do titulo do
credito transferido.

Art. 1.203. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhe
cimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de
muitas cessões, paga ao cessionario que lhe exhibe, com o titulo de
sua obrigação, o da respectiva cessão.

Art. 1.206. O devedor pode oppôr tanto ao cessionario como ao
cedente as excepções que lhe competirem no momento em que tiver
conhecimento da cessão, mas não pode oppór ao cessionario a simu-
lacão do cedente. '

. Art. 1.207. A cessão de um credito comprehende os seus direitos
e obrigações accessorias, salvo disposição em contrario, e exceptuados
os direitos personalissimos do cedente. "

Art. 1.208. O cedente fica responsável, perante o cessionario,
pela exístencia do credito, si a cessão fór a titulo oneroso. ..

A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões a titulo gratuito,
si tiver procedido de má fé.

Art. 1.209. Salvo estipulação em contrario, a cedente não re
sponde pela solvencia -do devedor.

Art. 1.210. Si o cedente se tiver responsabilizado pela solvencía
do devedor e esta se não verificar, terá de restituir ao cessionario a
.sommarecebida, com os juros legaes, e de indemnizal-o das despezas
feitas com a cessão e com a cobranca da divida.

Art. 1.21.1.. O credor originario não responde pela existencia da
divida nem pela solvencia do devedor quando a transferencía do cre
dito se opera por força da lei.
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Art. '1.212.0 credito penhorado não pode mais ser transferido
pelo credor que tem conhecimento da penhora, mas o devedor que o
pagar~ ignorando a penhora, fica liberado, salvo o direito de terceiros
contra o credor.

Art. 1.213. As disposições deste capitulo applicam-se, por ana
logia, á cessão de outros direitos para os quaes não haja um modo
especial de transferencia.

TITULO IV

Preceitos geraes sobre os cont.ractos

CAPITULO I

DA. CONSTlTmçÃ.o DOS CONTRA.CTOS

Art. 1.214. A manifestacão da vontade accorde nos contractos
pode ser expressa ou tacita, quando a lei não exige especialmente uma
declaração expressa.

Art. '1.21D. Havendo annuencia sobre os' pontos essenciaes ,
presume-se que o contrato está concluido, ainda que tenha sido adiado
o accórdo sobre alguns pontos secundarias. Si o accórdo sobre esses
pontos secundarios não se tiver dado, o juiz poderá regulai-os, tendo
em attenção a natureza do negocio.

Art. 1.216. A proposta para a realização de um contracto obriga
o proponente, .excepto si a sua intenção em contrario' é manifestada
pelos termos da proposta ou resulta necessariamente, quer das circum
stancias, quer da natureza especial do negocio.

Art. 1.217. Cessa a obrigação contrahida pela offerta :
1.o Si, tendo sido feita a uma pessoa presente, sem fixação de prazo,

não teve logar ímmediatamente a acceitação .
Considera-se tambem presente a pessoa que contrata por meio

de telephono ;
2. o Si, tendo sido feita a uma pessoa não presente, sem fixação

de prazo, tiver decorrido um lapso de tempo sufficiente para chegar
ao conhecimento do proponente a resposta do solicitado;

3.0 Si, tendo sido feita a uma pessoa não presente, com fixação de
prazo, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo;

4. 0 Si antes da resposta, ou conjunctamente com elIa, chega ao
conhecimento da outra parte a sua retractação .

Art. 1.218. Si a acceitação, expedida em tempo, por alguma
circumstancia imprevista, chega tardiamente ao conhecimento do
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proponente, deve este, sob pena de responder por perdas e damnos,
dar immediatamente informação do occorrido ao acceitante ..

Art. 1 219. A acceítação tardia e aquella que contém addíções,
restricções ou quaesquer outras modificações, importam recusa acom
panhada de nova proposta.

Art. 1.220. Quando a acceitação expressa não é de uso em certa
classe de negocias, ou quando o proponente a dispensa, reputa-se o .
comracto concluido, si a offerta não foi recusada em prazo conve
niente.

Art. 1.221. Considera-se como inexistente a acceitacão si antes
della, ou ao mesmo tempo que ella, chega a sua retractação ao propo
nente.

Art. 1.222. Nos contratos por correspondencia epistolar ou tele
graphica o vinculo obrigacional forma-se' no momento em que a
acceítação é expedida. Nos casos em que não é necessaria uma accei- •
tação expressa, forma-se o vinculo obrigacional no momento em que
é recebida proposta não recusada.

Art. 1.223. Reputa-se o contrato celebrado no logar de onde foi
expedida a proposta.

Art. 1.224. Quando a lei ou o teor do contrato exigir fórma
especial para sua prova ou validade, pode qualquer das partes arre
pender-se antes de conclui do o respectivo instrumento, salvo á outra
a indemnízação pelas perdas e damnos que do arrependimento lhe
resultarem.

Art. 1.225. Todavia, si, por impossibilidade de dar ao acto na
occasião do accórdo a sua devida fôrma, se comprometterem as partes
por escripto do punho de uma e assignado por todas, com duas teste
munhas, a dar-lh'a opportunamente, nenhuma dellas poderá mais arre
pender-se contra a vontade das outras.

Art. 1.226. No caso do artigo antecedente, qualquer dos exem
plares do escripto commum habilita a parte interessada na execução
a accionar a arrependida, e a sentença que o julgar feito com os
requisitos essenciaes do respectivo acto valerá como seu titulo.

Art. '1.227. Si o objecto do contracto no referido caso fôr direito ,.
real sobre bem immovel, o interessado na sua validade poderá requerer
a prenotação delle desde o dia em que accusar a citação da parte
arrependida.

Art. 1.228. Não podem ser objecto de contrato os direitos de
família nem a herança de pessoa viva.
. Art. 1.229. Os contratos beneficos devem ser entendidos rrstri-
ctivamente,

Art. 1.230. A prestação impossivel não invalida o contrato
concluido para o caso de ella se tornar possível. .

O contrato é também valido si tiver sido concluído sob condição
suspensiva e antes do implemento da condição a prestação se tornar
possivel.

..
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CAPITULO II

DOS CONTRATOS SYN.A.LL.A.GMATICOS

Art. 1.231. Nos contratos synallagmaticos nenhum dos contra
hentes pode reclamar judicialmente o cumprimento da prestação
devida pelo outro, sem que primeiro tenha cumprido a que lhe in
cumbia, salvo si esse direito lhe está assegurado por lei ou convenção.

Art. 1.232. A revogação dos actos bilateraes, assim como a qui
tação das obrigações que delles resultarem, pode ser feita por mutuo
accôrdo das partes, mas, na duvida, presume·se que deve sel-o da
mesma fórma que os referidos actos,

CAPITULO III

DAS .A.RRH.A.S

Art. 1.233. E' signal de estar concluido o contrato e firmada a
obrigação delle decorrente, a tradição feita por um dos contrahentes
de uma cousa a titulo de arrhas.

Art. 1.234. Pode ser estipulado por clausula expressa que a
tradição das arrhas autoriza o arrependimento dos contrahentes.

Si o arrependido fór aquelle que deu as arrhas, perdel-as-ha em
proveito do outro. Si, ao contrario, o arrependido fôr aquelle que as
recebeu, deverá restituil-as em dobro.

Art. 1.235. Não havendo estipulação em contrario, as arrhas
devem ser levadas á conta da prestação devida por aquelle que as deu,

Si, pela natureza da prestação, não puder assim ser feito, deverão
ellas ser restituídas na occasião em que o contrato fôr executado.

Art. 1.236. Si aquelle que deu as arrhas tornar, por culpa sua,
impossível a sua prestação, ou motivar resilição do convenio, per
del-a-ba em proveito do outro contrahente .

Si, nas hypotheses previstas por este artigo, o contratante que
recebeu arrhas reclamar perdas e damnos por inexecução do con
tracto, as arrhas terão o destino indicado no art. 1.234, 2a parte.

CAPITULO IV

D.A.S ESTIPUL.A.ÇÕES EM F.A.VOR DE TERCEIRO

Art. 1.237. Aquelle que estipula em favor de terceiro tem di-
reito de exigir a execução da obrigação. .

. O mesmo direito pode resultar para terceiro, ou seus successores,
das circumstancias do estipulado ou do fim visado pelo contrato.
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Art. 1.238. Quando ao terceiro favorecido pelo contrato ou a

seus successores, c~be o dire~to de reclamar a execução da pre;taçi.l.o,
não depende do estipulante liberar o devedor.

Art. 1.239. O estipulante pode reservar para si o direito de
substituir o terceiro designado no contrato por outro, sem necessi
dade do assentimento do promittente ,

Tal substituição pode ser feita por acto entre vivos ou pordispo
sição de ultima vontade.

CAPITULO V

DOS vrcíos REDHIBITomos

Art. 1.21,0. A cousa recebida em cumprimento de um contrato
oneroso, tendente á. transferencia do seu dominio, posse ou uso, pode •
ser rejeitada, quando nella existirem defeitos occultos que a tornam
impropria para o uso a que é destinada.

Art. 1.241. Incluem-se entre os contratos onerosos os dotes e
as doações gravadas de encargo.

Art. 1.2'12. Não cessa a responsabilidade do alienante por ter
eUeignorado a existencíados víciosredhíbitorios, mas elle pode afastal-a
por clausula expressa.

Art. 1.243. Si o alienante conhecia o vicio redhibítorio deverá
restituir o que recebeu e responderá. por perdas e damnos.

Si o não conhecia só será obrigado a restituir o preço e a inde-
mnizar as despesas que a outra parte fez com o contrato. .

Art. 1.244. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que
a cousa pereça já em poder do adquirente, si o perecimento acontece
em consequencia de vicio occulto,existente na occasião em que se
realizou a tradição.

Art. 1.2ML O adquirente pode, em vez de rejeitar a cousa resi
lindo o contrato, pedir diminuição do preço.

Art. 1.2!~6. A acção redhihitoria deve ser proposta dentro dos seis
mezes seguintes á tradição da cousa, si fôr immovel, ou dentro de ..
quinze dias, si fór móvel.

Art. 1.247. Não tem Iogar a acção redhibitoria, quando a cousa
foi vendida em hasta publica.

CAPITULO VI

DA EVICÇÃO

Art. 1.248. Nos contratos onerosos tendentes á transferencia
do domínio, posse ou uso de alguma cousa, o alienante garante o
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adquirente contra os riscos da evicção, sempre que não se eximir dessa
responsabilidade.

Art. 1.249. Podem as partes reforçar ou diminuir essa garantia.
AI>/;. 1.2.50. Ainda que o alienante se tenha desobrigado dos riscos

da evicção, si esta se verificar, terá de restituir o que recebeu do ad
quirente, salvo si este, prevendo a hypothese, renunciar expressa
mente, no instrumento do contrato, O .direito de repetir o preço da
cousa evicta.

Art. 1.251. Si nada tiver sido declarado sobre a evicção, o evicto
tem direito a reclamar do alienante:

1.o A restituição integral do que lhe houver pago;
2. o A indemnízação dos fructos que tiver sido obrigado a restituir

ao reivindicante;
3. o As custas judiciaes qne tiver pago por causa da evicção, uma

vez que tenha chamado o alienante á autoria;
4. o As despezas feitas com o contrato, e os prejuízos que dire

ctamente lhe resultarem da evicção.

Art. 1.252. Não desapparece para o alienante a obrigação de,
restituir o que tiver recebido em pagamento da cousa alienada por
se achar esta, ao tempo da evicção, consideravelmente deteriorada por
força maior, caso fortuito ou mesmo negligencia do adquirente.

Art. 1.253. Si o adquirente tiver colhido proveito das dete
riorações e não tiver sido condemnado a indemnizal-as, o valor

. desse proveito será deduzido da quantia que lhe tiver de dar o
alheiador.

Art. 1.254. As bemfeitorias necessarias ou uteis que não forem
abonadas ao evicto pelo evictor, deverão ser pagas pelo alienante. .

Art. 1.255. Si as bemfeitorias abonadas ao evictor tiverem sido
feitas pelo alheiador, será o valor recebido por elIas levado em conta
da restituição devida pelo mesmo alheiador.

Art. 1.256. Si a evicção íôr parcial, mas, não obstante, conside
ravel, pode aquelle que a soffreu optar entre a rescisão do contrato
e a restituição de parte do preço correspondente á perda soffrida.

Art. 1.257. O valor do prejuizo soífrido, na hypothese do ar
tigo anterior, será apreciado pelo que tinha o todo ao tempo da
evicção.

Art. 1.258. Quando o adquirente evita a evicção indemnizando o
evictor, o alienante pode liberar-se de sua obrigação correspondente,
pagando ao adquirente o valor da indemnízação com os juros e as
custas judiciaes.

Art. 1.259. Quando o adquirente se deixa condemnar em ultima
instancia, sem chamar o alienante á autoria, e este prova que tinha

_defesa bastante para repellir a seção, nenhuma responsabilidade lhe
. cabe pela evicção.

c. 'c. - vot. l. 16
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TITULO V

Das dit':f'erentes especies de contrato

CAPITULO I

DÁ COMPRA E VE~DÁ

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GEMES

Art. 1.260. Pelo contrato de compra e venda, um dos contra- ..
hentes obriga-se a transferir ao outro a propriedade de uma cousa
pelo preço fixado em dinheiro.

Art. 1.261. Considerar-se-ha certo o preço fixado em referencia
á outra cousa certa.

Art. 1.262. A fixação do preço pode ser deixada a outra pessoa
determinada. Mas, si esta não quer ou não pode acceitar essa íncum
bencia, o contracto ficará sem effeito.

Art. 1.263. Pode ainda a fixação do preço ser feita por meio de
referencía ao do mercado ou da bolsa de um determinado logar, em
um determinado dia.

Art. 1.264. E' nullo o contrato de compra e venda, quando
a declaração do preço é deixada ao arbitrio de um dos contra
hentes.

Art. 1.265. A compra e venda considera-seperfeita e obrigatoria
entre as partes desde que estas concordam sobre o objecto do con
trato e o preço.

Art. 1.266. Quando, por ordem do comprador, o vendedor
expede a cousa vendida para um logar diverso do da execução da
obrigação, os riscos correm por conta do comprador, desde que a ti
coma é entregue a quem deve transportal-a.

Si, porém, o vendedor se afasta das instrucções dadas pelo com
prador, assume a responsabilidade dos prejuizosque sobrevierem.

Art. 1.267. Quando fór necessario um instrumento para a vali
dade ou para prova do contrato de compra e venda, as despezas delle
serão feitas pelo comprador, não havendo accórdo em contrario.

Art. 1.268. Salvo o accôrdo em contrario, a despeza da tradição
incumbe ao vendedor.

Art. 1.269. O vendedor não é obrigado a entregar a causa sem
receber o preço, salvo si ° contrato concedeao comprador um. prazo
~para realizar o pagamento.
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Art. 1.270. Ainda que tenha sido concedido um prazo para o
pagamento, si, antes da tradição, o comprador se torna insolvente ou
'Corre notorio risco de se tornar, o vendedor pode sobrestar na entrega
da cousa até que o comprador dê caução de pagal-a no tempo ajus-
tado. .

Art. 1.271. Os ascendentes não podem vender cousa alguma aos
seus descendentes, sem que os outros descendentes, tácita ou expressa-
mente, deem o seu assentimento. . .

Art. 1.272. Os paes não poderão adquirir por compra, nem mesmo
em hasta publica, nem por si nem por interposta pessoa, os bens dos
filhos que estão sob o seu poder paterno.

Art. 1.273. Na mesma prohibição do artigo antecedente in
cídem:

1.0 Os tutores, protutores, curadores e administradores em relação 
aos bens confiados á sua guarda ou administração;

2.° Os mandatarios ou procuradores em relação aos bens de cuja
administração ou alienação estejam encarregados;

3.° Os empregados publicos em relação aos bens da União, dos
Estados, dos municípios ou dos estabelecimentos publicos, de cuja
administração estejam encarregados.

A mesma disposição applica-se aos juizes, arbitradores, ou peritos
que, de qualquer modo, possam influir no acto ou no preço da venda;

4.° Os juizes, empregados de Fazenda, secretarias de tribunaes,
escrivães de juizo e quaesquer offícíaes de justiça em relação aos bens
ou direitos, que estiveremem litigio perante tribunal ou juizo, em cuja
círcumscripção jurisdiccional exerçam suas funcções,

Art. 1.274. Essa prohibição estende-se também á acquisição por
doação, venda ou cessão de outro adquirente.

Art. 1.275. Exceptua-se da disposição do n. 4 do art. 1.273 o
caso de acções hereditarias entre co-herdeiros de cessão de credito em
pagamento de divida, e de garantia de bens, que já possuiamas pessoas
nelle mencionadas.

Art. 1.276. A prohibição do referido paragrapho comprehende
também os advogados e solicitadores a respeito dos bens e direitos que,
até um anno antes, tenham sido objecto de litigio, em que uns ou
outros houvessem intervindo, púr sua profissão ou em razão delIa.

Art. 1.277. Quando a venda é realizada á vista de amostras,
entende-se que o vendedor garante existirem na causa vendida as
qualidades encontradas nas amostras .

. Art. 1.278. Quando o vendedor de um immovel determina a sua
extensão superficial, e esta não corresponde á realidade, tem applicação
o disposto no capitulo V do titulo anterior.

Art. 1.279. Somente quando as cousas vendidas conjunctamente
o foram como formando um todo, o defeito occuIto de uma delIas
autoriza a rejeição de todas.
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Apt. 1.280. O vendedor de uma cousa móvel pode estipular que a.
propriedade della se não transfere ao comprador antes do pagamento
do preço~ e pode resilir o contrato si o mesmo comprador se constituir
am móra.

SECÇÃO II

DE ALGUMAS CLAUSULAS ESPECIAES DA COMPRA E VENDA

A

DO, RESGATE

•

Art. 1.281. O resgate; convencional, ou contrato de retrovenda,
tem logar quando o vendedor reserva o direito de .rehaver o immovel ..
vendido, dentro de certo prazo, mediante a restituição do preço e mais.
despezas feitas pelo comprador com a compra e com a cousa com
prada.

Art. 1.282. O prazo do resgate não pode exceder de cinco annos,
As partes podem fixal-o mais curto; mas, quando não o fizerem, pre-
sume-se concedido o maximo. .

Art. 1.283. O prazo do resgate, seja estipulado expressamente,
seja presumido, é improrogavel, e prevalece contra qualquer pessoa,
ainda que incapaz. .

Art. 1.284. O vendedor sob a condição de retrovenda, conserva
sua acção contra os terceiros adquirentes, ainda que estes não tivessem
conhecimento do seu direito.

Art. 1.285. Quando differentes pessoas teem o direito de resgatar
a cousa vendida, e somente uma dellas o exerce, o comprador pode
fazer citar as outras para concordarem sobre o resgate total.

§ 1.0 Não havendo accórdo entre os titulares do direito de resgate
ou um delles effectuara o resgate integralmente ou caducará o direito
de todos.

§ 2. 0 A disposição deste artigo só tem applicaçãoquando os CQA- .

senhores do predio o venderam conjunctaraente, por um mesmo acto,
ou o herdaram de um unico vendedor.

B

DA VENDA A CONTE."TO

Art. 1.286. A venda feita a contento do comprador, entende-se.
clausulada pela condição suspensiva - si agrada?'. 1

Podem as partes, entretanto, declarar, expressamente, que a co~"?J
dição é resolutória. . ,
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, . Art. 1.287. As obrigações do comprador que recebe a cousa sob
a condição suspensiva si agradar, são, até que se manifeste a acceítação,
as de um commodatario.

Art. 1.288. Si o comprador não faz, dentro do prazo estí
pulado, a declaração de que lhe agrada ou não a cousa, reputa-se
a venda perfeita, quer a condição seja suspensiva quer seja reso
futiw. .

Vale como declaração affirmativa o pagamento do preço, quando
a clausula tem o caracter suspensivo.

Art. 1.289. Não havendo prazo estipulado para a declaração do
comprador, o vendedor terá direito de lh'o fixar judicialmente.

c
DO PACTO DE PREEMPÇÃO

Art. 1.290. O pacto de preferencia ou de preempção impõe ao
comprador a obrigação de offerecer a cousa ao vendedor; quando a
tiver de alienar por venda ou por dação em pagamento, para que este
a recupere.

Art. 1.291. O vendedor pode notificar ao comprador, que fará
valer o seu direito de preferencia, quando lhe constar que a cousa vae
ser alienada a outrem.

Art. 1.292. O direito de preempção não se refere a outras formas
de alienação além das declaradas no art. 1.292 (*), nem á constituição
de outro direito real além da propriedade.

Art. 1.293. Si a cousa Iôr móvel, o direito de preferencia deve
ser exercido dentro dos tres dias seguintes áquelle em que o com
[lrador fizer constar ao vendedor o preço que lhe offerecerem por ella.

Si a causa fôr immovel, o direito de preferencia deve ser exercido
dentro do lapso de trinta dias, contados da mesma fórma

Art. 1.294. Extingue-se o direito de preferencía si não fôr exercido
dentro dos prazos indicados no artigo anterior.

Art. 1.295. Aquelle que exerce o direito de preferencia,
obriga-se a pagar, nas mesmas condições, o preço achado pelo com
prador ou o que fôr ajustado, sob pena de resolver-se o seu di-
reito. .

Art. 1.296. Si a pessoa obrigada pelo pacto de preempção não
fizer saber ao vendedor as vantagens que lhe offerecem pela cousa,
âncorre em responsabilidade por perdas e damnos,

Art. 1.297. O direito conferido pelo pacto de preempção é per
-sonalissimo ; não pode ser cedido, nem se transmitte hereditária
·mente.

J.

(*) A Commissão Revisora na sua 34a reunião observou que a referencia é
.ao art. i .290 do projecto e não ao art. i .292.
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D

DO PACTO DE MELHOR COMPRADOR

..
Art. 1.298. O contrato de compra e venda pode ser feito com a.

clausula de se desfazer, si, dentro de certo prazo, apparecer quem
oífereça ao vendedor melhores vantagens.

Esse prazo não poderá exceder a tres annos.
Art. 1.299. Salvo disposição expressa em contrario, o pacto de:

melhor comprador equivale a uma condição resolutiva. .
Art. 1.300. Este pacto não pode ter logar nas vendas dos moveis.
Art. 1.301. O comprador tem direito de preferencia, si offerecer

ao vendedor as mesmas vantagens que o novo pretendente.
Art. 1.302. Si dentro do prazo convencionado ou do fixado legal- ..

mente, o vendedor não acceitar as propostas de melhor vantagem, a T'

venda se torna definitiva.

CAPITULO II

DA TROCA

Art. 1.303. Applicam-se, por analogia, á troca, as disposições
referentes á compra e venda, feitas as restricções seguintes:

1. o Salvo disposição em contrario, cada um dos contratantes
pagará por metade as despezas com o instrumento da troca;

2.o A troca de bens equivalentes é permíttída entre ascendente e
descendente, independentemente de assentimento dos outros descen
dentes.

CAPITULO III

DAS DOAÇÕES

SECÇÃO I

NATUREZA E MO~ALIDADES DA DOAÇÃO

Art. 1.304. E' doação o acto entre vivos, eiÍl virtude do qual uma.
pessoa, gratuitamente, desloca, de seu património, uma vantagem para
com elIa augmentar o de outra que concorda em acceital-a.

Art. 1.305. O doador pode fixar o prazo para que a outra parte
declare si acceita ou não a doação. Esgotado o prazo sem que tenha
sobrevindo declaração alguma, entende-se que houve acceítação.
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Art. 1.306. A liberalidade não perde o caracter de doação por ser
feita em reconhecimento ou contemplação do mérito do donatarío ou
em remuneração de serviços prestados por elle, ou mediante algum
encargo imposto á posse do bem doado. Mas, neste ultimo ... caso, só
se considera doação o excesso do valor do objecto doado sobre o do
encargo. -

Art. 1.307. As liberalidades que'devem produzir effeito depois da
morte de quem as faz, submettem-se ás regras estabelecidas para as
disposições de ultima vontade.

Art. 1.308. As promessas de doações devem ser feitas por escripto
publico ou particular, conforme se referirem a bens de raiz ou a
mobiliarios.

A acceitação, porém, poderá ser tacita,
Paragrapho unico. Af3 doações verbaes serão validas si, versando

sobre bens moveis, forem immediatamente seguidas de tradição. _
Art. 1.309. Si a doação fôr feita a pessoa por nascer, compete o

direito de acceítal-a ou não aos seus paes.
Art. 1.310. As pessoas que não podem contratar, podem, não

obstante, acceitar doações puras.
Art. 1.311. As doações dos paes aos filhos, de qualquer idade

que estes sejam, presumem-se adiantamentos de suas legitimas.
Art. 1.3'12. As promessas de subvenção que se teem de cumprir

por prestações periódicas,salvo compromissoem contrario, não obrigam
os herdeiros do doador. .

Art. 1.313. As doações feitas em attenção a um casamento futuro
com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer
por terceiro a um delles ou a ambos ou aos filhos que, de futuro, hou
verem um do outro, não podem ser impugnadas por falta de acceitação,
mas ficarão sem effeito, si o casamento não se realizar.

Art. 1.314. O doador pode estipular que os bens doados voltarão
ao seu patrimonio, si o' donatario fallecer antes delle.

A doação com clausula de reversão deve constar de escriptura
publica.

Art. 1.315. São nullas as doacões de todos os bens do doador sem
reserva de uma parte ou de uma" renda sufficiente para a sua- sub
sistencia.

Art. 1.316. São tamhem nullas as doações na parte em que exce
derem a porção de que o doador poderia dispór por testamento, no
momento da doacão.

Art. 1.317. "As doações do conjuge adultero ao seu cumplice
podem ser annulladas pelo outro conjuge ou por seus herdeiros até
quatro annos depois de dissolvido o matrimonio.

Art. 1.318. A doação feita conjunctamente a diversas pessoas, 
salvo estipulação em contrario, considera-se feita por porções iguaes
a cada uma dellas e não dá logar ao direito de accrescer. ". _

Paragrapho uníco. Si os donatários, porém, forem marido e-
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mulher, dar-se-lia o direito de accrescer entre elles, si não houver
clausula em contrario.

Art. 1.319. O doador não é obrigado a pagar os juros moratorios.
Art. 1.320. O donatario está obrigado a c.umprir os encargos im

postos pelo acto da doação, quando forem de interesse do doador, de
terceiro ou da sociedade.

Si o encargo fôr de interesse genil,. o orgão do ministério publico
pode exigir a sua execução depois da morte do doador, si este não o
tiver feito em vida.

SECÇÃO II

DA REVOGAÇÃQ DAS DOAÇÕES

..

.. Art. 1.321. As doações podem ser revogadas por ingratidão do '"
donatario para com o doador. .

Art. 1.322. O direito de revogar as doações, estabelecido pelo ar
tigo antecedente, não pode ser renunciado sinãodepois de conhecido o
facto que pode determinar a revogação.

Art. 1.323. A revogação da doação por ingratidão só pode ser
pedida:

L o Si o donatario attentou contra a vida do doador;
2.0 Si commetteu contra elle ofIensas physicas;
3:0 Si o injuriou gravemente ou si o calumniou;
4.o Si lhe negou alimento, estando elle necessitado e podendo

dar-lh'o o donatario.
Art. 1.324. A revogação da doação por ingratidão deve ser pe

dida dentro de um anno, a contar do momento em que o doador tiver
conhecimento do facto que a pode autorizar.

Art. 1.325. O direito de revogar a doação por motivo de ingra
tidão não se transmitte aos herdeiros do doador, nem attinge os do
donatario; mas aquelles poderão proseguir na acção revogatoria ini
ciada pelo doador, e contra estes poderá ella ser continuada, si o dona
tario fallecer depois da contestação da lide.

Art. 1.326. A revogação da doação por motivo de ingratidão não
prejudica os direitos adquiridos por terceiro, nem importa a obrigação
de restituir os fructos percebidos antes da contestação da lide. Mas su
jeita o donatario a pagar equitativamente os fructos posteriores e o
valor médio das cousas que não puder restituir em especie.

Art. 1.327. Não estão sujeitas á revogação por ingratidão as
doações exclusivamente remuneratorias, as oneradas com encargos,
as que forem realizadas em satisfação de um dever moral, e os
dotes.

Art. 1.328. As doações oneradas de encargo poderão ser revogadas
por inexecução delle, desde que o donatario se constituir em móra.
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CAPITULO IY

DA LOCAÇÃO

SECÇÃO 1

DÁ LOCAÇÃO DE COUSAS

SUB-SECÇÃO I

DISPOSiÇÕES GERAES

Art. 1.329. Na locação de cousas, uma das partes se obriga a.
ceder, durante um tempo determinado ou não, o uso e gozo de uma.
cousa infungivel, mediante certa retribuição.

Art. 1.330. O locador é obrigado:
1.° A entregar ao locatario a causa alugada em estado de servir

para o uso a que é destinada, e a mantel-a nesse estado durante o
tempo da locação;

2.° A garantir, ao locatario, durante o tempo do contracto, o gozo
pacífico da cousa.

Art. 1.331.. Si durante o tempo da locação a cousa se deteriora,
sem culpa do locatario, pode elle pedir uma reducção proporcional do
preço,ou resilir o contracto. ;

Art. 1.332. O locador não é obrigado a garantir o locataríocontra
as perturbações oriundas de vias de facto não fundadas em direito.
Nessa emergencia cabe ao locatario defender-se pelos meios que a lei
dírectamente lhe faculta. .

Art. 1.333. Olocatario é obrigado:
1.0 A servir-se da causa alugada, para os fins declarados no con

trato, com o cuidado que teria o proprio dono. Si no contrato não
se declaram as utilidades que hão de ser retiradas da cousa, essas se
deduzirão do seu destino e das circunstancias;

2.° A pagar pontualmente, os alugueis, nos termos ajustados;
3.° A levar ao conhecimento do locador as perturbações de sua

posse, quando se apresentarem como fundadas em direito.
. Art. 1.334. Si o locatario dá á cousa applicação diversa da que

lhe é propria ou da que foi convencionada, poderá o locador rescindir
o contrato e exigir satisfação por perdas e damnos. •

O mesmo direito lhe cabe, si por abuso manifesto, o locatario
damnífica a cousa alugada.
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Art. 1.335. O Iocatario não responde pelas deteriorações que são
consequencias naturaes do uso a que a cousa foi destinada, si não
resultarem de culpa sua, ou de seus familiares.

Art. 1.336. Havendo estipulação de prazo para a duração do alu
guel, antes de estar elIe esgotado não é licito ao locador retirar a cousa
do poder do locatarío, nem a este fazer entrega delIa ao locador, salvo
pagando por inteiro o preço da locação pelo resto do tempo estipulado.

Art. '1.337. A locação por tempo determinado cessa de pleno di
reito no fim do prazo estipulado independentemente de qualquer aviso
ou intimação ao locatario.

Art. 1.338. Si, findo o prazo, o Iocatarío continua na posse da
cousa alugada, sem opposição do locador, presume-se prorogada a
conducção pelo mesmo aluguel e sem prazo determinado.

Art. 1.339. Si, porém, o locatario, apezar de notificado pelo locador '
deixa de fazer a restituição da cousa, pagará emquanto conserval-a em
seu poder o aluguel, que este arbitrar, e responderá por qualquer damno
que a cousa venha soffrer, ainda que proveniente de caso fortuito.

Art. 1.340. O novo adquirente da cousa alugada não é obrigado
a respeitar a locação feita pelo alienante, si a isso não'se comprometteu.

Paragrapho uníco. Todavia nos arrendamentos de moveis o novo
adquirente não pode despedir o locatorio, sem observar os prazos
prescriptos no art. 1.303.

Art. 1.341. A locação por tempo determinado não se extingue por
morte do locador, nem do locatario, passando a obrigação aos herdeiros
de um e de outro.

Art. 1.34~. Si o locatario deixa de pagar o aluguel na época do
seu vencimento, o locador poderá assignar-lhe um prazo para o paga
mento, declarando que cessará, de pleno direito, a locação, si, decorrido
o lapso de tempo marcado, o pagamento não se effectuar.

Para as locações de moveis, esse prazo poderá ser de quinze dias ;
para as de predíos urbanos, de um mez ; e de dois para as de predios
rustícos.

Art. 1.343. Não é licito ao locatario reter o objecto locado, a não
ser para o fim de obter indemnízação por bemfeitorías uteis e neces
sarias autorizada pelo locador.

SUB-SECÇÃO li

DAS LOCAÇÕES DE :PREDIOS

Art. 1.344. A locação de predios pode ser estipulada por qualquer
tempo que não exceda de trinta annos; salvo o direito de prorogação.

Art. 1.340. Salvo a disposição expressa em contrario, o locatario
de. um :r5redio por prazo fixo pode sublocal-o, continuando, todavia,
responsavel para com o senhorio pela conservação do prédio e pelo
pagamento do aluguel.

•



- 251-

Art. 1.346. O sublocatario responde, subsidiariamente, para com
o senhorio pela importancia que dever ao sub-locador em atrazo,
quando este fôr accionado e pela que se vencer durante a lide.

Neste caso, notificada a acção ao sublocatario e não declarando
eUe na occasião que adiantou osseus alugueis ao réo, presumem-se frau
dulentos os recibos de pagamentos adeantados por elle ao sublocador,
si não constarem de instrumento publico anterior á execução.

Art. 1.347. Fóra deste caso, a sublocação não estabelece direitos
nem obrigações entre o sublocador e o senhorio.

Art. 'Í .348. Cessando a locação, resolvem-se as sublocações,
salvo o direito do sublocatario para exigir as indemnízaçõesa que tiver
direito, si o prazo do seu contrato ainda não estiver terminado.

Art. 1.349. Durante o prazo da locação, o senhorio não pode
mudar a fórma nem o destino do predío alugado.

Art. 1.350. Si o predio alugado tem necessidade de reparações
urgentes, o locatario deve sujeitar-se aos incommodos dahi resultantes.

§ 1.0 Si os reparos durarem mais de quinze dias, o locatario
poderá pedir um abatimento proporcional no aluguel.

§ 2.0 Si durarem mais de um mez e tolherem a posse commoda
do locatario, este poderá rescindir o contracto.

Art. 1.31H. O locatorio tem o direito de exigir do senhorio uma
descrípção do estado do predio no momento em que o recebe.

Art. 1.352. A responsabilidade do locatario comprehende o caso
de incendio, salvo a hypothese de caso fortuito ou defeito de con
strucção ou de propagação de íncendio de predio visínho.

Art. 'Í .353. Ao locatario do predio notificado para entregal-o por
não convir mais a locação contratada por tempo indeterminado, con-
cede-se um mez para desoccupal-o, .

Esse prazo será de seis mezes, si o predio fôr rustico.

SUB-SECÇÃO m
DISPOSIÇÃO ESPECIAL ÁS LOCAÇÕES DE PREDIOS 1JRllANOS

-. Art. 1.354. Quando o tempo do aluguel dos prédios urbanos não
tiver sido determinado, entende-se que foi feito por mez, por semestre
ou por anno, conforme o costume do logar.

SUB-SECÇÃO IV

DISPOSIÇÕES ESPECIAES As LOCAÇÕES DE PREDIOS RUSTICOS'

Art. 1.335. Olocatarío de predio rustico deve cultival-o segundo
o costume do logar e sempre de modo a não damnifícal-o, sob pena
de sujeitar-se á rescisão do contrato e á satisfação por perdas e
damnos.

•
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Art. 1.356. Na falta de declaração em contrario, finda a locação
com a terminação de uma colheita.

Art. 1.357. O locatario por tempo indeterminado que não quizer
continuar no predio deverá prevenir o senhorio com antecedencia de
seis mezes.

Art. 1.358. Si a colheita de um anno se perde no todo, ou, ao
menos) pela metade) por qualquer causa-extraordínaria, independente
do rendeiro, este pode pedir um abatimento proporcional na renda,
salvo ao senhorio provar que o prejuizo desse anno foi compensado
pela producção anormal dos dois immediatamente anteriores.

§ 1.0 Esta reclamação só pode ser feita dentro do anno da
colheita perdida.

§ 2. 0 Si a reclamação fôr feita no ultimo anno do arrendamento,
o senhorio poderá oppór ao inquilino as suas colheitas abundantes
durante todo o tempo do contracto, t
) Art. 1.31)9. Si.o arrendamento fÔrsó por um anno e neste o
rendeiro justificar um prejuizo, por força maior, ao menos da metade
da colheita, poderá pedir a remissão proporcional da renda e mesmo
a total, si provar que a producção apenas cobriu o respectivo custo.

Art. 1.360. O rendeiro não tem, todavia, direito á reducção da
renda, quando a perda da producção sobrevem á colheita, salvo si a
mesma renda era devida em uma quota dos fructos, e elle provar que
não incorreu em móra no pagamento nem em culpa ou negligencia na
guarda dos mesmos. '

Art. 1.361. Cessa, porém, O direito do rendeiro ao abatimento da
renda, na conformidadedos artigos antecedentes, quando, no contrato,
houver tomado a si o risco dos casos fortuitos.

Art. 1.362. Si. elle tomar a si somente os casos fortuitos, en
tender-se-hão como taes os ordinarios de chuva, saraiva ou geada, mas
não os extraordinarios de inundações, guerras ou incendios, casual ou
propositalmente ateados por pessoas estranhas.

Art. 1.363. O rendeiro que sae deve permittir ao que entra o uso
de accommodações necessarias para que este comece o seu trabalho,
e reciprocamente, o rendeiro que entra deve facultar ao que sabe o ..
uso do que lhe é necessario para fazer a colheita, conforme o costume
do lagar.

SECÇÃO II

DA LOCAÇÃO DE ~ERVIÇOS

SUB-SECÇÃO I

DA LOCAÇlo DE SERVIÇOS E:II GERAL

Art. 1.364. Serviços de qualquer categoria podem ser objecto de
locação, uma vez que um dos contrahentes se obrigue a prestal-os e o
outro a remuneral-os.

•
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Art. '1.365. Na duvida, não se suppõe gratuita a prestação de
.servlcos.

Quando o salario não se acha fixado, prevalece q. do costume.
Art. '1.366. Sem accórdo com o devedor, a prestação de serviços

não pode ser cedida.
Art. 1.367. Osalario deve ser pago depois da prestação do serviço,

sempre que por convenção ou pelo costume não tiver de ser adean
tudo ou feito por prestações.

AFt. 1.368. Si o credor dos serviços se constituir em móra, o de
vedor tem direito ao salario pelo serviço não prestado em consequencia
da méra, sem ser obrigado a prestal-os depois.

. Deve ser, entretanto, deduzido da importancia a pagar aquillo
que o devedor deixar de gastar por não ter de prestar os serviços de
vidos e o que dolosamente deixou de perceber.

Art. 1.369. Si durante um lapso de tempo relativamente curto, o
devedor de serviços ficar impedido de prestai-os, sem culpa sua, por
causa de molestía ou por outra razão analoga, não perde o seu direito
á percepção do salario.

Art. 1.370. Si a prestação de serviço constitue uma relação per
manente e o devedor vive em casa do credor, este deve assistencia
e cuidados medícos, quando o seu serviçal enferma, não se prolon
gando a moléstia por mais de oito dias.

Art. 1.371. O prazo da locação de serviço presume-se renovado,
si findo o prazo estipulado, continuam os serviços a ser prestados
sem impugnação, tanto de uma quanto de outra das partes contra
tantes.

Art. 1.372. Não havendo determinação de tempo para a duração
da locação de serviços, cada uma das partes pode rescindil-a, quando
entender, dando á outra aviso previo.desua resolução.

Ar~. 1.373. O prazo para a duração do contrato de locação pes
soal pode ser determinado pelo convenio, pelo costume do logar, pela
natureza dos serviços ou pelo fim para o qual foram elles contratados.

§ 1.° Si o salario tiver sido fixado por mez ou por espaço maior de
tempo, o aviso prévio, de que trata o artigo antecedente, deve ser
dado com oito. dias de antecedencia.

§ 2.° Si o salário tiver sido fixado por semana, ou por quinzena, '0

aviso deve ser dado com dois dias de antecedencia.
. § 3.° Si o salaeío tiver sido fixado por dia, o aviso deverá ser dado

na véspera.

Art. 1.374. Havendo justo motivo; podem as partes resilir o con
trato antes do termo fixado e sem observancía dos prazos indicados
no artigo anterior.

. Art. 1.375. Si o coatracto não foi celebrado especialmente em
attenção ao credor, a locação de serviços não se extingue com a morte
~~. ' .
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Art. 1.376. Terminado otempo do contrato de servicos perma
nentes, pode o devedor exigir do credor um attestado escripto do
tempo em que prestou o serviço e do modo por que o prestou.

Art. 1.377. A obrigação d~ prestar serviços por ~oda a vida ou por
tempo que, segundo as probabilidades, corresponde a duração da vida
do devedor, é nuUa, podendo ser o contrato resilido em qualquer
tempo.

Art. 1.378. O contrato de serviço dos menores só pode ser cele
brado com a pessoa a cujo cargo estiverem.

Art. 1.379. Si o menor de doze annos não tiver quem o represente
ou tiver sido recolhido em tenra idade, não terá direito á soldada, mas
deverá ser alimentado e receber instrucção primaria á custa da pessoa
a quem presta os seus serviços.

Art. .1.380. Depois dos doze annos o menor tem direito ao salário,
de accórdo com a sua idade e sexo e com o costume do logar.

Art. 1.381. Nas minas, fabricas e officinas não se admittirão
operarios menores de doze annos.

Art. 1.382. Os operarios de doze a dezeseis annos não deverão ser
obrigados a prestar serviço nas minas, fabricas e offícinas, por mais
de seis horas diarias.

Art. 1.383. O credor de serviços deve providenciar para que, por
falta de hygiene ou de segurança nos logares da prestação do serviço
ou nos dormitorios, quando fornecidos por eUe, não aconteça damno á
saude dos operarios, sob pena de responder por elle, segundo o estabe
lecido nos arts. 1. 643, 1. 669 e 1. 670.

SUB-SECÇÃO II

DO SERVIÇO DE TRANSPORTE

Art. 1.384. Si o transporte fór organizado por empreza ou
"companhia regular ou permanente, será regido pelas leis commer
ciaes.

Nos outros casos, regular-se-há pelos princípios geraes dos con
tratos de locação e deposito.

Art. 1.385. Os recoveiros, barqueiros, carregadores urbanos,
suburbanos ou vicinaes são havidos por depositários dos objectos que
transportam, desde o momento em que estes lhes são entregues.

Art. 1.386. Tem o direito de receber, no momento da entrega
dos objectos ou ao terminar o serviço, o preço convencionado ou
do costume, e mais as despezas que a conducção, extraordinariamente, .
lhes ti ver occasionado em attenção á natureza do objecto trans
portado.

Art. 1.387. Teem tambem o direito de reter os objectos condu
zidos até que lhes seja pago o frete da conducção.

•

•
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SUB-SECçAo III

DA E1fPREITAD.A.

Art. 1.388. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ella
com o seu trabalho sómente, ou tambem com os materiaes.

Art. 1.389. Quando o empreiteiro fornece os materiaes, correm
por sua conta os riscos da cousa, até o momento da entrega da obra,
a contento da pessoa que a encommendou, si ella não está em móra da
recebel-a ; e si está, dividem-se entre as duas partes os mesmos
riscos.

Art. 1.390. Si, porém, a obra foi depositada por conta da pessoa
que está em móra de recehel-a, correm por conta desta todos os riscos
supervenientes.

Art. 1.391. Si o empreiteiro fornece sómente a mão de obra,
o damno ou a perda da cousa corre por conta do dono, salvo a
este o direito contra aquelle, pela culpa em que haja incorrido na
execução.

Art. 1.392. Si, no caso do artigo antecedente, a cousa perece
antes de entregue, sem móra do dono e sem culpa do empreiteiro, este
perde tambem o seu salario,. si não provar que a perda resultou de
defeito do material e que em tempo protestou contra a quantidade, ou
contra a qualidade do mesmo.

Art. 1.393. Si a obra é de muitas partes distinctas, ou feita por
medida, a descarga do empreiteiro pode fazer-se principalmente, e se
presume por todas as partes pagas, si o dono lh'as tem pago na pro
porção do trabalho feito.

Art. 1.394. Concluida a obra de accordo com a convencão ou na.
fórma do costume geral, o locatario é obrigado a recehel-a..

Poderá engeital-a, si o empreiteiro tiver desprezado as indicações
dadas por quem lhe encommendou a obra, ou si se tiver afastado dos
preceitos geralmente adoptados em trabalhos da natureza do encom
mendado.

.. . Art. 1.395. No caso do artigo antecedente, segunda parte, a
pessoa que encommendou a obra poderá, em vez de engeítal-a, pedir
abatimento no preço.

Art. 1.396. O empreiteiro é obrigado a pagar os materiaes que
recebeu para fazer alguma obra, si, por imperícia, os inutilizar, sem
realizar o artefacto encommendado.

Art. 1.397. Si um edificio ou outra construcção de valor consi
deravel arruína-se ou ameaça arruinar-se por defeito de execução ou
do sólo, dentro dos oito annos seguintes ao seu recebimento pelo dono,
este pode accionar por perdas e damnos ao architecto ou constructor,
dentro dos dois annos seguintes á verificação da ruina ou da ameaça.
de ruína.
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Art. 1.398. Quando um occJ:ritecto ou constructor se incumbe por
empreitada, d~ uma obra, segundo plano assenta;do e acceito pelo dono
não pode pedir augmento de preço por encarecimento dos salarios ou

-do material, nem por mudança ou accrescimo do mesmo plano, salvo
em relação a estas duas ultimas hyp.otheses, si apresentar autorizacã~
escripta do propríetarío. .

Art. 1.399. O dono da obra pode rescindir a empreitada, mesmo
depois de começado o trabalho, indemnizando o empreiteiro das des
pezas e do trabalho feito, assim como da metade dos lucros que poderia
ter si concluísse a obra.

. Art. 1.400. A locação de serviços resolve-se pela morte do ope-
rario, architectc ou empreiteiro, mas o dono fica obrigado a pagar aos
herdeiros, nê. proporção do preço ajustado, a ímportancía do trabalho
feito e dos materiaes preparados e postos ao pé da obra, que puderem
servir para a continuação da mesma.

Art. 1.401. O empreiteiro responde pela qualidade de sua obra
e da dos seus empregados.

Art. 1.402. Quando o empreiteiro da construcção ficar em atrazo
com os carpinteiros, pedreiros ou outros officiaes que empregar na
obra, estes poderão embargar para seu pagamento as quantias que o
dono ainda lhe restar por conta da empreitada.

Art. 1.403. Os carpinteiros, pedreiros ou offíciaes de outra es
pecie, que contratam em globo uma obra ou uma serie de obras do
seu officío, são a respeito deIla considerados empreiteiros e sujeitos ás
regras acima estabelecidas em relação a estes.

CAPITULO V

DO EMPRESTIMO

SECÇÃO I

DO COmIODATO

Art. 1.404. O commodato é o emprestimo gratuito de COUS31S in
fungiveis. Perfaz-se com a tradição do objecto.

Art. 1.405. Os tutores, curadores e, em geral, todos os administra
dores de bens alheios, não podem dar em commodato os bens confiados
á sua guarda, salvo autorização especial.

Art. 1.406. O commodatario é obrigado a guardar e conservar a
cousa emprestada com zelo e solicitude, só podendo usar della segundo
o modo determinado pelo conctrato ou pela própria natureza da cousa,
sob pena de responder por perdas e damnos,

••
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Art. 1.407. O commodatario constituido em m6ra, além de re
sponder como obrigado moroso, deve o aluguel da cousa desde que se
retarda em restituil-a.

Art. 1.408. Si correndo risco, simultaneamente, objectos do com
modatario e a cousa emprestada, elle preferiu salvar os primeiros,
sacrificando a segunda, responde pela perda acontecida, ainda que a
possa attribuir a caso fortuito ou força maior.

Art. 1.409. Si duas ou mais pessoas forem simultaneamente com
modatarias .de uma cousa ficarão solidariamente responsaveis para
com o commodante.

SECÇÃO II

DO lIfUTUO

Art. 1.410. O mutuo é o emprestimo de cousas fungiveis. ,O mu
tuario deve restituir ao· mutuante o que delle recebeu em cousas da
mesma especie, qualidade e quantidade.

Art. 1.411. Este emprestimo importa a transferencía do dominio
da cousa emprestada, ao mutuario, por cuja conta correm todos os
riscos da mesma, desde o momento da tradição.

Art. 1.412. E' licito estipular que o pagamento de moedas. de
ouro e prata se faça nas mesmas especies e quantidades, qualquer que
seja a variação superveniente de seus valores .

.Art. 1.413. O emprestimo feito a pessoa menor, sem prévia au
torização daquelle sob cuja administração estiver, não póde ser
exigido nem do mutuario nem dos seus fiadores ou abonadores.

Art. 1.414. Cessa a disposição do artigo antecedente:
1.o Si o emprestimo fôr ratificado pela pessoa cuja autorização

era necessaria ao mutuario para contrahil-o ; .
2. 0 Si o menor, achando-se ausente da pessoa a quem competia

autorizai-o, fór forçado a contrahir o emprestimo para os seus ali-
mentos habítuaes. .

3.0 Si o menor tiver bens da classe indicada no art. 459, n. 2.
Mas, neste caso, a execução do credor não poderá ultrapassar as
forças dos ditos bens.

Art. 1.415. O mutuante pode pedir garantia para seu debito si
antes do tempo do pagamento o devedor soffrer notoria mudança em
seu estado de fortuna.

. Art. 1.416. E' permittido, mas sómente por clausula expressa~

fixar juros pelo emprestimo de dinheiro ou de outras cousas fungiveis.
Podem elles ser fixados acima ou abaixo {la taxa legal, com ou

sem capitalização.
Art. 1.417. O mutuario que paga juros não estipulados não póde

repetil-os, nem fazel-os imputar no capital.
c. c. ~ Yol. I i7
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CAPITULO VI

DO DEPOSITO

SECÇÃO I

no DEPOSITO VOLUNTARIO·

Art. 1..41.8. Pelo contrato de deposito uma pessoa recebe de
outra uma cousa móvel infungivel com a obrigação de guardai-a até
que o depositante a reclame.

Art. 1.419. E' licito estipular um salario ao depositario.
Art. 1..420. O depositario deve guardar a cousa confiada á sua

guarda corri todo o zelo e solicitude, respondendo pelas damnifícações ..
devidas á sua culpa.

Art. -1. . 421. Si o deposito foi entregue em cofre fechado ou em
envolucro lacrado, colIado ou atado, deve nesse mesmoestado ser con
servado, sob pena de se presumir infidelidade da parte do depositario.

Art. 1..422. Ainda que o contrato fixe prazo para a restituição
do deposito, o depositario deve entregal-o ao depositante quando quer
que este lh'o exija, salvo si o objecto tiver sido embargado judicial
mente, ou si sobre elIe houver execução pendente, notificada ao de
positario, ou si este tiver fundada suspeita de que o mesmo objecto
foi roubado ou furtado.

Art. 1.423. No caso da ultima parte do artigo antecedente, o
depositario deverá participar sua suspeita á autoridade judiciaria,
pedindo-Ihe que faça recolher a cousa ao deposito publico.

Art. 1..424. O depositario poderá também requerer o deposito
publico da cousa, quando não podendo conserval-a, por qualquer
motivo plausivel, e tendo querido restituil-a ao depositante, este se
tiver recusado a recebel-a,

Art. 1.425. O depositario, que por força maior houver perdido a
cousa depositada, e recebido outra em seu logar, deverá entregar esta li
ao depositante e ceder-lhe as acções que no caso tiver contra o terceiro
responsavel pela substituição da primeira.

Art. 1.426. O herdeiro do depositario, que de boa fé vende a
cousa depositada deve assistir ao depositante na sua reivindicação
movida ao comprador, e restituir a este o preço recebido, logo que elle
entregue a mesmacousa ao depositante. .

Art. 1..,427. A não ser nos casos previstos pelos arts. 1.422 e
1. .432, o depositario não pode recusar-se á restituição do deposito sob
o fundamento de que a cousa é de outrem que não o depositante, nem
á. titulo de compensação de divida, salvo si esta proceder tambem de
deposito.
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Art. 1.428. Feito o deposito de cousa divisivel por diversas pessoas,
Q depositario só póde entregar a cada uma a respectiva parte, salvo
disposição em contrario expressa no proprio titulo, ou si este declarar
os depositantes solidarios.

Art. 1.429. Quando o depositario se torna incapaz, a pessoa que
assumir a administração dos seus bens deverá promover logo entrega
da cousa, e, si o depositante não quizer ou não puder recebei-a, deverá
pedir a transferencia della para o deposito publico ou a nomeação de
outro depositario.

Art. 1.430. O depositario não responde pelos casos fortuitos, nem
de força maior; mas é obrigado a justifical-os, ainda que o deposito
seja gratuito.

Art. 1.431. O depositante deve pagar ao depositario as despezas
que este fizer para conservar a cousa e os prejuizos que do deposito
lhe resultarem.

Art. 1.432. O depositario, que justificar incontinente as depezas
ou os prejuízos de que trata o artigo antecedente, poderá pedir a re
tenção do deposito, até que seja satisfeito da respectiva importancia,
si estiver liquidada.

Art. 1.433. Si, porém, as referidas despezas o.u prejuizos, embora
provados, não forem líquidos, o depositaria só poderá exigir caução
idonea do depositante ou, na falta desta, a remoção da cousa para o
deposito publico, até que se liquidem.

Art. 1.434. O deposito irregular de cousas fungíveis pelo qual o
depositaria deve restituir causas da mesma especie, qualidade e quan
tidade, regula-se pelas disposições referentes ao mutuo.

Art. 1.435. O deposito deve provar-se por escripto.

SECÇÃO II

DO DEPOSITO I'iECESSARIO

Art. 1.436. Considera-se necessario:
1. o O deposito feito em cumprimento de uma obrigação legal;
2. o O deposito feito e consentido por occasião de alguma calami

dade, como incendio, inundação naufragio, saque ou outra simi
lhante.

Art. 1.437. O deposito comprehendido no n. 10 do artigo antece
dente será regulado pelas disposições da respectiva lei e, no silencio ou
deficiencia desta, pelas que regulam o deposito voluntario.

Art. 1.438. São tambem applicaveis aos depositos comprehendídos
no n. 2 do mesmo artigo as disposições reguladoras do voluntario;
podendo, entretanto, ser provado por testemunhas qualquer que seja
o seu valor.
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- Art. 1.439. Aos referidos depositos é equiparado o das bazaaens
dos viajantes, hospedesou freguezes, recolhidas aos edifícios doshoteis
albergarias, ou casas de pensão, onde estiverem seus donos. Os hote:
leiros ou alberguistas são responsaveis por ellas, como depositarios e
respondem tambem pelos furtos ou roubos commettidos pelas pess~as
que empregarem nas suas casas, assim como pelas que admittirem
nellas, quando se provar que taes factos poderiam ter sido evitados
com a devida vigilancia.

Art. 1.440. Cessa, porém, a responsabilidade dos hoteleiros ou
alberguistas a respeito das bagagens dos seus hospedes, nos casos de
força maior, de escalada, ou assalto feitos do exterior para o interior
do edificio.

Art. 1.441. O deposito necessario nunca se presume gratuito;
deve ser pago equitativamente, -

Na hypothese do art. 1.439, a renumeração pelo deposito está in- -
cluída no preço da-hospedagem. ...

CAPITULO VII

DO l\1Al'iDATO

SECÇÃO I

NOÇÕES GEIUES

Art. 1.442. Tem logar o mandato, quando alguéminstitue outrem
seu representante, conferindo-lhe poderes para que execute um acto
ou uma serie de actos juridicos.

Art. 1.443. O mandato pode ser expresso ou tacito. Presume-se
gratuito, si da clausula do contrato ou das circumstancias não re
sultar o contrario.

Art. 1.444. A acceitação do mandato pode ser também expressa
oo~. •

Art. 1.445. Salvo recusa immediata, o mandato se presume
acceito, entre ausentes, quando se refere a negocio para a gestão do
qual o mandatario tem uma qualidade offícial, ou que entra no exer
cicio de sua profissão, ou para o qual este offerece os seus serviços.

Art. 1.446. O mandato pode ser especial para um ou para
certos negocios sómente, e geral para todos os negocios do manda
tario ,

Art. 1.447. O mandato em termos geraes só confere poderes
para os actos de administração. Para alienar, hypothecar ou praticar
quaesquer actos que ultrapassem a administração ordinaria o mandato
deve ser especial.

•
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SECÇÃO II

DAS OBRIGAÇÕES DO MANDATARIO

Art. 1. q,q,8. O mandatario responde pelos prejuizos acontecidos
ao mandante, por ter confiado o exercicio do mandato a terceiro,
sem estar autorizado para substabelecimento.

Art. 1. q,q,9. Si o mandatario tinha poder parasubrogar a pro
curação, só lhes são imputaveis os damnos occorridos por actos ou
negligencia de seu substituto, no caso de ser este reconhecidamente
inepto ou insolvente.

Art. 1. MSO. E' nullo o substabelecimento de mandato especial,
sem autorização expressa do mandante.

Art. 1. MH. O mandatario deve prestar contas de sua gestão,
transferindo para o mandante todas as vantagens por qualquer titulo
advindos com o mandato.

Art. 1. Mj2. O mandatario que excede os poderes constantes de
seu titulo será considerado gestor de negocios, emquanto os seus actos
não forem ratificados pelo mandante.

Art. 1.Mj3. Pelas sommas que deviam ser entregues ao man
dante e que o mandatário empregou em proveito proprio deve elle
pagar juros, desde o momento em que as utilizou.

Art. 1. Mjq,. Sendo muitos os procuradores nomeados no mesmo
acto, entender-se-lia que são successivos, si não forem expressamente
declarados solidários, ou indicados para funcções differentes.

, Art. 1. MH>. O mandatario é obrigado a exhibir seu titulo ás
péssoas com quem tratar em nome do mandante, sob pena de re
sponder para com ella por qualquer acto exorbitante do mandato.

Art. 1.456. A parte que, depois de conhecer os poderes do man
datario fizer com elle accôrdo exorbitante do mandato, sem exigir
caução de ratificação, não terá acção contra o mesmo mandatario nem
contra o mandante.

SECÇÃO III

DAS OBRIGAÇÕES DO MANDANTE

, Art. 1. q,57. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obriga-
ções contrahidas pelo mandatario, na conformidade do mandato, e pode
ratificar ou impugnar as exorbitantes.

A ratificação deve ser expressa ou resultar de um começo de
execução, e tem effeito retroactivo , '

Art.' 1.q,58. O mandante deve pagar, ao mandatário, além do
salario ajustado, as despezas feitas com a execução do mandato, ainda
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que o negocio concluido não tenha dado o resultado esperado, sem
culpa do mandatario.

Art. 1.459. As sommas adiantadas pelo mandatario para'a exe
cução do mandato vencem juros.

Art. 1.460. O mandante deve igualmente indemnizar o manda
tario pelas perdas que elle soffrer em razão da execução do seu
mandato, uma vez que tenham occorrido sem culpa sua.

Art. 1.461. Si o mandatario, mantendo-se embora dentro dos.
limites expressos no titulo do mandato, contraria as instrucções reser
vadas do mandante, este ficará obrigado para com os terceiros com
quem aquelle houver contratado, mas com acção regressiva contra
o mesmo pelas perdas e damnos que resultarem da inohservancia das
referidas instrucções. -

Art. 1.462. Si o mandato foi conferido por muitas pessoas.. para.
negocio commum, cada uma dellas fica solidariamente responsavel ...
para com o mandatario por todos os effeitos do mandato, salvo o direito,
regressivo da que pagar contra as outras.. quanto ás respectivas quotas;

SECÇÃO IV

nA. EXTINCÇÃO DO MANDATO

Art. 1. 463. O mandante pode, quando lhe parecer, revogar
o mandato.

Art. 1.464. A revogação do mandato, notificada sómente ao.
mandatario, não pode ser opposta aos terceiros.. que de boa fé, tra
taram com elle ignorando-a.. mas ficam salvas ao constituinte todas.
as acções civis ou crímínaes que no caso possam caber contra o pro-
príomandatarío , _

Art. 1.465. A constituição de um novo mandatario para o
mesmo negocio importa a revogação do mandato conferido ao anterior ,.
desde a data em que fôr communicado a este.

Art. 1.466. O mandatario pode renunciar o mandato, communi- ..
cando sua renuncia ao mandante; si, porém, este fór prejudicado -
pela inopportunidade da renuncia ou pela falta de tempo para provêr
convenientemente á substituição, deve ser indemnizado pelo manda-
tario, salvo provando este que não podia continuar sem soífrer também
um prejuízo consideravel.

- Art. -1.467. Mesmo conhecendo a morte do mandante, deve
o mandatário concluir o negocio já _começado, si houver perigo na sua
demora ..

Art. 1.468. No caso de morrer o mandatario, pendendo o ne
gocio, seus herdeiros, que tiverem conhecimento domandato, devem

_dar logo aviso ao mandante, e providenciar, entretanto, conforma
exigirem as circumstancias no interesse delle.

•
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Art. 1.469. Os herdeiros, no caso do artigo anterior, devem
limitar-se a requerer as medidas conservatorias, ou continuar os
negocios pendentes, que não possam ser demorados sem perigo e,
dentro desse limite, seus actos serão respectivamente regulados pelas
mesmas disposições que os do mandatario ,

CAPITULO VIII

DA GESTÃO DE NEGOCIOS

Art. 1.470. Aquelle que, sem ter procuração, se encarrega de
tratar de negocio alheio deve dirigil-o segundo os interesses e a von
tade presumida do dono do negocio.

Art. 1.471. Si a gestão fór emprehendida contra a vontade ma
nifesta ou presumida do dono do negocio, o gestor responde até pelos
casos fortuitos, si não provar que teriam sobrevindo mesmo sem
a sua intervencão.

Art. 1.472. Nocaso do artigo anterior, si os prejuizos da gestão
excederem aos beneficios, o-dono do negocio pode exigir ou que
o gestor reponha as cousas no estado em que se achavam antes da sua
intervenção ou que lhe preste a indemnização devida.

Art. 1.473. O gestor officioso deve, logo que fór possivel, dar
conta da sua gestão ao dono do negocio, e esperar por sua decisão,
si dessa demora não resultar perigo.

Art. 1.474. Emquanto o dono do negocio não toma uma pro
videncia, o gestor é obrigado a velar pelo negocio; e si, durante a
sua gerencia, fallecer o dono, deve aguardar as determinações do
herdeiro, tomando, nesse interim, as providencias urgentes que o caso
exigir. .

Art. 1; 475. O gestor officíoso é obrigado a portar-se no negocio
alheio com todo o zelo e solicitude, e a indemnizar o dono por
qualquer prejuizo que elle soffra por sua culpa ou negligencià .
Todavia, o juiz poderá moderar equitativamente a indemnização,
segundo as circumstancias do caso e a diligencia empregada pelo
gestor.
. Art. 1. 476. Si o gestor delegar noutra pessoa todos ou alguns
dos deveres do seu encargo, .respcnderã tambem pelas faltas della,
sem prejuizo da acção que contra a mesma pessoa lhe competir ou
competir ao dono do negocio. A responsabilidade dos gestores, quando
forem dois ou mais para o mesmo negocio, será sempre solidaria,

Art. 1.477. O gestor de negocios responderá até pelos casos
fortuitos, quando fizer operações arriscadas, ainda que o dono tenha
o costume de as fazer, ou quando tiver preterido o interesse delle por
amor do seu.
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Art. 1.478. Si o negocio fór bem administrado, o dono deverá
cUI.?-prir as obrigações contra~das em .seu nome pelo gestor e índe
mnizal-o das despezas necessanas ou úteis que houver feito por occasião
da gestão.. As somma~ adiantadas pelo gestor em despezas uteis
e necessanas vencem Juros.

Art. 1. 479. A mesma disposição applíca-se ao caso em que
a gestão tiver por objecto evitar ou diminuir algum prejuizo im
minente e manifesto da pessoa ausente, sem procurador no logar;
assim comoao caso de reverter alguma vantagem da gestão em pro
veito do dono da cousa ou negocio, mas de modo que a indemnízação
nunca seja superior á mesma vantagem. .

Art. 1.480. Quando, na ausencia da pessoa obrigada, alguem
fornecer alimentos a outrem, poderá repetil-os do devedor ausente.
. Art. 1. 481. As despezas .do enterro, proporcionado aos usos
locaes e á qualidade da pessoa fallecida, feitas por terceiro estranho, ,
poderão ser repetidas daquelles que teriam obrigação de alimentar
o.finado, durante a vida do mesmo, ainda que elle fallecesse sem
deixar bens.

Art.' 1.482. A ratificação pura e simples da gestão, feita pelo
dono do negocio,retroage e produz o effeito do mandato prévio.

Art. 1. 483. Si o dono desapprovar a gestão por contraria aos
seus interesses, applicar-se-ha o disposto no art. 1.472.

CAPITULO IX

DO COJSTRACTO DE EDIÇÃO

Art. 1. 484. Pelo contracto de edição o editor: 1o~ obriga-se
a reproduzir, por um processo mecanico, e a espalhar pelo publico
a producção scientifica, literaria ou artistica que lhe entregar o
autor; 2o~ adquire o direito exclusivo de publicar e explorar a mesma
producção.

Art. 1.485. Não havendo um prazo fixado para a tradição da
obra, entende-se que o autor pode entregal-a quando lhe convier, mas
o editor poderá fixar-lhe judicialmente um prazo, .para isso, sob a
comminação de resilir o contracto.

Art. 1. 486. Emquanto não se esgotarem as edições a que tem
direito o editor, não pode o autor díspôr da obra no todo ou em
parte. .
. Art. 1.487. O autor tem direito de fazer, nas edições successivas
de suas obras, as correcções e melhoramentos que julgar necessarios;
mas, si, por este facto, impuzer despezas extraordinarias ao editor,
terá este direito a indemnizaçao,

•
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o editor poderá oppór-se ás alterações que prejudicariam os seus
interesses, offenderiam a sua reputação ou augmentariam a sua re
sponsabilidade.

Art. 1. 488. No caso de nova edição ou tiragem, havendo des
accórdo das duas partes contratantes sobre o modo de se exercerem os
seus direitos, cada uma dellas poderá rescindir o contrato, mas sem
prejuizo da edição anterior, si não estiver esgotada.

Art. 1.489. Si depois de esgotada a ultima edição de uma obra,
o editor, que tinha direito a uma outra, deixa de preparal-a, póde o
autor intimai-o judicialmente para que o faça dentro de um certo
prazo, sob pena de perder seus direitos em relação á mesma obra.

Art. 1.490. Si o autor não tiver estipulado a sua remuneração no
momento de formar o contracto, poderá ella ser liquidada por arbitra-·
mente, não tendo havido renuncia de qualquer paga. .

Art. 1.491. Quando a remuneração depende, no todo ou em
parte, do resultado da venda, o editor é obrigado a estabelecer, se
gundo o uso, a sua conta de venda, e fornecer a sua justificação ao
autor.

Art. 1.492. Cabeao editor fixar o numero de exemplares de cada
edição. Mas não poderá, contrariamente ao pensamento do autor, re
duzir a tiragem de modo que a obra não tenha divulgação sufflciente.,

Art. 1.493. Entende-se que o contrato versa apenas sobre uma
edição, si o contrario não resulta expressa ou implicitamente da con
venção.

Art. 1. 494. O editor não pode fazer abreviações, addições ou
modificações que não tenham sido permittidas pelo autor.

Art. 1.495. Ao editor compete fixar opreço de venda, mas sem
poder eleval-o a ponto de impedir a diffusão. da obra.

CAPITULO X

DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO DRAlIIATICA

Art. 1.496. O autor de uma obra dramática não pode fazer nella
alteração substancial, sem accórdo como emprezario que a está fazendo
representar.

Art. 1.497. Si não se fixou um tempo para a representação, o
autor pode intimar o emprezario para fazel-o, sob comminação de re
scindir o contracto.

Art. 1.498. Os credores do emprezarío não podem fazer penhora
sobre a parte do producto das representações destinada ao autor.

Art. 1.499. O émprezario não pode communicar o manuscripto
do autor a pessoa estranha ao theatro, sem prévia permissão do
autor.
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CAPITULO XI

DA. SOCffiDADE

SECÇÃO I

DA SOCIEDADE E DAS OBRIGAÇÕES DOS SOCIOS ENTRE SI

Art. 1.500. Pelo contrato de sociedade, duas ou mais pessoas se
obrigam a combinar seus esforços ou recursos da maneira convencio
nada, afim de obterem a realização de um fim commum.

Art. 1.501. Quando as sociedades civis revestirem as formas es
tabelecidas nas leis commerciaes, entre as quaes se inclue a das socie
dades anonymas, obedecerão aos preceitos dessas mesmas leis, que não
forem contrarios aos do presente codigo ; mas deverão ser inscriptas no
registro civil e submettidas ao fóro civil.

Art. 1. 502. Não assumindo alguma das fôrmas a que allude o
artigo anterior, a sociedade regular-se-ha pelos preceitos generícos deste
capitulo.

Art. 1.503. A sociedade particular só comprehende os bens ou
serviços especialmente declarados no contracto ; a sociedade universal
pode comprehender todos os bens presentes dos socios, ou sómente os
futuros ou uns e outros.

Art. 1.004. As obrigações dos socios começam da data do con
trato ou da época nelle designada para esse eífeíto e acabam depois
que fôr dissolvida a sociedade si se acham satisfeitas e extinctas todas
as responsabilidades sociaes ,

Art. 1.000. A entrada, a que é obrigado cada socio, pode con
sistir na tradição de algum bem para transferir á sociedade o dominio
ou sómente o uso e goso ; na cessão de direitos; ou na prestação de
servicos ,

No silencio do contrato a respeito, entende-se que são iguaes as •
entradas de cada socio.

Art. 1.006 .. Si a entrada consiste na entrega de cousas fungíveis,
entende-se, em caso de duvida, que ellas se tornam propriedade
commum dos socios.·

Art. 1.007. As prestações consistentes em trabalho ou industria
regular-se-hão pelas obrigações de fazer.

Art. 1. oOS. Os socios que se obrigam a empregar sua industria
em beneficio da sociedade devem-lhe todos os ganhos que obtiverem
pelo exercício da mesma industria.

Art. 1.509. Cadasocio deve indemnizar a sociedadedos prejuizos
que ella soffrer por sua culpa, e não poderá compensaI-os com os
lucros que lhe tenha obtido noutros negocios• -

•
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Art. 1.510. O sacio gerente pode exigir da sociedade nãos6 o
que dispender por conta della, como a importancia das obrigações con
trahidas de boa fé por occasiãodos negocias da mesma e a indemni-,
zação dos riscos resultantes da respectiva gestão.

Art. 1. 511. Si o contracto não declara a parte de cada sacio nos'
lucros e perdas, entende-se que ella é proporcional á sua entrada, e
que a. do sacio de industria, si houver, é igual á do capitalista, cuja en
trada fôr menor.

Art. 1.512. E' nulla qualquer clausula, que attribua todos os
lucros a um dos sacias ou isente de contribuir para as perdas o capital'
com que algum delles entrar para a sociedade.

Art. 1.513. O sacio encarregado da administração por clausula
expressa do contrato social pode praticar, não obstante a opposíção
dos outros, todos os actos licitas, que não exorbitarem dos limites
normaes da mesma administração.

§ 1. o Seus poderes não serão revogados durante o prazo estabe
lecido sem causa superveniente e legitima.

§ 2. o Si elles, porém, tiverem sido conferidos depois do contrato,
serão revogados pelos outros socios, como simples mandato.

§ 3. o Tambem serão revogaveis em qualquer tempo os poderes
dos dírectores, administradores, gerentes ou fiscaes das sociedades

. anonymas, ou corporações de qualquer especie, ainda que nomeados
no respectivo contrato ou estatuto.

ArL 1.514. Si são encarregados da administração dois ou mais
sacias, sem discriminação de funcções, nem declaração de que só po
derão funccíonar conjunctamente, cada um delles poderá praticar todos
os actos da respectiva administração. -

Art. 1. 515. Estipulando-se que um dos administradores nada
possa fazer sem os outros, entender-se-ha obrigatorio o concurso destes,
ainda que ausentes ou impossibilitados de prestal-o, salvo nos casosur
gentes, cuja providencia, uma vez omittida ou demorada, importaria
á sociedade prejuízo grave e irreparavel.

Art. 1.516. Na falta de estipulações especiaes sobre a gerencia,
observar-se-há o seguinte:

1 . o Presume-se que todo associado tem direito de administrar"
sendo valido o que cada um faz mesmo em relação aos que não deram
seu consentimento. Por outro lado, qualquer sacio pode oppór-se ás
operações de outro, antes que comecem a produzir eífeito ;

2 . o Cada associado pode servir-se das causas da sociedade, em
pregando-as segundoseu destino usual, comtanto que não se sirva dellas
contra o interesse social ou de modo a impedir os outros de se servirem.
também dellas na medida do seu direito;

3. o Cada sacio pode obrigar os outros a contribuirem com elle i
para as despezas necessarias á conservação das causas da socie
dade;
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4. o Nenhum dos socios pode fazer alteração sobre bens immoveis
dependentes da sociedade, ainda que lhe pareça vantajosa a esta, sem
o consentimento dos outros.

Art. 1.517. O socio que não tem direito de administrar não pode
obrigar os bens pertencentes á sociedade.

Art. 1. 518. Cada socio pode associar um terceiro á sua parte,
mas não pode introduzil-o na sociedade, sem consentimento dos outros,
ainda que seja o unico gerente ou administrador da mesma, salvo as
disposições relativas ás sociedades ou companhias constituidas por
accionistas.

Art. 1.519. Os lucros illicitos adquiridos por um dos socios não s6'
eommunicam aos outros.

Art. 1.520. Si houver communicação de lucros illicitos, cada um
dos socios é obrigado a restituir o que recebeu do socio delinquente si
este fôr condemnado á restituicão ,

Art. 1.521. O socio que' recebeu do outro lucros illícitos, conhe-
cendo a fonte criminosa desses ganhos, torna-se cumplíce. .

Art. 1. 522. Todos os socios terão direito de votar nas assem
bléas gemes, e as resoluções serão tomadas por maioria de votos,
salvo estipulação em contrario.

SECÇÃO II

DAS OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE E DOS SOCIOS PARA COM TERCEIROS

Art. 1.523. As obrigações contrahidas por todos os socios con
junctamente ou por algum delles em virtude de mandato são dividas
da sociedade.

Art. 1.524. Si o fundo social não fôr bastante para cobrir as
dividas da sociedade, os socios respondem por ellas na proporção em
que devem supportar as perdas.

Si um dos socios fór insolvente, a sua parto na divida se distribue
entre os outros na mesma razão.

Art. 1.525. Os devedores da sociedade não se desobrigam, si .-
pagarem a um socio não autorizado a receber o pagamento.

SECÇÃO IH

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 1. 526. Dissolve-se a sociedade:
1.o Pela realização da condição a que foi subordinada a sua

duração ou pela expiração do prazo estabelecido no contrato para a
sua existencia ;

•
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2.° Pela extinccão do capital social, ou por sua perda em quan
tidade bastante para impossibilitar os fins sociaes;

3.° Pela consecução de seu fim, ou pela verificação da impossi
bilidade de conseguíl-o ;

.i.o Pela insolvencia, fallencia, morte ou incapacidade de um dos
socios;

5.° Pela renuncia de um dos associados, si a sociedade não tiver
tempo determinado para sua duração;

6.° Pelo consenso dos socios.
Art. '1.527. A prorogação da sociedade contrahida por tempo

determinado só se póde provar por escripto, como o proprio contrato
social.

Art. 1. 528. Si a sociedade é prorogada, depois de findo o prazo,
entende-se constituida uma nova; si, porém, é prorogada dentro do
prazo, entende-se continuar a anterior .

Art. 1.529. E' licito estipular que, morto um dos socios, continue
a sociedade entre os sobreviventes. Neste caso, o herdeiro do
morto terá direito á partilha do que houver na data do fallecimento
do mesmo, perém, não participará. dos lucros e perdas futuras, que
não forem consequencia necessária dos actós anteriores áquella data.

Art. 1.530. Si o contrato estipular que a sociedade continue com
o herdeiro do socío fallecido, será cumprida a estipulação sempre que
fõr possivel; mas, havendo herdeiro menor, a sociedade poderá dis
solver-se em relação a ello, si assim parecer ao juiz do inventario,
ouvido o curador geral.

Art. 1.53'1. A dissolução da sociedade pela renuncia de um dos
socios, quando' esta é permittida, deve ser pedida de boa fé, opportu
namente, e sempre que fór possivel, com aviso prévio de dois mezes,

Art. 1.532. Presume-se dolosa a renuncia, quando deve ter como
eífeito proximo evitar. que os outros participem de uma vantagem que
o renunciante tem fundada razão de esperar. Nesse caso os outros
teem direito de excluíl-o desde logo da sociedade, sem prejuizo das suas
quotas na vantagem esperada.

Art , 1.533. Presume-se inopportuna a renuncia, sempre que se
manifesta logo depois de começadas as operações sociaes ou pendendo
alguma, cuja conclusão importe muito á sociedade. Nesses casos a
sociedade poderá continuar, apezar da opposição do renunciante, até
a época do próximo balanço ordinario, ou até a conclusão do negocio
pendente.

Art. 1.534. Quando a sociedade tiver prazo fixo, nenhum dos
socios poderá pedir a sua dissolução antes deIle findar, sem provar
algum dos casos em que, segundo o art. 1.526, ns. 1 a 5, a dissolução
deva ter logar.

Art. 1.535. A partilha entre os sociosdeve ser feita como a das
heranças, tanto na equitativa distribuição dos bens, como em relação
ás reposições, que forem necessarias,
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" Paragrapho unico , Todavia, o sacio de industria só terá direito á
sua quota nos lucros e nos fructos dos bens, que constituirem as en
.tradas dos capitalistas, salvo si o contrario estiver expressamente esti
pulado no contrato.

CAPITULO XII

DA PARCERIA RURAL

SECÇÃO I

DA PARCERIA AGRICOLA

Art. 1.536. Dá-sea parceria agricola, quando alguma pessoa
cede a outra algum predio rustico, para que seja cultivado mediante o
pagamento de uma quota parte dos fructos estipulada entre ambas.

Art. 1.537. O parceiro incumbido da cultura do predio não está
obrigado aos encargos deste, si os não tomou sobre si.
. Art. 1.538. Os riscos provenientes de caso fortuito ou força maior
são soffridos em commum pelo parceiro e pelo dono do predio ,

Art. 1.539. Este contracto não passa aos herdeiros de ambas as
partes, excepto si os trabalhos de cultura já estavam adsantados, caso
em que subsistirá pelo tempo necessario para se ultimar a colheita.

Art. 1. MO. São applicaveis a este contracto as regras estabele
cidas para a locação de predios rusticos em tudo que não se achar
regulado por esta secção.

Art. 1. M1. Subsistirá a parceria não obstante a alienação do
predio, ficando o adquirente subrogado nos direitos e obrigações do
alienante.

SECÇÃO II

DA PARCERIA PECUARIA

Art. 1. M2. Dá-se a parceria pecuaria , quando se entregam
animaes a alguem para vigial-os, pensai-os e crial-os, mediante uma
quota nos lucros produzidos. '

Art. 1.543. Constituem objecto de partilha as crias dos animaes
e os seus productos, como pelles, crinas, lãs e leite. .

Para utilizar-se do trabalho dos animaes, necessita o parceiro
pensador da autorização expressa do proprietario.

Art. 1.544. O parceiro pensador deve empregar, na guarda e
tratamento dos animaes, o cuidado que um homem diligente e cuida
doso ordinariamente emprega em relação ao que é seu.

•

•
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Art. 1..543. O parceiro proprietario deve, no caso de evicção,
substituir os animaes por outros.

Art. 1.546. Oparceiro proprietario supporta os prejuizos resul
tantes de caso fortuito ou força maior, salvo convenção em contrario.

Art. 1.547. O proveito que se puder tirar dos animaes mortos,
pertencentes ao capital, será devolvido ao proprietario.

Art. 1. 54S. Nenhum dos parceiros pode dispôr do gado sem con
sentimento do outro, salvo clausula em contrario no contracto.

Art. 1.349. As despezas com o tratamento e criação dos animaes,
não havendo accôrdo em contrario, correm por conta do parceiro
pensador.

Art. 1. 3õO. Applicam-se a este contrato, naquillo que não es
tiver regulado pelo accórdo das partes e, na sua falta, pelo disposto
nesta secção, as regras do contrato de sociedade.

CAPITULO XIII

DA CONSTITUIÇÃO DE RENDA

Art. 1. 331.. Pelo contrato de constituição de renda, uma pessoa
se obriga a satisfazer certa prestação periodica a outra, que pode ser o
proprio contrahente ou terceiro.

Pode-seestipular que a prestação da renda se faça durante um
prazo certo ou durante a vida, quer do devedor, quer do credor, quer
de terceira pessoa.

Art. 1.332. A prestação da renda pode ser estipulada mediante
a cessão de um bem, ou a titulo gratuito.

Art. 1..333. Este contrato deve ser feito por escriptoe .

Art. 1.354. E' nulla a constituição de renda sobre a vida de uma
pessoa que, dentro dos trinta dias seguintes á conclusão do contracto,
venha a fallecer de moléstia de que já soflria quando o celebrou.

Art. 1.333. Os bens dados em compensação da renda tornam-se
propriedade da pessoa que por ella se obrigou, desde o momento da
tradição.

Art. 1. 3M. Si aquelle que se obriga á prestação de renda em
favor de uma pessoa, deixa de cumprir a sua obrigação, o credor da
renda pode não sómente accíonal-o para o pagamento das prestações
atrazadas, comopara que dê garantiapelas futuras, sob pena de resilir
o contrato.

Art. 1.337. O direito á renda é adquirido dia a dia, si a pre
stação não tiver de ser paga antecipadamente, no começo de cada
periodo.

Art. 1. 33S. Quando a renda for constituida em beneficiode duas
ou mais pessoas, sem determinação da quota de cada uma, entende-se
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que seus direitos são iguaes 1 sem que haja entre ellas direito de
accrescer.

O direito de accrescer poderá provir ou de declaração da vontade
nesse sentido, ou da conjuncção real.

Art. 1.559. A renda 'vinculada a um immovel constitue um di
reito real, de accôrdo com o estabelecido nos arts. 848 a 832.

Art. 1.560. E' admissivel estabelecer, no acto constitutivo da
renda a titulo gratuito, que ella ficará livre de penhora pelas dividas
de seu credor. ,

CAPITULO XIV

no CONTRATO DE SEGURO

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GEMES

A.rt. 1.361. Pelo contrato de seguro, o segurador obriga-se,
mediante um premio pago pelo segurado, a indemnizal-o de um pre
juizo derivado de acontecimento incerto.

Considera-se prejuízo tambem a privação de um proveito
esperado.

. Art. 1.562. Este contrato só se torna obrigatorio depois de re-
duzido a escripto. .

Considera-se perfeito, desde que o segurador entrega a apólice ao
segurado, ou faz nos seus livros o lançamento usual da operação.

A.rt. 1. 063. O contrato deve precisar :
1 . o O risco em razão do qual é feito, seja determinado ou inde-

terminado;
2. o O valor pelo qual se faz o seguro ;
3 . o Opremio do seguro ;
4. o O tempo em que começame acabam os riscos; fi
5. o Todas as estipulações que as partes entre si firmarem, e os

esclarecimentos que julgarem necessarios para clareza de seus di-
reitos. .

Art. 1.564. Uma causa não pode ser segurada por mais do que
vale, nem mais de uma vez pela totalidade do seu valor.

Art. 1.563. Si o valor do seguro fõr maior de que o real da
causa segurada, sem que tenha havido má fé por parte do segurado,
pode o segurador, ainda depois de entregue a apólice, exigir a re
ducção do valor nella declarado, restituindo ao segurado o excesso do
premio recebido.
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Art. 1. õ66. Si o segurado na hypothese do artigo antecedente
tiver procedido de má fé, poderá o segurador resilir o contrato.

Art. 1. õ67. A vida e a saude podem ser objecto de seguro. As
partes poderão, fixando-lhes um certo valor, segural-ascontra os
riscos da morte involuntaria e da incapacidade para trabalhar.

Art. 1.568. Nos seguros da especie indicada no artigo antece
dente, o mesmo interesse pode ser segurado mais de uma vez, DO
mesmo ou em differentes valores.

Art. 1.0"69. E' livre ás partes fixar, entre si, a taxa do" premio.
Todavia o seguro feito em sociedade ou companhia presume-se feito
na conformidade da tabella que tiverem publicado.

Art. 1.57O. Si o segurador acceita o seguro sabendo que ao
tempo do contrato já passou o risco em vista do qual elle foi cele
brado, fica obrigado a pagar em dobro o premio estipulado.

Art. 1. 571. Toda acção fundada em um contrato de seguro
prescreve em um anno, si as partes estiverem no Brasil e em terri
torio brasileiro se verificar o risco.

Art. 1.572. Essa prescripção começaa correr do dia em que o
autor tem, ou com attenção ordinária poderia ter tido conhecimento
do facto em que funda a sua acção,

SECÇÃO II

DAS OllRIGAÇÕES DO SEGURADO E DO SEGURADOR

Art. 1.573. O segurado não tem direito de exigir a apolice antes
de pagar o premio estipulado. .

Art. 1.574. O premio é devido, ainda que o objecto não tenha
corrido o risco visado no contrato.

Art. 1.575. O segurado deve prevenir o segurador da realização
do sinistro, logo que tenha conhecimento della, tomando na sua au
sencia, e antes que cheguem as suas ordens, as providencias exigidas
pela circumstancia, para evitar maiores prejuízos, correndo as des
pezas por conta do segurador.

A omissão, não justificada, deste dever livra o segurador, si
este provar que, avisado em tempo, poderia evitar as consequencias
do risco.

Art. 1.576. O segurador é obrigado a pagar ao segurado a
somma pela qual se obrigou, no caso de verificar-se o sinistro, de
accôrdo com as estipulações constantes da apolice.

Art. 1.577. Não responde o segurador pelos vicias intrinsecos
do objecto segurado, si a isso não se obrigou por clausula expressa.

Art. 1.578. Si o seguro foi feito em vista de um risco determi
nado, e o objecto perecer ou se deteriorar por um accidente diverso,
nada tem que indemuízar o segurador.

c. c. - Vol. I 1.8
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. . Art. 1.579. O segurador, salvo disposição expressa do contrato
não pode pedir augmento do premio, sob fundamento de se terem o;
riscos aggravado de modo imprevisto.

Art. 1. 580. O direito á indemnização do seguro pode ser trans
mittido a terceiro como accessorio da propriedade ou do direito real
sobre a cousa segurada.

Art. 1.581 . No caso de sinistro, o segurador pode oppór ao sue
cessor ou representante do segurado todos os meios de defesa que po
deria oppôr contra este.

SECÇÃO 1lI

DO SEGURO lIIUTUO

Art. 1. 582. Duas ou mais pessoas podem associar-se para sup
portar em commum o prejuizo soffrído por qualquer dellas, em razão
de um risco de que todas participam (seguro mutuo) .

. Art. 1.583. Os premias devidos pelos segurados podem ser fixos
ou consistir nas quotas necessarias para cobrir as despezas da admi
nistração e os prej uizos soffridos.

Art. 1. 584. Ainda que se estabeleçam premios fixos, terão logar
as quotas de que trata o artigo antecedente, como premias supple
mentares, si os primeiros não forem sufficientes para contrabalançar as
despezas e os prejuizos.

SECÇÃO IV

DO SEGURO SOBRE A VIDA

Art. 1.585. Haverá seguro sobre a vida, sempre que a somma
a pagar pelo segurador e os premios devidos pelo estipulante forem
calculados sobre a duração da vida humana. fi

Art. 1.586. A lei garante todos os convenios licitos referentes aos
seguros de vida, observados os preceitos dos artigos seguintes.

Art. 1.587. Os beneficiadospelo seguro podem ser indicados de
um modo indeterminado, comtanto que não haja duvida sobre quem
sejam.

Art. 1. 588. Quando o seguro fôr feito sobre a vida de terceiro,
deve o estipulante justificar, sob pena de nullidade, o interesse que
tem pela continuação da vida do mesmo.

Art. 1.589. Essa justificação é dispensada, si o terceiro der o seu
consentimento para. a convenção, ou fôr descendente, ascendente,
irmão ou conjuge do estipulante.

•
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Art. 1.590. E' licito ao segurado, não havendo clausula em con-
·trario, transmittir, por acto entre vivos, o direito á somma se
gurada.

O segurador é obrigado a effectuar o pagamento a pessoa que
justificar a posse legitima da apolice, quaesquer que sejam as impu-
gnações dos successores do segurado. .

· Art. 1.591. Exceptua-se da disposição do artigo antecedente a
pessoa que fôr legalmente inhibida de receber doação do segurado.

Art. 1.592. Si a transferencia do direito á somma segurada fór
feita por testamento só terá validade dentro dos limites da porção de
que o testador pode díspór ,

· Alt. 1. 593. Os credores do estipulante não teem direito algum
sobre a somma que o segurador pagar ao terceiro beneficiado.

Art. 1.594. O seguro constituido em favor de um herdeiro ne
cessario não está sujeito á collação ,

Art. 1.595. 'O seguro constituido em proveito do conjuge, no
regimen da communhão de bens não se computa na sua meação.

Art. 1.596. Todavia as prestações recebidas pelo segurador, estão
sujeitas á rescisão, si puderem ser classificadas como actos praticados
em fraude aos credores, deverão ser trazidas á collação, e poderão
soffrer reducçãopor inofficiosidade, nas successões.

Art. 1.597. Quando a importancia do seguro dever ser paga a
·diversos herdeiros ou a diversas especies de successores, a pessoa
que o constituir não poderá augmentar a seu arbítrio o numero desses
-successores, mas poderá restringil-o por acto entre vivos, ou de ul
tima vontade, sem embargo de quaesquer disposições em contrario dos
estatutos da respectiva companhia ou associação.

Art. 1.598. A disposição do artigo antecedente é applicavel aos
montepios de qualquer especie, ou sejam particulares ou offíciaes, fa

. cultativos ou obrigatorios, salvo, todavia, as pensões cuja successão
seja aberta antes da execução deste codigo.

CAPITULO XV

DA FIAi'iÇA

SECÇÃO I

NATUREZA E EXTENSÃO DA FIANÇA

Art. 1.599. Pelo contrato de fiança, o fiador obriga-se, para
o credor, a cumprir a obrigação de um terceiro si este não o
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Art. 1.600. Salvo o caso do art. 1.413 é permittido afiancar uma
obrigaçãoannul1avel em razão da incapacidade pessoal do de
vedor.

Art. 1 .601. A fiança deve ser dada por escripto, e não admitte
interpretação extensiva.

Art. 1.602. Pode a fiança ser dada em garantia de dividas fu
turas, mas, neste caso, não se pode accionar o fiador sinão depois de
liquidada a obrigação do devedor principal.

Art. 1.603. A fiança indefinida estende-se a todos os accessorios
da divida principal, inclusive as despezas judiciaes, desde a primeira
citacão ao fiador.

. Ai't. 1.604. A fiança pode ser inferior ao valor da obrigação
principal e contrahida sob condições menos onerosas. \

Si, porém, exceder ao valor da divida ou fór contrahída sob
condições mais onerosas, só valerá até o limite da obrigação afían
cada.
. Art. 1. 605. E' licito afiancar sem sciencia e até sem o consenti-

. .mento do devedor. .
Art. 1.606. A pessoa obrigada a dar fiador deve offerecercomo

tal uma pessoa capaz, domiciliada no municípioonde houver de prestar
a fiança e proprietária de bens bastantes para satisfazerem a obri
gação.

Art. 1.607. Si o fiador se tornar insolvente ou incapaz, ocredor
poderá exigir outro.

Art. 1. 608. E' licito ao devedor, de accórdo com o credor, sub
stituir a fiança por uma caução real sufficiente.

SECÇÃO li

DOS EFFEITOS DA FLlliÇA

Art. 1.609. Ofiador accionado para o pagamento da divida afian-
çada tem o direito de exigir que sejam primeiro excutidos os bens do •
devedor principal.

Art. 1. 610. Si a allegação do beneficio de ordem não fôr feita
na contestação da lide, não terá mais o effeito de afastar a acção do
credor.

Art. 1.611. Ofiador demandado que allegao beneficio de ordem,
deve apresentar bens do devedor, situados na mesma circumscripção
jurisdiccional, que se achem desembaraçados e sejam sufficientes para
o pagamento da divida. '

Art. 1.612.. Feita a indicação nas condições referidas, si o
credor retardar a execução e, durante a sua demora, o devedor
se tornar insolvente, o fiador ficará liberado, provando que os
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bens por elle apresentados' eram sufficientes para o pagamento da
divida.

Art. 1. 613. Não tem lagar o beneficio de ordem:

1.o Quando o fiador o renunciou expressamente;
2.0 Quando se obrigou como principal pagador ou devedor soli

. dario;
3.° Quando o devedor fôr insolvente ou fallido.

Art. 1.614. Quando duas ou mais pessoas afiançam simultanea
mente uma divida, ha solidariedade entre ellas, sempre que expressa
mente não estipulam o beneficio da divisão, em virtude do qual cada
fiador responde sómente por uma quota parte da fiança correspondente
ao numero de seus consortes.

Art. 1.615. Pode tamhem cada fiador, no contrato, determinar
a parte da divida que toma sob sua responsabilidade, e nesse caso não
será obrigado a mais do que estipulou.

Art. 1.616. O fiador que paga integralmente a divida fica sub
rogado nos direitos do credor contra o devedor, mas só poderá
accíonar cada um dos outros fiadores pela respectiva quota.

A parte do fiador insolvente distrihuir-se-ha pelos outros. .
Art. 1. 617. O devedor responde também para com o fiador por

todas as perdas e damnos que este pagar ao credor ou soílrer por
occasião da fianca.

Art. 1.618.0 fiador tem direito aos juros contados conforme a
taxa estipulada na obrigação principal, e, si esta não os houver taxado,
aos juros legaes, desde que o devedor incorreu em móra para com o
credor.

Art. 1.619. O fiador pode oppór ao credor todas as excepções
inherentes á divida, e as que pertencerem ao devedor principal, si
não lhe forem pessoaes.

Art. 1.620. Si por facto do credor não puder ter logar a suhro
gação dos seus direitos e preferencias em favor do fiador, ficará este
desobrigado, ainda que seja solidario com o devedor principal.

Art. 1.621. Si o credor acceita amigavelmente uma cousa em
pagamento da divida, o fiador fica liberado, e a sua obrigação não
renasce na eventualidade de uma eviccão ,

Art. 1.622. Fica igualmente libeiac10 o fiador si, sem seu consen
timento prévio e expresso, o credor concede ao devedor prorogação
de prazo para o pagamento da divida.

Art. '1.623. Quando o credor'demorar, sem justa causa, a exe
cução iniciada contra o devedor principal, o fiador poderá intervir
no feito para promovera sua conclusão. O mesmo direito compete
ao abonador, quando fór demorada a execução movida simultanea
mente contra o devedor e contra o fiador ou di.rectamente contra
este.
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TITULO VI

Das obrigações derivadas de u:zna declaração
unilateral da vontade

CAPITULO I

DOS TITULaS AO PORTADOR

Art. 1.624. Todo o detentor de um titulo civil ao portador, tendo
direito de dispór delle, pode reclamar do subscriptor a prestação
devida. .

Todavia, o devedor exonera-se pagando ao detentor do titulo,
ainda que não autorizado a dispór delle, . ..

Art. 1.625. A obrigação do emissor subsiste, ainda que o titulo
tenha entrado em circulação, sem a sua vontade.

Art. 1.626. O devedor não pode oppór contra o portador de boa
fé, sinão as excepções derivadas da nullidade do titulo, ou de seu
contendo, ou que pertençam immedíatamente ao devedor contra o
portador. .

Art. 1.627. O devedor não é obrigado a pagar sinão mediante a
apresentação do titulo, excepto no caso de já ter sido elle annullado.

Art. 1.628. AquelIe que fór desapossado injustamente de titulos
ao portador pode impedir que a prestação seja paga a outrem recor
rendo á intervenção do Poder Judiciario ,

Art. 1.629. O juiz considerando dignas de fé as allegações do
requerente, mandará intimar o devedor para que se abstenha de pagar
a prestação, sob pena de não ficar exonerado, e ao detentor do titulo
para que o exhiba e justifique a sua posse. Sendo desconhecido o in
justo detentor do titulo, a sua intimação far-se-ha por edital.

Art. 1.630. Sidecorridos tres annos os titulos não forem apresen
tados, o juiz poderá decretar a sua caducidade e ordenar ao devedor
que passe novos titulas em substituição aos reclamados. ..

Art. 1.631. E' nullo o titulo civil ao portador obrigando o devedor
ao pagamento de uma somma em dinheiro, que fôr emittido sem auto
rização do Poder Legislativo Federal.

Esta disposição não se applica ás obrigações emittidas pela União
ou pelos Estados.

Art. 1. 632. Sio titulo traz o nome do credor e clausula de poder
a prestação ser feita a qualquer portador, o devedor exonera-se vali
damente satisfazendo a prestação ao portador, mas pode exigir que
este justifique o seu direito.

O credor cujo nome se acha inscrípto no titulo pode reivindicai-o
de quem quer que injustamente o detenha. .

..
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CAPITULO II

DAS PROMESSAS DE RECOMPENSA

Art. 1.633. A promessa de uma recompensa, feita por meio de
annuncios publicos, a quem executar um certo trabalho ou praticar um
determinado acto, obriga o promittente.

Art. 1.634. Quem quer que execute o acto ou trabalho, de
accórdo com os annuncios, pode exigir a recompensa promettida,
ainda que não o tenha realizado em vista da offerta, salvo si o pro~

mittente houver, expressamente, exigido um acto ou trabalho adrede
realizado, após a sua solicitação e por causa della.

Art. 1.633. Antes de executado o acto ou trabalho, pode o pro
mittente revogar a sua promessa, comtanto que o faça com a mesma pu
blicidade que teve a promessa.

Si tiver marcado um prazo para a execução do acto, entende-se
que renunciou ao direito de retirar a sua offerta, dentro desse espaço
de tempo.

AIt. 1.636. Si a acção pela qual a recompensa é promettida fór
praticada por diversas pessoas, tem direito preferente aquelle que pri
meiro executar.

Si a execução tiver sido simultanea, cada uma terá direito a uma
parte igual na recompensa.

Si esta não fór divisivel, recorrer-se-ha então á sorte.
Art. 1.637. A fixação de um prazo é condição necessaria para

a validade da recompensa publicamente offerecida como premio de um
concurso.

§ 1.0 A decisão da pessoa designada como juiz nos annuncios é
obrigatoria para os interessados.

§ 2.° Na falta de pessoa designada para julgar o merito dos tra
balhos apresentados, entende-se que o promittente reservou para si
esse direito.

§ 3.° Si os trabalhos tiverem merito igual, proceder-se-ha de
accórdo com o art. 1. 636. .

Art. 1.638. A propriedade da obra feita para o concurso de que
trata o artigo antecedente só pertencerá ao promittente si na publi
cação da promessa tiver estabelecido esta clausula.

T!.TULOvrr

Das obrigações resultantes dos actos illicitos

Art. 1.639. Todo aquelle que por acção ou omissão voluntaria,
por negligencia ou por imprudencia, offende o direito de outrem, fica
obrigado a reparar odamno causado.
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•Art. 1 .640: N?caso doa;rt. 173,.si o donod~ ~ousa não fór culpado
do pengo, tem direito de ser indemnizadodo preJUlzo que tiver soffrido.

Art. 1.641. Si o perigo occorrer por culpa de um terceiro o
autor do damno ou da destruição terá acção regressiva contra eÍle
para haver o valor da indemnização que pagar ao dono da cousa. '

A mesma.acção terá logar contra aquelle em cuja defesa tiver
sido damnificada ou destruida a cousa.

Art. 1.642. A responsabilidade civil por crime ou contravencão
é independente da criminal. .

Art. 1.643. Todos os que contribuem para um acto illicito são
solidariamente responsaveis por sua reparação civil, sem que se tenha
de distinguir entre autores e cumplices.

Art. 1.644. São também responsáveis pela reparação civil:
1 .o O progenitor pelos filhos menores que estiverem sob seu

podm
2'

e nOa sua comlPanhia'l;l h h'-
• o tutor pe os pUpI osque se ac arem em sua compan la;

3. o O patrão, amo ou committente por seus empregados, serviçaes
e prepostos, no exercício do trabalho que lhes compete ou por occa
síão delle ;

4,•o Os mestres de offlcio, os professores de arte ou sciencia e os
directores de estabelecimentos de educação, pelos aprendizes, disci
pulos ou alumnos confiados á sua guarda.

Art. 1. 645. A responsabilidade de que trata o n . 3 do artigo
antecedente estende-se tambem ás pessoas juridicas que exercem
uma industria ,

. Art. 1.646. Cessa a responsabilidade das pessoas mencionadas
nos dois artigos antecedentes, provando-se que empregaram, por si
ou por seus representantes, toda a diligencia e tomaram todas as
precauções para evitar o damno.

Art. 1.647. A responsabilidade da União, dos Estados e dos
municipios, a que se refere o art. 42, n . 1, pode provir de omissão
do funccionario no cumprimento dos deveres que lhe incumbem ou
do máo uso da porção de poder publico que lhe é confiada.

Art. 1.648. Todo aquelle que responde pelo damno causado por ..
outrem pode repetir, do autor, o que houver pago por elle, salvo si
este fôr seu descendente.

Esta disposição aproveita á União, aos Estados e aos municipios,
quando repararem damnos causados por seus funccionarios.

Art. 1.649. Aquelle que detem um animal deve resarcir o damno
que elle causar, si não provar que o guardou e vigiou com o cuidado
necessario, ou que o animal foi excitado por terceiro, por animal perten
cente a outrem, por imprudencia do queixoso ou por força maior.

Art. 1.650. O dono de um edificio ou de uma construccão re
sponde pelos damnos resultantes da sua ruína, si esta resultou da falta
de reparação opportuna e cuja necessidade era manifesta. .
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Art. 1.651. Aquelle que habita uma casa ou parte della responde
pelo damno causado pelas cousas que della cahirem,ou forem lançadas
em lagares não destinados a isso. .

Art. 1.652. Ocredor que acciona o devedor antes do vencimento
da divida e fóra dos casos em que a lei o permitte, fica obrigado a
esperar mais tanto tempo quanto adiantou o pedido, a descontar os
juros correspondentes a esse tempo, ainda que estipulados, e a pagar
as custas em dobro.

Art. 1.653. Aquelle que acciona outrem por divida insubsistente
ou já paga, no todó ou em parte, sem, neste caso, resalvar expressa
mente a quantia recebida, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro
do que delle houver recebido, ou o equivalente do que delle exigir,
salvo si decahir da acção, por estar prescripto o seu titulo.

Art. 1.654. As penas comminadas nos dois artigos antecedentes
. são tambem applicaveís á Fazenda Publica, sempre que promover
.. cobrança indevida; salvo seu direito regressivo contra os seus agentes

ou representantes culpados por prevaricação, abuso de poder ou falta
de exacção no cumprimento dos respectivos deveres. .

Art. 1. 655. Cessarão,. porém, as penas dos mesmos artigos,
sempre que o autor desistir do pedido antes da contestação da lide.

Art, 1.656. Quando o autor que pedir o indevido ou mais do
devido ou antes do devido tempo, for successor do credor originario,
só será condemnado nas custas em dobro, salvo si o réo provar que
elle tinha conhecimento do prazo restante ou do pagamento já feito.

TITULO VIII

De outras causas de obrigações

. Art. 1.657. Este livro não comprehende as causas geradoras de
obrigações contempladas no direito da familia, nas prescripções refe
rentes á posse e aos direitos reaes, no direito hereditario, nem as que
procedem dos principios do direito publico.

TITULO IX

Da liquidação das obrigações

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1.658. Considera-se liquida a obrigação certa, quanto á sua
existencia, e determinada quanto ao seu objecto , Quando este não for
quantia fixada em dinheiro de contado e não puder ser entregue

•
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individualmente ao credor, deverá ser substituido pelo seu valor em
moeda corrente, no logar da execução da obrigação.

Art. 1.659. A execução judicial das obrigações de fazer ou não
fazer alguma cousa e, em geral, a indemnízação de perdas e damnos
deve ser precedida da liquidação da respectiva importancia, sempre
que esta não fôr fixada por lei ou por accórdo das partes.

Art. '1.660. As partes capazes de reger suas pessoas e bens
podem liquidar entre si as obrigações i11iquidas, ainda que resultantes
de delícto, por transacção, compromisso ou outra fórma de accôrdo ,
comtanto que as façam julgar por sentença, si já estiver pendente o
pedido da liquidação judicial .

.Art. 1.661. Para determinar-se o valor do objecto de uma pre·
stação não cumprida, quando el1e tiver cotação official na praça do
logar da execução, tomar-se-ha o preço médio havido entre a data do
vencimento e a do pagamento, ao qual se addicionarão os juros da ..
móra , . ~

Art. 1.662. Nos outros casos, far-se-ha a liquidação por meio
de arbitros, nomeados pelas partes e pelo juiz, segundo as.regras do
direito processual.

CAPITULO 11

DA LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ORIUNDAS DE ACTOS ILLICITOS

Art. 1.663. Para a determinação da satisfação do damno cau
sado por acto illicito, deve-se attender ao grão da culpa.

Art. 1.664. A indemnização no caso de homicidio consistirá:
1.0 Na satisfação das despezas feitas com a tentativa da cura do

fallecido, com o seu funeral e com o luto da familia;
2.0 Na prestação de alimentos ás pessoas, a quem o defunto os

devia.
Art. 1.665. No caso de ferimento ou outra offensa á saude, o

autor indemnizará o offendido pelas despezas do curativo e pelos lucros *'
cessantes, até o fim da convalescença, e pagar-lhe-ha uma somma
igual á multa do gráo médio da pena criminal correspondente.

§ 1.0 Esta somma será duplicada, si do ferimento resultar aleijão
ou deformidade.

§ 2.0 Si o offendido, aleijado ou deformado, fôr mulher solteira,
ou viuva que ainda poderia casar, a indemnização consistirá em um
dote proporcional ás posses do autor, ás circumstancias da oífendida
e á gravidade do defeito.

Art. 1.666. Si da offensa á saude resultar defeito que impossi
bilite o offendido de continuar no exercício da sua profissão ou offício»:
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ou diminua a effícacia do seu trabalho, a indemnização comprehen
derá, além das despezas do curativo e dos lucros cessantes, até o fim
da convalescença, uma pensão correspondente ao valor -do trabalho
impossibilitado ou reduzido.

Art. 1.667. As referidas disposições applicam-se mesmo ao caso
em que a morte ou lesão tenha resultado de algum acto considerado
crime justífícavel ; comtanto que o não tenha o autor praticado em
repulsa de aggressão da pessoa offendida,

Art. 1.668. Os duelistas consideram-se sempre provocadores e
aggressores recíprocos, e a elles nunca aproveitará a restricção final do
artigo antecedente.

Art. 1.669. Si o offendido tinha obrigação, em virtude da lei, de
prestar serviços a um terceiro, este pode igualmente reclamar repa
ração do damno que lhe causa a morte, privação da liberdade, feri
mento ou outro incommodo de saude de que tenha sido victima a
pessoa obrigada aos sobreditos serviços.

Art. 1.670.. Os médicos, cirurgões, pharmaceuticos, parteiras e
dentistas são obrigados á satisfação do damno, quando a morte ou o
ferimento, de que tratam os artigos anteriores, resultar de ímpru
dencia, negligencia ou imperícia na sua arte ou profissão.

Art. 1.671. O pharmaceutico responde solidariamente pelos erros
e enganos do seu preposto que não tiver as habilitações necessarias.
. Art. 1.672. A indemnização por injuria ou calumnia consistirá na
reparação do damno que de uma ou de outra resultar para o offendido.

Paragrapho unico. Si este não puder justificar o seu prejuízo
material, o offensor será obrigado a pagar-lhe o dobro da multa do
gráo máximo da respectiva pena criminal.

Art. 1.673. A pessoa do sexo feminino offendída em sua honra,
tem direito de exigir do seu offensor, si este não puder ou não quizer
reparar o mal pelo casamento, um dote conforme á sua condição e
estado:

1.o No caso de defloramento;
2.0 No caso de estupro, rapto ou seducção de mulher honesta.

Art. '1. 674. Nos outros casos de crimes de violencia carnal ou de
ultraje ao pudor, o juiz arbitrará a indemnízação, segundo os dictames
da equidade. .

Art. 1.675. A indemnização por offensa á liberdade pessoal de
outrem consistirá no pagamento das perdas emergentes e lucros ces
santes, que sobrevierem ao offendido por essa causa, e no de uma
somma calculada conforme a base do paragrapho uníco do art. 1.673.

Art. 1.676. Consideram-se offensivos á liberdade pessoal:

1. o O carcere privado;
:., 2. 0 A prisão por queixa ou denuncia falsa e dada de má fé;

3.o A prisão illegal.
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Art. 1.677. No caso do n. 3 do artigo antecedente só a au
toridade que houver decretado a prisão responderá pela r~spectiva in
demnízacão,

Art: 1.678. Nos casos não previstos neste capitulo applicar-se-ha
o disposto no art. 1.678.

TITULO X

Da insol,,-encia do devedor e do concurso dos
credores

CAPITULO UNICO

DA INSOLVENCIA DO DEVEDOR

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1.679. Todos os bens do devedor estãosujeitos ao pagamento
dos seus credores.

Art. 1.680. Verificada a insolvencía do devedor consideram-se
vencidos todos os credites existentes contra elle.

Os juros ainda vencidos serão reduzidos da somma declarada no
titulo que os inclue.

Art. 1.681. A insolvencia pode ser verificada a requerimento do
proprio devedor ou de qualquer de seus credores.

Art. 1.682. Qualquer dos credores pessoaes pode pedir a decla
ração da insolvencia do devedor, justificando alguns dos seguintes
factos: .

1.° Que elle está sendo accionado por dividas que absorvem a to
talidade ou a quasi totalidade dos seus bens, em prejuízo dos outros
credores.

2.° Que tem feito alienações clandestinas, ou simuladas;
3.° Que deixou clandestinamente o seu domicilio.

SECÇÃO II

DA CESSÃO DOS BENS

Art. 1.683. A cessão dos bens é favor que a lei concede ao de
vedor civil, que se torna insolvente. sem culpa sua, de abandonar todo
o seu activo aos seus credores, para que se paguem, sem ser neces
saria a declaração judicial da insolvencia.
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Art. 1.684. A cessão amigavel de bens deve ser unanimemente
acceita pelos credores. Os credores omittidos terão acção regressiva
contra os que acceitaram a cessão, pelas quotas recebidas, e contra o
cedente por todas as perdas e damnos.

Art. 1. 68B. A cessão judicial deve ser requerida pelo devedor ao
juiz do seu domicilio, conjunctamente com a citação de. todos os seus
credores.

Art. 1.686. O devedor exporá, na sua petição, os casos fortuitos
ou de força maior que determinaram a sua insolvencia.

Art. 1. 687. A petição do devedor que requerer a cessão judicial de
bens, deve ser instruida com uma lista completa de seus credores e
com um inventario de seu activo, avaliado com a possivel precisão e
fidelidade. .

Art. 1.688. Deferida a petição, os credores nomearão, em au
diencia, dois dentre elles para fazerem a discriminação dos creditos, em
reaes, privilegiados e simplesmente chirographarios.

Art. 1.689. Ojuiz nomeará um curador dos credores ausentes,
para.cooperar na classificação dos credites.

Art. '1 .690. O devedor é obrigado a assistir a esse processo de clas
sificação e a prestar todas as informações pedidas pelo juiz ou pelos
credores.

Art. 1.69'1. Compete aos credores chirographarios deliberar sobre
a cessão de bens, a qual se reputará acceita si fôr approvada por um
numero que represente, ao menos, a metade dos credores e a maioria
dos creditos da mesma classe.

Art. 1.692. A cessão de bens deve ser homologada pelo juiz.
Art. 1.693. Os credores excluídos pela commissão classificadora

dos creditos poderão aggravar da homologação da cessão.
. Art.1. 694. Não pode ser; admittido ao beneficio da cessão de bens

aquelle que já houver sido condemnado por fallencia, insolvencia, es
tellionato, roubo, furto e abuso de confiança.

Art. 1. 69B.Qualquer dos credores chirographarios pode impugnar
a cessão de bens, provando:

1.° Que o devedor já estava insolvavel quando contrahiu alguma
das suas dividas; .

2.° Que dentro dos tres mezes anteriores fez doação consideravel,
deu garantia real á divida, que não a tinha) ou pagou divida pessoal
não vencida;
. 3.° Que praticou algum outro acto fraudulento contra os cre-
dores;

4.° Que não apresentou inventario completo e exacto ;
B.o Que já gozou outra vez do mesmo beneficio;
6.° Que faltou ás audiencias ou deixou de dar as informações de

" que trata o art. 1.690.I'~ Art. 1.696. Homologada a cessão, os credores elegerão um
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administrador da massa e um thesoureiro do dinheiro existente e do
que se fôr apurando.

O thesoureiro e o administrador poderão ser escolhidos entre não
credores.

Art. 1.697. O administrador tomará conta dos bens da massa
completará. o inventario quando houver deficiencia, proporá as acçõe~
necessarias parahaver a posse dos mesmos bens, cuja venda promoverá
para o pagamento dos credores segundo a ordem das preferencias.

O curador dos credores ausentes e o dos orphãos deverão ser
ouvidos sobre a venda dos bens do devedor, sobre as acções a propór
ou a continuar, e sobre a restituição das cousas alheias que se acharem
entre as da massa. .

Art. 1.698.· O administrador e o thesoureiro são equiparados ao
depositario, sujeitos ás mesmas penas e podem ser demíttidos pelos
credores, mediante requerimento motivado de dois, pelo menos, para
nova convocação, em que se delibere sobre a conservação ou demissão
de qualquer delles, ou de ambos.

Art. 1.699. Obtida a cessão de bens, o devedor tem direito:
1.0 A' cessação dos juros, desde a data da apresentação do seu

pedido;
2.° Ao que fôr indispensavel para a cama e vestuario do mesmo

devedor e da sua familia;
3°. A's provisões de bocca encontradas em sua casa;
4.° Aos livros e instrumentos índispensaveis ao exercício da sua

arte, offício ou profissão.
Art. 1.700. A cessão de bens importa quitação do devedor.
Art. 1.701. As sobras da liquidação, depois de pagos integral

mente todos os credores, serão entregues ao devedor, com a quitação
do thesoureiro.

Art. 1.702. O devedor que obteve a cessão de bens, pode ainda
rehaver a posse dos não alienados, no estado em que estiverem, assim
como a dos seus papeis e documentos existentes na massa, pagando
em dinheiro um terço dos creditos simples, e dando fiador idoneo ao
pagamento do resto, .em prazo não excedente de um anno. Nesse terço
incluem-se-os dividendos já distribuidos e o dinheiro existente em mão
do thesoureiro.

SECÇÃO UI

DA INSOLVENGIA DEt..J:uiRADA JUDIGllL:lIENTE

Art. '1.703. Si os credores na deliberação de que trata o art. 1.696
recusarem a cessão de bens, o juiz declarará o devedor insolvente, e
convidal-os-ha a elegerem no mesmo acto o administrador e o thesou
reiro, na conformidade' da secção antecedente.

•
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Art. 1.704. Si a ínsolvencia fôr declarada na conformidade do
art. 1.696, o juiz na mesma sentença que julgar a justificação, decla
rará insolvente o devedor e ordenará a convocação dos credores e a
dos curadores, que deverem intervir nas referidas eleições, por edital
publicado na forma e nos logares do costume.

Art. 1.705. O administrador eleito neste caso .procederá, na con
formidades da secção anterior, ~ venda dos bens e ao pagamento dos
credores, na mesma ordem, com os mesmos poderes, e sob as mesmas
formalidades e responsabilidade. '

Art. 1.706. Ao devedor fica salva qualquer acção civil ou criminal
que lhe possa competir, contra aquelles que dolosa e falsamente justi

. ficarem a sua insolvencia, sobre a qual deverá ser ouvido, si não
estiver foragido, ou em logar incerto. Fica-lhe tambem salvo o recurso
de aggravo contra a sentença declaratoria.

Art. 1.707. Declarada a insolvencia do devedor, ou acceitá a
cessão de bens, ficarão suspensas todas as execuções movidas contra
elle por divida pessoal.

Art. '1.70S. Ao devedor judicialmente declarado insolvavel serão
sequestrados todos os bens, excepto os indicados no art. 1.699,
ns. 2 a 4.

Além disso, elle ficará, pela sentença que o declarar insolvente,
privado da administração dos bens do casal, durante a liquidação da
massa.

Art. 1.709. Essa privação continuará durante o tempo do cumpri
mento da pena criminal a que fôr condemnado o insolvente.

Art. 1.710. Liquidados e apurados os bens sujeitos a credito real
ou privilegio especial e applicados ao pagamento dos respecti vos cre
dores, o administrador procederá ao pagamento dos preferentes por
privilegio geral.

Art. '1.711. Satisfeitos os ultimos credores de que trata o artigo
antecedente, o administrador convocará os simplesmente chirogra
pharios para dar-lhes conta dos pagamentos feitos e do estado da massa
restante, si houver, e propór-lhes o que mais convier para terminar do
melhor modo e o mais breve possivel a liquidação e partilha finam.

Art. 1 -.7'l2. A esta deliberação serão chamados conjunctamente
.os credores reaes e os especialmente privilegiados, pelo remanescente
dos seus creditos não cobertos pelo preço dos bens obrigados ao respe
ctivo pagamento.

SECÇÃO IV

DAS PREFEREi'iCIAS E DOS PRIYILEGIOS

Art. '1.713~ O credito real prefere ao pessoal de qualquer especíe ;
pessoal privilegiado ao simples; e o privilegio especial ao geral.

Art. 1.714. A preferencia entre a hypotheca, o penhor e os
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demais direitos reaes sobre cousa alheia será regulada na conformidade
do livro anterior. :

Art. 1.715. Quando concorrem aos mesmos bens e por titulo igual
diversos credores especialmente privilegiados, haverá entre elles rateio
proporcional ao valor dos respectivos creditos, si o producto não bastar
para o pagamento de todos.

Art. 1. 716. ~<\. disposição do artigo antecedente applica-se tambem
entre credores equiparados por um privilegio geral sobre bens ínsuf;
ficientes.

Art. 1. 717. Os privilegios só se referem:
1.0 Aos bens moveis do devedor, não sujeitos adireito real de

outrem ;.
2.° Aos immoveis não hypothecados;
3.° Ao saldo do preço dos bens sujeitos a penhor ou hypotheca

depois de pagos os respectivos credores.
Art. 1. 718. São, todavia, deduzidas do preço do immovel hypo

thecado as custas judiciarias feitas na execução do mesmo immovel,
e as despezas necessarias á sua conservação, feitas nelle por um
terceiro, depois de constituida a hypotheca, com o consentimento do
devedor e do credor.

Art. 1.7'19. Oprivilegio especial só comprehende os bens que por
expressa disposição da lei são sujeitos ao pagamento do respectivo
credito; o geral comprehende todos os bens não sujeitos a credito real
nem a privilegio especial.

Art. 1.720. Gozam de privilegio especial:
1.° O credor de custas e despesas judiciarias feitas com a arreca

dação e liquidação da cousa, sobre a mesma cousa ;
2.° Ocredor de despezas de salvamento sobre a cousa salvada;
3.° O credor por bemfeitorias necessarias ou uteis sobre a cousa

beneficiada;
'4.° O credor de materiaes, dinheiro ou serviços para a construcção

ou reconstrucção ou melhoramentos de predios rusticos ou urbanos,
fabricas, officinas ou quaesquer outros edificios ou construcções, sobre
uns ou outros;

5.° Oscredores de sementes ou meios de cultura ou colheita, sobre
os respectivos fructos;

6.° Os credores de alugueis sobre os moveis, alfaias e utensilios
do uso domestico;

. 7.° O autor ou seus legitimos representantes sobre os exem
plares da obra existente na massa do editor, que lhe dever em virtude
do contracto da edição da mesma obra.

Art. 1.721. Opri vilegio mencionado no n. 5 do artigo antecedente
cessa desde que os fructos são reduzidos a outra especie ou vendidos
C:epois de recolhidos. '

•
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Art. 1.722. Si houver diversos credores com direito ao privilegio
do n. 3 ou do n. 4s appllcar-se-ha a disposição do art. 1.717.

Art. 1.723. Gozam de privilegio geral sobre os bens do devedor
os seguintes credites:

1.o Por despezas funerarias feitas sem pompa em relação á pessoa
do devedor e ao costume do logar; .

2. 0 Por custas judiciaes e por despezas feitas para arrecadação e
liquidação da massa;

3.o Por despezas feitas com o luto do conjuge sobrevivo e dos
filhos do devedor fallecido, si não excederem do indispensável ;
. 4.0 Pelas despezas feitas com a doença de que falleceu o devedor,

durante os seis mezes que precederam sua morte;
5.o Pelas despezas feitas com o sustento restrictamente necessário

ao devedor fallecido e á sua familia durante os ultimos tres mezes da
I sua vida;

6.0 Por impostos devidos á Fazenda Publica no anno corrente e
no anterior;

7.o Por salarios ou ordenado dos criados ou empregados domes
ticos do insolvente nos ultimos seis mezes.

Art. 1.724. Nesses ordenados comprehendem-se tambem os dos
mestres que ensinaram, durante o mesmo periodo, os descendentes
menores do devedor.

Art. 1.725. A Fazenda Publica prefere aos outros credores men
cionados no art. 1.723.

A Fazenda Federal prefere á estadoal e esta á municipal.
Os outros' credores do mesmo artigo entram em rateio.

LIVRO QUARTO

Direito das J;luccessões

TITULO I

Da successão e da herança eDJ. geral.

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES PRELLlIIINARES

Art. 1.726. Considera-se herança todo o activo e passivo de uma
pessoa fallecida, e herdeiro aquelle a quem se transfere a totalidade do
acervo hereditario ou uma quota parte delle.

c. c. -VoI. I i?
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Art. 1.727. O legatário é successor a titulo particular.
Art. 1.728. Não se transmittem por successao os direitos e as

obrigações personalíssimas. Transmittem-se, entretanto, as obrigacões
oriundas de factos illicitos. .

Art. 1.729. A vocação hereditaria resulta da disposicão da lei on
da vontade manifestada em testamento valido. .

Art. '1.730. Si o individuo morre sem deixar testamento valido a
totalidade de seus direitos e obrigações transmissiveis passa aos s~us
herdeiros legitimos.

Art. '1.731. Aos herdeiros nomeados no testamento transmitte-se
o patrimonio do fallecido, na sua totalidade, si elle não tiver deixado
herdeiros necessarios.

Art. 1.732. Concorrendo herdeiros inscriptos ou legatarios e her
deiros necessarios, não poderá caber aos primeiros mais de um terço
dos bens hereditarios..

Art. 1.733. Tambem subsiste a successão legitima, si o testamento
se rompe ou caduca.

CAPITULO II

'DA TR.A.l."iSMISSío DA HERANÇA

Art. 1.734. A successão abre-se no momento da morte do autor
da herança e no Iogar do seu ultimo domicilio.

Art. 1.730. A propriedade dos bens hereditarios transmitte-se aos
herdeiros e aos legatarios de cousas infungiveis, desde o momento em
que a successão se abre.

Art. 1.736. Desde esse momento os herdeiros legitimos e testa
mentarios consideram-se investidos na posse dos bens da herança.

Os legatarios sómente depois da partilha entram na posse dos bens
que lhes são deixados.

Art. 1.737. Todavia, si o fallecido deixar conjuge com quem ..
vivesse sob o regimen da communhão universal ou limitada de bens, ,
será este mantido na posse dos bens communs até tres mezes depois
da abertura da successão, si antes não tiver dado partilha aos her
deiros.

Art. 1.738. Ao conjuge superstite competirá tambem a posse e a
admnistração dos bens deixados pelo falIecido, quando fôr seu herdeiro
e não tiver sido nomeado outro inventariante em testamento.

Art. 1.739. Na falta de inventariante legitimo ou nomeado pelo
testador," o juiz, a requerimento de qualquer dos herdeiros, nomeará
um delles inventariante, ouvindo os outros, sempre que fôr possivel.
Ao nomeado competirá, até a partilha, a posse e a administração do
espolio, em ,nome de todos.
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CAPITULO III

DA ACCEITAÇÃO· DA HERANÇA

Art. '1.740. A acceitação da herança pode ser expressa ou tácita.
E' expressa quando resulta de algum escripto publico ou privado.
E' tacita, quando o herdeiro pratica algum acto que não poderia pra-
ticar sinão na qualidade de herdeiro. .
. Art. 1.741. Não importam acceitação da herança os actos offi-

ciosos referentes aos funeraes do finado, os meramente conservatorios
e os de administração provisoria, quando quem os pratica não o faz
assumindo o titulo ou a qualidade de herdeiro.

Art. 1.742. 'I'amhem não importa acceítação a renuncia gratuita
em favor de todos os herdeiros.
- Art. '1.743. A acceitação não pode ser feita por parte, sob con
dição, nem a termo. Mas o herdeiro, em favor de quem existirem le
gados, pode repudial-os, embora acceitando a herança.

Art. 1.744. O herdeiro, notificado da abertura da successão, tem
o prazo de trinta dias para declarar si a acceita.
. Esgotado o prazo sem que o herdeiro se tenha manifestado,
entender-se-há que repudiou a herança.

Art. 1.7MS. No caso de ignorar o herdeiro que a successão está
deferida, e no de estar elle ausente, seu direito só prescreve vinte
annos depois do fallecimento do hereditando.

Art. 1.746. Si o herdeiro fallecerantes de se haver pronunciado
a respeito da herança, a successão se transmitte a seus herdeiros,
salvo tratando-se de uma instituição sobcondição suspensiva, que ainda
não se tenha realizado.

Art. 1.747. A acceitação pode ser retractada) quando viciada por
erro) violencia ou dólo,

Art. 1.748. Pode também ser retractada a acceitação, quando a
herança se acha diminuida em mais da metade pela descoberta de um
testamento ignorado no momento da adição.

CA.PITULO IV

DA RENUNCIA DA HERANÇA

Art. 1.749. A não ser no caso do art. 1.745, a renuncia da he
rança deve ser expressamente declarada por termo, nos autos, antes
<la partilha. .

Art. 1.750. A renuncia não pode ser feita por partes, sob condição
ou a termo.
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Art. 1.751. O renunciante é considerado como se nunca tivesse
sido herdeiro. Mas o facto 'de renunciar a herança não o inhibe de
pedir os legados instituidos em seu favor.

Art. 1.752. Osdecendentes do renunciante não podem repre
sental-o na herança repudiada, mas podem adil-a por direito próprio
si elIe fór o unico herdeiro de sua classe ou si todos os de sua class~
tiverem renunciado.

Art. 1.753. Na successão legitima, a parte do renunciante ac
cresce ás dos outros da mesma classe, e, si elIe é unico em sua classe,
devolve-se á subsequente.

Art. 1.754. As pessoas chamadas á successão não poderão mais
renuncial-a, depois de terem praticado actos que importem acceitação,
salvo o disposto nos arts. 1.747 e 1.748.

Art. 1.753. Pode a renuncia ser retractada, quando viciada por
erro, violencia ou dolo.

CAPITULO V

CONSEQUENCIAS DA ACCEITAÇÃO DA HERANÇA

Art. 1.756. Oherdeiro não responde por encargos da herança ex
cedentes ás forcas da mesma.

Art. 1.757. Por meio do inventario judicial} effectuar-se-ha a
separação dos dois patrimonios, o do herdeiro e o do autor da he
rança.

Art. 1.758. Não se tendo procedido a inventario, incumbe ao
herdeiro provar que os bens da herança eram insufficientes para O>

pagamento de suas obrigações,

CAPITULO VI

DA HERAN~~ JACENTE

Art. 1.759. Sempre que os herdeiros legitimos ou instituidos não>
forem conhecidos ou se acharem ausentes, o juiz competente procederá
á arrecadação e inventario dos bens da herança, e não havendo func
cionarios a que isso incumba, nomeará quem os administre, até que
sejam entregues aos seus donos ou que sejam declarados vacantes.

Art. 1.760. Declarar-se-hão vacantes os bens da herança jacente,
si, praticadas todas as diligencias afim de se descobrirem os herdeiros,
estes não apparecerem, s,

Esta declaração não poderá ter logar antes de' um anno, a C9n
tar-se da conclusão do inventario.

..
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Art. 1..761.. A declaraçãode vacancía não prejudica o direito dos
herdeiros que se apresentarem convenientemente habilitados; mas
decorridos vinte annos após a abertura da succcssão, o Estado onde
ella se tiver dado adquire a propriedade dos bens recolhidos aos
seus cofres.

CAPITULO VIl

DOS INDIGNOS DE SUCCEDER

Art. 1..762. São excluidos da successão, como indignos:

L° Aquelle que voluntariamente houver morto ou tentado matar
o autor da herança;

2.° AqueIle que o tiver calumniosamente accusado de crime in
afiançaveI ;

3.° O pae ou mãe que tiver exposto o autor da herança, que
lhe houver negado alimentos, ou contestado a sua filiação;

4.° O pae ou mãe que tiver .sido privado do patrio poder que
exercia sobre o autor da herança, por ter incorrido em crime contra a
honra do mesmo; .

5.° Aquelle que, por violencia ou fraude, tiver impedidoo finado
de fazer o testamento ou revogal-o. .

Art. 1.763. A indignidade deve ser pronunciada judicialmente,
mediante provocação.dos interessados e audiencia do indigno.

Art. 1.764. Não pode ser declarado indigno aquelle que obteve
perdão do autor da herança, provado por testamento ou por outro
documento authentico.

Paragrapho unico. Não tem lagar o perdão no caso do n. 4 do
art. 1.762.

Art. 1.765. A pessoa excluida da successãocomo indigna deve
restituir todos os fructos e rendimentos que houver colhido dos bens
da herança desde o momento que esta foi aberta.

Art. i. 766. A indignidade não prejudica o direito hereditário
dos descendentes do indigno; mas estes não poderão vir á successão
emquanto o indigno viver.

Art. 1.767. As alienacões de bens hereditarios e os actos de ad
ministração legalmente realizados pelo indigno, antes da declaração
da indiginidade, são validos, mas fica salvo aos herdeiros o direito de
demandar o indigno por perdas e damnos, si tiverem sido prejudi
cados.

Art. 1.768. O indigno terá direito de reclamar .indemnização por
quaesquer despezas feitas com a conservação dos bens hereditarios e
de cobrar as divi.das que tenha contra a herança.
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TITULOII

Da successão legi"thna

CAPITULO I

DOS QUE NÃO PODEM SER HERDEIROS LEGITIMaS

Art. 1.769. Não póde ser herdeiro legitimo aquelle que ainda não
estava concebido ao tempo da abertura da successão.

Art. 1.770. Aquelle que, depois do fallecimento de seu conjuge
deixar de fazer inventario dos bens do casal, havendo filhos menore~
communs, fica inhabilitado para succeder a esses filhos.

CAPITULO 'n

DA ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITARIA

Art. 1.771. A'quelle que morre sem deixar testamento succedem
os seus descendentes.

Art. 1.772. Na linha descendente, os filhos succedem por cabeça
e os descendentes mais afastados por estirpe, quer se achem todos no
mesmo gráo, quer em gráos differentes, .'

Art. 1.773. Para os effeitos da successão, aos filhos legitimes são
equiparados os legitimados, os naturaes reconhecidos e os adoptivos,

Art. 1.774. Si o fallecido deixar conjuge, do qual não se ache
divorciado, terá este direito a uma porção de bens igual á de um
filho, sempre que o regimen matrimonial não lhe der direito á mea
ção de todos os bens ou somente dos adquiridos.

Art. 1.775. Não havendo herdeiros da classe dos descendentes, são
chamados á successão os ascendentes e o conjuge superstite não divor- ..
ciado, quando o regimen matrimonial não lhe der direito á meação de '
todos os bens ou sómente dos adquiridos.

Art. 1.776. A porção do conjuge superstite, na hypothese do ar
tigo anterior, será igual á de cada um dos ascendentes com quem
correr. ,~. I

Havendo desigualdade nas quotas dos ascendentes, tomará o con
[uge o lagar de um delles na linha onde fór menor o seu numero.

Art. 1.777. Na classe dos ascendentes, o grão mais proximo exclue
o mais remoto, sem distincção de linhas.

Art. 1.778. Havendo igualdade de gráo e diversidade de linha,
a herança partir-se-ha por metade, entre ambas as linhas.
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Art. 1..779. Fallecendo o filho adoptivo sem posteridade, e coexis
tindo os seus progenitores e o adoptante, aos primeiros exclusivamente
cabe a herança.

Na falta, porém, dos progenitores, devolve-se a herança ao ado
ptante, que prefere aos outros ascendentes naturaes do fallecido.

Art. 1..780. Os ascendentes illegitimos succedem aos seus deseen-
dentes, nos mesmos casos em que estes lhes succedem. .

Art. 1..781. Tendo o pae, ou a mã~, passado a segundas nupcias,
terá sómente o usufructo dos bens deixados pelos filhos do primeiro
matrímonio, si esses filhos tiverem irmãos bilateraes ou sobrinhos,
filhos de irmãos bilateraes.

Art. 1.782. Na falta de descendentes e de ascendentes, a herança
será devolvida, por inteiro, ao conjuge superstite não divorciado.

Art. 1.783. Si o autor da herança não tiver deixado conjuge,
serão chamados á successão os seus colIateraes até o sexto gráo.

Art. 1.784. Na classe dos collateraes, os mais próximos excluem
os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos
de irmãos.

Art. 1.785. Si concorrerem á successão irmãos unilateraes e ger
manos, cada um daquelles terá direito á metade do quinhão attribuido
a cada um destes.

Art. 1.786. O mesmo principio do artigo antecedente applicar
se-lia, quando concorrem á successão os filhos do irmão unilateral com
os seus tios ou primos.
. Art. 1..787. Não ha direito successorio entre o adoptado e os pa

rentes do adoptante.
Art. 1.788. Não sobrevivendo conjuge nem parente algum sue

cessivel ao finado, ou tendo elles repudiado a herança, esta se devolve
ao fisco do Estado Federado onde era domiciliado aquelle de cuja sue
cessão se trata.

A herança será recolhida pelo fisco municipal, si o autor della
era domiciliado no Districto Federal.

CAPITULO m
DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO

Art. 1..789. Pelo beneficio da representação, os descendentes de
uma pessoa fallecida são chamados a substituil-a na qualidade de her
deiros, considerando-se do mesmo gráo que a representada, e exer
cendo, em sua plenitude, o direito hereditario que a esta competia.

Art. 1..790. Este beneficio é concedido; "-'
1.° Aos descendentes, de qualquer grão que sejam, porém, or

denadamente, segundo a marcha regular dos gráos;
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2.0 Aos sobrinhos, filhos de irmãos.
Art. 1.791. Os indignos e os desherdados, depois de fallecidos

podem ser representados, mas não aquelle que renunciou á heranea~
Art. 1.792. Aquelle que renunciou á herança de uma pessoa po

derá represental-a na suecessão de outra.
Art. 1.793. A partilha da herança entre herdeiros representantes

se faz por estirpes, quer sejam elles do mesmo gráo, quer de grãos
differentes.

Art. 1.794. Os representantes devem collacionar as doações
feitas ao representado pelo autor da herança.

TITULO ][II

Da successão -tes-talUentaria

CAPITULO I

no TESTAMENTO EM GERAL

Art. 1.795. O testamento é acto solemne e revogavel.
Art. 1.796. O testador pode dispôr de todo o seu patrimonio ou de

parte delle. Pode tambem fazer outras declarações de ultima vontade.
Art. 1.797. E' nullo o testamento conjunctivo, seja simultaneo,

reciproco ou correspectivo.

CAPITULO II

DA CAPACIDADE TESTAMENTARIA ACTIVA

Ar.t. 1.798. São incapazes de testar:

1.o Os menores de quatorze annos ;
2.o Os alienados, excepto nos lucidos intervallos, e os surdos

mudos nas condições do art. 40
, n. 4.

3.o Aquelles que não teem o espirito são no momento de testar;
4.o A mulher viuva ou separada do marido, que tiver incorrido

na comminação do art. 265.
Art. 1.799. O filho-família maior de 14 an~os poderá testar sobre

os bens que tiver adquirido no serviço militar ou no exercício de
algum emprego publico, profissão artistica, literaria ou scientifica.

Art. 1.800. A incapacidade superveniente não invalida o testa
mento efficaz anterior; nem tão pouco a capacidade superveniente
torna efficaz o testamento feito durante a incapacidade.

..
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CAPITULO III

DAS FÓRMAS ORDINARIAS DO TESTAMENTO

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1..S01. Este codigo reconhece como testamentos ordinarios:

L o O publico, escripto por tabellião;
2. o O cerrado ou mystico;
3. 0 O holographo ou particular.

,.. Art. 1..S02. Não ha outros testamentos especíaes, além dos men-
cionados no capitulo V deste titulo.

e

SECÇÃO II

DO TESTAMENTO PUBLICO

Art. 1. S03. São requisitos essenciaes desta. fôrma do testamento:

1.o Que seja escripto por tabellião, em seu livro de notas, sob
dictado do testador e na presença de cinco testemunhas idoneas ; ,

2. o Que as testemunhas se achem presentes em todos os.momentos
do acto; .

3.o Que depois de escripto o testamento, seja lido pelo tahellião,
na presença do testador e das testemunhas;

4. o Que se faça menção, na escriptura, da formalidade constante
do numero anterior;

5.o Que, logo após a leitura, seja o acto assignado pelo testador,
pelas testemunhas e pelo tabellião.

Art. 1. S04. Si o testador não sabe ou não pode assígnar, assi
gnará por elle uma das testemunhas instrumentarias, declarando por
que assim o faz.

Art. 1.805. As enunciações do testador, nesta fôrma de testamento,
devem ser feitas em portuguez.

Art. 1.806. Todo aquelle que puder fazer as suas declarações de
viva voz e verificar pela leitura que ellas foram fielmente trasladadas,
está habilitado a testar publicamente. .

Art. 1.807. O testador deve, durante a facção do testamento, ser
visto pelo tabellião e pelas testemunhas.
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SECÇÃO IH

DO TESTAHENTO CERRADO

Art. 1. SOS. São requisitos essenciaes do testamento cerrado:
1. o Que a carta testamentária faça com o se? instrumento de ap

provação um todo, de modo que não possa ser tirado o conteudo sem
que se rompa o involucro ;

2. 0 Que o proprio testador entregue o seu testamento fechado e
se11ado ao tabellião, na presença de cinco testemunhas ou que o faça
fechar e se11ar pelo mesmo tabellíão, á vista das testemunhas, decla
rando em voz intelligivel ou de modo inequivoco, que naquelle papel
se contem o seu testamento;

3.0 Que sohre o dorso do papel ou do invólucro do testamento es-
creva o tabellião o instrumento de approvação, do qual deve constar: ..

a) A entrega do testamento e o pedido de approvação ;
b) O numero dos sellos e a fórma dos sinetes; ~

c) A presença das testemunhas nomeadas, desde o principio da so
lemnidade até o fim do auto;

d) A menção de ter sido o instrumento de approvação lido pe-
rante o testador e as testemunhas pelo tahellião; .

e) A menção da assignatura do testador, das testemunhas e do
tabellião.

4.o Que o acto da approvação seja effectivamente assignado pelo
testador, pelas testemunhas e pelo tabellião.

Art. 1.809. Si o disponente não puder escrever, assignarã por elle
uma das testemunhas instrumentarias, declarando por que assim o faz.

Art. 1.810. Asdisposiçõestestamentarias podem ser escríptas, em
lingua vernacula ou exótica, pelo próprio testador ou por outrem a
seu rogo. A assignatura deve ser do punho do testador ou de quem es
creveu o testamento.

Art. L8H. O mudo ou surdo-mudo, que souber ler e escrever,
pode fazer testamento cerrado, comtanto que ao apresental-o ao tabel-
Iião, perante as cinco testemunhas, escreva no dorso do papel ou do ..
invólucro que aquelle é o seu testamento, para o qual vem pedir a
approvação do offícíal publico.

SECÇÃO IV

DO TESTAn~~TO HOLOGRAPHO

Art. 1.812. O testamento holographo deve ser todo escrípto, da
tado e assignado pelo testador, em um só contexto, sem intervallo em
branco, entre-linhas ou rasuras ou com resalva das que tiver. Esta re-
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salva deve ser feita pelo proprio disponente antes de datar e assignar
o instrumento.

Art. 1.813. O testador fará a leitura de seu testamento perante
cinco testemunhas idoneas, antes de assignal-o.

Em acto continuo subscrevel-o-ha e o mesmo farão as teste
munbas, cada uma de per si.

Art. 1.814. Depois da morte do testador será o testamento
publicado em juizo, sendo ouvidas as testemunhas e os interessados.

Art. 1. 81n. Si as testemunhas forem accordes sobre a factura do
testamento e si reconhecerem as suas proprias assignaturas assim como
a do disponente, o juiz confirmará o testamento.

Art. 1.816. Faltando até duas das testemunhas por morte, ou
ausencia em logar não sabido, o testamento poderá receber a confir
mação judioiaria, si as tres restantes forem accordes segundo o
preceituado no artigo antecedente.

Art. 1.817. O testamento holographo pode ser escripto em lingua
estrangeira, comtanto que sej1 bem conhecida das testemunhas.

SECÇÃO V

DAS TESTElIIUNlIAS TESTAJlIENTARIAS

Art. 1.818. Não podem ser testemunhas do testamento ordinario:
1.o O herdeiro instituído e o legatario ;
2.o Os ascendentes, descendentes, irmão ou conjuge do herdeiro

ou do legatario;'
3.0 O escrevente ou empregado do tabellião que o escrever ou

approvar.

CAPITULO V

DOS e o n rcI L L o S

Art. 1.819. Por um simples acto particular, escripto, datado e
assignado por pessoa capaz de testar, poderá elIa deixar determinações
especiaes sobre seu enterro ou sobre pequenas esmolas a certas e
determinadas pessoas, ou aos pobres de certo logar, indeterminada
mente, assim como fazer legados de roupas, alfaias, moveis ou joias
não muito valiosas de seu uso particular.

§ 1.0 Esses actos, salvo direito de terceiro, valerão como codi-
eillos, quer o autor deixe testamento, quer não. .

§ 2.0 Do mesmo modo tambem se poderão nomear ou substituir
os testamenteiros.
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. § 3.° Os actos 'desta espécie podem ser revogados por outros
iguaes, ou por qualquer especre de testamento posterior, que não lhes
faça referencia confirmando, ou modificando.

Art. 1. 820. Si o codicillo estiver fechado, deverá ser aberto do
mesmo modo que os testamentos. .

Art. 1.821. A alteração ou suppressão de um codicillo, contra a
vontade do seu dono, importa para quem a fizer a indignidade pre
vista no n. 5 do art. 1.762.

CAPITULO V

DOS TESTAMENTOS ESPEC1ãES

SECÇAQ I

DO TESTAMENTO FEITO EM TEMPO DE PESTE

Art. 1.822. Nos logares assolados pela peste ou por outra mo
lestia contagiosa, achando-se interceptadas as communicações, o
testamento poderá ser recebido perante qualquer autoridade judi
cíaria ou sanitaria do logar, na presença de tres testemunhas.

Esse testamento seráassignado pelo testador, pela autoridade
que o receber e pelas testemunhas.

Si o testador não puder escrever, assignará por elle uma das
testemunhas, declarando por que o faz.

Art. 1.823..O testamento de que trata o artigo antecente deixará
de ser valido seis mezesdepoisde restabelecidas as communicações no
logar onde elle foi feito ou seis mezes depois de se ter o testador
transferido para lagar onde as communicações se não achem inter
ceptadas.

SECÇÃO II

DO TESTAMENTO MARITIMO

Art. f. 824. Nos testamentos feitos durante as viagens maritimas
as enunciações do testador poderão ser escriptas por um official de
bordo, na presença do commandante, do immediato e de duas teste
munhas. Depois de lidas as disposições perante as sobreditas pessoas,
será o auto datado pela pessoa que o tiver escripto e assignado por
ella, pelo disponente e pelas outras pessoas cuja presença é exigida
por este artigo.
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Paragrapho unico. Si o commandante ou immediato quizer fazer
testamento, seu lagar será occupado por quem o dever substituir
a bordo. .

Art. 1.825. Os testamentos, de que trata o artigo antecedente,
deverão ser feitos em duplicata, para ficar o segundo exemplar em
poder do testador e, si este não puder assígnal-o, deverá assignar por
el\e e a seu rogo mais uma testemunha, que declare a razão por que o faz.

Art. 1.826. O primeiro dos testamentos referidos será conservado
com os papeis mais importantes de bordo e mencionado no respectivo
Diario,

Art. 1.827. Si o navio fôr para porto estrangeiro, onde baja
agente diplomatico ou consular do Brasil, o commandante, ou quem
suas vezes fizer, deverá entregar-lhe o exemplar do testamento con
servado com os papeis de bordo e uma cópia da menção delle feita no
respectivo Diario, mediante recibo.

Art. 1.828. Na volta do navio a porto do Brasil, o commandante
entregará o recibo do testamento passado pelo agente brasileiro no
estrangeiro, e a outra cópia da menção do mesmo feita no Diario de
bordo á autoridade marítima do lagar, mediante recibo, que deverá
constar do mesmo Diario á margem da referida menção.

Art. 1.829. Si o primeiro porto em que tocar o navio for nacional,
o commandante entregará o testamento á autoridade marítima de que
trata o art. 1.828.

Art. 1.830. O agente ou a autoridade, que receber o testamento
feito a bordo, deve remettel-o de officio, o primeiro ao Ministro do
Exterior e o segundo ao da Marinha, cada um dos quaes deverá remet
tel-o ao do Interior, para fazel-o depositar em mão de um tabellião do
domicilio do testador ou, si não constar onde seja, no primeiro tabel
Iionato da Capital Federal. ..,

Art. 1. 831. O testamento maritimo só terá effeito si o testador
morrer durante a viagem ou dentro dos tres mezes seguintes ao seu '
desembarque em terra onde poderia fazer outro em fôrma ordinaria.

SECÇÃO III

DO TESTAMENTO MILITAR

Art. 1..832. O testamento dos militares e das pessoas empregadas
no serviço do .exercito pode ser authenticado por um major ou por
outro official superior, ou por um auditor de guerra perante duas
testemunhas ou tres, si o testador não puder assignar e pedir a outrem
que assigne por elle.

,. § 1.o Si o testador pertencer a corpo ou secção de corpo destacado,
o testamento poderá ser authenticado pelo respectivo commandante,
ainda que official inferior.



- 302-

§ 2.° ,Si o tesu:dor estiver em t:atamen.to de hospital, seu testa
mento sera authentícado pelo respectivo ofíicial de saude perante duas
ou .tres testemunhas, conforme a distincção feita no principio deste
artigo.

§ 3.° Si o testador fór official mais graduado, seu testamento será
authenticado, conforme as disposições precedentes, por aquelle que o
substituir.

Art. 1.833. Os testamentos de que trata o artigo antecedente serão
remettidos com a possivel brevidade ao quartel-general e por este ao
Ministerio da Guerra, que, por seu turno, os remetterá ao do Interior
ao qual incumbe dar-lhes destino conforme o art. 1.830. '

Art. 1. 834. Só podem testar na conformidade do art. 1.832 as
pessoas que se acham em expedição militar, por causa de guerra no
exterior ou no interior do Brasil, ou em quartel ou guarnição fóra
do paiz, ou prisioneiros em poder dos inimigos, ou sitiados por elles
ou em outros logares cujas communicações estejam interrompidas.

Art. i .835. O testamento feito na conformidade do mesmo artigo
fica nulIo tres mezes depois da volta do testador ao logar onde possa
testar em fôrma ordinaria.

CAPITULO VI

DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTARIAS EM GERAL

•

Art. 1.836. Para interpretação das disposições testamentarias
attende-se á vontade expressa ou presumida do testador.

Art. 1.837. E' nulla a disposição feita sob a condição de ser o
testador aquinhoado com alguma deixa no testamento daquelle a quem
institue herdeiro ou legatario.

Art. 1.838. Não é licito deixar ao livre arbitrio de terceiro a de
signação do herdeiro ou legatario, mas é valida a disposição em favor
de pessoa a ser escolhida dentre as determinadas pelo testador. Tam- .-
bem é valida a commissão confiada a terceiro para distribuir uma
quantidade de cousas ou de dinheiro, por uma classe de pessoas
designada no testamento.

Art. i .839. E' nulIa a disposição que deixa ao arbítrio doherdeiro
ou de terceiro a determinação do valor do legado, salvo si este fór
deixado em remuneração de serviços prestados ao testador por occa
sião de sua derradeira molestia.

Art. 1.840, São nullas do mesmo modo as disposições em favor
da alma do próprio testador ou da de outrem, qualquer que seja a
forma sob a qual se manifeste essa intenção.
• t Art. 1.841. A disposição em favor dos pobres em geral, ou dos
estabelecimentos de caridade particular, ou de assistencia publica,
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entendem-se a favor dos pobres do lagar do domicilio do testador, ao
tempo em que morreu, ou dos estabelecimentos ahi existentes. Si
existirem simultaneamente estabelecimentos publicas e particulares,
estes preferirão áquelles; si no município não houver nenhum e o valor
da disposição não puder ser applicado á fundação de um novo, re
verterá em favor do estabelecimento de caridade particular ou de
assistencia publica mais próximo, preferindo, em igualdade de distancia,
aquelle a este.

Art. 1.842. O erro na designação da pessoa do herdeiro, do lega
tario ou da causa legada só annulla a respectiva disposição quando,
pelo contexto do testamento ou por outros documentos ou factos ine
quivocos, não se possa verificar a identidade da mesma pessoa ou
causa.

Art. 1.843. A disposição para a creaçãode umafundação é valida.
Art. 1.844. Si muitos herdeiros são nomeados sem determinação

da parte que a cada um cabe, entende-se que a herança deve ser
partilhada igualmente entre todos.

Art. 1.845. Si o testador nomear certos herdeiros individual
mente e outros collectivamente, a herança dividir-se-ha em tantas.
partes quantas forem as pessoas individualmente consideradas e os
grupos conjunctamente designados.

Art. 1.846. Sendo determinadas as partes de cada herdeiro, mas
não exhaurindo ellas a herança, devolver-se-ha o remanescente aos
herdeiros legitimas, segundo a ordem da successão hereditaria.

Si não existirem herdeiros legitimas a porção residuaria deverá
ser attribuida aos successores inscriptos, que preferirão somente ao
fisco.

Art. 1. 847. Si forem determinadas as partes de uns e não a de
outros, assignar-se-ha, com igualdade a estes ultimas, o que restar,
depois de deduzidas as porções hereditárias dos primeiros.

Art. 1.848. Quandoo testador dispõe que um determinado objecto
da herança não pertencerá ao herdeiro instituido, pertencerá elle aos
herdeiros legitimas. .

CAPITULO VII

DOS LEGADOS

Art. i. 849. E' valido o legado de uma causa pertencente ao her
deiro ou legatarlo encarregado de entregal-a.

Art. 1.850. Si a cousa somente em parte pertence ao testador,
ao herdeiro ou ao legatario, sómente vale o legado em relação a esta
parte.

Art. 1.851. Vale tambem o legado de uma causa: movel apenas
designada por sua especie, ainda que ao tempo do testamento e ao da
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morte do testador não se ache, entre os seus bens, nenhuma da·mesma
éspecie. .

Art. 1.852. Si, porém, o testador dispõe, comosi fosse sua . de
uma causa particularizada ou comprehendida em certo genero ar:. es
pecie, somente vale o legado, si ella se achar no seu patrimonio ao
tempo de sua morte. Si a cousaexistir no patrimonio do testador, mas
em quantidade inferior á do legado, este valerá somente em relação á
quantidade existente.

Art. 1.853 O legado de uma cousa ou quantidade, que deve ser
tirada de um logar determinado, só tem effeito si elIa fôr achada no
referido logar e, achando-se em quantidade inferior, sómente a re
speito desta valerá o legado.

Art. 1.804. E' nullo o legado de uma cousa certa que, ao tempo
do testamento, já era do legatario, ou que posteriormente lhe foi trans
ferida pelo testador.

Art. 1. 855. O legado de um credito ou quitação de uma divida
somente vale em relação á sua importancia ao tempo da morte do
testador. O herdeiro satisfaz este legado, entregando ao locatario o re
spectivo titulo.

Art. 1.856. Olegado feito a um credor de testador, sem referencia
á sua divida anterior, não deve ser imputado no pagamento da mesma
divida. Tambem vale integralmente esse legado, si o testador que pos
teriormente contrahiu uma divida para com o legatario a solveu antes
de fallecer.

Art. 1.857. Olegado de alimentos comprehende o sustento, o
vestuario e a habitação durante a vida do legatario, Conforme as cir
cumstancias, póde tambem comprehender as despezas de educação.

Art. 1.:)58. Não se comprehendem, no legado de um prédio, as
acquisições posteriores á data do testamento, si neIle não estiverem
incorporadas, de modo que seja difficil a separação, ou incommodo o
uso das duas partes separadas. Comprehendem-se, porém, no predio
legado os melhoramentos e as condiçõesque lhe houverem sido accres
centados como accessorios,

CAPITULO VIII

DOS EFFEITOS DOS LEGADOS E DO SEU PAGAJIlENTO

Art. 1.859. O legado puro e simples confere ao legatariQ, desde
a morte do testador, o direito transmissivel aos seus herdeiros de
pedir a causa legada.

A.rt. 1.860. O legatario deve pedir a posse da cousa legada ao
herdeiro, emquanto não constar que já foi entregue ao testamenteiro,
si o houver.

.'.. /

•
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Art. 1.861. O legatario só tem direito aos rendimentos ou fructos
da cousa, desde que o herdeiro ou testamenteiro é constituido em móra,

Art. 1.862. Todavia, si o testador não estabeleceu prazo para o
cumprimento do legado, o legatario tem, desde a morte delle, direito
aos fructos ou rendimentos da cousa.

Art. 1.863. Si o legado consistir em renda vitalícia ou pensão
periodica, uma ou outra começará tambem a correr desde a morte do
testador.

Art. 1.864,. No legado de quantidade determinada; e pagavel pe
riodicamente, o primeiro periodo começará a correr igualmente da
morte do testador e o legatário terá direito á prestação correspondente
ao periodo em que elle proprio fal1ecer.

Art. 1.865. As prestações periodicas só podem ser exigidas no
termo dos periodos correspondentes, salvo si forem deixadas a titulo
de alimentos. Estas deverão ser adeantadas, sempre que o testador não
dispuzer o contrario.

Art. 1.866. Instituidos muitos herdeiros, sem declaração de quaes
deverão satisfazer os legados, entende-se que todos ficam responsa
veis por estes, na proporção dos respectivos quinhões.

Art. 1.867. Si, porém, fôr imposta a um ou mais herdeiros. a obri
gação de satisfazer os legados, sómente elles ficarão responsaveis para
com os legatarios ,

Art. 1. 868. Todavia, si algum dos legados consistir em COUSli\

pertencente a um dos herdeiros, só a este incumbirá pagal-o, salvo
disposição expressa em con trario , .

Art. 1.869. As despezas necessarias á satisfação dos legados pre
sumem-se a cargo dos herdeiros, respeitada sempre, na sua integridade,
a legitima dos necessarios Nessas despezas presumem-se incluidos os
impostos de transmissão.

Art. 1.870. A cousa legada deve ser entregue com os seus acces
sorios nrcessarios no estado em que se achar, no momento da morte
do testador.

Art. 1.871. Si a cousa legada está sujeita a algum onus real, fi
cará este a cargo do Icgatario ; si, porém, estiver sujeita á obrigação
pessoal, esta presume-se ter ficado a cargo do herdeiro.

Art. 1.872. Applica-se aos legados o disposto no art. 1.320.

CAPITULO IX

no DmEITO DE ACCRESCER ENTRE os HERDEmos E os LEGATARIOS

Art. 1.873. Tem lagar o direito de accrescer entre os herdeiros
.quando, no mesmo testamento e por uma mesma disposição, são con
Junctamente chamados á successão, sem que o testador faça entre elles
a distribuição dos respectivos quinhões.

C.V.-Vol.1 • 20
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Este direito compete igualmente aos legatarios nomeados con-
junctamente ou não, para uma mesma causa individuada. '

Art. 1.874,. Considera-se feita a distribuição dos quinhões pelo
testador quando elle designa a cada um dos nomeados a sua quota ou
o seu objecto. As expressões, por partes iguaes ou com iguaes quinhões
não importa a distribuição destes. '

Art. 1..875 Si um dos herdeiros nomeado morre antes do testador,
ou renuncia á herança, ou é excluido della, como incapaz ou indigno,
seu quinhão, salvo o direito do substituto, reverte em favor dos co
herdeiros conjunctos ou devolve-se aos herdeiros legitimas nos termos
do artigo seguinte. _ .

Art. 1.876. Quando não tem lagar o direito de accrescer, a quota
do herdeiro nomeado, que deixou de herdar, devolve-se aos legitimas,
que pelo mesmo facto da adição ficam sujeitos ás obrigações e encargos
correspondentes

Art. 1.877. Os co-herdeiros, a quem accrescer o quinhão do que
deixou de herdar, ficam sujeitos ás obrigações e encargos correspon
dentes ao mesmo.

Art. 1. Si8. Legado um mesmo usufructo a diversas passoas con
junctamcnte, a parte do que faltar, mesmo depois da partilha, reverte
aos co-legatarios , Si, porém, não houve conjuncção entre estes ou si,
apezar de conjunctos, só lhes fór legada uma parte fixa do usufructo,
as quotas dos que faltarem consolidar-se-hão na propriedade, á propor
ção que ellcs forem faltando.

Art. 1.879. Quando não tem lagar o direito de accrescer entre os
co-legatarios, a quota do que faltar reverte ao herdeiro ou legatario
especialmente encarregado, ou a todos os herdeiros, na proporção dos
respectivos quinhões, si elle tiver sido deduzido do espolio.

- Art. 1. 880. A disposição do art. 1. 877 applíca-se tanto ao her-
deiro como ao co-legatario, a quem aproveitar a caducidade do legado
ou de uma parte delle ,

CAPITULO X

DA CAPACIDADE PARA ADQUIRIR POR TESTAMENTO

Art. 1.881. Podem ser nomeados herdeiros ou legatarios as pes
soas já concebidas ao tempo da morte do testador

Podem tambem sei-o os filhos ainda não concebidos, de certas e
.determínadas pessoas existentes ao tempo da abertura da successão ,

Art. 1.882. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatarios :
i.° O escriptor do testamento, seus ascendentes, descendentes e

irmãos;
2.° As testemunhas do testamento;
3.° A concubina do testador casado;

..

..
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4.° O tutor, no testamento do pupillo, feito antes da prestação
judicial e da quitação das contas da tutela, salvo si Iôr ascendente ou
irmão do testador j

5.° O tabellião, o offícial civil, militar ou consular que fizer ou
approvar o testamento, o commandante de navio f' o immediato que
o authenticarem, a autoridade judiciaria ou sanitária que o receber,
no caso do art. 1.824.

Art 1.883. A capacidade do herdeiro ou legatario é sómente
exigive] no momento da devolução da herança.

CAPITULO XI

DOS HERDEIROS NECESSARIOS

Art. 1.884. O testador, que tiver descendente, ascendente ou
conjugo successivel, não poderá dispôr de mais de um terço de seus
bens j os dois terços restantes pertencerão, de pleno direito, aos des
cendentes, aos ascendentes e ao conjuge, segundo o disposto no
capitulo li, titulo segundo, deste livro.

Art. 1.885. Computa-se a porção disponivel pela somma dos bens
existentes na época do falh-cimento do testador, deduzidas as suas
dividas c as despezas com o seu funeral. '

Computam-se as legitimas, addicionando aos dois terços dos bens
existentes em poder do testador as doações por elIe feitas aos seus
descendentes.

Art. 1.886. A legitima não pode ser recusada, a não ser POli
desherdação expressa, nem clausulada por condições.

Art. 1.887. Tambem não pode a legitima ser onerada com en
cargos ou legados.

Art. 1.888. Si· o testador deixar a terça ou algum legado a her
deiro legitimario, essa liberalidade não lhe tolherá o direito pleno á
legitima.

.. Art. 1.889. Os parentes collateraes serão excluidos da successão
pelo simples facto de ter o testador distribuído os seus bens sem os
contemplar.

CAPITULO XII

DA REDUCÇÃO DAS LIBERALIDADES TESTAMENTARIAS

Art. 1. 890. Si o testador, que tem herdeiros necessarios, dispõe
somente de parte da terça, entende-se que os instituiu no resto j si,

. porém, dispõe de mais, todas as disposições são reductiveis aos limites

.da terça.
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Art. 1.891. Verificado o excesso das disposições testamentarias
sobre a terça, serão reduzidas proporcionalmente as quotas dos her
deiros nomeados, e si não bastar, tambem os legados, na proporcão
do valor de cada um. .

Art. 1.892. Todavia, si o testador, prevenindo o caso dispoz
que certos herdeiros ou legatarios fossem inteirados de prcfer~ncia a
reducção do excesso da terça far-se-ha nos quinhões ou legados dos
outros, observando-se a respeito destes a ordem estabelecida no ar
tigo antecedente.

Art. 1.893. Quando o legado sujeito á reducção consistir em um
predio commodamente divisivel, ella far-se-ha pela divisão proporcio-
nal do mesmo predio , -er

§ 1.0 Si a divisão não fôr possivel commodamente e o excesso do
legado fôr de mais de um quarto do valor do predio, o legatario deve
rá cedel-o aos herdeiros, salvo o direito de pedir-lhes o valor da
parte que couber na terça. No caso contrario, poderá ficar com o
immovel, repondo o excesso.

§ 2.0 Si o legatario fór ao mesmo tempo herdeiro necessario, po
derá inteirar sua legitima no mesmo immovel de preferencia aos
outros, sempre que ella e a parte subsistente do legado absorverem o
valor do mesmo ou não excederem em mais de dez por cento.

CAPITULO XIII

DAS SUBsTITmçõEs

Art. 1. 89q,. E' licito substituir outra pessoa ao herdeiro ou lega
tario nomeado, para o caso de um ou outro não querer, ou não poder
acceitar a herança ou legado. Esta alternativa se presume, ainda que
o testador só se refira a um dos dois casos. .

Art. '1.895. E' tambem licito substituir muitas pessoas a uma só
ou vice-versa, e ainda substituir com reciprocidade ou sem ella ,

Art. 1.896. O substituto fica sujeito ao encargo ou condição
imposta ao substituído, quando outra não fôr a intenção manifestada
pelo testador, ou resultante da natureza pessoal do mesmo encargo
ou condição.

Art. 1.897. Si entre muitos co-herdeiros ou legatarios de partes
desiguaes fôr estabelecida uma substituição reciproca, a proporção
dos quinhões fixada na primeira disposição presume-se mantida na
segunda. Si, porém, fôr incluída mais alguma pessoa na substituição,
com as outras anteriormente nomeadas, os quinhões devolvidos per
tencerão por partes iguaes aos substitutos.

Art. 1.898. E' licito igualmente instituir o herdeiro ou legatario
fideicommissariamente, impondo-lhe a obrigação de transmittir a

•
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herança ou legado, por sua morte, ou em outro tempo determinado,"
ao seu substituto.

Art. 1.899. O fiduciário é considerado herdeiro, para responder
pelos encargos da herança, dentro das forças della, emquanto não se
realiza o facto resolutorio de seu direito.

Art. 1.900. Os direitos e obrigações do fiduciario em relação
aos bens da heranca são os do usufructuario.

Art. 1.90 I .. O fideicommissarlo pode repudiar a herança desde
que seja devolvida. Neste caso, deverão os bens ficar em poder do
fiduciario ou de seus herdeiros, si outra cousa não tiver determinado
o testador.

Art. 1.902. 'I'ransmitte-se ao fideicommissario tambem a parte
da herança ou legado que tiver advindo ao fiduciario por direito de
accrescer.

Art. 1.903. Ofideicommissario responde pelos encargos da he
rança que ainda subsistirem quando elle vier á successão, mas não é
obrigado a respeitar aquelles que, sem seu consentimento, tiverem
sido creados pelo fiduciario.

Art. 1.904. Caduca o fídeicommisso si o fídeícommissario morre
antes do fiduciario, ou antes de se realizar a condição resolutaria do
direito deste ultimo. Neste caso, consolida-sea propriedade dos bons
fideícommettidos , em beneficio do gravado, si outra cousa não tiver
determinado o testador. .

Art. 1.905. São nullas as substituições além do segundo grão,
Art. 1.906. A nullidade da substituição não prejudica a validade

da instituição do primeiro gráo, a qual valerá sem o encargo re
solutorio ,

CAPITULO XIV

DA REVOGAÇÃ.O DOS TESTAMENTOS

Art. 1..907. Os testamentos podem ser expressamente revogados
por outro posterior ou por escriptura publica.

Art. 1.908. A revogação feita por testamento pode ser total ou
parcial.
- Si a revogação fôr parcial ou si o testamento posterior não
contiver uma clausula revogatoria expressa, o anterior subsiste em
tudo que não fór contrario ao postérior ,

Art. 1.909. A revogação produzirá os seus eífeitos, ainda que o
testamento posterior caduque por indignidade, incapacidade ou re
nuncia do herdeiro neUe nomeado.

Art. 1. 910. Considera-se também revogado o testamento que
foi pelo testador, intencionalmente, riscado, canceUado ou rasgado.
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Art. 1.911. O legado é implicitamente revogado quando o tes
tador aliena total ou parcialmente o objecto da liberalidade éu o trans
forma de modo que elle perca a individualidade e o nome que dantes
tinha.

Art. 1.912. 1}.. superveniencia de descendente successivel ao tes
tador, que não tinha ou ignorava tel-o, quando fez o testamento, in
valida-o em todas as suas disposições, si o descendente superveniente
sobrevive ao testador

Art. 1. 913. Rompe-se também o testamento que foi feito na
ignorancia de existirem outros herdeiros reservataríos do testador,

Art. 1..91.4. Cessam, porém, as disposições dos artigos antece- .
dentes, quando o testador prevê precisamente o caso e salva a legi
tima do herdeiro necessario .:

CAPITULO XV

DO TESTAMENTEIRO

Art. L 915. O testador pode nomear um ou mais testamenteiros
para darem cumprimento ás suas disposições de ultima vontade.

Art. 1.916. O testador pode determinar que a posse dos seus bens,
no todo ou em parte, seja continuada pelo testamenteiro até seis
mezes depois da abertura da succcessão,

Art. 1..917. O herdeiro, realizada a hypothese prevista pelo ar
tigo antecedente, poderá fazer cessar a posse do testamenteiro, entre
gando-lhe uma somma sufficiente para o pagamento dos legados ou
dando caução para o cumprimento.

Art. 1.918, Si o testamenteiro tiver a posse e a administração
dos bens deve requerer o inventario dos mesmos e promover a exe
cução do testamento até a sua partilha-o

Nã-i lhe competindo a posse e administração dos bens da herança,
deve requerer ao juiz para ordenar aos herdeiros que lhe forneçam o
dinheiro necessario para o cumprimento das disposições testamenta
rias.

Art. 1.9'19. Cumpre-lhe sustentar a validade do testamento, ex
clusivamente, si rÓI' inventariante, e conjunctamente com o inventa
riante, si outrem exercer esse encargo.

Art. 1..9:20, Si o testador não lhe conceder prazo mais extenso,
deverá prestar as contas da sua testamentaria dentro de seis mezes,
contados da notificação de sua nomeação.

Este prazo poderá ser prorogado pelo juiz havendo motivos justos
para fazel o.
. Art. 1.921. As attribuições do testamenteiro são personalis-

simas.
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• Art. 1.922. Havendo dois ou mais testamenteiros, sem discrimi-
nação de funcções, qualquer delles está habilitado a promover a
execução do testamento, ficando todos solidariamente obrigados pela
mag~mo .

Art. 1.923. As despezas necessarias para o fiel desempenho das
funcções do testamenteiro correrão por conta da massa hereditaria.

Art. 1. 924. Si o testamenteiro não fór herdeiro nem legatario,
terá direito a um premio arbitrado pelo juiz, que attenderá á impor
tancia da herança e á maior ou menor díffículdade da execução do
testamen to.

Paragrapho unico , Esse premio não poderá exceder a cinco por
'cento da porção disponível dos bens hereditaríos .

. Art. '1.925. O testamenteiro que íór legatario poderá preferir o
premio ao legado que lhe tenha deixado o testador. .

Art. 1.926. Si o testador tiver distribuido toda a heranca em
legados, o testamenteiro será o inventariante, não havendo conjuge a
que deva caber o exercício dessas attríbuições.

TITULO IV

Do inventario e da partilha

CAPITULO I

DAS PARTILHAS

Art. 1. 927. Todo herdeiro pode pedir a partilha da herança,
ainda que o autor della lh'o tenha vedado. .

Podem também pedil-a os cessionarios de direitos hereditarios e
os credores do herdeiro.

Art. 1. 928. Si os herdeiros tiverem capacidade civil, poderão
fazer a partilha amigavelmente, ..por escriptura publica, por termos
nos autos do inventario, ou por escrípto particular homologado pelo
juiz.

Art. 1.929. O tabellião não poderá lavrar a escriptura nem o
juiz julgar por sentença o accôrdo das partes antes que ellas provem
ter pago os direitos devidos á Fazenda Publica.

Art. 1. 930. Quando os herdeiros não estão de accõrdo ou algum
delles não tem capacidade juridica, a partilha será processada perante
o juiz competente. .

Art. '1.931. A divisão dos bens deve ser effectuada com a maior
igualdade, não em attenção simplesmente ao valor que lhes fôr dado,
mas tambem á sua natureza e qualidade. . :.. .
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. ~rt. 1. 932..O.immovel que não. couber no quinhão de algum
herd~Iro .J?-em. admIttIr. o recu~'so d~ dIVI~ão, será vendido em hasta
publica, SI dOIS ou mais herdeiros nao pedirem que lhes seja o mesmo
dado em partilha, sem divisão material, e elle couber nos seus
quinhões ou excedel-os de pouco.

CAPITULO II

DO INVENTARIO JUDICIAL

Árt. 1.933. A partilha judicial será precedida pelo inventario e
avaliação dos bens.

O inventario deve começar dentro de um meze as partilhas devem
ser ultimadas dentro de tres mezes contados da data da successão ,

Este ultimo prazo poderá ser prorogado pelo juiz, si houver justo "
motivo para isso.

Art. 1.934,. O inventario deve descrever, individualmente, com
clareza e precisão, todos os bens da herança e os alheios que forem
encontrados no espolio do inventariado.

Art. 1.935. A avaliação deve ser feita pelos louvados das partes.
A.rt. 1.936. Consideram-se partes li gitimas, para nomear avalia

dores, o inventariante, os herdeiros maiores e os representantes dos
incapazes.

O inventariante, porém, s6mente nomeará avaliador quando
houver diverge ncia entre o dos herdeiros maiores e o dos incapazes.

Art. 1.937. A Fazenda Publica s6 se considera parte legitima
para intervir nas avaliações quando fôr chamada a succeder na falta
de outros herdeiros.

Art. 1.938. Si o espolio não exceder a 5008, e houver entre os
herdeiros algum incapaz, o juiz poderá, a requerimento de qualquer
interessado ou mesmo de officio, dispensar as formalidades ordinarias
e mandar proceder a um arrolamento em logar da descripção dos bens.

•
CA.PITULO III

DOS SONEGADOS

Art. 1.939. O herdeiro que sonegar bens da herança, deixando
de. os dar a descrever no inventario, quando estiver em seu poder,
ouomittindo-os na collação a que fôr obrigado por direito, será coagido
a entregai-os, não podendo mais ter parte nelles, pagando, além disso,
aos seus coherdeiros o valor daquillo que tiver sonegado.
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Art. 1.940. Si o autor da sonegação fôr o proprio inventariante
QU testamenteiro, será, além disso, destituido de suas funcções, desde
que se faça prova da sonegação.

Art. 1.941. A pena de perder o soneganta a parte que lhe
competiria nos bens sonegados é applicavel, por occasião da partilha,
á fraude que fór descoberta antes da conclusão della.

A de pagar o valor dos bens sonegados deverá ser pedida por
.acção ordinaria ,

Art. 1. 942. Si os bens sonegados não forem restituidos por não
-existirem mais em poder do sonegante, deverá elIe pagar o dobro do
valor dos mesmos.

Art. 1.943. A acção de sonegados pode ser tambem proposta
pelos credores da herança.

Art. 1. 944 . A arguição de sonegado só pode ser feita ao inven
tariante depois delIe encerrar o inventario com a declaração de lhe
não constar a existencia de mais algum bem do espolio a descrever,
e ao herdeiro conferente, depois delle ter juntado aos autos a sua de
claração dos bens sujeitos á collação,

CAPITULO IV

DAS COLLAÇÓES

Art. 1. 945. Os descendentes que concorrem á successão de um
ascendente commum devem colJacionar 'as doações e os dotes que
tiverem delJe recebido em vida.

Art. 1.946 Devem ser tambem trazidos á collação os fructos
accrescidos aos bens de que trata o artigo anterior, desde a data da
abertura da successão ,

Art. 1. 947. Serão dispensados da collação as liberalidades que o
ascendente determinar que sejam supportadas por sua terça.

Será, porém, conferido o que exceder da porção disponível da
herança. .

Art. 1.948. A dispensa da obrigação de colJacionar pode ser dada
em testamento ou no proprio titulo da liberalidade, si fôr instrumento
publico. .

Art. 1.949. O que renuncia á herança e o que é excluído da
successão devem conferir as liberalidades recebidas, para o fim de
restituírem a parte inofficiosa.

Art. 1 .950. Considera-se inofficiosa a parte do dote ou doação que
exceder á legitima de um herdeiro necessario e mais a porção de que
podia dispór o autor da herança.

Art. 1.951. A collação deve ser feita por estimação, imputando-se
e seu valor. no quinhão do herdeiro,
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. Art. 1. 9~2 . O .valor do~ bens que devem ser conferidos ou col
l~cIonados sera aJ?re~Iado n_a ep,?ca da abertura da successão, dedu
zindo-se as bemfeitorias .entao existentes, entre as quaes não se incluem
os melhoramentos que incumbem ao usofructuarío .

Art. 1.953. Não será trazido á collação o immovel que tiver
perecido sem culpa do herdeiro.

Todavia, si estava seguro, deve ser collacíonada a indemnizacão
paga pelo segurador. .

Art. 1.954. As dividas passivas do herdeiro para com o autor
da herança imputar-se-hão na quota do devedor.

CAPITULO V

DO PAGAMENTO DAS DIVIDAS DO ESPOLIO

Art. 1.955. Todos os herdeiros devem contribuir para o paga
mento das dividas ou encargos da herança, na proporção das suas
quotas, salvo disposição do testador em contrario.

Art. 1.956. Havendo no espolio bem immovel hypothecado ou
sujeito á renda, mas resgatavel, cada coherdeíro pode pedir que elle
seja desobrigado antes da partilha, mas si esta se fizer antes da re
missão ou do resgate, o immovel gravado será avaliado na mesma.
proporção dos outros, deduzindo-se do seu valor o do credito hypo
thecario, ou do capital correspondente á renda cbnstituida sobre elle.

Paragrapho unico . O herdeiro a quem couber o referido imrno
vel ficará. pelo mesmo facto, representando todos os outros para com
o credor, e responsavel para com elles pelas perdas e damnos que por
sua culpa ou falta lhes resultarem.

Art. 1.957. O immovel da successão, sujeito a onus real ou en
cargo não resgatável, tambem será partilhado, deduzindo-se do seu
valor o o onus ou do capital correspondente ao encargo.

Art. 1.958. Os herdeiros ficam pessoalmente obrigados, até a
importancia dos seus quinhões, para com os credores do espolio, sem
prejuizo d~sd~c~ões queba estesbcompetemlhcontr~ toda ha suchcessdão, •
emquanto in rvisa e so re os ens que es estiverem ypot eca os
ou dados em penhor, ou sujeitos á preferencia,

Art. 1.959. O herdeiro que, para remir uma hypotheca, pagou
mais do que a sua parte na divida commum, tem acção regressiva pelo
excesso contra cada um dos outros para haver as respectivas partes .

.Art. 1.960. No caso de insolvencia de algum dos coherdeiros sua
parte na sobredita divida rateia-se proporcionalmente por todos os
outros

, Art. 1.96'1. O legatario sempre se presume desobrigado pelas
dividas da herança, salvo o direito dos credores hypothecarios sobre
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o predio legado e o dos outros revogarem as liberalidades fraudatorias
dos seus credores) si o espolio fõr insolvavel.

Art. 1.962. Todavia, o legatario do predio hypothecado que, sem
ser obrigado, redime a hypotheca, fica subrogado em todos os direitos
do credor contra os herdeiros. Presume-se que elle está obrigado a
remir a hypotheca sempre que está. fór posterior ao testamento em que
se fez o legado.

Art. 1.963. Os credores do finado e os legatarios podem pedir
que o acervo hereditário seja separado do patrimonio do herdeiro.

CAPITULO VI

DOS EFFEITOS DA PARTILHA E DAS GARANTIAS DOS QUINHÕES

. Art. 1.964,. Feita a partilha, cada herdeiro é considerado como
tendo sido titular dos direitos que lhe cabem no quinhão hereditário
desde a devolução da herança.

Art. 1.965. Os herdeiros respondem entre si pelas perturbações
e evicções que qualquer delles soffrer nos bens do seu quinhão here
ditario, quando esses factos se fundarem em causa anterior á
partilha.

Os coherdeiros poderão afastar de si essa responsabilidade por
uma clausula expressa no auto da partilha.

Art. 1.966. A responsabilidade dos coherdeiros é proporcional
aos seus quinhões hereditarios, rateiando-se entre todos a parte do
insolvente .

CAPITULO VII

DA RESCISÃO DA PARTILHA

Art. 1.967. A partilha pode ser rescindida quando viciada por
víolencia ou dolo, e quando o herdeiro provar que foi -lesad» em mais
de um quarto de seu quinhão.

A acção de rescisão da partilha prescreve em quatro annos depois
de sua effectuação.

Art. 1.968. Determina-se a lesão pelo valor dos bens no tempo·
da partilha. .

Art. 1.969. Aquelle contra quem é movida a acção de rescrsao
póde dirimil-a e obstar á nova partilha, oíferecendo ao autor a impor
tancia da lesão allegada.

Art. L970. O herdeiro que vendeu, no todo ou em parte, o seu
direito, depois de ter conhecimento do dolo ou de ter cessado a via- '
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dOIS motivos.

Art. f 971. Si alguns bens da herança forem omittidos na par
tilha, ~em que a omissão de~ermine perturbação na dísmbuícao igual
dos quinhões, esta será mantida, mas dar-se-ha uma sobre-partilha
tendo por objecto os bens omittídos , '

Art. 1.972. Si, de boa fé, tiver havido omissão de um herdeiro
cada um dos outros será obrigado, na proporção de sua quota, a com:
pôr o lote do omittido, sem que seja neceasario rescindir a partilha.

Art. L 973. E' nulla a partilha feita com quem não fôr herdeiro.

o convite ao Dr , Clovis Bevilaqua para elaborar o Proieeto foi feito por
carta que lhe dirieiu o Dr , Epitacio Pessoa, então Ministro do Interior e Jus
tiça, a 25 dp. janeiro d« 1899.

O Dr, Clovis Bevilaqua in cíou o trabalho em abril de 1899 e o terminou ...
em fins de outubro do me-mo anno,
. « O Proj-eto foi, prtrnetram nte, publicado em avulso, sem as Observações
para o seu esolarecimenio, que foram -scrlptas em seguida e tiradas á parte,
em numero murto reduzido de exemplares. O publico somente as conheceu
pelo Jornal do Commercio , Fez-se, depois, uma pequena edição do Projecto
com aquellas observações, em 1900 » - CLOVI~ HEVILAQUA - Codigo Civil com
mentado , pago 21.

A 13 de maio de 1900 o Oiario O/ficlal publicou o Projecto na integra.
Com os trabalhos da Com «íssão Especial da Camara dos Deputados,

man lados publicar p...lo vlimsterlo do Interior e Justiça, em ,1902, foi nova-
vameut \ publlcado o Projeoto . .

E como tenha sido esta publicação a mais divulgada e a ella se refiram
quasí Lodos os u-abalhos parlamentares relativos ao Codigo Civil, foi ao prefe
rida ·para se reproduzir' aqui.
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Actas das reuniões da Commissão Revisora

nomeada pelo Governo em 1900

A Comrnissão Revisora do prolecto de Cndig'O Civil, sob a
presidencía do SI': Ministro da Justiça e Nezocíos Interlores,
DI'. Epitacio da Silva Pessoa, foi composta dos Drs, Olegario
Herculano d'Aqulno e Castro, Joaquim da Costa Barradas, Am
philophio Botelho Fj'eire de Carvalho, Francísco de Paula La
cerda de Almeida e João Fvangeltsta Sayão de Bulhões Carvalho,
servindo de secretario o bacharel A. F. Copertino do Amaral,
directur geral da Directoria da Justiça. ' '

Na segunda serie de reunlões da commlssão tomou parte
nos trabalhos o autor do projecto, DI', Cloví« BeviIaqua , e nellas
foram alteradas algumas das resoluções tomadas pela com
míssao,

Acta da i a reunião

No dia 29 de março de 1900, ao meio-dia, reunidos em uma
das salas do ediíicio da Secretaria de Estado da Justiça e Negocios
Interiores os Srs , Drs. Olegario Herculano de Aquino e Castro,
Joaquim da Costa Barradas, Amphilophio Botelho Freire de Carvalho,
Francisco de Paula Lacerda de Almeida e João Evangelista Sayão de
Bulhões Carvalho, que haviam acceitado a incumbencia dada pelo
Sr. Ministro da Justiça, DI'. Epítacio da Silva Pessôa, para, em com
missão, estudar o projecto de Cocligo Civil Brasileiro, elaborado pelo
DI'. Clovis Bevilaqua, o mesmo 51'. Ministro, na' qualidade de pre
sidente da Commissão, convidou-os a iniciar os respectivos trabalhos,
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dos quaes s.e lavrari~m actas, servindo de sec~'etario o director geral
da Directoría ~a Justiça, bacharel~. r:. Copertino do Amaral, devendo
ser as resoluçoes tomadas por maiorra de votos, após a necessaria
discussão, em que cada um dos membros da cornmissãn teria toda a
liberdade na enunciação de suas idéas.

Tendo a palavra, o Dr , Bulhões disse que, antes do exame mi
nucioso do projecto de Código, havia uma questão de caracter geral
a resolver e que não era por forma alguma academica, e, aliás, já
aventada nas observações feitas pelo autor do projecto para escla
recimento de seu trabalho. Referia-se á unidade do direito privado.
Discordando neste ponto do projecto, que mantem a separação do
Direito Civil do Commercial, quando pelo systema adoptado pelo
Dr . Clovis não via difíiculdade na unificação, tanto mais quanto elle
'tinha trasladado para o Codigo Civil a parte das obrigações e da
fallencia (sob o nome de insol vencia), os titulos ao portador, as so
ciedades e outras instituições, cujas regras tanto se applicam ao
Direito Commercial como ao Civil. Em seu modo de entender, não se
devia exceptuar a parte do Direito Marítimo, pois que, sendo a inter
nacionalidade o seu caracteristico, e havendo já no projecto disposições
de direito internacional privado, não seria descabida sua incorporação,
'observando que já os romanos no corpo do Direito Civil haviam in
cluído disposições sobre salvados e riscos marítimos e outras. Nota
divergencia mais accentuada entre o direito commercial marítimo e
o terrestre do que entre este ultimo e o civil; não distingue, porém,
as obrigações civis das commerciaes, excepto no direito de familia
puro. Assim, na hypotheca, que é essencialmente civil, por versar
sobre immoveis, o respectivo processo é essencialmente commercial.
Em matéria de sociedades também não vê distincção .

Em sua opinião, o progresso não se opera pela especialização.
'l\Iuitas instituições actualmente incorporadas aos códigos tivrram
existencia bastantes seculos antes de consagradas como jurídicas.
Isto já se observava no Direito Romano, co.n as instituições da in
famia, da restitutio in inteçrum , com razão abolida no projecto, e
outras regras introduzidas pela jurisprudencia ,

Conclue, pois, pela unidade do Direito Privado.
O Dr , Lacerda, comquanto não considere autonomo o Direito

Commercial, que vae sendo absorvido pplo Civil, acha que esta
absorpcão não se fez ainda por forma tão completa que justifique a
unificação. Uma prova de tal asserto está nos Codigos Commerciaes
Portuguez e AlIemão.

Julga, entretanto, que, continuando separados os dois ramos
de Direito Privado, a reforma da legislação commercial de 1850 será
consequencia fatal da projectada reforma das leis civis.

O Dr, Barradas allude á tentativa já feita entre nós para
a unificação, mas considera-a prematura tamhem , Acceita, pois, a
dualidade.

•

..
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o Dr. Amphilophio, de accôrdo com os dois precedentes, pensa
que a unidade do Direito Privado é uma idéa de futuro, cuja evo
lução far-se-ha por si mesma, sendo seus principaes factores a
celeridade das transacções e a necessidade de novas combinações que
se vão multiplicando.

Diz mais que o caracter de internacionalidade se manifesta
igualmente no Direito Commercial Terrestre. Isto se verifica com a
letra de cambio, cujo valor economico, dispensando certas for
malidades, faz com que se tenha, por assim dizer, tornado uma
moeda universal. .

Referindo-se ás sociedades, affirma que as mercantis differem
essencialmente das civis, por não haver nestas responsabilidade
solidaria, sinão pactuada, como pensa o Dr, Barradas.

Opina, pois, contra a unidade do Direito Privado, a qual Teixeira
. de Freitas não conseguiu realizar entre nós, nem tão pouco a Al
lemanha, após 20 annos de esforço neste sentido.

O Dr, Olegario concorda com a maioria de seus collegas e
accrescenta que o proprio Nabuco, favoravel á idéa de Teixeira de
Freitas, não confiava nella, e o Governo de então recusou-a, não
obstante o voto do Conselho de Estado.

A' vista do exposto, o Dr, Epitacio Pessôa declarou que se es
tudaria o projecto de Codigo Civil tal como havia sido concebido,
deixando-se de parte o Direito Commercial.

- O autor do projecto fel-o preceder de uma - Lei de intro
ducção do Codigo Civil Brasileiro - articulada separadamente deste
e dividida em duas partes:

a) disposições geraes;
b) disposições relativas ao Direito Internacional Privado.
Sobre este assumpto, após ligeira discussão, venceu-se que seria

substituida a epigrapbe acima por est'outra: Projecto de lei preliminar
do Codiqo Civil, por proposta do Dr , Barradas, que acha que tal lei
não deve fazer parte integrante do Codigo ; havendo o Dr, Bulhões
julgado dispensavel a dita lei, porque a primeira parte é matéria de
Direito Publico c o objecto da segunda parte poderia ser articulado,
sem o caracter de internacionalidade, nos capítulos especiaes do
proprio Codigo, concernentes ao objecto respectivo.

O Dr. Olegario, neste particular, julgou preferível o systema
adoptado no projecto Nabuco, isto é, de haver, em vez de lei pre
liminar, um Titulo preliminar para ser publicado com o Codigo.

O Dr. Amphilophio concordou com o Dr. Barradas, accrescentando
que a lei preliminar devia ser constituida apenas pelas disposições
da primeira parte (A), que contém doutrina geral.

O Dr, Bulhões retirou-se para objecto de serviço.
Encetada a analyse das disposições que figuram na letra A,

discutiu-se o art. 10 , relativo ao prazo para a obrigatoriedade das leis.
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o Dr. Amphilophio propôs que se inserisse a ídéa de ser a.
publicação das leis, nas capitaes dos Estados, para a contagem do
alludido prazo, commettida pelo Poder Executivo Federal ao pro
curador da Republica na Secção, como seu representante, tornando-se
elIas obrigatórias nos municipios um certo numero de dias depois de
tal publicação assim feita, visto que os Governos dos Estados não
são obrigados a fazer publicação, nem tão pouco é certo o recebi
mento da folha offícial nos municípios do interior.

O Dr. Lacerda acceitou a proposta, más os Drs , Barradas e
Olegq,rio combateram-na: o primeiro, dizendo que se devia cogitar
só da obrigatoriedade, deixando a publicação de parte; o segundo,
preferindo que o encargo da publicação fosse commettido ao juiz
federal.

Além disto, ainda sobre o art. 1°, o Dr, Olegário não acceita
a redacção ; e, por inexequivel o respectivo preceito, prefere o do
projecto Nabuco, modificados os prazos conforme as distancias.

Ficou adiada a resolução desta questão, a que tambem se prende
o art. 2°.

Ao art. 3°, por proposta do Ilr , Amphilophio, foram accres-.
centadas as palavras: ou do seu desuso - depois do primeiro período
que termina com a expressão: - ignoraI-a - ; e foram supprimidas
as palavras: - demora ou occultaçâo do seu recebimento - no se
gundo periodo.

O art. 4° foi acceito como se acha no projecto ,
O art. 5° forneceu materia para mcis largo debate, por tratar-se'

da não retroactividade das leis, principio consagrado na Consti
tuição da Republica e acceito em todas as legislações, e tambem por
haver leis que por sua natureza alcançam os actos passados, uma
vez que não se cogite de direitos adquiridos, taes como as leis con
stitucionaes ou políticas, as de organização judiciária, as de abolição,
as interpretativas e outras. .

Resolveu-se redigir o referido art. 5° assim :

« A lei não prejudicará em caso algum direitos adquiridos, actos
jurídicos já perfeitos e a causa julgada. »

Os tres paragraphos desse artigo, por conterem definições, foram
supprimidos.

-'~.....,.) O art. 6° foi accei~o! substituida a expressão - salvante - por
(salvo» ; e o art. 7° fOI Igualmente conservado.

Quanto ao art. 8°, concordou-se em supprimir, por inexequível,
a segunda parte, que começa: mas a jurisprudencia assentada,
até, ao fim do artigo, pois são expressões, segundo o Dr Olegario,
cuja significação não está firmada juridicamente e que se prestam
a arbitrio .

No art. 9°, por indicação do Dr , Barradas, consagrou-se a revo
gação tacita, ou accrescentando-se depois das expressões: em tudo

•

.,

•
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que lhe fôr contrario - as seguintes: - ou quando J'egulai" por
completo a materia - ou fazendo novo periodo final assim concebidos •

« Tamhem se considerará revogada a lei anterior quando a
posterior regular por completo a materia.» .

Resolveu-se por esta ultima fórmula.
Foi mantido o art. 10.
No art. 11, por proposta do Dr , Amphilophio, additaram-se as

palavras - ou desuso - no fim. Sobre o art. 12 discutiu-se a con
veniencia de sua suppressão, por inutil e arriscada, segundo opinou
o Dr , Barradas; mas, pOJ; ultimo, resolve-se adoptar em substituição
a fórmula consignada no art. 11 do Codigo Civil Portuguez, por
indicação do Dr , Amphilophio, alterada, porém, a redacção pela fórma
seguinte: - A lei que faz excepção ás regras geraes só pode ser
applicada aos casos nella especificados. .

No art. 13 o Dr , Lacerda propõe e é acceito que se substituam
as expressões finaes « espirito da lei - por estas palavras - « principios
geraes do Direito».

O art. 14 ficou tal qual.

Em seguida, o Dr , Amphilophio propõe que, para a manuten
ção da unidade do Direito, se addite a este capitulo Um artigo em:
que se dê força de lei, nos casos identicos subsequentes, ás decisões:
do Supremo Tribunal Federal, quando proferidas por dois terços,
pelo menos, dos votos dos membros componentes do Tribunal,
emquanto não revogadas por lei do Congresso Nacional oupor nova
decisão do mesmo Tribunal, tomada de igual modo. .'.

Ficou o assumpto para ser discutido na seguinte reunião, visto
ter-se retirado um dos membros da commissão, por motivo de serviço.

O Dr , Olegario pede venia para apresentar, por escripto, o pa
recer que trouxera, emittido em traços geraes e syntheticos, sobre
o conjuncto do trabalho do Dr , Clovis Bevilaqua , o qual é do teor
seguinte:

« O breve espaço de tempo dado á commissão para estudar e
pronunciar-se sobre o novo projecto do Codigo Civil Brasileiro torna
impossivel um exame aturado e minucioso de todas as complexas,
difficeis e variadas questões de Direito ahi comprehendidas.

« E' insano o trabalho da organização de um codigo e summa
mente grave a responsabilidade moral daquelles que sobre suas
disposições teem de dar parecer, adoptando-as ou rejeitando-as.

« O ultimo fructo conhecido do estudo aprofundado das insti
tuições de Direito - o Codigo Civil Allemão - posto em vigor no
anno corrente, representa o trabalho constante é reflectido de mais de

c.c. - voí; I 21
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•
yin.te annos de. discussões e deliberações em que tomaram parte os

o Juristas, os sabios de toda a Allemanha , A ccmnussao encarregada de
formular as bases do projecto, composta de 11 jurisconsultos levou
cerca de seis annos no des~m'penho desse encargo, sendo r~unidos
os elementos que a consutuiram em 19 volumes, comprehendendo
12.313 paginas in-folio e proseguiu em seus estudos durante 13 annos
Publicado o projecto em 1877 e submettido ao exame de toda a nacão'
affiuiram trabalhos do interior e do exterior, formando mais 'se~
grandes volumes. Em 1890 uma commissão de 2'1 membros, juristas
commereiantes, economistas, industriaes e homens de confiança p~
litica, occupou-se com o assumpto, e só em 1895 deu por terminada
a sua missão.

« Ainda examinado por uma commissão de 21 membros do
Corpo Legislativo, só em 1896 foi o projecto posto em discussão, que
ligeira correu, sendo logo depois approvado, ficando, porém, a execução

.dependendo de leis complementares que só mais tarde foram pro- .'
mulgadas.

« Eis o trabalho que representa um codigo organizado por uma
das nações mais adiantadas no culto das sciencias juridicas ,

« Entre nós, redobrados esforços teem sido feitos, ha mais de 40
annos, procurando-se debalde attender á indeclinável necessidade,
já reconhecida pela Constituição de 1821i" de fazer-se uma codificação
.systematica das leis civis que corresponda ao progresso do paiz e con
sequente desenvolvimento de suas relações juridicas; mas até hoje tem
sido frustrado todo o empenho empregado pelos poderes publicas e por
distinctos jurisconsultos no cumprimento de tão elevada quão diffí
cultosa missão.

« Os trabalhos começados, interrompidos ou terminados em 1855,
1858, 1872, 1881, 1889 e 1890, si, por um lado, dão testemunho das
patrióticas intenções do Governo e daquelles que se teem interessado
por tão importante assumpto, revelando ao mesmo tempo as superiores
habilitações dos que se teem dedicado ao desempenho de tão nobre
encargo, por outro bem demonstram a difficuldade, cada vez maior,
de formular um codigo que satisfaça a geral espectativa, reunindo
o voto accórde de todos os entendidos. ,.

« Já se chegou mesmo a affirmar em documento offieial <Ne
melhor será não termos codigo do que tel-o imperfeito ou inferior aos
dos povos mais cultos.

(t Seja assim. Mas o que é codigo absolutamente perfeito e
extreme de reparo ou censura para todos quantos professam e pra·
ticam a sciencia do direito? Qual o que poderá servir de norma e bem
acabado modelo a ser seguido na organização que ora se projecta?

. « Não ha codigos incontroversos e adequados a todos os tempos
e todos os logares. Os que como melhores são tidos, entre as nações
mais .do que nós adiantadas no estudo das sciencias, o da França, por
exemplo, adoptado em diversos paizes igualmente civilizados, feito a

..



• 323

retalhos, e tendo em pouca importancia, diz Teixeira de Freitas,
a questão do methodo, desde a sua publicação tem sido objecto de •
censuras, reparos e modificações que successivamente vão melhorando
o regimen estabelecido.

« No conjuncto de leis codificadas, não ha só a affírmação de prin
cipios de doutrina, questões theoricas ou d syst 'ma e mothodo, tão
diversas e disputadas quanto ás opiniões qi.e as sustentam ou com
batem; ha ainda que attender a considerações de ordem pratica; na
applicação a doutrina acompanha a evolução das idéas e cede á reali
dade dos factos. A lei é o que entende e quer a sociedade que tem
de ser por elIa regida, é a expressão da sua incontrastavol vontade;
os codigos são feitos para os povos, não estes constituídos para
aquelles.· .

« O que pode convir em certo tempo e determinado legar pode
.. não convir em outro. Não ha, pois, principias absolutos que deter

minem a perfeita organização de um codigo, a não serem aquelles que
já se achavam consagrados na Constituição de 1824 : « O Codigo terá
por fundamento as solidas bases da justiça e da equidade »,

« Destas condições não se separou, no meu ver, qualquer dos
trabalhos até hoje apresentados pelos organizadores de projectos ante
riores.

« Havia nelles, como no que ora é examinado, mais de um ponto
sujeito a contestações e duvidas que poderiam ser na discussão resol
vidas; eram lembradas, correcções que -com facilidade seriam feitas;
mas não havia erros que de todo e preliminarmente os condemnassem ;
não basta destruir. é preciso também edificar,

« O corpo legislativo, em ultima analyse, é a autoridade compe
tente para definitivamente resolver sobre a adopção ou rejeição das
medidas propostas, tendo em vista as reaes necessidades do serviço
publico. -

(lOque tenho no momento por indiscutivel e de urgente neces
sidade é sahirmos do estado anormal, subjecto, em que nos achamos,
regendo-nos ainda hoje pela legislação obsoleta, bárbara e anachronica

" da antiga metropole, incompativel com a situação, e que poderia ser
apropriada a Portugal e suas colonias em 1600, até ser, como foi, e
ha muito, abolida, mas que não pode ser consentanea á indoIe de um
povo livre da América Latina.

« Faça-se o Codigo, quanto possivel, de accôrdo com o aperfei
çoamento scientifico e com as circumstancias do paiz, e por imperfeito
que seja, sempre será melhor do que a informe collecção de leis ainda
em vigor.

« Temos entre nós o exemplo do modo 'por que podem ser feitas
e melhoradas as leis que regulam os direitos e as obrigações na vida

, social. E' pelo estudo, é pela observação, é pela pratica que se fazem

l~ ~::t:~d:p~~a~r~::s'CO::;ig?~issões, os inconvenientes ou defeitos que
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« O antigo e o novo Codigo Criminale do Processo a lei da re
forma de 1841, o Codigo do Commercio, a legislação hypothecaria as
d.a organização da)ustiça ~m 187~ e em 1890, e muitas outras dispo
síções que de entao até hoje constItuem o monumento das nossas insti
tuições judiciarias , foram postos em execução e com o correr dos
annos mais ou menos alterados, porque não ha codigo ou lei que
seja immutavel e não se resinta da acção do tempo e da opinião sobre
as reformas que se vão mostrando precisas.

II O Cocligo é o transumpto das legitimas aspirações de um povo
ou, por outra, traduz a eífectiva segurança de seus direitos e a exacta
definição de seus deveres; representa as idéas, as tradições, os cos
tumes, a educação, o desenvolvimentoe o progresso da civilização do
meio a que é destinado. Bom codigo é, pois, aquelle que bem con
sulta e harmoniza os interesses publicas e individuaes com attenção
ás condições peculiares da sociedade. ~

« Assim que, sem demorar-me no exame das questões de ordem,
methodo, ou systema, classificação ou divisão de materias e outras que
tanto teem occupado a attenção dos jurisconsultos, estando de accôrdo
em grande parte com os pontos capitaes do projecto submettido ao
exame da commissão, e porque se conformam, em geral, com os que
serviram de base aos trabalhos da commissão de que fiz parte em
1889, trabalhos muitos adiantados, já. redigidos em artigos e todos
publicados, formando um projecto simples e claro, methodico e con
ciso, naturalmente por mim considerado como valiososubsidio para o
futuro Codigo Civil Brasileiro, declaro desde já que approvo o novo
projecto, para que possa ser com brevidade levado á apreciação do
Corpo Legi-dativo, reservando-se para a discussão aberta perante a
commissão as observações e emendas que sobre o fundo e fôrma po
derão ser ainda apresentadas. »

Mandado inserir na acta este parecer do DI'. Olegario, o Sr. Pre
sidente deu por findos os trabalhos da presente reunião ás 3 1/2 horas'
da tarde.

E eu, A. F.Copertino. do Amaral, secretario da commissão,
lavrei a presente acta, que é assignada pelo Sr. presidente e demais
membros.~ Epitacio Pessôa, - O. H. de Aquino e Castro. - Joa
quim da Costa Barradas. - Arnphilophio. - Bulhões Carvalho.
Lacerda- de Almeida.

áeta da 2a reunião

No dia 2 de abril de 1900, reunidos, sob a presidencia do.
Dr. Epitacio da Silva Pessôa, todos os membros da commissão incum
bida de estudar o projecto de Codigo Civil Brasileiro, Drs. Olegario.
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Herculano de Aquino e Castro, Joaquim da Costa Barradas, àmphi
lophio Botelho Freire de Carvalho, Francisco de Paula Lacerda de
Almeida e João Evangelista Sayão de Bulhões Carvalho, o secretario
fez a leitura da acta da reunião antecedente, a qual é approvada e
assignada por toda a commissão ,

O Sr.. presidente declarou que se ia resolver definitivamente
sobre as duas questões adiadas :

a) Quanto ao art. 10 da lei preliminar, - obrigatoriedade da lei
em geral. .

O Dr. Bulhões que, quando a commissão se occupara do as
sumpto na anterior reunião, já se havia retirado, diz, de accôrdo
com o Dr. Amphilophio, ser necessario libertar o Governo Federal
da possível' dependencia da vontade dos Governos Estadoaes, quanto
:á effectividade da publicação da lei; julga, entretanto, que ao Exe
cutivo Federal deve dar-se plena liberdade no exercício da funcção
constituticional de executar as leis, sem restringir sua acção a com
metter exclusivamente ao procurador seccional o encargo da publi
cação nas capitaes dos Estados.

Em seu entender, melhor se consultaria o interesse do serviço
publico, e se realizariam com vantagem os intuitos da proposta, ao
mesmo tempo que se evitariam attritos de competencia, si a dita
publicação fór feita pelos meiós que ao Governo Federal parecer mais
conveniente, quer por intermedio do proprio procurador seccional,
quer de outro qualquer funccíonario federal, menos o juiz. E quanto
aos municipios, achando'boa a presumpção sobre o recebimento, alli,
da lei já publicada na capital do Estado, afim de ser contado o prazo,
·concordou, entretanto, com a indicação dos Drs, Barradas e Amphi
lophio, isto é, - que, desprezado aquelle meio, se adopte um prazo
geral, computado da data da publicação da lei na Capital Federal,
segundo o Dr. Barradas que o fixaria em 90 dias; ou da data da publi
cação na capital de cada Estado, conforme opinou o Dr. Amphilophio..
que marcava o prazo de 30 dias.
. Após ligeiras considerações dos demais membros da commissão,

ficou deliberado redigir-se o art. 10 pelo modo seguinte:
« A lei promulgada na forma da Constituição; si não fixar outro

prazo, será obrigatoria : na Capital Federal e nas dos Estados tres
dias depois de publicada na respectiva folha official; nos municípios,
30 dias depois da publicação na Capital do Estado respectivo. O Go
verno Federal providenciará sobre a publicação da lei nas capitaes
.dos Estados».

No art. 2°, cuja materia se prende á do precedente, eliminou-se
o segundo membro da adversativa: « ou do recebimento, etc. »";
dizendo-se simplesmente: ... - « serão contados 9a data da, publi
-cação do regulamento »,
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, b) A ou~ra q?estão, cuja resolução ficara adiada, é -a da proposta
do Dr. AmphIlophio, segundo a qual deveria consignar-se um ártico '
dando força de lei ás decisões do Supremo Tribunal Federal nas c~n:
dições estabelecidas pelo proponente na reunião do dia 29 do~ez fi'ndo.

O Dr. Bulhões, que tambem não se havia pronunciado a este re
speito, entende que não se deve dar esta attribuição áquelle tribunal
por ser isto contrario aos principios constitucionaes, que delimitara~
todos os casos em que as funcções de um poder devam ser exercitadas
por outro, não se comprehendendo nesse alludido excesso de poder a
funcção legislativa, trasladada na proposta para o Supremo Tribunal;
que é mero julgador, sem autoridade para revogar a lei.

O Dr. Amphilophio declara que, com todo o respeito devido á alta
competencia do collega que o precedeu, não vê na medida proposta um
attentado aos principios constitucionaes; e, antes, ella se coaduna
com a separação dos poderes, tão admirada pelos publicistas de melhor

-, nota, uma vez que não se desmembra uma só parcella da funcção
legislativa do Congresso Nacional para addital-a á do Judíciario no
que este tenha de originario e de exclusivo. Os poderes funccionam
independentes,mas harmonicos, e a harmonia não se quebraria com
a uniformidade na applicação da lei. O mesmo se dá quando, por ex
cesso do Executivo, o Poder Judiciario reivindica sua autonomia.

, Desde que ainda não se põem pêas á liberdade de reformar o tri
bunal as suas próprias decisões, tudo quanto fôr conducente a unifor
mizal-as, parece-lhe de grande alcance,
, O Dr. Bulhões replica, dizendo que praticamente a providencia
não terá o valor que della se espera, porque a decisão do tribunal
poderá ser annullada por uma lei do Congresso ou reformada por uma
resolução nova e differente do próprio tribunal. Além disto, ter-se-hia
uma regra muito restricta para os objectosda competencia do Supremo
Tribunal, já de si muito limitada, servindo de norma, SÓ em poucos.
casos, e isto mesmo aos juizes federaes apenas.

Os Drs. Amphilophio e Barradas asseguram que o Supremo Tri
bunal applica o Direito Civil e o Commercíal, e mesmo o Civil entre os
Estados.

O Dr. Amphilophio volta ao assumpto, historiando o que se passa
em outros paizes, e allude a um projecto de lei, já approvado pelo Se
nado Federal e que pende de resolução da Camara dos Deputados, con
tendo, além de preceitos sobre embargos aos accordãos e outros, as
idéas de sua proposta, que com vantagem poderiam ficar consagradas
na lei preliminar do Codigo Civil.

O Dr. Barradas diz concordar com as idéas desse projecto, jul-
gando, porém, que ellas devem ficar em lei especial.

O Dr, Lacerda vota de accôrdo com o Dr. Amphilophio.

O Dr. Olegario, sobre este objecto, lê o seguinte parecer:
« Não me parece conveniente a adopção da emenda que tem por-

•
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fim dar ao Supremo Tribunal Federal a attribuicão d~ tomar assentos
com for~ obrigatoria.. Iria invadir, c:ont~a o preceito da Constituição:
a exclusiva competencía do Poder Legislativo para formular leis por
que força de lei viria a ter o assento tomado na fórma proposta. '

« Esta mesma consideração obstou o cumprimento do decreto de
'1875, que dispôz sobre tal assumpto, sem que fosse jamais dado á
execução, não tanto pela difficuldade pratica do preenchimento das
formalidades que deviam preceder á tomada do assento, como sobre
tudo, pela razão de inconstitucionalidade, o que se encontra' em do
cumentos officiaes,

« Accresce que o Supremo Tribunal,. como por vezes tem resol
vido, não acceita attribuíções nem reconhece competencia em. uma
lei ordinaria para ampliar, supprímir ou modificar as que 8Ó lhe
podem ser conferidas pela Constituição, sendo, como é, um poder poli
tíco, independente e organizado pela fôrma estabelecida na mesma
Constituição.

« Seria, pois, a nova disposição letra morta, caso entendesse o
Tribunal dever persistir na opinião que tem até agora manifestado.

« E esse inconveniente conviria evitar por considerações obvias.
« Os assentos obrigatorios até serem derogados pelo Poder Le

gislativo ou pelo próprio Tribunal tornariam cada vez mais varia e,
incerta a lei em sua applicação, e esse mal parece que é justamente
o que determina a proposta apresentada.

« Com a successiva substituição dos juizes do Tribunal aconteceria
que os dois terços de votos precisos para a deliberação poderiam facil
mente desapparecer e assim não teria a decisão obrigatoria a fixidez
precisa, tratando-se de disposição permanente.

« O tribunal julga em especie ; não pode, portanto, 'ordenar em
these o que possa ou deva ser applicado a casos futuros.

« Bem se comprehende a razão plausivel que suggeriu a emenda
- dar prompto remedio á anarchia judiciaria quê realmente existe
no fôro, - cumpre confessal-o, vendo-se que sem unidade de pensa-:
menta na intelligencia e applicação das leis são os casos julgados pela
justiça estadual, conforme entende cada juiz ou tribunal, sem que haja
meio ordinario de regularizar-se ou uniformizar-se a administração da
justiça, como é de irrecusavel necessidade, desde que as leis substan
tivas vigoram em toda a Republica.

« Por mais claras que estas pareçam, surgem na applicação du
vidas que as podem prejudicar em sua essencia, com grave prejuízo
do direito das partes.

« Mas o meio de remediar este mal geralmente sentido é, no
meu ver, outro; e independente de tocar-se na Constituição ou leis
organicas do Poder Judiciario, é simplesmente ampliar-se o recurso
extraordinario, até hoje admittido em casos muito restrictos, que o
tornam de todo inutil, sem vantagem para a justiça. ou direito. das
partes; dando-se ao art. 59, n.m, § 1°, da Constituição, uma interpre-



328 -

ta"Çã~ mais conse?tanea á razão e ao Direito, e tendo-se como compre
hendido ~a eSl?ecle ? caso com~um. de errada applicação da lei federal,
por fals~ intelligencia de sua dISpOSIÇã.o. Julgar uma leiinapplicavel~
ou applical-a mal, no fundo e no effeito, o resultado é o mesmo.

« Nem se argumente com a apregoada autonomia judiciaria dos
Estados, ou separação das justiças estadoal e federal. A. justiça é uma
só e a mesma em toda a parte ; constitue a maior força ~a: federação ;
.enfraqueçam-na, pelos erros na applicação .de seus preceitos, e a fe
deração perigará, por certo, porque o laço que a prende é a unidade
do Direito, principal garantia da ordem publica e segurança indi-
vidual , .

« Com o regimen estabelecido e com a pratica observada inva
riavelmente, dá-se recurso para o Supremo Tribunal Federal de di
versasdecisões proferidas pelas justiças estaduaes ; como nos habeas
corpus, conflictos - revisões criminaes, etc., nem por isso se deu por
offendida a independencia do Poder Judiciario Estadual. .

« Não é, pois, muito pretender que, a bem dos altos interesses da
justiça, possa o mesmo Tribunal, ao conhecer do recurso extraordi
nario, que tambem lhe é dado pela Constituição, emendar o erro e re
parar a injustiça que tenham sido praticados com a; applicação da lei
ao caso sujeito a' falsa decisão superior. E, por tal meio, ter-se-ha
chegado ao fim a que se propõe a emenda apresentada. Em todo o
caso, por boa que fosse a medida, não caberiano Codigo Civil; antes
na reforma da lei n. 221, que completou a organização da Justiça Fe-
deral .»: .
. . O Sr. Dr , Epitacio Pessóa, á vista da maioria das opiniões, con-
sidera prejudicada a proposta do Dr , Amphilophio. .

Em seguida, o Dr , Bulhões referindo-se ao facto de se ter resol
"ido por maioria, na reunião anterior, alguns dos pontos discutidos,
quando elle, por motivo de força maior, já se havia retirado, acha
conveniente que se consigne na acta que não manifestara sua opinião
a respeito das matérias decididas em sua ausencia ,

Os demais membros da commissão acceitam a declaração, ficando
estabelecido, como regra a seguir nos trabalhos, esse modo de entender,
afim de não protellar o exame do projecto ,
. O Dr , Epitacio Pessôa convida seus collegas a proseguirem na
analyse da 2a parte da lei preliminar, indicada sob a letra B. Re
solve-se logo eliminar a epigraphe - « Disposições relativas ao direito
intocnaciemalprivado»- e passa-se á discussão do art. 15 do pro-
jecto, relativamente á justificação da nacionalidade. .

O Dr , Barradas, por se tratar nesse artigo de materia de. direito
constitucional, e tambem de processo, visto versar sobre meio de prova,
propõe que seja eliminado, o que se vence, contra o voto do Dr , Ole
gario, que opinou pela conservação do preceito, por ligar-se ao exer
cicio dos direitos privados e encontrar-se em todos os codigos ,
O Dr , Bulhões votou pela suppressão, por diversa razão da que funda-

",
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mentou a proposta do Dr , Barradas, visto que não dava, em Direito
Civil, importancia ao principio da nacionalidade, e adoptava o do domi
cilio para determinar as relações do Direito Privado.

Assim, é supprimido o art. 15 do projecto de lei preliminar.
No art. 16 resolveu-se corrigir a redacção, substituindo-se as pa

lavras finaes - « antes de mudal-a » - por - « anteriormente».

Oart. 17 ficou redigido assim :

« São reconhecidos, no Brasil, os direitos adquiridos em virtude
{C de sentenças ou actos praticados no estrangeiro segundo a lei respe
-« ctiva, comtanto que não importem offensa á soberania nacional, á
« ordem publica, aos bons costumes ou a alguma lei federal prohi
-« bitiva 11.

Oart. 18 foi supprimído por indicação do Ilr , Bulhões, visto ser
.a reproducção do precedente.

Quento ao art. 19, o Dr, Bulhões propóz que se additasse a exí
.gencia de estar a fórma de accôrdo com .a lei nacional, quando esta
preceituasse como substancial e necessária para a validade do acto.
O Dr. Amphilophio combate o additivo; e, igualmente, os Drs. Lacerda
e Barradas, dizendo este que no art 19 só se trata de fónna material,
e, portanto, suggeriam a substituição das expressões - « fórma authen
tica » - por - « fórma extrinseca »: o que toiacceito ; e ainda, no
final do mesmo artigo, dizendo-se - « são praticados ll, em legar de
.se praticam.

No art. 20 foram substituidas as palavras: - « meios mais
amplos li - por - « meios di/ferentes II - por indicação do Ilr, Am
philophio,

O art. 21 ficou tal qual.
O art. 22 foi mantido por maioria, visto conter o principio mais

geralmente accelto hoje - da nacionalidade; contra os votos do
Dr, Bulhões e Barradas, que preferem que a lei de domicilio prevaleça
para a capacidade.

Nesse mesmo artigo, por indicação do Dr, Amphilophio, foram
accrescentadas as palavras - « o seu estado II - depois da expressão
- rege ;' - substituída a expressão - direitos - por esta : - re
lações.

O Dr , Epitacio Pessôa suspendeu os trabalhos ás 3 1/2 horas
da tarde e eu A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão,
lavrei a presente acta que vae assignada por todos os merilbros.
Epitacio Pessôa. - O. H. d'Aquino e Castro. - Joaquim da Costa
Berradas, - Francisco de Paula Lacerda de Almeida. - Amphi
Iophio . - J. E .. Sayão de Bulhões Carvalho.
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A~ta da 38 reunião
No dia 6 de abril de 1900 reuniram-se novamente os membros da.

commissão, sob a presidencia do Sr. Dr. Epitacio Pessôa, comparecendo
os Drs. Olegario Herculano de Aquino e Castro, Joaquim da Costa Bar
radas, Amphilophio Botelho Freire de Carvalho e Francisco de Paula
Lacerda de Almeida; estando ausente o Dr , João Evangelista Sayão de
Bulhões Carvalho. E' approvada a acta do dia 2.

O Dr. Epitacio declarou que, antes de proseguir-se na analyse da.
lei preliminar do Codigo, no ponto em que se havia ficado na reunião
antecedente, era de mister sujeitar á consideração dos membros pre
sentes da commissão o esclarecimento que lhe tinha fornecido o autor
do projecto, Dr. Clovis Bevilaqua, depois de conhecida por elle a acta
da dita reunião. Referia-se á suppressão, já resolvida, do art. 18, a
qual não parecia plausivel, perquanto desapparecia o motivo que a
ella tinha presidido, visto não se comprehender a materia desse artigo
na do art. 17. Neste ultimo o projecto alludia a factos passados,
attendia á lei em these e cogitava dos direitos adquiridos em virtude
della; no art. 18 figurava a lei em hypothese, isto é, antes de produzir
os seus effeitos no territorio nacional, estabelecendo-se ahi as con
dições precisas afim de que a lei estrangeira pudesse ser applicada.
Assim, os casos eram diversos e não podiam ser fundidos em uma só
disposição.

Attendida a observação, reconsiderou-se a materia, ficando de
cidido restabelecer o art. 18, redigido, porém, com ligeira modifi
cação pelo modo seguinte:

« Não será tambem applicada no Brasil lei estrangeira que seja
contraria á soberania nacional, etc.»

Passa-se ao estudo do art. 23.
O Dr, Barradas, antes de referir-se propriamente ao contexto

desse artigo, propõe um additamento ao art. 22, assim concebido :
« Quando o individuo tiver duas nacionalidades, ou nenhuma,

será applicada subsidiariamente a lei do domicilio,»
O Dr. Amphilophio observou que o individuo pode não ter do

micilio, ou ter mais de um; e isto seria outra questão. Em todo caso
pensa que, na hypothese de duas nacionalidades, dever-se-hia ap
plicar o principio geral da nacionalidade, com direito de opção; e,
na ausencia da nacionalidade, o do domicilio, ou na falta deste a re
sidencia. Observa ainda que as duas nacionalidades poderão ser a bra
sileira e estrangeira, ou ambas estrangeiras, applicando-se no primeiro
caso o principio geralmente dominante e no segundo o da opção

I) Dr. Barradas discorda do seu collega, dizendo que o principio
falha .na hypothese de pluralidade de nacionalidades, parecendo-lhe
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ahi inapplicavel. Não admitte a opção, porque o individuo não pode
renunciar á nacionalidade, nem o acto ficar dependente da vontade
individual; adopta neste caso a lei do domicilio, julgando que se de
via redigir a disposição comose acha no art. 36 do projecto Nabuco,
a saber:

« Todavia o estado e a capacidade civil serão subsidiariamente
regulados pelo domicilio ou residencia .

II § quando a pessoa não tiver patria, por havel-a perdido em
um paiz e não havel-a adquirido em outro.

II § quando a pessoa tiver duas patrias em razão do conflicto não
resolvido das leis do paiz do nascimento e do pai? de origem. »

Os Drs. Olegario e Lacerda concordam com o Dr. Barradas; e
assim se resolve, accrescentando-se por indicação do Dr. Epitacio, ao
segundo paragrapho a restricção ;

II salvo quando uma das patrias fõr a brasileira, caso em que
esta deverá prevalecer. » . -,

Sobre o art. 23 o Dr. Amphilophio pondera que a fórma dada ás
disposições deste artigo não foi feliz, além de ter sido o fundo sacri
ficado, uma vez que o autor não fez a distincção, aliás admittida em
outros codigos, das duas hypotheses: nubentes da mesma nacionali
dade, ou um nacional e outro estrangeiro.

Segundo os Codigos Francez e Italiano, de um lado, prevalece a
lei do logar do casamento; outro grupo de codigos, a cuja frente o
AI1emão e o Portuguez, fazem ao caso applicação do principio da
nacionalidade.

Este ultimo codigo contém a seguinte disposição:
« Art. 1.065. O casamento contratado em paiz estrangeiro, entre

portuguezes, não produz effeitos civis neste Reino, não sendo contra
hido em conformidade da lei portugueza, salvo o que se acha estabele
cido na 2a parte do art. 24, quanto á fórma externa do contrato.

II Art. 1.066. O casamento contrahido em paiz estrangeiro, entre
portuguez e estrangeira ou entre estrangeiro e portugueza produz
effeitos civis neste Reino, verificando-se relativamente ao conjuge
portuguez as condiçõesrequeridas pelas leis portuguezas. »

A referencía á 2a parte do art. 24 desse mesmo Codigo Portuguez
é do teor seguinte:

C( A fórma externa dos actos será todavia regida pela lei do paiz
onde forem celebrados, salvo nos casos em que a lei expressamente or- ,
denar o contrario. »

O Codigo Chileno contém disposições quasi identicas, fazendo a
distincção apontada.

A materia, continua o proponente, é dífficil pelas suas consequen
cias e deve ser ponderada, tanto mais quanto o' autor do j.rojecto
afastou-se dos dois systemas.
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Os Drs. Lace~da e Barradas não acham defeito na substancia do
art. 23, que acceitam, salva a redacção, que é confusa. O ultimo ac
crescenta que, racionalmente, deve ser applicada á forma do casa
mento o principio já anteriormente adoptado. Desde o momento em
que o casamento é valido no paiz em que é contrahido, deve sel-o em
toda .parte. ~~sim, jullSa q~e ? projecto foi mais libe~al neste ponto,
respeitando, ahas, os dOIS pnnclplOs cardeaes; e,'acceItando a capaci
dade, resalvou no art. 24, que é corolIario do 23, as. regras da legis
lação brasileira, quanto aos proclamas e impedimentos.

O Dr. Lacerda diz que a discussão parece versar sobre a fórma
extrinseca do acto, e que, quanto ao fundo e aos efíeitos, deve regular
a capacidade, do que já cogitou o art 22.,

O Dr..Amphilophio explica, dizendo que impedimento não é fôrma
extrinseca, e que o art. 22 prescreveu para a geralidade, mas não
quanto ao casamento, materia que o autor reservou especialmente
para os arts. 23 e 26. .

O Dr. Olegario concorda com os Drs. Barradas e Lacerda; e por
isso resolve-se redigir o art. 23 só com as seguintes modificações: «de
vendo ser nesta ultima hypothese », em vez de «sendo nesta, etc. li e
«perante o agente » em logar de « pelo agente »,

Art. 24. O Dr. Lacerda sustentou a questão de comprehender-se
a idade entre os requisitos alli exigidos; mas foi vencido, por enten
der-se que a disposição do art. 22 já a havia abrangido,

Apenas no § 3° desse artigo foi substituida a palavra - «esposo»
: - por - II conjuge » .

Art. 25. Ficou como no projecto ,
. ' Art. 26. E' mantida a disposição desse artigo, contra o voto do
, Dr. Amphilophio, que desejaria applicar-Ihe o systema que queria para.

o disposto no art. 23. .
Art. 27. Sobre o regimen dos bens.
O Dr. Barradas propõe a simplificação do artigo, supprimindo-se

as palavras - logar em que os esposos fixarem o seu primeiro domi
cilio -.:.. ficando assi-n redigido:

« O regmen dos bens entre conjuges de nacionalidade differente,
na ausencia dI' pactos ante-nupciaes, será o determinado pela lei do
domicilio conjugal. »

O Dr. Ampuuophio propõe o seguinte substitutivo, de accórdo com
as leis portugueza e allemã, e por entender que neste caso o domicilie
seria critério vago:

« Quando não houver convenção expressa para o regimen dos
bens entre conjugés de nacionalidades differentes, será elle determi
nado pela lei pessoal do conjuge varão. »

O Dr. Lacerda concorda com o Dr. Amphilophio, dizendo que a
lei do domicilio não póde reger, na especie, os bens, porque ella é mu
tante, e porque na lei pessoal ha mais estabilidade.

•
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o Dr. Barradas não acceita o' additivo, pois que no instituto ma
trimonial prevalece hoje a regra da vontade accorde dos conjuges,
presumida na ausencia de convenção, que em todo o caso seria ante
nupcial e portanto no momento em que ainda não havia o vinculo. Julga
que ambos os conjuges devem ser attendidos com a lei do domicilio,
não havendo razão para que prevaleça a lei pessoal do marido sobre
a da mulher. .

. ODr. Olegario concorda com o Dr. Barradas, cuja proposta é ac
celta.

ODr. Lacerda volta ao objecto do art. 27, declarando que é de
fectivo, porque só trata do regímen dos bens, sem cogitar dos effeitos
do casamento em relação ás pessoas dos conjugas, parecendo-lhe que
seria nesse artigo o logar apropriado para dispór sobre a lei que deva
regular as relações juridicas na sociedade ·conjugal.

O.Dr. Olegario pondera que o assumpto se comprehende na gene
ralidade do art. 22.

O Dr. Lacerda replica que no art. 27 em questão a materia é ex
clusivamente de direito internacional privado, pois trata-se de conju
ges de nacionalidades differentes, cujo enlace deva produzir effeitos no
Brasil, ao passo que a disposição do art. 22 é genérica e não pode
abranger a especialidade.

Segundo sua opinião, a lei do domicilio não pode reger a especie,
mas sim a da nacionalidade do marido. Neste sentido se resolve, de
vendo o Dr. Lacerda apresentar a redacção ulteriormente.

Art. 28. O Dr. Amphilophio observa que na hypothese de ter
sido vencedora sua proposta quanto ao art. 27, com este poderia ser
fundido oart. 28. Tendo cahido a proposta, fica o art. 28 tal qual ~

. Art. 29. Quanto ao reconhecimento da dissolução do vinculo ma
trimonial, resultante do divorcio entre conjuges estrangeiros.

~ O Dr. Lacerda considera de relevancia a materia, que é daquellas
que os internacionalistas qualificam de ordem publica e cuja entrada
na legislação brasileira deve ser obstada. Não encontra questão mais
alta e que mais interesses alcance. Combate, pois, a disposição, não..
admittindo todos os effeitos da dissolução do vinculo, pois isto iria de
encontro, além do mais, a uma lei prohibitiva, a de 1890.

O Dr. Olegario concorda com o Dr. Lacerda. .
O Ilr. Amphilophio entende que se deve reconhecer o facto, mas

limitar os seus effeitos; e propõe que se addite ao artigo as palavras.
« salvo quanto aos seus effeitos no Brasil» .
. O Dr. Barradas propõe que, á vista do disposto no art. 17, seja

o art. 29 supprimido.
E' acceíta esta ultima proposta.

Art. 30. O Dr. Barradas indica nova redacção, a saber:
. « A tutela do incapaz é regulada por lei! nacional; todavia as'

autoridades brasileiras terão competencia para tomar provisoriamente
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medidas necessarias á protecção da pessoa e á conservação dos bens do
in.capaz estrangeiro, até que o Estado respectivo proveja como de
Direito. J)

Art. 31. Como no projecto.
Art. 32. Idem.
Art. 33. Sobre bens moveis e immoveís.
O n-. Barradas diz.q~e a. fórma do .artigo não é boa: nos tempos

que correm, a tendencia e eliminar a linha de separação entre bens
moveis e immoveis. Não vê razão para a distincção hoje, desde que ella
não tem alcance juridico. A regra vae sendo que os bens moveis teem
em geral mais valor do que a propriedade immobiliaria, e até já se dá
circulação aos immoveis, commercialmente fallando, como no caso das
letras hypothecarias. O que convem, pois, é determinar qual a lei que
regule as condições juridicas dos bens e pensa que é a da rei siu».

O Dr. Lacerda concorda com o Dr. Barradas.
Os Drs. Amphilophio e Olegario pensam de modo contrario, ac

ceitando a idea do projecto, salva a redacção: o que é decidido pelo
Sr. presidente, ficando redigido o art. 33 assim:

«Osbens moveis são regulados pela lei pessoal do proprietario. Os
de localização permanente, porém, assim como os immoveis, estão su
jeitos á lei do logar de sua situação. »

Art. 34. Como no projecto ,
Art. 31>. Sobre obrigações.

, O Dr. Lacerda propõe, na letra a a suppressão das palavras
e e/teitos, porque a obrigação tem eífectivídade no logar em que é
cumprida, não se podendo prever muitas vezes'qual seja eS$C local,
como por exemplo, nas cambiaes.

O Dr, Barradas concorda com o Dr. Lacerda, mesmo porque man
tendo-se alli aquellas palavras, ficariam excluidas da disposição as
obrigações hypothecarias; e propõe que se adopte o modo de dizer
do projecto Nabuco (nos arts. 1>1 a 52), a saber:

« A substancía e effeitos das obrigações serão regulados pela lei
« do logar onde foram celebrados, salva a expressa convenção das
« partes contratantes.

« Seguirão, porém, a lei do Brasil as obrigações que, pelo seu
« objecto, só no Brasil são exequiveis ,»

O Dr , Lacerda propõe que na letra b se diga: « Quanto aos seus
effeitos e modo de execução» .

Decidiu-se, pois, redigir assim o art. 35:

« As obrigações convencionaes, assim como as que se originam de
declaração unilateral da vontade, serão reguladas:

a) « Quanto á substancia,.pela lei do logar onde forem celebrados
« os actos que as originaram, salvo estipulação em contrario, oJTensa
« ao Direito Nacional dos pactuantes ou á ordem publica ;

•

•
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ó) « Quanto aos seus effeitos e modo de execução, pela lei do
« logar onde se cumprirem.

« Seguirão, porém, a lei brasileira as obrigações que, pelo seu
« objecto, só no Brasil forem exequiveis ,

Art. 36. Diga-se:- « onde foram praticados» em vez de : « onde
se houverem realizado os factos que lhes deram causa».

Art. 37. Diga-se: « A successão hereditaria abre-se » e não como
no projecto,

Art. 38. Como no projecto ,
Art. 39. O Dr, Barradas propôs a suppressão das palavras fi

naes - « vigentes ao tempo de sua morte» ; e o Dr, Lacerda, - que
se dissesse nesse artigo: testamento feito de accórdo com a lei embora
outra lei posterior a altere (com referencía á fórma). E' resolvido
adoptar só a ultima indicação.

Art. 40. Como no projecto.
Art. 41. O Dr, Amphilophio vota contra a disposição desse

artigo como foi concebida por ser inconstitucional: nos casos de
competencia originaria do Supremo Tribunal Federal só se compre
hendem os que foram expressos na Constituição.

O Dr , Barradas lembra a conveniencia de restringir a idéa do
artigo dizendo-se: « sentenças civeis», porque nem todas as sen
tenças são exequiveís no Brasil.

O Dr. Olegario discorda do coIlega precedente, julgando que a
Iórma generica é melhor, porque assim poderá abranger o comple
mento de alguma sentença criminal estrangeira, tendo combinado com
o Dr. Amphilophio em omiuir as palavras- pelo Supremo Tribunal
Federal. »

O Dr , Amphilophio concorda com o Dr. Olegário em manter-se
a expressão generica - sentenças - pois que, 'como bem notou seu
collega , em França -e na Belgica, por exemplo, ha sentenças mistas
proferidas por um unico juiz, que não só julga na condemnação
crime, mas na parte cível.

Propõe a seguinte fórmula para o art. 41 :
« As sentenças dos tribunaes estrangeiros, que para serem

« exequiveis no Brasil dependerem de homologação, ficarão sujeitas ás
(C condições determinadas em lei especial.»

O que é acceíto ,
Art. 42. O Dr. Olegário rejeita este artigo pela fórma e pelo

fundo,
O Dr. Lacerda diz que o artigo não é comprehensivo, pois parece

limitar-se ao caso da solução de um conl1icto; acha que o principio
da Iiança é uma garantia da maior importancía, qualquer que seja.
a causa.

O Dr , Barradas, em antagonismo com os seus dois collegas,
propõe que se consigne na. lei preliminar a disposição abolindo a
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fiança ás custas do processo, que é um obstaculo quasi ao accesso
aos tribunaes, estando ella de facto já abolida com as convencões
internacionaes. .

O Dr. Amphilophio concorda com o Dr. Barradas, julgando
anachronica a instituição, mas manifesta escrúpulos pela abolição
nesta lei preliminar do Codigo .

Resolve-se que seja eliminado o art. 42, por ser a matéria de
processo.

E nada mais havendo a tratar, levantou-se a reunião ; e eu
A. F. Copertino do Amaral, secretario, lavrei esta acta, que vae
assignada pelos membros da commissão que estiveram presentes.
Epitacio Pessôa .~ J. da Costa Barradas. - O. H. de Aquino e
Castro.- Francisco de Paula Lacerda de Almeida.- Amphilophi».

•
A~ta da 4a: reunião

Em 9 de abril de f 900 reuniu-se novamente a commíssão, sob a.
presidencia do Sr. Dr , Epitacio Pessoa. Compareceram os S1'8 .
Drs, Olegário Herculano de Aquino e Castro, Joaquim da Costa Barradas,
Francisco de Paula Lacerda de Almeida e João Evangelista Sayão de
Bulhões Carvalho, tendo faltado, por motivo justificado, o Dr. Am
philophio Botelho Freire de Carvalho.

Depois da leitura da ultima acta, que foi approvada , o Dr. Bar
radas julga opportuno que, antes de entrar-se no estudo da parte
geral do projecto de codigo, sejam aventadas ainda algumas questões
concernentes á matéria da lei preliminar, pois aHude a duas omissões
sobre objecto importante e que carece de ser decidido.

a) Em primeiro logar, observa que no art. 22 da dita lei se
trata unicamente da capacidade das pessoas physicas ou naturaes,
sem haver referencia ás pessoas moraes ou juridicas; e que sendo ..
assim, abrir-se-há uma válvula por onde podem todas as associações
estrangeiras, mesmo as que aqui não tenham succursaes ou agencias,
estabelecer-se no paiz e funccionar livremente, sem subordinação a
quaesquer regras que a respeito de suas congeneres nacionaes o

. legislador brasileiro haja prescripto , Accrescenta que a doutrina da
capacidade das pessoas [uridicas estrangeiras é muito controvertida;
e por isso mesmo julga prudente determinar que - a capacidade de
taes pessoas deva ser regulada pela lei de sua séde, salva a auto
rização para funccionarem ou fazerem valer seus direitos no Brasil.

b) Outra omissão refere-se á matéria do art. 38 da lei preliminar,
sobre a ordem da vocação hereditária, Pelo modo por que ficou
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redigido; não está o fisco estrangeiro excluído de addir 'á .herança ou
de occupal-a., , ' '

Reputa,pois, de mister remediar ao perigo que advirá de
dar-se ao fisco estrangeiro o direito de successão , lembrando que sé
insira a disposição contida no art. 41 do projecto Nabuco, estabe
lecendo que quaesquer que sejam o logardo fallecimento e a naciona
lidade do defunto, os bens immoveis ou moveis que no Brasil se
acharem e fizerem parte da herança vaga pertençam ao domínio
imminente do Brasil. "r

O Dr. .Bulhões , coherente com suas idéas, resolveria a primeira
questão .applicando ás pessoas jurídicas o principio da lei territorial;
apezar de que se possa ainda suscitar, quanto ás pessoas moraes,a.
questão da nacionalidade. ,

Mas, estando firmado este ponto, relativamente á capacidade.das
pessoas naturaes, que se deverão reger pela lei nacional, a questão
será de saber si se deve incluir na lei preliminar uma disposição
concernente também ás pessoas jurídicas. Entente que sim, - devendo
para isso, no art. 22, fazer-se uma restricção ao principio, geral ado
ptado, resalvando o que dispõe o proprio Codigono art. 23, em relação
ás pessoas juridicas estrangeiras. ' ,

Acceita também a proposta do Dr , Barradas, quanto á segunda
questão, devendo accrescentar-se no art. 38 o seguinte: « salvo o
domínio imminente da União sobre as heranças vagas». '

O Dr , Barradas explica que no art. 23 do Codigo, a que allude o
Dr. Bulhões, só se trata de sociedades estrangeiras que queiram se esta
belecer ou funccionar no territorio brasileiro, mas que elle figurara
outras hypotheses: '

O Dr , Lacerda, com referencia á primeira questão, acha conve
niente a restricção ;admittindo a divisão que, no art. 18 do Código,
faz o autor do projecto - de pessoas juridicas de Direito Publico e pes
soas jurídicas de Direito Privado -, é claro que as primeiras não estão
sujeitas ás mesmas regras das segundas, que para terem personalidade
[uridica no Brasil precisam do reconhecimento ou da habilitação.

Quanto á segunda questão, também está de accôrdo com o Dr ,
Barradas. Mas, em abono do projecto, pensa que a solução se pq
deria deduzir do contexto do art. 34 da lei preliminar, dispondo que
os bens moveis, cuja situação fôr mudada, continuam sujeitos á, lei da
situação que tinham quando foi iniciada a mesma acção. Acha que
a questão está em parte resolvida, podendo, entretanto, haver o con
flicto da lei pessoal do de cujus com a local dos immoveis ou dos moveis
de localização permanente; .acceita a restricção , , ' '

, Diz mais que o art. 23 do proprio Codigo, ao qual já se alludiu ,
exclue a possibilidade de serem os immoveis adquiridos pelo fisco es
trangeiro, pessoa juridica de Direito Publico. Entende que o autor foi
progressivo, de accôrdo com os internacionalistas mai~ adeantados,
não querendo ellê inhibir em absoluto o Estado estrangeiro' de 'possuir

o. c. - Vai. I. 22
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bens ímmoveis no Brasil, salvo havendo offensa de certos pnncipios.
Em todo caso, concorda com a proposta.
. O'Dr. Barradas responde ao collega precedente que o art. 311 da

lei preliminar, ao 'qual se soccorre, não resolve a questão, porque na
hypothese por elIe figurada trata-se de uma universalidade de bens
do patrimonio todo, ao passo que no citado art. 34 só se cogita d~
bens individualizados.

. . Tratando-se de successão, o principio geral que regula é o da lei
pessoal do de cujus; e a este proposito lembra a opinião de alguns es
criptores italianos, que consideram a propriedade, por assim dizer
como uma projecção do individuo. Exactamente por isso foi que sus:
citou a questão. Cita o exemplo de uma herança deixada ao papa por
uma princeza, recusando os tribunaes francezes ao summo pontifice a
capacidade para herdar .

.Em seu entender, o proprio. Codigo, na ultima parte do
art. 1.790, resolveria a questão, si alli não se tratasse só da herança do
-nacional,

Seria, pois, de vantagem que na lei preliminar houvesse uma
disposição a este respeito. .

O Dr, Olegario concorda com o Dr, Barradas, visto que 01 prín
cípioda herança do Estado tem sido muito contestado. Sua opinião no
'caso figurado - de bens vagos que houvessem pertencido a estran
geiros, - é que deveriam ser devolvidos a instituições pias.
. Em ultima analyse, apezar de considerar inutil a resolução pro
posta, admitte que figure na lei preliminar, dizendo-se no art. 38
« salvo o .dominio ímminente nacional sobre as heranças vagas» .

O Dr, Barradas, á vista da discussão, propõe para a segunda
questão a seguinte fórmula addítiva ao art. 38: - « salvo o que se
acha disposto neste codigo sobre heranças vagas abertas no Brasil»,

Assim se decide.
Vae-se tratar agora da - Parte Geral do Projecto de Codigo

- Livro 1-Das pessoas. Titulo L Disposições geraes
A.rt. L o

.O Dr, Bulhões propõe a suppressão do artigo e seus paragra
phos, por inutil e confuso, notando mesmo impropriedade do em
prego da palavra - familia, a qual em Direitotem sentido technico, e
não é, por certo, o que o autor lhe attribue ,

Os Drs, Olegario e Barradas concordam com o collega prece
dente; mas

O Dr, Lacerda, que tambem achava confusas e deficientes as
disposições deste artigo, indicou o seguinte substitutivo:

(I A.s disposições deste codigo, quanto ás pessoas, referem-se:
(I 1.0, ao estado, capacidade e domicilio das pessoas naturaes e

juridicas e ás. relações das mesmas entre si;
. '.« 2°, ás relações patrimoniaes dessas pessoas».

••

•
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1!..' adoptada a substituição, contra o voto do Dr , Bulhões.
Passa-se ao titulo lI. Divisão das pessoas. Capitulo II. Das

pessoas naturaes,
", Art. 2. °

O Ilr , Bulhões supprimiria a primeira parte do artigo, relativa
á capacidade, reduzindo-o ao paragrapho unico, por conter este
materia importante.

O Dr , OIegario não concorda com a suppressao da primeira
parte.

O Dr, Barradas observa que effectivamente o projecto trata
da capacidade antes de definir o que é pessoa.

O Dr, Lacerda concorda com essa observação, tanto mais quanto
parece-lhe haver contradição entre a primeira parte do artigo e o
art. 4°, pois que, como está concebida, a qualidade de homem faz
presumir a capacidade, o que não é exacto ,

Propõe que, ficando o paragrapho unico como está, seja o artigo
redigido assim:

« Pessoas são todos os entes susceptiveís de direitos e obriga-
ções» .

Assim se resolveu.
Art. 3.°
O Dr, Bulhões encontra no artigo má redacção e deficiencia ;

além disto, nota que está em desaccórdo com a doutrina geral, fu
gindo o proprio Codigo ás consequencias da disposição quando trata
da ordem da successão, uma vez que antes do nascimento não ha
pessoa e o embryão faz parte das vísceras maternas. Ha uma ficção
de Direito em considerar que o embryão tenha uma espectatíva de
Direito, a qual desapparece com a verdade: - ou o direito se realiza
si o feto nasce com vida, ou não se verifica o nascimento e as
relações regulam-se como si não tivesse havido concepção.

Julga, pois, conveniente definir o que é nascimento, e o que é.
viabilidade, uma vez que a personalidade civil do ser humano comera
'Com o nascimento, considerando-se nascido o embryão quando, 'depois
de separado completamente do ventre materno, manifesta signaes
de vida.

O'Dr , Lacerda propõe que se altere a redacção de modo que no
artigo se estabeleçam as condições .do nascimento, bastando que o
nascido respire, ainda mesmo que seja inviaveI.

. O Dr , Olegario acha dispensavel as definições, porque não re
solvem as questões.

O Dr , Barradas indica a seguinte redacção para o' art. 3°:
« A personalidade civil do ser humano começa do nascimento

realizado com vida. Desde a concepção, porém, a lei o considera
existindo para a conservação de seus direitos. »
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.o DI'. Bulhões acha melhor. dizer: .« realizado com qualquer signaI
de VIda ll, em vez -de « com oida», porque esta ultima fórmula não
resolve a questão da viabilidade.

E' acceita a indicacão do Dr o Barradas.
Art. 4. o Sobre incapacidade absoluta o .

O Dr , Olegario opinou que se exprimisse a ídéa contida no n . .2
deste artigo com a palavra impuberes,

O Dr, Barradas acceita a substituição. "
O Dr, Bulhões combate-a, preferindo o dizer do projecto ,
O Dr , Lacerda indica est'outra substituição : « Os menores de

12 annos , sendo mulheres e os de 14, sendo varões» .
Foi adoptado o alvitre do Dr, Bulhões (como no projecto). Nesse

mesmo artigo, ao n. 3, o Dr , Barradas propõe que se diga: « Loucos
de todo o genero ll, em vez de « alienados de qualquer especíe », o
que é acceito, rejeitado o accrescimo das palavras « e mentecaptos»
depois de « loucos», indicado pelo Dr, Bulhões. .

Ao n. 4. Resolveu-se alterar" a redaccão dizendo : « Os surdos"
mudos sem educação que os habilite a manifestar a sua vontade».

O Dr o Olegario súggeriu a inclusão dos prodigos e dos cegos.
Sendo, porém, a materia deste artigo relacionada com a do art , 50,
onde se trata da incapacidade relativa, ficou adiada a discussão pelo
adiantamento da hora. . .. .

O Sr. presidente suspendeu a reunião; e eu A. F. Copertino
do Amaral, secretario da commissão, lavrei a presente acta, que é
por todos assignada. - Epitacia Pessôao - Joaquim da Costa Bar
mdas.- O. H. fi'Aquino e Castro o-Francisco de Paula Lacerda
de Almeida.-J. E. Sayãode Bulhões Caroalho,

áeta da 5a reunião

Em 16 de abril de 1900 reuniram-se novamente os Srs. Drs. Ole- ..
gario Herculano de Aquino e Castro, Joaquim da Costa Barradas,
Francisco de Paula Lacerda de Almeida e João E. Sayão de Bulhões
Carvalho, sob a presidencia do Sr o Dr, Epitacio Pessôa, tendo deixado
de comparecer, por motivo justificado, o Dr , Amphilophio Botelho
Freire de Carvalho.

Foi lida e approvada a acta da reunião do dia 9 do dito mez ,
O Dr, Bulhões, voltando a considerar a materia do art. 10 do

tit , I (parte geraldo Codigo) que se inscreve - Disposição geral - e
que havia sido substituida, por indicação do Dr , Lacerda, acha que o
substitutivo, não abrangendo todos os assumptos tratados no Codigo e

•
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sendo dispensavel, como simples summario do livro I, propõe que no
referido art. 1° figure de preferencia a definição àe pessoas , abran
gendo tanto as naturaes como as jurídicas, como se tinha resolvido
dal-a no art. 2° do titulo seguinte; ficando então este ultimo artigo (2°)
constituído só pela disposição do paragrapho unico, a saber:

« Art. 1.°Pessoas são todos os entes susceptíveis de direitos e
(C obrigações.

(C Art. 2. °A lei não reconhece distinccão entre nacionaes e es
« trangeiros para a acquisição e goso dos direitos civis »,

Assim foi decidido .
. Observa mais o Dr, Bulhões, referindo-se ainda á ultima reunião,

que o art. 3° tinha ficado incompleto, por não se haver cogitado da
oncepçâo ; facto que a lei devia considerar para a conservação dos
direitos do ser humano, e propõe que se addite esta idéa como se
acha expressa no projecto do Dr , Coelho Rodrigues, fIcando o art. 3°
redigido assim:

({ Art. 3. o A personalidade civil do ser humano começa do nas
(,C cimento realizado em vida. Desde a concepção, porém, a lei o consi
« dera existindo para a conservação dos seus direitos. »

E' adoptada a indicação.
Tornando-se também ás disposições do art. 4°, já discutidas, é

rejeitada a indicação do Dr. Olegario, apoiada pelo Dr, Bulhões,
quanto á distincção que elles julgavam conveniente fazer no n. 5
desse artigo sobre ausentes como absolutamente incapazes, pois que,
segundo se achava redigido o preceito, a fórma ficara muito generica,
uma vez que havia a ausencia provisoria e a definitiva, que suppõe a
morte .

. Passa-se a analysar o art. 5°, que trata da incapacidade relativa.
São acceitas, contra o voto do Dr, Barradas, as duas propostas do

Dr, Olegario, incluindo em 2° logar osprodigos declarados por sen
tença; e em 3° os cegos sem educação que oshabilite a manifestar sua
vontade.

E' rejeitada a proposta do Dr . Bulhões, apoiada pelo Ilr , Lacerda,
quanto á inclusão no numero dos relativamente incapazes, dos « indi
viduos que pelo seu estado de fraqueza mental não podem reger os
seus bens» .

Depois, os Drs. Olegario e Lacerda suscitam a inclusão dos fallidos
na referida classe. l\las prevalece, por desempate do Sr. presidente, a
opinião dos Drs , Barradas e Bulhões quanto á não inclusão, porque
essa materia é regida pela lei commercial. Os fallidos só são incapazes
relativamente: elles ficam privados da administração de seus bens,
mas não da acquísíção, não impedindo a fallencia a capacidade para
todos os actos e contratos, visto que aquelle facto só tem por effeito a
arrecadação dos bens para execução dos credores, com excepção de.
parte do patrimonio incluida na arrecadação da massa.
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oart. 6° é convertido em o n, 4 do art. 5°, supprimindo-se as pa~
lavras - « sob a direcção de seus maridos» e accrescentando-se a
preposição - com - antes de: - as restricções ,

Quanto ao art. 7°, o Dr. Barradas propõe que se redija comose
acha no projecto Nabuco:

« Este codigo protege os incapazes, supprindo pela representação
a sua incapacidade, mas não lhes concede o beneficio da restituição;
que fica abolido. »

O Dr, Bulhões suggere que se diga:
« A incapacidade absoluta ou relativa é supprída pela represen

tação legal, regulada na parte especial deste codigo. I)

Fica resolvido por esta ultima fórma.
Art. 8. o O Dr. Barradas acha incorrecção no artigo e propõe

a suppressão da ultima parte, parando-se na palavra restituição.
Concorda com este alvitre o Dr, Bulhões, que adepta a abolição

do beneficio da restituição, não só em relação aos incapazes, mas tam
bem quanto ás pessoasjuridicas que delle gosavam. Diz que hoje não
tem esse instituto razão de ser, assim como mesmo já a perdera no
proprio Direito Romano; foi alli, a principio, estabelecido para proteger
o menor pubere contra o rigor do Direitoe tornava-se effectívo o bene
ficio com a intervenção do pretor, afim de rescindir certos actosvpra
ticados por quem não tinha capacidade de facto; era, pois, um direito
creado pelo magistrado e não pela lei. Mais tarde, quando se genera
lizoua curatela dos menores, e o curador veio supprir a sua incapa
cidade,. desappareceu o motivo da instituição, que só por ínconse
quencia foi mantida, tornando-se assim um meio artificial, ulterior
mente applicado também a varias pessoas juridicas, inclusive as mu
nicipalidades, porém sempre como privilegio. Mas, desde que com a
representação se dá uma garantia aos direitos dos menores e incapazes,
para que manter o privilegio?

O Dr, Olegario acha, pelo contrario, que se devia conservar na
lei o beneficio da restitutio in integrum, com referencia tanto aos in
capazes como a certas pessoasjuridicas, por ser medida de salvação de
altos interesses, sobretudo tratando-se da Fazenda Nacional. E a pra
tica faz com que assim opine. Por exemplo, nos processos a que allude
contra a Fazenda Nacional, após o julgamento só se admittem em
bargos de declaração; e, si no intervallo entre a sentença e a
execução verificar-se que a condemnação da Fazenda se fundou em
base falsa, não ha meiode remediar o mal da condemnação,

Os Drs. Barradase Bulhões contestam-no, e dizem bastar que se
reforme a lei processual de modo que, neste caso, sejam concedidos
embargos infringentes do julgado, ampliando o recurso a todos, e não
como privilegio.

O Dr, Lacerda diz que, em todos os tempos a lei equiparou aos
menores, para o effeito em questão, o Estado, a Fazenda Publica, a
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Egreja e as corporações de mão-morta; e, portanto; pergunta.tabolida
a. restituição in irueqrurn para os menores, fica tambem abolida. para
aquellas pessoas juridicas ?

Resolve-se não manter o beneficio da restituição e acceítar,
quanto á redacção , a que indicou O Dr, Barradas, repetindo-se a
mesma disposição, como propôz o Dr, Lacerda, quando se tratar das
pessoas jurídicas .
: Art. 9.° O Dr, Barradas julga que neste artigo não só deve ser
claramente determinada a maioridade, antes de se cogitar do supple
mente da idade, mas tambem ser supprimidas as palavras-e-Isto é,
capaz de exercer por si só todos os actosda vida civil.

Redigiu se o art. 9° assim:

« Aos 21 annos completos termina a menoridade, todavia o menor
que tiver attingido 18 annos poderá ser declarado maior. »

No segundo periodo, desse mesmo artigo, em vez do-sub
mettido ao, - diga-se: - sob o.

O Dr, Bulhões é de opinião que se deve restringir o prazo da
menoridade até aos 20 annos. .

E', porém, adoptada a indicação do Dr, Barradas.
Art. 10. Diga-se - pessoa natural, - em vez de - pessoa phy

sica; - e supprimam-se as palavras finaes - natural della. .
O Dr. Barradas julga tambem conveniente lazer referencia neste

ponto, á idéa da ausencia prolongada ou morte presumida. Para esse
fim, o Dr, Bulhões'aconselha que se exprima o pensamento do
art. fO assim: .

« A. existencia da pessoa natural termina com a morte, que se,
presume no caso de ausencia deflnitiva ,»

O Dr, Lacerda diria - « com a morte, salva a disposição dos
arts. 561 a 563)).

O Dr, Barradas redigiria assim - « ••. com a morte, salvo,
quanto aos ausentes, o disposto nos arts. 561 a 563 deste código».

Prevaleceu a fórmula dada pelo Dr, Bulhões.
Art. 11. Ficou como no projecto , .
Capitulo 11 - Do registro civil - Arts .. 12 a 17- Subsistem

como no projecto. . .
Capitulo Ill- Das pessoas juridicas - Secção I - Disposições

geraes.
Art. 18:

O Dr , Barradas allude á duvida, manifestada por alguns juns
consultes, quanto á impropriedade das expressões - de direito publico
e de direito privado, - que, segundo elles, deveriam ser substituídas
por estas - pessoas publicas e pessoas privadas. '

O Dr, Bulhões prefere a technologia antiga de- « pessoas jurídicas
deexistencía necessaria » e « passoas jurídicas de existencíavoluntaria»,
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:.o Dr; Lacerda concorda com o Dr, Bulhões.
. E' acceita, por desempate do Sr. presidente, a redacçao do pro-
J~o. .
, . "I'ratande-se da enumeração das pessoas juridicas de direito pu
blico interno, o Dr. Lacerda acha que na letra A se deveria

, caracterizar estas pessoas, inclusive o fisco, as egrejas reconhecidas
que teem personalidade independentemente do registro e tambem a~
subdivisões destas ultimas, como o bispado, a parochia e a fabrica;
ou então que não se fizesse enumeração alguma.

'Desenvolve o seu pensamento pela fórma seguinte:

« Entende que o projecto não podia passar de largo, como fez
pela grave e perigosa questão da capacidade da Egreja Catholica, ou,
siquizeremdos outros cultos existentes no paiz, apezar da garantia
do art. 72, § 3°, da Constituição, e mesmo por causa dessa garantia.
, '; « Verdade é que antes mesmo da Constituição, quando no re- ""
gimen dictatorial o decreto n , 119 A, de 7 de janeiro de 1890, deu o
golpe da separação da Egreja, reconheceu no art. 1)0 a todas as egrejas
e confissões religiosas a personalidade juridica para adquirirem bens
e os administrarem com os limites das leis de mão-morta, leis que o
citado 'art. 72, § 3°, aboliu, collocando os bens ecclesiastícos sob o
regimen do direito commum ,
. « Estas disposições são, porém, insuffícientes, precisavam ser
desenvolvidas e o logar mais proprio para esse desenvolvimento era e
é o Oodigo Civil. '

« Por outro lado, o silencio intencional do projecto, que enumera,
e aseu ver erroneamente, as pessoas juridicas por elle denominadas
de, direito publico, deixando de parte a Egreja, leva facilmente os
espiritos levianos ou hostis á Religião a considerarem fôra da lei a
Egreja e em geral os cultosç.e.éobvio o processo logico que a essa
consequencia os leva.

, . « o Codigo, dirão elles, dividiu as pessoas juridicas em duas
grandes classes: as de direito publico, das quaes excluiu a Egreja, e
as de. direito privado, nas quaes ella não está nem podia ser collocada;
logo': a Egrejanão tem personalidade juridica em face do Codigo. .-

. « Assim não fez o Codigo Civil Allemão, ao qual tanto se acostou
oprojecto, pois, longe de enumerar as pessoas que elle denomina de
direito publico; deixa este ponto á doutrina, e tão pouco espinhoso é
elle que os escriptores não estão de accôrdo sobre os caracteres ou o
critério para distinguir quaes as pessoas juridicas que devam ir . para
uma categoria, quaes as que devam pertencer a outra.

' .• « Divergentes, embora quanto á caracteristica das pessoas da
primeira categoria, nenhum,. que saiba, recusa incluir entre essas
pessoas a Egreja Catholica e os cultos existentes no Estado, e isto quer
pelo·mreito Allemão actual, quer pelo de outros codigos, quer. pelo
Direito anterior ou Direito commum.

•



II Endemann, que começa agora a commentar o Codigo Alle'rrião,
diz no § 48 de sua obra - Introducção ao estudo do Codigo Civil
Allemão - que como o typo das pessoas jurídicas 1:1e ordem publica,
apresenta-se o Estado, mas que pertence a esta categoria com as cor
porações municipaes, provinciaes, as egrejas christâs, reconhecidas e
as associações religiosas que expressamente gosam do direito de cor
poração.

« Dernburg (Pand.), cuja ultima edição é posterior ao Codigo, diz
que:

II Entre as pessoas juridicas estão em categoria especial as de
« ordem publica, isto é, o Estado e as organizações delle depen
« dentes, com personalidade propria, e bem assim a Egreja Catho

'(( lica e a Egreja Nacional Evangelica, com as suas respectivas
« organizações. ,

« As riemais pessoas [uridicas, continúa elle, são de ordem
«privaria (Oernburg-Pandektem, Berlim, 1896. Tomo I, § 59,
« texto e nota 3).»

« No ponto de vista de considerar a Egreja pessoa juridica de
ordem publica, ou de caracter publico, ou de Direito Publico concordam
todos; nem é preciso demonstrar esta these pela propria natureza da
Egreja e pela sua existencía historica baste-nos apoiar o asserto com
autoridades.

l< Planiol, o mais recente dos commentadores do Código Civil
Francez, influenciado já pelas doutrinas allemãs, faz a classificação das
pessoas juridicas em publicas, ou de caracter publico e privarias, e
entre as primeiras colloca a Egreja Catholica, as protestantes e o culto
israehta ,

« O culto catholico, diz elle, tem de particular o ser anterior
« á formação dos Estados modernos, e ter seu chefe o caracter de .
«soberano.

, « Resulta dahi que os estabelecimentos religiosos, posto
« tenham caracter essencialmenté publico, não podem ser con
« siderados orgãos do Estado: teem outra origem j a lei regula-
« menta-os, não os crea, » ,

'« Si dos escriptores, passarmos aos codigos, que, ao inverso do
Codigo Civil Allemão, enumeram as pessoas jurídicas, vemos a par do
Estado, Provincias é Municípios a Egreja, .

« Assim, o Codigo Civil Portuguez, art. 37; o Hespanhol, arts. 35
e 38; o do Chile, art. 547; o da Argentina, art. 4, e o Uruguayo,
art. 21.

( Não se objecte que estes codigos reconhecem religião do Estado
e.são lançados sobre esta base, ao passo que a nossa Constituição
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política é differente, Não procede a objecção, porque a America do
Norte, nosso modelo, adopta a doutrina em suas leis cíveis por ellas
regula a capacidade das ~grejas e associações religiosas, co~o se pode
ver em Kent, Commentaríes, Il, n. 274. .

« O.direito americano - diz elle- de accôrdo com as leis
« herdadas da Inglaterra, distingue as corporações em eccle
« siasticas e leigas. .. Tal é a descripção dada pelos Estatutos de
« New York, Ohio e outros Estados, os quaes proveem geralmente.
« sobre a incorporação das associações religiosas para melhor
({ administrarem suas temporalidades,»

((No mesmo sentido Walker- American Law, § 92:
(( Disse que a disposição da Constituição Federal, art. 72, § 3°,

era insufficiente, além de inapplicavel, e tamhem a lei de 10 de ,
setembro de 1893, e que as relações juridicas decorrentes da perso
nalidade da Egreja pediam desenvolvimento no Codigo, pelas seguintes
difficuldades praticas:

« A Egreja tem personalidade; mas quem representa esta per
sonalidade? O papa? Osbispos nas dioceses? Os parochos em suas ,
parochias? As fabricas das Egrejas?

(( Bastará aos casos occorrentes a noção vaga da personalidade e
capacidade das leis de 1890 e 1893 e da Constituição?

(( A quem caberá um legado deixado á Egreja? Benovar-se-ha
entre nós o caso do testamento da Duqueza de Plessís-Bellíer em
França e acabará o Estado por entrar na posse do legado como bem
vago?

(( O Direito Canonico resolve a questão; mas o Codigo não é
remissivo a esse direito, nem tem por subsidiario o Direito Romano,
que tambem resolvia, porque nos casos omissos recorre-se aos casos
analogos, e na falta delles, aos principios geraes de direito, diz o
art. 13. .

(( No caso de conflicto entre diversas pessoas que,. em face do
regimen de plena liberdade matrimonial da Egreja julguem-se com
direito á mesma cousa ou á mesma herança deixada, ou pretendam
dispôr de bens nos casos em que é permitti.Io, ou permutal-os, ou
dar-lhes a applícação que entendam mais conveniente; como resolver
a questão e por que leis, si o Codigo Civil, regulador supremo dos di
reitos civis, é silenciosoe omisso? »

Em ultima analyse o Dr, Lacerda propõe que:
a) Ou se insira, entre as pessoas juridicas de direito publico a

Egreja Catholíca, que pela sua existencia historica está identificada
com a nação brasileira; incluindo-se, si o quizerem, tambem as
religiões que teem representantes no Brasil, os cultos existentes, sendo
solvidaspelo Direito Canonico as contestaçõessobre direitos patrimoníaes

•
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da Egreja Catholica no tocante ás pessoas a quem compete a adminis
tração e disposição de seus bens e pelos estatutos ou regras das outras"
religiões as contestações referentes ao mesmo objecto ;

b) Ou se supprima a enumeração do projecto, a exemplo do Codigo
Allemão, porque como está concebido o texto, haverá confusão nesta
matería e graves inconvenientes

O Dr. Bulhões refuta, em ligeiros traços, a doutrina expendida
por seu collega; diz que, tratando-se da capacidade das pessoas juri
dicas, não se devia considerar nos elevados fins das instituições a que
se referiu o Dr, Lacerda, mas attender só a relações de outra natureza,
mui diversas daquellas e que as collocavam na classe das pessoas juri
dicas de existencia voluntaria.

Mesmo no rigor do antigo direito, os allemães não consideravam
a Egreja como pessoa juridica de existencia necessaria, sem que isto
desnaturasse os seus elevados intuitos. .

Assim tambem as fundações incumbidas da regencía dos bens
religiosos.

Acceita, pois, o projecto.
E' rejeitada a emenda do Dr. Lacerda.
Art. 20:
O Dr, Bulhões diz que o Codigo Allemão faz distincção entre a

personalidade jurídica das sociedades civis e a de seus membros.
Propõe que as tres letras desse artigo sejam fundidas nestas duas

expressões- as corporações e as instituições-, collocadasem seguida
á disposição do mesmo artigo.

E' rejeitado o alvitre e acceita a redacção do projecto in totum,
contra o voto do Dr, Olegario, que substituiria as palavras 
fundações instituidas - da letra C, por estas - instituições creadas )) .

Art. 21. O Dr, Bulhões entende que não deviam ter existencia
legal as pessoas [uridicas de direito privado sem autorização do Estado,
conforme o Codigo Allemao, que, distinguindo entre sociedades de
fim ideal e sociedades de fim economico, dá, no primeiro caso, o direito
de approvação; e, no segundo, o de oppôr-se ao registro; e assim
tambem, de accórdo com o Direito Romano, propõe que neste artigo
se addite : - « salvo o direito de opposição por parte da administração
por motivo de ordem publíca » •

O Dr, Barradas combate o addítívo e diz que o Codigo deve estar
de accórdo com a Constituição e que o proprio autor do projecto
mostrou por que se afastara do Codigo Allemão, acompanhando assim
o progresso da legislação; além de que o art. 28 provê de remedio o
perigo que seu collega precedente descobre na generalidade do pre
ceito.

E', pois, rejeitado o additivo.
Art. 22. Ficou tal qual.
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'lavras - condição esta.

O Sr. presi~ente suspe~deu a reun~ão; e eu A. F. Copertino do
Amaral, secretano da commissão, lavrei a presente acta, que vae
assignada pelos respectivos membros.-Epitacio PesstJa.-J. E.
Sayão de Bulhões Caroalho.- O. H. de Aquino e Castro.:-. Joaquim
da Costa Barradas.- Francisco de Paula Lacerda de Almeida.

Acta ela 6" reunião

No dia i 9 de abril de 1900 reuniu-se novamente a commissão, •
sob a presidencia do Sr. Dr. Epitacio Pessôa, tendo comparecido todos
os. membros. O Dr. Amphilophio declarou que havia faltado ás duas
anteriores sessões, por motivo de grave molestia em pessoa de sua
família.

E' lida e approvada a acta da reunião do dia 16. Antes de se pro
seguir nos trabalhos, o Dr. Lacerda aventa uma questão preliminar,
que considera de muita.importancía. Diz que as associações, chamadas
de fins ideaes, antes do regimen actual estabelecido em a lei de
1893, tinham existencía jurídica desde que inscreviam os respectivos
estatutos no registro hypothccario; mas que a lei n. 173, de 10 de
setembro daquelle anno, exigindo novas formalidades para a consti
tuição de taes sociedades (de fins religiosos, moraes, scientiíicos, artis
ticos, políticos ou de simples recreio) alterou as disposições anteriores,
determinando que el1as, para terem individualidade jurídica, inscre
veriam o contracto social no registro civil.

Ora, desde que, segundo o projecto do Codigo, se trata desses
assumptos de modo geral; parecendo, por outro lado, haver eUe abo
lido as leis anteriores referentes ás matérias no mesmo preceituadas,
ao envez do Codigo Allemão, que expressamente resalvou taes leis,
nota o Dr. Lacerda uma lacuna no capo II do tit. lI, o qual se in
screve - Do registro civil-, quanto ao registro das associações de
finsideaes, visto ter o autor cogitado naquelle capitulo só do registro
dos nascimentos, casamentos e obitos, não lhe parecendo que responda
á aua xibjccçâo o preceito do art. 21 do capo UI, quando se refere á
inscripçâo, no reqistro competente, dos actos que constituem as pessoas
juridicas de direito privado, porque ahi não se declara qual seja
esse registro, nem se especificam as respectivas condições, sendo aliás
isto in.Iispensavel em um codigo.

O Dr. Bulhões concorda, em principio, com o seu collega, achando
que o defeito do projecto, nesta parte, está em não ter sido mais

•
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especifico nos elementos geraes constitutivos das pessoas juridicas,como
o fez o Codigo Allemão, que, em seu entender, se occupou tanto das
pessoas juridicas de fins ideaes, como das de fins economicos. Discorda,
porém, quanto á confusão, que o mesmo seu collega parece ter feito
relativamente ás duas naturezas do registro civil: uma em que elle
deva ser feito, restrictamente em cada círcumscrípção da justiça local,
o dos nascimentos, casamentos e obitos; e outra concernente ás asso
ciações que devem ser inscriptas em registro civil especial, feito não
já em cada parochia ou divisão judiciária, mas em outro local.

Assim, propõe que se abra um capitulo ou secção especial concer
nente ao registro civil das pessoas jurídicas.

O Dr. Barradas julga que o intuito dos collegas precedentes seria
satisfeito, additando-se ao art. 21, já citado, a idéa de ser a inscripção
de que se trata feita no registro hypothecario da séde da associação•.

.Prevaleceu a indicação do Dr, Bulhões, abrindo-se um capitulo
ou secção depois do das Fundações-s-; e, como consequencia do al
vitre adoptado, resolveu-se tambem :

a) alterar a epigraphe do mencionado capo lI, a qual passou a ser
-Do registro civil dos nascimentos, casamentos e obitos, em vez de
- Do reçistro vivil;

ó) supprimir no art. 21 as palavras: «no reqistro competenies,

Essa questão fez levantar outra, concernente ao espirito do Co
digo, quanto á personalidade jurídica das sociedades civis em geral; e,
discutindo-se o assumpto, mostra o Dr. Barradas que a tendencía do
direito moderno é attribuil-a a todas as associações civis, do que é
provJ. um julgamento recente da Cõrte de Cassação de Paris, bem
assim, que o autor do projecto acceitou aquella tendencia, rompendo
com a tradição das Ordenações. .

O Dr. Lacerda, tomando parte nessa discussão por elle próprio
provocada, diz que só accidentalmente teem as sociedades civis perso
nalidade juridica, e que, considerando na dualidade dos dous ramos do
direito privado, acceita pelo autor do projecto, observa confusão no
art. 20 combinado com outras disposições da secção II desse mesmo
capo tu.

Volta, por isso, a analysar a definição dada de pessoas jurídicas
de direito privado, a qual reputa defeituosa, especialmente na letra a,
em que se enumeram - as sociedades civis organizadas de accôrdo
com este codigo » . .

O Dr. Bulhões propõe que o art. 20 fique redigido assim:
(f São pessoas juridicas de direito privado as sociedades civis e as

fundações, quando devidamente inscriptas, e as sociedades commer
ciaes, observadas as disposições do direito commercíal. )

Passou esta indicação, contra o voto do Dr. Barradas, que opinou
pela manutenção das palavras - organizada de accôrdo com este
codiqo depois da expressão: as fundações.
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Como consequencia foi eliminado o art. 2f.
O Dr. Barradas, á vista da redaccão dada ao art. 20 propõe

tambem a suppressão do art. 22, relativo 1.S sociedades em' conta de
participação, a qual é votada contra o parecer dos Drs. Olegario e
Bulhões, manifestando este ultimo como motivo de seu voto - ter-se
mantido no art. 20 a enumeração de sociedades commerciaes.

O Dr. Amphílophio votou a favor da eliminação, considerando a
questão debaixo de outro ponto de vista - o do methodo, - visto que
nesse art. 22 se especializava a matéria.

O Dr. Lacerda tambem acceítou a suppressão do artigo, pois que
nelle estabelecia-se preceito sobre matéria commercíal estranha ao
codigo, uma vez que se havia adoptado a dualidade do direito
privado.

O Dr, Bulhões propõe que, como anteriormente ficara decidido,
se inclua no final desta secção I, que contém disposições geraes, um
artigo que consagre a ídéa da abolição da restituição in. integrum
quanto ás pessoas juridicas. Foi acceita a indicação, redigindo-se o
novo artigo por esta fôrma:

« E' applicavel ás pessoas jurídicas o disposto no art. 8° deste
codigo».

Levantou-se a sessão, e eu A. F. Copertino do Amaral, secretario,
lavrei a presente acta, que vae assignada pelos membros da com
missão.--Epitacio Pessoa.-O. H. de Aquino e Castro.- Francisco de
Paula Lacerda de Almeida. -Joaquim da Costa Barradas,-s
Amphiiophio.

A~ta da 70. reunião

•

-No dia 24 de abril de f900 reuniu-se novamente a commissão,
sob a presidencía do Dr. Epitacio Pessoa, estando ausente o Dr,
Bulhões Carvalho.

E' lida e approvada a acta da reunião do dia 19. •
Passando-se a considerar a epigraphe da secção II (do cap. II do

tit. 1lI), que se inscreve - Das sociedades civis como pessoas ju
rídicas, - propôzo Dr. Lacerda, e foi acceita, a eliminação do segundo
membro - como pessoas jurídicas - por desnecessário, visto que, o
projecto de código, na secção competente da parte especial, arts. 1.500
e seguintes, trata tanto das sociedades que teem personalidade juri-
ridica como das que não a teem.

Art. 24 (que por eliminação de outros anteriores, passou a ser o
22). O Dr. Lacerda, considerando a matéria deste artigo que constitue
excepção ao principio geral, antecedentemente firmada, pondera que

•
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se devia contemplar tambem, entre as sociedades que dependem da
autorização para funccionar, as cooperativas que teem por objecto o
fornecimento do generos alimentícios,' segundo o preceito mantido na
lei n. 1M, de 17 de janeiro de 1890, relativa ás sociedades anonymas.
Prevaleceu a proposta, contra o voto do Dr. Olegario.

O Dr. Barradas também indicou, e foi assim decidido, que se
additasse a expressão - mutuo - depois de - seguro - porque esta
especie de seguro é que entra na categoria das associações civis.

O Dr. Amphilophio objecta, ainda sobre o assumpto deste artigo,
dizendo não ver razão de conveniencia para que se exija a autorização
do Governoda União na hypothese de pretender uma mesma sociedade
funccionar em mais de um Estado, achando preferível, neste caso, o
consentimento dos alludidos Estados. Com isto concorda o Dr. Lacerda,
mas prevaleceu a idéa do projecto defendida pelos Drs. Olegario e
Barradas.

. Também não foiacceita a contestação offerecida pelo Dr. Amphilo
phio á implícita ampliação que o projecto estabelece no segundo pe
riodo do mesmo artigo, quanto ás attribuições da justiça federal, cuja
órbita de acção ficou traçada no art. 60 da Constituição da Republica,
porquanto, sujeitando o projecto taes sociedades á fiscalização do Mi
nisterio Publico, em geral, e, tendo prevalecido a idéa de ser dada a
autorização pelo Governo da União nas hypotheses de funccionarem
ellas na Capital Federal ou em mais de um Estado, o representante
do poder publico será perante a justiça federal, si bem que em alguns
casos tenha de officiar o Ministerio Publico da justiça local.

Outrosim, o Dr. Lacerda inquire si o projecto tende a revogar a
legislação especial das sociedades anonymas, e, no caso negativo,
porque não tornar clara a vígencia de taesleis ? A isto replica o Dr.
Barradas que, si a sociedade civil revestir a fôrma do anonymato in
cidirá na lei commercial; e, assim sendo, torna-se desnecessario ac
crescentar idéa no sentido da duvida <do seu collega, a qual não
procede. ..

A' Vista da discussão exposta e de outras ligeiras indicações,
ficou o artigo redigido assim: ,

« Não podem constituir-se, nem funccionar no Brasil sem prévia
autorização, as sociedades, agencias ou estabelecimentos de seguro
mutuo, ou de montepio, nem as destinadas ao fornecimento de ge
neros alimentares.

« Si tiverem de funccionar na Capital Federal ou em mais de um
Estado, a dita autorização será concedida pelo Governo da União·si
porém em um só Estado, pelo governo respectivo. '

« Ficam sujeitas á fiscalização do Ministério Publico as sociedades
de que trata o presente artigo, sempre que algum segurado ou con
tribuinte provar ter sido victima de fraude ou dólo commettido por
seus representantes. »



Art. 25 (23). .
No primeiro. peri~do, diga-se: « tem existencia... ll, em vez de

(C- terr:t uma exístencía, e tambem, - « os compõem ll, - em vez de'
- « a compõem »,

. Quanto ao segundo período, diz o Dr. Lacerda que o adverbio
solidariamente, alli empregado, aberra da natureza da. sociedade
civil, visto ser a solidariedade o caracteristico das associações com
merciaes ; e, por isso, o supprimiria, assim como as palavras - como
contrato.

São adoptadas estas alterações e mais as do Dr. Amphilophio,
substituindo as palavras - os açentes - por estas - os seus au
ctores; e - recurso - por direito.

Por proposta do Dr. Barradas, ficou então o segundo periodo de
que se trata redigido pela fórma seguinte: .

« Aquellas que não tiverem personalidade juridica segundo deter
mina este codigo, valem, todavia, entre os socios; e os actos juridicos
praticados em nome dellas obrigam pessoalmente os seus autores,
salvo a estes o direito de indemnização pelos outros associados. »

Art. 26. Sem alteracão,
Art. 27. E' acceita 'a emenda do Dr. Barradas, redigindo-se

assim :.
« A sociedade como pessoa juridica deixa de existir e procede-se

á respectiva liquidação:
« 1.0 Quando a maioria dos socios tiver resolvido sua dísso-.

lução, resal vados os direitos da minoria e de terceiros.
« 2;° Quando, etc. (como no projecto).
« 3.° Quando, etc. (como no projecto, supprimindo O artigo

antes de-sua). ..
. « 4.° Quando realizado o fim para que fôra organizada.

« 5.° Quando decretada' a dissolução... (o mais como no pro
jecto).

6.~ « Quando o numero de socios ficar, etc. (o mais como no pro
[ecto). II

A proposito do n. 1, o Dr. Lacerda havia objectado quanto á
intelligencia da expressão - maioria, - que é vaga, e tambem quanto
á resalva dos direitos da minoria, a qual parecia-lhe antinomica ç.

porque é fóra de duvida que o voto dominante na assembléa geral
tem força obrigatoria ; havendo sobre esta ultima parte o Dr. Olegario
opinado pela manutenção da disposição, afim de ficar prevenida a
hypothese de ter a minoria de combater a própria resolução da
maioria, em sua substancia, mas, não em seus effeitos juridicos, que
não poderia annullar.

Art. 28.
O Dr. Lacerda discorda quanto ao procedimento ez-officio da

-autoridade publica.

•
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o Dr. Olegario acha que a expressão - actos illegaes- é im
propria alli e desnecessaria.:

O Dr. Amphilophio, apezar de acceitar a fórmula do projecto em
theoria, impugna-a, sob o ponto de vista pratico, quando torna-se a
dissolução da sociedade dependente da contrariedade ao interesse pu
blico, tão diffícil de avaliar, e que tanto' se presta a arbítrio das
autoridades locaes.

O Dr. Barradas á vista do exposto, propõe, e é acceita, contra o
voto do Dr. Olegario, que apenas supprimiria a palavra - illegaes-,
a seguinte redacção :

« A dissolução só pode ser decretada pela autoridade nos casos
dos ns. 2, 3 e 6 do artigo antecedente ou a requerimento de
qualquer socio, quando a direcção da sociedade compromette o inte
resse publico. »

Art. 29. Sem alteração.
Ar1. 30. Sem alteração.
Neste ponto é suspensa a reumao ; e eu, A. F. Copertino do'

Amaral, secretario da commissão, lavrei a presente acta, que vae
assignada pelo Sr. presidente e demais membros.-Epitacio Pessôa.
- Amphilophio.- O. H. de Aquino e Castro.- Francisco de Paula
Lacerda de Almeida.- Joaquim da Costa Barradas. .

Acta ela 8& reunião

No dia 26 ele abril ele i 900 reuniu-se novamente a commissão sob
a presidencia do Sr. Dr. Epítacio Pessoa, achando-se ausente o
Dr. Bulhõese tendo o Dr, Amphilophio comparecido depoisele decidida
a primeira questão, referente á matéria de dissolução das sociedades,
a qual fôra analysada anteriormente.

til O Dr. Barradas pondera que as sociedades a que alludem os
arts. 27 e 28 do projecto haviam sido especializadas no art. 24 e a
ellas deu o codigo personalidade jurídica. Portanto, si não se resal
vassem as demais sociedades civis- as de fins economicos e de caracter
privado - subsistiria duvida quanto a poderem tamhem estas ficar
extinctas, segundo o modo prescrípto nos citados arts. 27 e 28: o que
seria absurdo. Assim, pondera a conveniencia de se additar um para
grapho ao art. 27, do teor seguinte:

Paragrapho unico. A dissolução das sociedades de fins economicos
e de caracter privado, não comprehendídas no art. 24, rege-se pelos
preceitos estabelecidos na secção competente da parte especial deste
codigo,

c. C.-Yol. I 23
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Foi acceita a indicacão.
Passa-se á analyse da secção III - Das fundações.
Os arts. 31, 32 e 33 ficam como no projecto.
Art. 34. ODr. Amphilophio, refutando a idéa do projecto quando

na Iiypothese de ~stenderem as fundaçõ.es. sua; acção a mais de u~
Estado, confere a ínspecção dellas ao muusterio publico federal en
tende que, nesse caso, de-ye inter~' o I:eprese~tante do poder publico
local; e propõe que se diga: msnisterio publico de cada um delles,

Passa a emenda, contra o voto do Dr. Lacerda; e a proposito
disto suscita-se a questão de alterar na mesma conformidade o disposto
no art. 14 do projecto, já revisto; mas, attentas as ponderações feitas
pelos Drs, Barradas e Olegario,mantem-se a decisão tomada na reunião
precedente a esse respeito.

O Dr. Lacerda aproveita o ensejo para manifestar sua opinião
acerca da matéria da secção III, em seu conjuncto, pois que ha nella
um ponto fundamental em que não está de accórdo com o pro
jecto.

Apreciando o assumpto, e particularizando-o quanto ás fundações
de caracter ecclesiastico e de fins pios, allude ao regimen das corpo
rações de mão-morta, quer segundo o direito anterior, quer em face do
direito republicano.

Histeria as modificações por que passou a situação jurídica das
fundações destinadas a fins religiosos; refere-se aos avisos a esse
respeito expedidos pelo Ministerio da Justiça depois do decreto do
Governo Provisorio n. 119 A, de 7 de janeiro de 1890, e depois de
promulgada a Constituição Federal que, abolindo completamente as
leis de mão-morta, sujeitou as respectivas corporações ás regras do
direito commum, sem mais intervenção do Estado. Portanto, o patri
monio de taes instituições acha-se garantido, como o de qualquer
particular. Entretanto, nota que o projecto, afastando-se neste ponto
de um de seus modelos, o Codigo Allemão, deixou o regimen das
fundações pias (sua creação, vida e instrucção) inteiramente entregues
.ao arbitrio do Peder Publico, que em tal assumpto só poderia ser o
.regulador das conveniencias politicas, ficando sempre o respectivo
património, no caso de dissolução da fundação; sob uma ameaça de
-devolução e incorporação nos bens do Estado; quando é certo, con
forme opinião de jurisconsultos abalizados, que tal patrimonio deveria
reverter á Egreja.
. A objecçãodo Dr. Lacerda foi só considerada quando se analysou

·0 art. 39 do projecto.
Art. 35. O Ilr. Barradas propõe que na primeira parte deste

.artigo se diga - autoridade competente-, em vez de: « autoridade
a quem competir a inspecção » ; e quanto á segunda parte, pondera
'que não pode dar-se recurso da decisão do inspector da fundação,
porque o representante do Ministerio Publico não é juiz. Acha que na
Irypothese de denegação de approvação, não cabe appellação ; logo, a

•

•
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'parte deve recl~mar do juiz competente de primeira instancia o neces
sario supprimento.

O Dr. Amphilophio concorda e amplia a objecção, impugnando o
recurso para o Supremo Tribunal Federal em qualquer hypothese, pois
que as attribuições deste estão definidas na Constituição e entre ellas
não se comprehende tal recurso.

A nossa Constituição neste particular não guardou o typo da
Norte Americana, que só regulou a competencia originaria do Su
premo Tribunal Federal da grande Republica, podendo lá ser ampliada
por lei ordinaria a competencia nos casos de appellação.

Os Drs. Lacerda e Olegario concordam com o Dr. Amphilophio;
mas ao Dr. Barradas parece que, em face dos principios constitu
cionaes, a attrihuição dada neste artigo á justiça federal nelles se
enquadraria sem haver exorhitancia, porque o pedido de supprimento
torna-se um-recurso voluntario contra acto do Governo da União, e
os actuaes juizes federaes nas secções exercem tambem as funcções
.dos antigos juizes dos Feitos da Fazenda Nacional.

A'vista do exposto foi approvada a seguinte redacção :

« Si fôr denegada a approvação, poderá esta ser supprida pelo juiz
-competente do Estado ou do Districto Federal, com os recursos
legaes. »

Art. 36. Sem alteração.
Art. 37. Foi supprimido,· por se comprehender a matéria na

.2a parte do art. 38.
Art. 38.
Por indicacão do Dr. Barradas substituiu-se:... « tribunal

competente » por' ( juiz competente» ; e ficou o segundo periodo ligado
ao primeiro, redigindo-se assim: ( annullaçâo della, ficando salvo
o direito de terceiros».

Art. 39.
O Dr. Lacerda diz que são accordes os autores em equiparar a

dissolução da pessoa jurídica á morte da pessoa natural ; e á seme
lhança do que occorre com a ultima, cuja successão é testamentaria
ou ab-intestato, relativamente ás primeiras, ou os estatutos respectivos
preveem o caso de dissolução ou não.

Ora, sendo o objecto principal da 'fundação a intenção do insti
tuidor voltada para uma obra de caridade, pergunta: com que direito
o Estado lançará mão do patrimonio da fundação extincta, o qual para
cumprir-se a intenção do instituidor deve continuar a ter a applícação
pia por elle manifestada?

Assim, propõe a eliminação da devolução dos bens ao Estado,
devendo consignar-se também nesse artigo a idéa da extinccão da
fundação pelo implemento de tempo de sua duração, como' pode
succeder com as instituições universitárias e outras.
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. São tomadas em consideração essas ponderações ficando o dito
artigo redigido assim: '

« Verifi~ando-se .que é nociva ou 'impossivel a manutenção de
uma fundação ou expirado o prazo de sua duração, serão os seus bens
salvo disposição em contrario do acto constitutivo ou dos estatutos"
incorporados ás outras fundações que se destinem ao mesmo o~
analogo fim. » .

Art. 40.
Diga-se: « acção contenciosa» em legar de: « acção litigiosa»..
Art. 41.
Supprimido, sob proposta do Dr. Lacerda, porque nas fundações

deve prevalecer a intenção do instituidor e não a vontade das pessoas
incumbidas de gerir os respectivos bens. '

Conforme resolução anteriormente tomada, é neste ponto inserta
uma nova secção (que será a IV), sob a epigraphe: Do reqistro civil' 11
daspessoas juridicas, cujos artigos foram redigidos pelo Dr. Lacerda;
pela fórma seguinte:

Art. Para a inscripção das associações e fundações, de accórdo
com o disposto no art. 19 deste codigo, haverá na Capital Federal e
nas dos Estados um registro publico, feito em livro especial e annexo
ao registro predial, em conformidade do regulamento que fór expedido
pelo Governo da União.

. Art. A inscripção far-se-ha á .vista do contrato social, esta-
tutos ou compromisso, devidamente authenticados, os quaes ficarão
archivados no cartório do registro predial, bem como o acto de au
torização, nas hypotheses do art. 24 do projecto.

Art. Nãosó a acto constitutivo, mas tambem o registro, deverão,
conter as seguintes declarações:

1.° A denominação, fins e séde da associação ou fundação;
2.° O modo pelo qual é administrada e representada; activa e

passivamente, em Juizo, e em geral nas suas relações com terceiros;
. 3.° Si os estatutos, contrato ou compromisso são reformáveis no

tocante á administração e como;
4.° Si os membros respondem subsidiariamente pelas obrigações,

da associação;
õ.o Os casos de extincção e destino do respectivo património.

Art. Antes da inscripção, os estatutos contrato ou compro--
misso serão publicados integralmente, ou por extracto que contenha.
as declarações a que se refere o artigo antecedente, na folha official da.
capital onde a sociedade ou fundação tiver sua séde.

Paragrapho unico. Todas as alterações que soffrer o acto con
stitutivo deverão ser publicadas e inscriptas do mesmo modo, sob.
pena de não poderem ser oppostas contra terceiros.

•
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. Secçã.o IV (que passará a ser V) - Daspessoas juridicas de di-
reuo publico, .

Fica adiada a analyse do art. 42, por proposta do Dr. Olegario,
para quando se discutir o art. 1.649 do projecto que encerra materia
-que se relaciona com este assumpto.

Titulo III - Do domicilio civil.
Capitulo I Disposições geraes.
Art. 43.

O Dr. Olegario indica a substituição das expressões: «pessoa
;physica» por «pessoa nataral », alterada a redacção assim:

« O domicilio civil da pessoa natural é o logar onde estabelece
« de modo definitivo sua residencía e o centro de sua actividade. II

Os arts. 44, 45 e 46 foram supprimidos, por indicação do
Dr. Barradas, visto conterem materia processual.

Art. 47.
Diga-se: (C fixar-se em outro loçar »~ em vez de (C fixar-se. no

Joga?' da nova residencia ». .
Art. 48.
Diga-se: « e na [alia», em vez de (c mas em falta».
O art. 49 foi supprimido, por indicação do Dr. Barradas, por ser

-objecto de processo.
Art. 50.
Diga-se: (c pa?'a as obrigações », em vez de «para a execução

das obriqações», e tambem « respectivas açencias», em vez de « re-
spectivos agentes». .

Capitulo Il - Disposições especiaes.
Art. 51.
Foi alterada a redacção pela fórma seguinte, sob indicação do

Dr. Barradas:

« Os incapazes teem o mesmo domicilio dos seus representante s
C( Paragrapho unico. A mulher casada tem por domicilio o do

anarido, salvo o caso de estar judicialmente separada, ou quando lhe
competir a administração do casal.»

Os arts. 52, 53 e 54, como no projecto.
Art. 55. Diga-se: « ••• pelo domicilio », em vez de - (c por seu

-domicilio.» .
Art. 56. Como no projecto.
Art. 57. Diga-se: ... (c sem declarar o domicilio patrio, pode ll-,

em vez de: « sem declarar o domicilio patrio, poderá»; e « teve» em
vez de « tiver tido.»

Art. 58. Ficou redigido assim:

« Para execução das obrigações oriunda s de contracto, podem as
0« partes escolher livremente fôro diverso do domicilio. II
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oart. 59 foi supprimido, por ser objecto de processo.
Neste ponto foi a reunião levantada, e eu A. F. Copertino do,

Amaral, secretario da commissão, lavrei a presente acta, que vae assi
gnada pelo Sr. presidente e mais membros da commissão.-Epitacio.
Pessôa.- O. H. de Aquino e Castro.- Joaquim da Costa Barradas.
-s-Francisco de Paula Lacerda de Almeida.-Amphilophio.

Acta ela 9<1 reunião

No dia 30 de abril de 1900 reuniu-se novamente a connnissão,
sob a presidencia do Sr. Dr, Epitacio Pessoa, tendo faltado o Sr.
Dr. Bulhões Carvalho. O Dr. Amphilophio, que havia comparecido,
solicita permissão para retirar-se, por subsistir o motivo de molestia
grave em pessoa de sua familia.

E' lida e approvada a acta da reunião do dia 26.
Em seguida passa-se á analyse do

LIVRO SEGUNDO - DOS BENS

O Dr. Barradas, apreciando esta epigraphe, observa que o autor
afastou-se da nomenclatura antiga e que foi seguida, a seu ver,
com vantagem, pelos Codigos Civis Allemão, Argentino, Portuguez e
outros, nos quaes é empregada a expressão: - cousas-, fazendo-se.
distincção entre cousas e bens, pois ha cousas que não são bens e o
caracteristico destes é a possibilidade da apropriação, ou o valor. En
tretantoos Codigos .Hespanhol e Italiano adoptaram a denominação
usada no projecto ; e o Codigo Chileno, tratando da classificação dos
bens, diz que estes'consistem em cousas corpóreas e íncorporeas. O
autor do projecto certamente não commetteu erro em seguir a minoria
dos codigos; teria, porém, sidopreferível que acompanhassea maioria,
tanto mais quanto elle viu-se obrigado a empregar em varios artigos
do projecto (no n. 8 B, por exemplo) a palavra cousas.

Assim, a conservar-se a denominação - bens - será preciso que
antes da respectiva classificação fique dada a noção geral do que
elles sejam. .

O Dr. Lacerda, adoptando o alvitre, redigira o seguinte artigo
novo: - « Todas as cousas que são oupodem ser objecto de apropria
ção consideram-se bens» 7 - devendo este artigo ficar collocado SOD

o titulo de disposição geral.

•
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. Titulo unico (que passa a ser 1-) Differentes categorias de bens.:-:
Concordam em substituir a epígraphe por: Differerues classes de bens.

. Assim também, resolveram, emendar a do capitulo 1:- Dos bens
considerados em sua natureza, em vez de: Dos bens considerados em
sua propria entidade; - não obstante o disposto no art. 61 do projecto,
porque na hypothese alli figurada, diz o Dr , Olegario, é a lei que dá
aos bens a natureza de immoveís.

No art. 60, relativo aos bens immoveis, por indicação do Dr.
Barradas, deu-se nova redacção ao n. 1, assim:

« O solo e suas partes componentes, solidas ou fluidas, sua su
perfície, o espaço que se ergue acima della, o sub-solo com as minas
nelle existentes, as arvores, e os fructos pendentes. »

O n. 2 ficou como no projecto, apezar de que outros, como o
Codigo hespanhol, incluem nessa classe os diques fluctuantes, o que
é dispensado, segundo opina o Dr. Barradas.

No n. 3 o Dr. Lacerda incluiria tambem o material rodante das es
tradas de ferro, mas, depois das considerações feitas pelo Dr. Barradas,
concorda em que se altere apenas a redacção, afim de evitar amphi
bologia e comprehender o alludido material, sem ser preciso especi
fícal-o. Fica pois redigido assim:

« Os objectos moveis que o proprietário intencionalmente colloca
no immovel como accessorio permanente para exploração industrial,
emhellezamento ou commodidade. »

Art. 61. O Dr. Lacerda suscita aqui a questão de mencionar-se
antes dos bens immateriaes, o navio, de que cogitou o Codigo Allemão,
sujeitando-se o onus do respectivo penhor a uma inscripção no re
gistro marítimo (art. 1.259), com o intuito de dar ao acto uma forma
authentica, facilitar o seu conhecimento e salvaguardar direitos de
terceiros. Essa providencia pouco dista da hypotheca, e, em seu en
tender, não satisfaz, sendo preciso adoptar meio mais pratico para a
verificação do onus.

O Dr. Barradas concorda, em theoria, com o seu collega ; mas,
tratando-se de jus constituendum, prefere manter só o que foi con
signado no projecto,' pois que a hypotheca marítima é ainda entre nós
uma aspiração, que aliás se poderá realizar quando fór refcrmadaa
legislação commercial ; e, neste caso, a redacção do projecto a com
prehenderá, O Dr. Olegario concorda com o Dr. Barradas.

Passando este ultimo a occupar-se do n. -I do art. 61, mantem
no igualmente, apezar de impugnarem alguns a inclusão do penhor
agricola, que, referindo-se ás colheitas pendentes, já é um direito.
real.

Sobre o n. 2, que menciona as apólices, o Dr. Barradas diz que a
matéria é controvertida, mas elle inclina-se á opinião do conselheiro
Lafayette, dando a esses titulos o caracter de bens moveis. Lê, a re
speito do assumpto, um parecer do jurisconsulto Dr. Martins Ferreira,
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no qual se prova a ins~bsis~en~ia da doutrina do projecto, neste ponto,
porquanto só no antigo Direito Portuguez, pela indole da época os
consolidados ~ram consid~rados immoveis, pois tinham então por 'ob
jecto os rendimentos dos unmoveis da Corôa. Mais tarde, a legislação
portugueza mudou a natureza desses padrões, e hoje o proprio Co
digo Civil daquella nação só os consld~ra immoveis quando teem
sido immobilizados perpetua ou temporariamente, Além disto, o pro
jecto, para o effeito da disposição que se analysa, fez a distincção de
titulos nominativos, excluindo os titulos ao portador da mesma origem,
o que não é razoável.

Propõe, portanto, e é acceito, que se modifique o n. 2 pelo modo
seguinte:

« As apólices da divida publica consolidada que forem immobílí
zadas perpetua ou temporariamente. »

Quanto ao n. 3, O Dr. Lacerda pondera que, tendo de dar-se uma
natureza á successâo aberta, e, na impossibilidade de distinguir pré
viamente.prefere, com o autor do projecto, consideral-a como immovel.

Assim se resolve.
Ainda sobre a matéria deste artigo o Dr. Barradas diz que o Co

digo Hespanhol, hoje com grande autoridade entre os jurisconsultos
europeus, accrescentou á enumeração que acaba de ser vista: « As con
cessões administrativas de obras publicas», por exemplo: as emprei
tadas de estradas de ferro, de perfuração de canaes, de tunneis, etc.
Fica, porém, adiada esta matéria.

Os arts. 62 e 63 não soffreram impugnação.
Seccão II - Dos bens moveis.
A.rt: 64. Àccrescentou-se in fine: e.63.
Art. 65. São considerados moveis para os effeitos legaes :
Lo Accrescente-se « e as acções correspondentes »,
2.° Os direitos de obrigação e as respectivas acções, -e não como

no projecto. .

Art. 66. Supprimam-se as palavras da ultima parte: « ainda que
tenham», etc....

Art. 67. O Dr. Barradas nota uma transição brusca para o oh
jecto deste e do seguinte artigo, que contém novas divisões de bens;
e, afim de manter-se a classificação, indica que a materia respectiva
constitua secção especial: o que é acceito.

. Secção nova - Dos bens [unqioeis, e não fungiveis e dos consu
nuoets,

Concordam em alterar a redacção dos alludidos artigos assim:

Art. 67. « São fungíveis os bens que, por vontade expres sa ou
tacita das partes, podem ser substituidos por outros do mesmo ge nero,
qualidade e quantidade, e não fungiveis os que não se prestam a essa
substituição» .

•
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- Art. 68. São consumiveis os bens cujo uso importa destruição
iímmediata de sua substancia, sendo considerados como taes os des
stinados á alienacão.

Secção III (a IV) - Das cousas divisiveis e indivisiveis.
Art. 69. Sem alteração.
Art. 70. Consideram-se indivisiveis :
Lo Os bens que não se podem partir sem damno -, e não como

·no projecto. '.
2.o Dizendo-se vontade daspartes) em vez de convençãodaspartes.

. Por indicação do Dr. Barradas, insere-se neste ponto outra secção
'nova, cujos artigos ficam redigidos pelo Dr, Lacerda, a saber:

Secção V - Das cousas singulares e collectioas.
Art. As cousas simples ou compostas, materiaes ou immate-

... .riaes, podem ser singulares ou collectivas :
a) singulares, quando, embora reunidas, são consideradas de per

-si e independentes das demais; e
b) collectivas ou universaes, quando se consideram formando um

ltodo.

Art. Nas cousas collectivas o desapparecímento de individuos
'não importa o da collectividade, salvo quando reduzidos a um.

A.rt. Na conectividade fica subrogado no individuo o respe-
-ctivo valor e vice-versa.

Art. O património e a: herança são cousas universaes e sub-
-sistem, ainda que não constem de cousas materiaes. »

Capitulo II - Dos bens considerados uns em relação aos outros.
Art. 7'1. Dizendo-se: « distincta de outra, em vez de: mas dis

.tincta de qualquer outra ».
Art. 72. Supprimindo-se: « em contrario».
Art. 73. Accrescentando-se: « assim como os rendimentos »,

.(lepóis de productos.
O art. 74, teve nova redacção: « São accessorios do sólo: o espaço

.áereo acima de sua superfície, os produetos organicos desta, o sub-solo
-com os mineraes nelle incluidos, bem assim quaesquer obras feitas
acima ou abaixo da superficie, adherentes de modo permanente».

Art. 75. Dizendo: « ainda que de maior valor, excepto »; em vez
de: « ainda que valham mais do que ella, excepto... »

Os arts. 76 e 77 como no projecto.
Neste ponto o Sr. presidente deu por terminados os trabalhos do

dia, e eu Antonio F. Copertino do Amaral, secretario da commissão,
lavrei a presente acta, que vae assignada pelo mesmo Sr. presidente e
pelos tres membros presentes - Epitacio Pessóa.- O. lI. de Aquino
e Castro.- Francisco de Paula Lacerda de Almeida.- Joaquim da
-Costa- Barradas.

•
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No dia 4, de maio de '1900 reuniu-se novamente a commíssao..
sob a presidencia do Sr. Dr. Epitacio Pessôa, tendo faltado os Drs. Am~
philophio e Bulhões.

E' lida e approvada a acta da reunião do dia 30 de abril, e iní
cia-se a analyse do" capitulo IH (do tit. unico do liv. IH da parte
geral), que se inscreve no projecto - Dos bens em relação ás.
pessoas - e concordaram em accrescenter nessa epigraphe as se
guintes pala-vras - a quem pertencem.

O Sr. Barradas diz que o projecto é vicioso nesse capitulo IH, pois
não define nem enumera os bens publicos e os particulares. Por isso
propõe que, conservando-se apenas o art. 78, seja o mesmo capitulo
substituido, nos arts. 79 a 81, pelas disposições contidas nos arts. '113
a '130 do projecto Coelho Rodrigues, formando quatro secções, pela
forma seguinte:

Secção I - Bens publicos e particulares. - O art. 78 do projecto
em primeiro logar, e mais:

Art. São publicos os bens pertencentes á União Federal ou a
cada um dos Estados ou municipios do Brasil, e particulares todos
os outros bens pertencentes ás demais pessoas, naturaes ou juri-.
dicas.

Art. Os bens publicos podem ser de uso especial, de uso
commum ou dominiaes :

§ 1.0 São de uso especial os edifícios públicos e os terrenos
applicados a repartições ou estabelecimentos de serviço da União ou
de algum dos Estados ou municípios, e pertencentes á pessoa a cujo
cargo estiver o respectivo serviço, e bem assim os accessorios dos
mesmos edificios ou terrenos.

§ 2.0 São de uso commum os bens que se applícam á coramo- ..
didade ou recreio da população em geral.

§ 3.o São dominiaes os bens que se comprehendem no património
do titular, como objecto de direito real ou pessoal, e não estão appli
cados a algum uso commum ou especial.

Art. Os bens comprehendidos nos §§ '1 0 e 20 do artigo ante-
cedente são inalienaveis, emquanto conservarem o respectivo uso
especial ou commum ; os do § 30

, porém, podem ser alienados na con
formidade da lei.

ArL. O uso commum dos bens publicos pode ser gratuito ou
retribuído, conforme fôr estabelecido pelas respectivas leis especiaes, e
segundo a natureza dos mesmos bens ou do seu uso.

•
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Seccão II - Bens da União- Art. Cornprehendem-se nos,
bens patrimoniaes da União:

§ 1.0 À zona de que trata o art. 3° da Constituição, depois de
demarcados os lotes necessarios ao uso commum e ao especial de que
tratam os artigos seguintes.

§ 2,° As ilhas formadas nos mares do Brasil ou nos rios nave
gaveis ou fluctuaveis que banharem dois ou mais Estados, ou ligarem
algum delles á Capital Federal ou desaguarem no oceano ou servirem
de limite entre o territorio da União e o de outro paiz.

§ 3.° Os que de futuro adquirir por qualquer titulo civil, em
quanto não tiverem uso especial ou commum.

Àrt. São bens federaes de uso commum:

§ 1.0 Os mares territoriaes, comprehendidos entre a costa e a
linha de respeito; os golphos, bahias, enseadas, portos e ancoradouros.

§ 2.° Os rios navegaveis ou fluctuaveis, até onde o forem, que,
ligarem, ao menos, um dos Estados á Capital Federal, ou dois delles
entre si, ou desaguarem no oceano, ou servirem de limite entre o
Brasil e outro paiz.

§ 3.° As estradas e caminhos publicas que entrarem no plano da
viação federal, ou communicarem dois Estados da União entre si, ou
algum delles com a Capital Federal, ou com a fronteira de outro paiz.

§ 4.° Os telegraphos e tolephonos estabelecidos pela União ou
expropriados por ella, ou adquiridos por qualquer outro titulo.

Art. Entre os bens federaes de uso especial comprehendem-
se os do art. 64 da Constituição e os mencionados no § 1° do art.
deste codigo.

Art. As ilhas formadas nos rios, que dividirem o territorío-
nacional do de outro paiz , serão communs aos dois paizes.

Art. As estradas e caminhos comprehendidos no § 3° do
art. ,mas construidos por outrem, continuarão a pertencer aos re
spectivos donos, emquanto não forem expropriados pela União, ou
reverterem a ella, si a sua reversão tiver sido estabelecida por lei
ou contrato:

§ 1.0 OsEstados interessados na construcção das referidas estradas
ou caminhos poderão promovel-a, com ou sem auxilio da União, me
diante prévio accôrdo com o Governo desta, sobre o traçado, a bitola,
a fixação do respectivo capital e as bases da tarifa dos transportes de
bens federaes e dos funccionaríos da União em serviço.

§ 2.° Quando as mencionadas estradas ou caminhos interessarem
a dois ou mais Estados, seus governos poderão celebrar entre si e
com o da União os accôrdos necessarios á respectiva construcção, os.
quaes, todavia, não poderão importar em onus á Fazenda Federal, si,
não forem autorizados pelo Congresso Nacional.
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§ 3.° Si. a con~trucção se fizer por concessão a alguma empreza
·ou companhia, mediante clausula de reversão, esta só aproveitará aos
Estados ou ao Estado que houver promovido a mesma construccão

§ 4.° As disposições anteriores não prejudicam o direito da U:rÍiã~
expropriar as mesmas estradas ou caminhos, quando lhe convier e de
computar no respectivo pagamento a importancia do auxilio qu~ lhes
houver prestado.

Art. Os rios comprehendidos no § 2°, art. podem ser uti-
lizados pelos Estados ribeirinhos, sem licença do Governo da União.
Este direito é extensivo aos outros Estados em relação aos rios que
desaguarem no costa do Brasil, salvo sempre o disposto no paragrapho
unico do art. 13 da Constituição.

Art. Quando a pessoa que houver feito ou adquirido essas es-
tradas ou caminhos, construidos com subvenção, garantia de juros ou
outro auxilio do Governo da União ou de algum dos Estados, fôr de
clarada insolvavel, o mesmo Governo poderá expropriai-os pelo valor
que então tiverem, deduzido o da respectiva subvenção, garantia de
juros ou auxilio.

Secção Ill- Bens dos Estados.- Art. São bens dominiaes de
cada Estado:

§ 1.° Os bens que houve da respectiva provincia e os que depois
adquiriu ou adquirir no futuro, por qualquer titulo civil, e não forem
applicados a algum uso especial ou commum,

§ 2.° Os bens que lhe foram attribuidos pelo art. 64 da Consti
tuição.

Art. São bens de uso commum:
§ 1.0 Os rios e lagos navegaveis ou fluctuaveis, as estradas,

'caminhos publicas que não estiverem comprehendidos no § 2° do art.
nem circumscriptos ao territorio de um dos respectivos municipios ,

§ 2.° Os telegraphos estabelecidos na conformidade do art. 9°,
§ 4° da Constituição.

Art. Serão considerados bens de uso especial de cada Estado
os que estiverem comprehendidos na definição do art. § 1°.

Secção IV - Bens municipaes.- Art. São bens dominiaes
-de cada municipio.

§ 1.° Os próprios que houver adquirido e os que no futuro
adquirir por qualquer titulo, emquanto não forem destinados a algum
uso especial ou commum ,

§ 2.° Os bens do evento e os das pessoas nelle residentes, falle
cidas sem herdeiros, ou com herdeiros que não possam ou não queiram
recolher a successão.

§ 3.° Os terrenos de marinha, reservados os que forem precisos á
União para prover á facilidade da navegação e á defesa ou segurança
da respectiva costa.

•
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Art. Considera-se terreno de marinha uma facha de terra
de 30 metros, contados do ponto attingido pela preamar média na costa;
ou nas margens dos rios que desaguam no mar, até onde soffreren»
a influencia dos respectivos fluxo e refluxo:

§ '1.° Esses terrenos, depois de discriminados os reservados na
conformidade do § 3° do artigo antecedente e os necessarios aos usos
commum e especial das respectivas municipalidades, deverão ser
aforados por estas a quem os requerer, preferindo, porém, os donos
das terras limitrophes, na proporção das respectivas testadas.

§ 2.° A mesma preferencia e na mesma proporção competirá aos
referidos donos, em relação aos terrenos accrescidos aos de marinha.

§ 3.° O aforamento de uns e de outros deverá ser precedido da
publicação da base do calculo do respectivo fôro.

Art. São bens municipaes de uso commum:
. § 1'1.° Os rios e lagos navegaveis ou fluctuaveis, e as estradas e

caminhos publicas ci.rcumscriptos ao território do respectivo municipio ,
§ 2.° As feiras, mercados, theatros, ruas,praças, passeios, jardins

e quaesquer logradouros ou estabelecimentos publicas feitos á custa
das rendas municipaes ou mediante subsidio do respectivo Estado, ou
da União, ou donativos particulares. .

§ 3.° Os cemiterios publicas e os particulares, que forem expro
priados.

Art. Todos os bens publicas de uso especial, que não per-
tencerem á União ou a alguns dos Estados, serão considerados do
município. Esta disposição comprehende as escolas primarias, casas de
camara e cadeias sitas no respectivo território, ainda que construídas.
por conta da União ou do Estado, assim como os quarteis não destinados
á força federal.

Capitulo novo. (IV) Fica constituindo objecto deste o disposto no
art. 82 do projecto, sob a epigraphe: Das causas que estão fóra do.
cornrnerclO.

Livro III - Do nascimento e eatincçâo dosdireitos ~ Concor
dou-se em substituir esta epigraphe pela seguinte: Da acquisiçâo, con
seriação e extincção dos direitos.

O Dr. Barradas dizque de todos os pontos do projecto é este livro o,
mais deficiente, pois não trata nem dos factos, nem dos actos illicitos.
Propõe a substituição delle pelas disposições que a respeito do assumpto.
se contêm no Esboço do Codigo de Teixeira de Freitas.

Não passou a proposta.
Titulo I - Dos actos juridicos.
Por indicação do Dr. Barradas, esta epigraphe foi convertida

nest'outra: « Dos factos e actos juridicos, e redigiu-se um artigo novo.
assim concebido: .

« Consideram-se factos e actos jurídicos aquelles que podem crear,.
conservar, modificar ou extinguir direitos. »
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E, continúa o Dr. Barradas, como os factos distinguem-se dos
actos jurídicos, pois que estes ultimos depen.dem da vontade livre do
homem e aquelles não, por serem acontecimentos fortuitos ou cir
-cumstancias supervenientes, ás quaes o direito liga consequencias que
importam na mudança das condições do titular do direito, conforme
-a obje.ctividade ou subjectivadade).a acção ou o~i~são, julga que esta
matena deve ser tratada em dOIS capítulos distinctos, e assim se
resolve:

Capitulo (novo) - Dos factos juridicos.
« Os factos juridicos são necessarios ou eventuaes. São neces-

•sarios: o nascimento e o obito da pessoa ; todos os demais são
eventuaes ».

Capitulo (o 1o do projecto) - Dos actos jurídicos - Art. 83
(como no projecto).

Art. 84, redigido assim: « Para validade do acto juridico
.exige-se: capacidade no agente, objecto licito e fórma prescripta ou
não prohibida por lei».

O art. 8ã foi supprimido.
Art. 86, redigido desta forma: « A incapacidade de uma das

partes não pode ser invocada pela outra em proveito proprio, salvo si
forem solidarias ou indivisivel o objecto do Direito ou da obrigação
-commum ».

Paragrapho uníco (o art. 87 do projecto).
O art. 88 foi supprimido por ser materia de processo.
Art. 89. Sem alteracão.
Capitulo II - (III) «Dos vicios da vontade. Esta epigraphe foi

substituida: «Dos defeitos dos actos juridicos »,
Secção I - Do erro. Accrescentou-se : ou iqnorancia.
Art. 90.
O Dr. Lacerda maninifesta-se em opposição fundamental ao ex

posto nesta secção. Neste ponto segue a doutrina de Savigny, da
·qual se afastou o Codigo Suisso das Obrigações. Limitaria o erro,
para. o effeito de viciar o acto; áquillo que as partes neste acto
consideram substancial, aquillo que é essencial ao objecto do con
trato; e, neste caso, a consequencía é apenas a rescisão do acto, desde
o momento em que fór proposta a acção, ao passo que, na hypothese
de preterição de formalidade essencial ao acto jurídico, a nullidade é
.absoluta desde o seu inicio.

Apresentará, si preciso fór, parecer em separado.
Pelos votos do Dr. Barradas e Olegario subsiste a secção, re

digindo-se diversamente, a saber:
Art. 90.
« Os actos jurídicos podem ser annullados quando as declarações

de vontade houverem sido feitas por erro substancial .»
Art. 91, dizendo-se: ... ao fim por elle visado, em vez de:

·300 fim visado pelo declarante.

•
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Art. 92. Sem alteração.
O Dr. Lacerda especificaria os teleqrammas e communicações ou

..ordens telephonicas, aventando tambem as questões de saber quem
deve soffrer com os erros naquelles casos: si o transmittente, si o
destinatario; e igualmente, si o erro commettido pelo intermediario
em taes communicações affecta ou não o acto jurídico e por que modo,
pois o projecto não cogitou destes assumptos, nem na parte es
pecial.

O Dr. Barradas acha que a especificação é desnecessaria aqui
no art. 92, porque elle implicitamente a comprehendeu ; e, quanto

.ás questões suscitadas, parece-lhe que devem ter assento na parte

.especial. .
O Dr. Olegário concorda, e subsiste, pois, o artigo como no

projecto.
Art. 93. Supprimi.ram-se as palavras «por elle ».
Art. 94. Sem alteração.
Art. 95. Idem.
Neste ponto, propõe o Dr. Barradas, e é acceita, a inclusão do

.seguinte artigo.
Art. (novo).
«O erro de direito não impede os effeitos legaes do acto licito

.nem exime a responsabilidade pelo acto illicito. »
Seccão II - Do dolo.
Art. 96. Redigido assim: - «Os actos juridicos tambem podem

'ser annu1ludos quando realizados com dolo, e fór este a causa
do acto .11

Art. 97. Redigido assim:- « O dolo accidental dá apenas logar
.a índemnização por perdas e damnos. E' accidental o dolo quando,
sem e1le, o acto teria sido effectuado, embora por modo diverso».

Art. 98. Substituida a palavra reieoante por essencial: - « Nos
.actos bilateraes o erro de uma das partes sobre facto ou circum
stancia essencial que a outra tenha, etc. »

Art. 99. Nova redaccão: - « Pode também ser annullado o acto
por dolo de terceiro quando tiver havido sciencia de uma das partes »,

Art. 100. Sem alteracão.
Art. 101. Nova redacçao : -Si o dolo fór de ambas as partes,

nenhuma dellas poderá allegal-o para annullar o acto ou para pedir
indemnizacão ».

A matéria das secções III e IV (simulação e fraude) foi deslo
-cada para depois da secção que trata da coacção, por ser mais
.systematico, visto que o objecto daquellas não constitue vicio da' YOIl

tade.

Secção V (III) - Da coacçâo, Al't. 115. Nova redacção, a saber:

« A coacção, para viciar a vontade, eleve ser tal que inspire ao pa
-cisnte receio fundado de damno imminente a si, a pessoa ele sua Ia-
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acto a que é coagido. »

Paragrapho unico. Supprime-se a palavra: moral. « Entre os'
meios de coacção comprehendem-se as suggestões hypnoticas »,

Art. 116. Accrescentando-se as palavras-a saude, depois de
condição; e substituindo-se a expressão - concomitantes - por estas :-:
... que a possam ou.não fazer jJa1'ecer grave. .

Art. 117. Eliminando-se as palavras: . .. do descendente para
com o ascendente.

Art. 118. Sem alteração.
O art. 119 ficou sendo o § 1° do art. 118, redigido, porém, com

o accrescimo do adverbio - preoiametue, antes da palavra - « conhe
cida» e substituido o vocabulo « avantajar» por « aproccitar » e eli
minadas as finaes - as violentadas.

O art. 120 ficou sendo o § 2° do mesmo art. '118. •.
Art. 121. Eliminado.

Levantou-se neste ponto a reunião, e eu A. F. Copertino de
Amaral, secretario da commissão, lavrei a presente acta, que vae as-
signada pelo Sr. presidente e demais membros, que compareceram.
EpitacioPessôa. - O. H. de Aquino e Castro. -Francisco de Paula,
Lacerda de Almeida. - Joaquim da Costa Barradas.

Acta da i 1a reunião

No dia 7 de maio de '1900 reuniu-se novamente a connnissão, sob.
a presidencia do Sr. Dr. Epitacio Pessõa, tendo faltado os Drs, Am
philophio e Bulhões.

Foi lida e approvada a acta da reunião do dia 4.
Vae tratar-se da secção III do projecto (livro IlI, capo lI), a qual •

passou a ser IV, por transposição, e se inscreve - Da simulação e
da reseroa mental, sendo supprimidas nesta epigraphe as palavras 8·

da reseroa mental.
Arts. 102 a 104. Como no projecto.
O Sr. Dr. Lacerda e tambem o Dr. Barradas acham omissa esta."

secção, porque só trata da simulação inter-vivos e porque não se
cogita alli da simulação licita, pois adoutrina é que quando a si
mulação não offende direitos .de terceiro, ou não viola a lei, é

inocua.
Propõe, por isso, o ultimo, que esses artigos sejam substituídos..

pelos arts. 521 a 527 do Esboço do Codigo de Teixeira de Freitas.

•
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SECÇÃO IV (a III do projecto ) - Simulação - eliminando as pa.
lavras - e da reserva mental.

Art. (o art. 521 elo Esboço do Codigo Teixeira de Freitas)
« Haverá simulação nos actos juridicos em geral:

1.° Quando constituírem ou transmittirem direitos a interpostas
pessoas, que não forem aquellas para quem realmente se constituem
ou transmittem ;

2.° Quando contiverem qualquer declaração, confissão, condição
ou clausula que não fór verdadeira ».

Art. ( O art. 522 idem) « Haverá simulação nos actos entre
vivos:

.., 1.° Quando as partes os tiverem celebrado sem intenção de
realizar o acto apparente, ou quaesquer outros. Haverá em tal caso
uma simulação absoluta;

2.° Quando as partes os tiverem disfarçado, na intenção de
realizarem outro acto de diversa natureza. Haverá em tal caso uma
simulação relativa;

3.° Quando a data dos instrumentos particulares tambem não
fór verdadeira. »

Art. (o art. 523 idem) « Não haverá simulação nos actos ju-
ridicos, para o effeito de vicial-os, sem que, em qualquer dos casos dos
dois artigos antecedentes, tenha havido má fé, isto é, intenção de
prejudicar a terceiros ou de violar disposição da lei »,

Art. (o art. 524 idem) « Si a simulação fõr absoluta (art. 122,
n. 1), sem que tenha havido intenção de prejudicar a terceiros ou de
violar disposição da lei, e assim se provar a requerimento de algum
dos contrahentes, [ulgar-se-ha que nenhum acto existira. »

Art. (o art. 525 idem) « Si a simulação fór relativa (art. n. 2),
e também não tiver havido intenção de prejudicar a terceiros, ou de
violar disposição da lei, os actos não valerão com o caracter apparente
que tiverem, mas com o seu caracter verdadeiro, si como taes pu
derem valer».

Art. (o art. 526 idem) « Sempre que tenha havido intenção de
prejudicar a terceiros, ou de violar disposição da lei, os contrahentes
nada poderão requerer ou allegar em juizo sobre a simulação dos actos,
quer em acção de um contra o outro, quer em acções contra
terceiros ».

Art. (o art. 527 idem) « Terceiros prejudicados pela simulação
ou o Ministério Publico, no interesse da Fazenda Nacional ou da lei,
poderão demandar a nullidade dos actos simulados ».

(Estes artigos substituem os arts. 102 a 104 do projecto, tendo
sido supprimido o art. 105.)

c. c. - VoI. I 24
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oDr. Olegario concorda com seu collega in totum.
O Dr. Lacerda é voto vencido, porque não admitte a parte doutri-

naria do Esboço (art. 521). .
E', pois, acceita a substituição indicada pelo Dr. Barradas.

SECÇÃO IV (V) - Da [raude contra credores

Arts. 106 a 113. Sem alteração.

CAPITULO III (IV) - DAS CONDIÇÕES DOS TEfu\IOS E DOS ENCARGOS

Foi substituida a cpigraphe, por indicação do Dr. Barradas, fi- .
cando assim: - Das modalidades dos actosjuridicos.

O art. 122 foi redigido pelo Dr.. Lacerda assim i « Considera-se
condição a clausula que faz depender de algum acontecimento futuro e
incerto a efficacia do acto juridico ».

Arts. 123 a 136. Sem alteração.

CAPITULO IV (V)- DA F6RMA DOS ACTOS JURIDICOS E DE SUA PROVA

..

Arts. 137 e 138. Como no projecto.
Art. 139. Foi supprimido por ser matéria processual.
Arts. 140 a 144. Sem alteração.
Art. 145. Como no projecto.
§§ 1° e 2°. Idem.
§ 3. ° Diga-se: . '.. titulos de credito publico, quando immobili

zados, em vez de: titutos de credito equiparados aos bens de raiz,
Art. 146. O Dr. Barradas propóz a eliminação das palavras - e

subscripto por duas testemunhas, ao que se oppõem seus dois col-
legas, argumentando o Dr. Lacerda com as disposições do regulamento •
commercial. Cae a emenda.

A redacção do segundo periodo do artigo foi substituida assim :
« A data desse intrumento, porém, em relação a terceiro, será a do

seu reconhecimento por tabellião, ou de sua apresentação em juizo ou
em repartição publica, ou finalmente a do fallecimento de algumas das
partes signatarias. » .

Art. 1'47. Sem alteração.
Art. 148. Alterada a redacção :
« As certidões verbo ad oerbum de alguma peça ou do protocollo

das audiencias, feitas pelo escrivão respectivo, ou sob suas vistas
e subscriptas por elle, bem assim os traslados de autos, si forem

•
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conferidos ou concertados por outro escrivão, farão a mesma prova
que os originaes. »

Art. 149. Sem alteracão.
Art. 150. Diga-se: .. ~ ( tiverem sido produzidos em juizo para

prova de algum acto »,
Art. lIH. Diga-se:... « prova sufficiente o testemunho de uma

só pessoa »,
Art. 152. Eliminaram-se as palavras: de numero..
1.° « Os loucos de todo o genero, ainda que nos intervallos

lucidos ».
2°, 3° e 4.° Sem alteração.
Art. HS3. Eliminaram-se as palavras pela parte contraria.
1° e 2.° Sem alteração.
Arts. 154 e um Sem alteração.

CAPITULO V (VI) - DAS NULLIDADES

Art. 156 a 171. Foi adiada a analyse deste capitulo para a re
união proxima, por ser matéria que exige exame mais demorado e
achar-se adiantada a hora.

CAPITULO VII (novo) - DOS ACTOS ILLICITOS - (por indiçação do
Ilr . Lacerda) .

Art. (novo) « Aquelle que viola ou offende direitos de outrem
fica obrigado a indemnizar o lesado por todos os prejuizos que lhe
causou.

A determinação da violação ou offensa e avaliação da responsabi
lidade regulam-se pelas disposições dos tits. VII e IX, capitulo II, do
liv. III da parte especial deste codigo »,

Art. 172. Como no projecto.
Art. 173. Idem.
- Entra aqui um titulo novo, dado pelo Dr. Lacerda, a saber:

c1.'rJI:'ULO J[ (][][) - Da. acquisição dos direitos

Art.
seguintes:

1. a Os direitos adquirem-se quer por acto proprio, quer por inter
media de outrem;

2.a E' permittido adquirir direito para si ou para terceiro;
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3." Os direitos completamente adquiridos dizem-se presenies ;
aquelles, porém, cuja acquisição não se operou completamente dizem-s~
futuros.

O direito futuro é deferido quando a acquisição só depende da von
tade do respectivo sujeito e não deferido quando depende de facto ou
condição que póde falhar».

T.I.TULO ::U:: (UI) - Do exercício dos direitos

Foi a epigraphe substituida assim: Da conservação e defesa dos
direitos - por indicação do Dr. Lacerda.

(Os arts. 172 e 173 do projecto passaram para o capitulo dos actos
illicitos.)

Art. 174. Eliminou-se a palavra civilmente.
Art. 175. Sem alteração no primeiro periodo ; mas no segundo

diga-se: só em vez de sômerue ; eliminem-se as palavras -s-proposição
da; e diga-se referir em logar de refere.

T.I'".ll:'ULo In (IV) - Da extirrcção dos direitos

O Dr. Barradas aventa a idéa de consignar-se alguma disposição
sobre a extincção subjectiva de direitos, como na successão, na trans
missão, hypotheses em que o direito se extingue para o titular.

O Dr. Lacerda só admittiria a extincção subjectiva nas servidões
pcssoaes e na usucapião.

Caiu a indicação.

CAPITULO I -DO PERECIlIIENTO DA COUSA

Art. 176. Sem alteracão.
Art. 177. Idem. .
1° e 2.° Como no projecto.
3. ° Eliminada a 2" parte: ou que só poderà, etc ...
Art. 178. Como no projecto.
Art. 179. Idem.

CAPITULO II - DA PRESCRIPÇÃ.O

SECÇÃO I - Disposições !lemes

ArL. 180. Uiga-se: ({ Para ser valida a renuncia, etc.»
1.0 Que se dê, etc ... (supprimindo-se elta.)
2.0 ••••••••••••••• terceiro;
3.° esteja na livre administraçâo, etc.

•

..
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Art. 181. Sem alteracão.
Art. 182. Eliminandó-se o final: « em favor de quem, etc.»,
Art. 183. Como no projecto,
Art. 184, Supprimíndo-se o segundo periodo: « Em relação,

etc.»
Art. 18(S.~« Fica salvo ás pessoas, etc. , ,»' (eliminando-se o ad

verbio sempre).
Art. 186. Eliminando-se: já.
Art. 187. Supprimindo-se toda a segunda parte: « l?WS encon-

trando-a, etc ... » (por ser processual.)
Art. 188. Nova redacção, a saber:

« Com o principal prescrevem os direitos que delle dependom.»
Os arts. 189 e '190 foram supprimidos,

SECÇÃO li - Das causas que suspendem ou impedem a prescripção

Diga-se: Das causas que impedem, ou suspendem, etc.
Art. 191. Como no projecto.
1.° Accroscente-se : na constancia do matrimonio ;
2.° Diga-se: durante o patrio poder, em logar de sujeitos ao seu

poder;
3.° Diga-se: « Entre os tutelados e curatelados e seus tutores ou

curadores, durante a tutela ou curatela».
Art. 192. Como no projecto ; accrescentando-se : C( salvo o dis-

posto na secção IV deste capitulo.i
1.0 Idem.
2.° Eliminando-se: durante este;
3.° Eliminando-se a ultima parte: emquanto, etc.
4°, 5° e 6.° Convertidos no artigo seguinte:
Artigo novo: C( Não correrá igualmente a prescripção si os direitos

dependerem de uma condição suspensiva, emquanto esta não se veri
ficar, ou de prazo não vencido, ou si se tratar de acção de evicção,
na qual esta não tiver sido julgada» . .

Art. 193. Foi adiada a redacção, que, segundo o Dr. Lacerda,
no projecto está confusa e deficiente, porque restringe o beneficio á
hypothese de Credores solidarios, devendo ser comprehensiva de todos
os casos dos direitos de obrigação e dos direitos de cousas.

Neste ponto levantou-se a reúnião ; e eu A. F. Copertino do
Amaral, secretario da commissão, lavrei esta acta, que vae assignada
pelo Sr. presidente e demais membros presentes. - Epitacio Pessôa.
- O. H. de Aquino e Castl'o.- Joaquim da Costa Barradas.s-« Fran
cisco de Paula Lacerda de Almeida.
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Acta ela 12a reunião

,.

No dia 10 de maio de 1900, reunidos todos os membros da com
missão, sob o presidencia do Dr. Epitacio Pessóa, foi lida e approvada
a acta da reunião do dia 7.

Após ligeira discussão sobre a redacção do artigo novo, consti
tuido pelos ns. 4°, 5° e 6° do art. 1.92 do projecto, relativos á enu
meração dos casos em que, além dos especificados no art. 191, não
corre também, em regra, a prescripção, cujo assumpto já se havia
analyzado na reunião antecedente, parecendo ao Dr. Barradas, que a
solução para a hypothese da acção proveniente de evicção dever-se-hia
applicar a todos os contratos onerosos, e pensando o Dr. Lacerda,
com Mourlon, que a alludida hypothese enquadrava na antecedente 'fi
que versa sobre direitos dependentes de condição suspensiva, foi deci-
dido redigir-se o artigo assim:

« Não correrá igualmente a prescripção si os direitos dependerem
de uma condição suspensiva, emquanto esta não se verificar, ou de
prazo não vencido, ou finalmente, si se tratar de acções provenientes
de evicção emquanto o réo não fór desapossado.»

Relativamente á redacção do art. 193 do projecto, o Dr. Lacerda
justifica o seguinte substitutivo:

« Nos casos de indivisibilidade a suspensão da prescripcçao em
favor de um dos interessados aproveita a todos».

Dizendo que o projecto era omisso nesta disposição, porque a res
tringia aos credores soiidarios apenas, e que, quer se trate da pres
cripção extinctiva, quer da usucapião, o principio dominante era o
da indivisibilidade.

O Dr. Barradas manifesta-se a favor do projecto (no que é acom
panhado pelo Dr. Olegario) dizendo que o autor seguindo o Codigo
Italiano, quiz aqui figurar particularmente a hypothese da solida-
riedade. O Dr. Bulhões propõe que se acceite o substitutivo do Dr. La- .-
cerda, com o additamento seguinte:

« Sendo o mesmo principio applicavel ainda quando haja soli
dariedade» .

Tendo o Dr. Amphilophio concordado com os Drs. Barradas e Ole
gario, foi conservada a redacção do projecto.

O Dr. Barradas de accórdo com os preceitos do Codigo Italiano in
dica que nesta secção sejam incluidas as seguintes disposições:

« a) Não podem prescrever em favor proprio os que possuem em
nome de outrem, e os seus successores a titulo universal.

b) Ninguem pode prescrever contra o próprio titulo»,

-
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Mas, retira logo em seguida a indicação porque na secção só se'
trata da prescripção extinctiva, na qual é índífferente a boa ou má fé,
conforme lhe foi ponderado por um dos collegas,

SECÇÃO IH - Das ca!tsas que interrompem a prescripção

Art. 194. ~ .Dr: Olegario suppcimíría a ultima parte : .ainda que
ordenada por JU2Z incompetente, com o que se harmomzana a dispo
sição com a do art. 196.

Essa indicação é combatida pelo Dr. Bulhões, que figura as varias
fôrmas de citação, que não é alterada pelo facto da intimação; e para
obviar os inconvenientes da hypothese da citação por edital publicado
em logar diverso e longinquo da residencia do réo, feita proposital
mente, propõe que se accrescente a expressão: pessoal depois da
palavra citação.

O que é acceito pelos demais collegas.
Art. . i 95. Sem alteração.
Art. 196. O Dr. Lacerda pensa que se deveria eliminar a ultima

parte: quer por perempção da instancia ou da acção-; não vendo
razão para ficar o credor privado do seu direito naquella hypothese.

O Dr. Bulhões concorda com o Dr. Lacerda, mas pelo voto da
maioria ficou o artigo, modificada apenas a redacção, pela fôrma
seguinte:

« Não importa interrupção da prescripção a citação nulla por vicio
de fôrma, por circumducção, ou por perempção da instancia ou da
accão»,

. Art. 197. O Dr. Barradas propõe, seguindo o Codigo Italiano,
que se altere a segunda parte do artigo, substituindo-a por:

« Quando o reconhecimento do direito é feito por algum dos de
vedores, prejudica aos seus consortes e herdeiros».

E' acceito o substitutivo da segunda parte do art. 197, menos
quanto ás ultimas palavras - e herdeiros; - eliminadas pelo Dr. La
cerda, com quem concordaram os demais collegas.

O Dr. Barradas propõe que se addite, no fim do primeiro periodo:
si a obrigação não [ôr indivisivel.

Cae, porém, esta emenda pelos votos dos Drs. Bulhões, Amphí-
lophio e Lacerda. .

. Sobre a segunda parte do artigo, o Dr. Lacerda faz considerações
no sentido da conveniencia de restringir as attribuíções do cabeça do
casal e do inventariante; mas não é acceita a emenda nesse sentido.

Art. 199. Sem alteracão.
Art. 200. Accrescentcu-se, por indicação do Dr. Barradas, depois

das palavras devedor principal, as seguintes: ou o reconhecimento rio
direito feito por este...
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SECÇÃO IV - Prazos da preecripção

Art. 201. E' eliminada a primeira parte por indicacão do Dr ,
Lacerda, que julga o preceito contrario ao direito estabelecido: os
direitos r~aes não se e:cting.uem sinão indirectamente. Na segunda
parte additou-se o qualificativo pessoaes - as acções.

Art. 202. Dizendo-se: seis, em vez de tres.
No n. 4 desse artigo diga-se auditorias em vez de audiencias.
Art. 203. Dizendo-se um anno, em vez de seis mezes.
A respeito da materia dos ns. 5 e 6 deste mesmo artigo, concer

nentes aos medicos e advogados, especialmente, o Dr. Lacerda preferia
eliminaI-os da restricção em que o projecto os colloca attendendo-se a
que no que toca aos advogados a injustiça é maior pela situação em
que se acham no nosso paiz, tão diversa da de que goza esta classe
nos paizes europeus, onde tem ella organização especial que os con
sidera coIlaboradores ímmediatos da justiça.

Não prevaleceu, porém, a emenda.
No n. 6 diga-se do contrato, em vez de: do accôrdo das

pa1'tes.
, Art. 204. Sem alteração.

Art. 205. Accrescentou-se no n. 3°:· Tabelliães e officiaes do
registro de hypothecas.

Art. 206. Sem alteracão.
Art. 207. Dizendo-se: ainda de credito real, no n. 3°; e accres

centando o n, 6.
N. 6. « A acção para indemnização do damno causado pelo de

licto. »
Art. 208. Como no projecto.

Voltando-se ao capitulo - Das nuiiidades, - cuja analyse ficara
adiada, o Dr. Lacerda suscita uma questão preliminar, qual a de tor- •
nar-se explícita a distincção de nullidades de pleno direito e nullidades
absolutas, pois entre estas ultimas algumas ha que dependem de sen-
tença, julgando assim necessaria uma classificação a este respeito, da
qual não cogitou o projecto.

O Dr. Barradas diz que acceita o projecto sem essa classificação,
escolho que o seu autor evitou com habilidade referindo-se, aos actos
nullos e aos actos annuUaveis. Comeste modo de ver concorda a maioria.

Art. Hl6. Dizendo-se no n. 5... considere, em vez de considera.
O art. 157 foi supprimido.
Art. 158. Dizendo-se no segundo periodo - provadas, em vez

de manifestas.
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Art. 159. E' supprimido o n , 2, por estar comprehendido no
n. 1, - dizendo-se no n. 3, - vontade em vez de volição.

Art. 160. Eliminando-se as palavras-expurgando o acto de todo
o vicio desde, etc. e fazendo segundo periodo sobre a retroactividade.

Art. 161. Eliminando-se: da obrigação annullavel- mesma e o
reconhecimento do elemento que a viciou.

Art. 162. (C E' escusado etc... já tiver sido cumprida em parte
pelo devedor, que conhecia o vicio respectivo na data em que elle se
tornou exigível etc ... »

Art. 163... renuncia a todos (contra o voto do Dr. Lacerda, que
eliminaria).

Art.164. Como no projecto.
Art. 165. Como no projecto.
Art. 166. « A nullidade parcial, etc ... quando separável. A nul

lidade da obrigação principal invalida as obrigações accessorias, mas
a desta não invalida aquella. »

Art. 167. Sem alteracão.
Art. '168. C( O menor "não pode invocar a idade para eximir-se do

uma obrigação, si dolosamente a occultou quando inquirido pela outra
ou si etc ... »

Art. 169. Como no projecto.
Art. 170. Ficou redigido como no projecto Coelho Rodrigues,

art. 3.707.
« Ninguem pode reclamar o que pagou a um incapaz, em virtude

de uma obrigação annullada, si não provar que a ímportancia paga
reverteu em proveito da pessoa que a recebeu. »

Art. 171 ... as jJa1'tes serão restituidas, etc.

Neste ponto levantou-se a reunião, e eu Antonio F. Copertino do
Amaral, secretario da commissão, lavrei a presente acta, que vae as
signada pelo Sr. presidente e demais membros.-Epitacio Pessôa.
O. H. de Aquino Castro. - Joaquim da Costa Barradas. - Amphilo
phio.- Dr, Francisco de Paula Lacerda de Almeida.

Acta dOJ 13:1 reunião

No dia H de maio de 1900 reuniu-se novamente a commissão,
sob a presidencia do Sr. Dr. Epitacio Pessôa, faltando os Drs. .ám
philophio e Bulhões.

Foi lida e approvada a acta da reunião da vespera, e encetou
se a analyse da parte especial do projecto do Codigo.
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LIVRO 1° -- Direito da familia

TITULO I - Do casaIllen-to

CAPITULO I - DAS PROilIESSAS DE CASAMENTO

Foi substituida a epigraphe do capitulo, dizendo-se : - Dos es
ponsaes.

Arts. 209 e 210.
O Dr. Lacerda propõe a suppressão dos dois artigos, por inuteis

neste ponto, uma vez que, em seu entender, os contratos esponsa
licios devem ser equiparados aos demais contratos e, portanto, regu
lar-se pelos preceitos geraes destes, estabelecidos no titulo concernente
ás obrigações, com as modificações que o caso exigir, tanto mais quanto (I.
o próprio autor do projecto considera a instituição caduca.

O Dr. Barradas combate a proposta, dizendo que si se relegasse
este objecto para o livro das obrigações, a parte que soffreu o repudio
iria reclamar sem razão uma indemnização por lucros cessantes, tal
como em qualquer contrato de natureza mui diversa, quando é certo
que os esponsaes teem feição especial; são contratos celebrados sob
a fé da honra, como qualifica o Codigo da Columbia.

Propõe, por isto, que se reuna a matéria dos dois artigos em um
só, pela fórma seguinte:

« Os esponsaes não produzem obrigação legal de contrahir matri
momo. Si, porém, a parte promittente se arrepender, sem culpa da
outra, será obrigada a restituir as prendas recebidas e a indernnizal-a
do que tiver despendido na previsão do casamento >J.

E' acceita a proposta do Dr. Barradas

CAPITULO II - FORj\I.A.LIDADES PRELlilImAREs DO CAS.A.l\IENTO

Art. 211. Nos ns.' 2 e 3 foi substituída por domicilio a palavra
residencia, e no n. !) eliminou-se, no fim, a expressão legitimo.

Art. 212. Por indicação do Dr. Barradas, foi substituído pelo dis
posto no art. 1.843 do projecto do Dr. Coelho Rodrigues, do teor se
guinte :

« AJ vista desses documentos, exhibidos pelos contrahentes, ou
por seus procuradores ou representantes legaes, o offícial redigirá o
edital dos respectivos proclamas, que será por elle publicado duas
vezes com o intervallo de sete dias, de uma á outra; e affixado em
lagar ostensivo do edificio onde se celebrarem os casamentos, desde a
primeira publicação até ao terceiro rua depois da segunda. »

Art. 213. Sem alteração.
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A.rt. 214. Eliminando-se a palavra - ellas.
Os arts, 211:) e 216. Sem alteração .

. Art. 217. Alterou-se a redacção assim:
« O juiz poderá, em casos urgentes, dispensar os editaes de que

trata o artigo antecedente, uma vez que lhe sejam apresentados os
documentos exigidos no art. 211 ».

CA.PITULO III - DOS IMPEDIMENTOS DO CASAMENTO

Art. 218. O Dr. Lacerda suscita uma questão preliminar relati
vamente ao parentesco civil, que o projecto não definiu, pois em
seu modo de pensar não incluiria a adopção como instituto jurídico;
mas, uma vez admittida, pergunta si ella creará o vinculo de paren
tesco de modo tal que impeça o matrimonio entre as pessoas ligadas
por elle, exceptuados o adoptante e o adoptado.

Os Drs. Olegario e Barradas acceitam a adopção como instituição
de direito, já existente entre nós, e consagrada no projecto.

No n 2, diga-se: vinculo legitimo ou natural, em vez de na
tural ou legitimo.

No n. 4, diga-e: germanos ou não, em vez de bilateraes ou uni-
lateraes .

No n. 6, elimine-se: que estiverem.
No n. 7, elimine-se : como tai .
No n. 8; diga-se: com o que foi, em vez de : com aquelle que foi.
No n. 9, diga-se: « Os que por qualquer motivo se acharem

coactos, incluida a raptada, emçuanto esta não se achar, etc• . . »
No n. 10, os que estiverem... em quanto não tiverem, etc.
No n. 11, diga-se quatorze, em vez de quinze; deseseis , em

vez de dezoito.
No n 12, dizendo-se: « O viuvo, etc .... 'emquanto não fizer

inventario dos bens do casal».
. Ao n. 13, additou-se o seguinte (da lei n. 181, de 1890, art. 7°,

§ 12):
« O juiz, ou o escrivão e seus descendentes, ascendentes, irmãos,

cunhados, ou sobrinhos, com orphão ou viuva da circumscripção
territorial, onde um ou outro tiver exercício, .salvo licença especial do
presidente da Helação do respectivo districto »,

O Dr . Lacerda, ponderando que o casamento dos clerigos offende
os sentimentos de moralidade que estão na consciencia do povo e que
o não impedimento viria estabelecer desigualdade chocante entre os
cultos que o adoptam e os que o rejeitam e, por outro lado, conside
rando que a Constituição Federal, tendo reconhecido o voto de obe
diencia dos religiosos, deve sanccionar o voto de castidade por elles
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pr~s:ado, pois que, apez~r da. separação da Egrej~, a proprla Consti
tuíção reconheceu a exístencía de cultos no paIz, especialmente as
religiões chrístãs, - propõe que se inclua entre os impedidos de con
trair matrimonio - os ligados por voto de celibato religioso.

Os Drs , Barradas e Olegario sentem não adoptar a proposta por
ser materia de Direito Canonico, e estar o casamento seculari~ado,
tendo aliás o projecto de codigo dado plena satisfação aos escrupulos
manifestados pelo seu collega, estabelecendo no art. 257 - a ignoran
da do estado religioso - como erro essencial sobre a pessoa, para
annullação do casamento.

Diz mais que a Constituição, impedindo o religioso de votar, fel-o
por principio de equidade, como homenagem ás suas crenças pessoaes,

Cae a emenda do Dr. Lacerda.
O Dr , Barradas propõe que neste ponto se incluam as disposições

do projecto de Codigo do Dr, Coelho Rodrigues, consignadas nos arti
gos 1.849 e 1.850 sobre prova da affinidade íllicita, do que, porém,
resumidamente tratou a lei de 1890 no art. 8°. O Dr. Olegario acceita-as;
mas o Dr , Lacerda faz ponderações quanto a excluir das alludidas dis
posições o que se refere á filiação natural, matéria regulada em outra
parte do projecto , no que concordam seus collegas, ficando os artigos
novos redigidos assim : .

Art. « A affinidade illícíta só se pode provar por confissão
espontanea, nos termos do artigo seguinte. A filiação natural pa
terna, porém, pode sel-o por qualquer dos modos prescriptos no art. 417
deste codigo.»

Art. « A confissão de que trata o principio do artigo antece-
dente só pode ser feita por algum ascendente da pessoa impedida, e, si
elle não quizer dar-lhe outro eííeito, poderá fazel-a em segredo de
justiça, mediante um termo lavrado pelo escrivão do juizo competente,
para conhecer do impedimento, perante o juiz e duas testemunhas.

§ 1.0 Autoada a confissão, O juiz impedirá o casamento por des
pacho, que se refira a ella, sem o nomear confidente, e que será de
ofílcio intimado aos contrahentes.

§ 2.° A esse despacho poderão as partes, depois de haver vista
dos autos no cartório, oppôr as provas, que em contrario tiverem,
sempre em segredo de justiça.

§ 3.° A' vista dessas provas, o juiz poderá, conforme ellas forem,
reformar ou sustentar a sua decisão anterior e, em qualquer dos ca
sos, poderá a parte, que não se conformar com a nova, aggravar della,
sempre de petição, para o juizo superior. Este tomará conhecimento
do recurso em sessão secreta e fará devolver os autos registrados ao
juiz inferior, ou entregai-os ao respectivo escrivão, em mão própria e
mediante recibo.

§ 4.° Recebidos os autos no juizo inferior, o escrivão, depois do
- cumpra-se, - fará annexar ao pedido dos proclamas uma cópia do

•
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despacho recorrido, e outra da decisão do recurso e em seguida quei
mará os autos na presença do juiz. »

Art. 219 - dizendo-se ... , « consentimento dos pais; si forem
1egitimos, etc Si, porém, os pais não forem casados, basta o
consentimento do pae que tiver reconhecido o menor e na falta deste
o consentimento materno, prevalecendo o do pae si houver divergencia
entre elles, »

Art. 220 - dizendo-sepodem, em vez de poderão, e supprimindo
a expressão grave.

Art. 22'1-. . podem também exigir do noivo da filha ou
tutelada folha, etc .

Art. 222 - retirar o seu consentimento.
Art. 223- Alterado: « A denegação do consentimento, sendo

injusta, pode ser supprida pelo juiz ».

CAPITULO IV - DA oPPoslçlo DOS ilIPEDIMENTOS

Art. 224 - ..... No 3° período ••... que apresente declaração
escripta etc. . . . . pelo menos etc •..

Art. 225 - Accrescentou-se o seguinte:

« Paragrapho unico , O modo de contar os gráos de parentesco re
gula-se pelo art. 387 deste codigo»,

Neste mesmo capitulo, por indicação do Dr, Barradas, accrescen
taram-se as disposições dos arts. 1.853, 1.854, 1.864 e 1.865 do pro
jecto Coelho Rodrigues, que consignam o resultado da opposição a
saber:

Art. 1.853. « Si o impedimento fôr opposto de ofíicio, o offlcial
dará aos nubentes ou aos seus procuradores ou representantes uma
declaração do motivo e das provas do mesmo impedimento, por elle
escripta e assignada. »

• Art. 1.854. « Si o impedimento fôr opposto por terceiros interes-
+ sados, o official dará aos nubentes ou aos seus representantes uma de

claração do motivo, dos nomes e das residencias do impédiente e
das suas testemunhas' ou a:summa das provas offerecidas, na falta de
testemunhas nomeadas. »

Art. '1.864. « Em qualquer dos casos de impedimento legal,
opportunamente opposta por pessoa competente, o official entregará
a declaracão de art. 240 ou a do art. 241 aos nubentes ou ao seu re
presentante, aos quaes fica salvo promover a prova contraria e as
acções civis ou criminaes, que no caso couberem, contra o impediente
que proceder com dólo. »

! . Art. 1.865. O dólo não se presume no impediente que procederI. em_ra,.o do officio, nem nos pareotes." .
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CAPITULO V - DÁ CELEBRAÇÃO DO CASAlIIEi'lTO

o Dr , Barradas propõe a substituição deste capitulo lJelo da pro
pria lei n.181 de 1890, mais completo e mais claro (arts. 23 a 46). O
que é acceito, sendo assim substituidos os arts. 226 a 240 do projecto.

CA.PITULO VI - DAS PROVÁS' DO CASAMENTO

Arts. 241 e 242 Sem alteracão .
Art. 243. . no 2° período : . ({ Si porém fór de brasileiro e tiver'

sido celebrado perante etc. .»
Art. 244 Eliminaram-se as palavras legal e um.
Art. 245 « existencia do casamento». ..

CAPITULO VII - DÁS NULLIDADES DO CASAMENTO

São substituidos, por indicação do Dr. Barradas, os arts. 246 a 263
do projecto pelo art. 61 e seguintes do capitulo da lei n. 18'1, de 1890,
que se inscreve - Do casamento nullo e do annuüaoel (menos o
art. 75, que foi deslocado para outro ponto).

CAPITULO VIII - DISPOSIÇÕES GERÁES

Art. 264. Supprímíndo-se a palavra anterior.
Art. 265. Como no projecto. .
Art. 266. Accrescente-se depois do n. 14 o n. 15, relativo ao juiz.
Neste mesmo capitulo incluíram-se as disposições dos arts. 104 e

105 da lei n 18'1 de 1890, a saber: '.
« Offícial do registro civil, que publicar proclamas sem autoriza- •

ção de ambos os contrahentes, ou der a certidão do art. 3° sem lhe
terem sido apresentados os documentos exigidos pelo art. 10, ou pen-
dendo impedimento ainda não julgado improcedente, ou deixar de
declarar os impedimentos, que lhe forem apresentados, ou que lhe
constarem com certeza e puderem ser oppostos por elle ex-officio, ficará
sujeito á multa de 208 a 200$ para a respectiva municipalidade.

« Na mesma muIta incorrerá o juiz que assistir ao casamento,
antes de levantados os impedimentos oppostos contra algum dos con
trahentes, ou deixar de recebel-os, quando opportunamente offerecí
dos, nos termos do art. 13, ou de oppól-os, quando lhe constarem, ou
deverem ser oppostos ex-officio, ou recusar-se a assistir ao casamento
sem motivo justificado. »
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T~TULO J[]". - Do§ efr'eito§ j uridicos do casa:zn.ento

CAPITULO I - DISPOSIÇÕES GERAES

Ar1. 267. « A legitimidade da familia constituida pelo casamento
estende-se aos filhos communs havidos anteriormente, salvo os in
cestuosos e adulterinos» - disposição esta que substitue a do projecto.

Art. 268. Eliminou-se - entre conjuçes -; e additou-se , por
indicação do Dr , Lacerda: e é irreooçaoel .

Ar1. 269. « O casamento impõe aos conjuges, etc .. »
Art. 270. « A ambos os conjuges corre o dever, etc ... »
Ar1. 271. Supprimiram-se as palavras: -realizado na idade

legal.
Art. (novo) (Correspondente ao 75 da lei n. 181, de 1890).
« O casamento contrahido de boa fé terá em relacão aos filhos e

ao patrimonio os effeitos jurídicos do casamento valido, até ser declarado
nullo por sentença. »

CAPITULO II - DIREITOS E DEVERES ESPECIAES DO l\IARIDO

Art. 272 .
No n. 2 do pacto ... ser por elle administrados,
No n. 4 domicilio conjugal (eliminando-se: « quando fô» ne-

cessaria »).
Ar1. 273. "
No n. 1 ... « tratamento correspondente á sua situação».
No n. 2. Eliminou-se: precipuamente.
Art. 274 Diga-se domicilio, em vez de lar ; .e... recusa a elle

voltar.
No segundo periodo do mesmo artigo, diga-se: « sequestro tem-

pararia dos rendimentos da mulher» .
Art. 275. Eliminar duas vírgulas .
No n. 4 ... de pequeno valor.
Depois do art. 275 do projecto incluem-se os arts. 1.938 e 1.939

do projecto do Dr , Coelho Rodrigues.
(O art. 1.938 do projecto Coelho Rodrigues, supprimidas as pa

lavras: « além do limite do § 3° do artigo antecedente.»)
- « Valerão, porém, os dotes ou doações nupciaes feitas ás

filhas e as doações feitas aos filhos por occasião de se casarem ou
estabelecerem economia separada». .

(O art. 1.939 idem). - « Tambem valerão independente de con
sentimento da mulher a locação ou arrendamento, não excedente de
cinco annos, dos prédios communs ou dotaes. »



- 384-

Art. 276. Diga-se: « A outorga da mulher pode ser supprida
pelo juiz, si a recusa não fór justa».

Art. 277. « O supprímento judicial da outorga valida o acto do
marido, mas não obriga os bens da mulher, nem a sua meação nos
communs.»

Art. 278. «..• outorga da mulher ou sem o supprimento do
juiz, só poderá ser pedida por ella ou etc. »

CAPITULO III - DOS DIREITOS E DEVERES ESPECIAES DA ilIULHER

Art. 279. « Pelo, etc. •. socia do marido compartilha da sua
posição e tem o direito de usar o seu nome.

Art. 280 ...
Art. 281. « Si o regímen dos bens, etc ... » ..
Art. 282 ...
Art. 283. « Tambem não pode, sem autorização do marido:
10 ••• , seus immoveis próprios (eliminada a ultima parte):

- « salvo si o regimen matrimonial, etc ... »
5. o Eliminado, por ser a materia regida pela lei criminal e do

processo.
Art. 284. .. Constar de instrumento publico, etc ...
Art. 285. « Esta autorização é revogavel a todo o tempo...

terceiro. . . dos actos iniciados. »
Art. 286. « Autorização do marido ... »

1. o Supprima-se o final: « quando houver, etc ...
2. o •• « •• indispensaveis á decente, etc.
Art. 287. «... autorização do marido. . . direito de dispôr, etc.
Art. 288 ...
No TI. 3. .. « ou do supprimento do juiz.
Art. 289 ...
1 . o Exercer o direito que lhe competir sobre as pessoas dos filhos "

elo leito anterior, nos termos do art. 461 deste codigo,»
2 . o «. . . sem sua outorga ou supprímento do juiz. »
3 . o «Annullar as doações feitas pelo marido á concubina. »
6. o « Promover todos os meios assecuratorios e acções que lhe

competirem, etc ,»
7 . o « Propor a acção competente para annullar o casamento .»

Art. 290. Sub~titua-seo seguinte periodo:
« E no mesmo período os seus herdeiros podem tambenr propór

as sobreditas acções, si ella tiver morrido sem o fazer» .
Art. 291. Dizendo-se sentença [aooraoel em vez de oictoria

judicial.
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Art. 292 ...
a) Estiver em logar, etc.

. Paragrapho unico. cc Nestes casos cabe á mulher administrar os
bens communs, dispôr dos proprios e administrar os do marido. J)

. Para alienação, porém, dos immoveis, etc.
Art. 293 ... ou seus herdeiros, etc:...
Art. 294-, .. provada por instrumento publico ...
Art. 295 ... , obrigam sómente os proprios della, si o marido

não assumir conjunctamente a responsabilidade do acto.
Art. 296 , ficam obrigados, etc ...
Art. 297 , bens proprios ... , proveito que teve o casal, etc.
Neste ponto suspendeu-se a reunião; e eu Antonio F. Copertino

do Amaral, secretario da commissão, lavrei a presente acta, que vae
assignada pelo Sr. presidente e pelos membros que assistiram á
mesma reuniãov-« Epitacio Pessôa..>- O. H. de Aquino e Castro.
Joaquim da Costa Barradas. - DI'. Francisco de Paula Lacerda de,
Almeida.

Acta da 14a reunião
No dia 14 de maio de 1900 reuniu-se novamente a commíssão, sob

a presidencia do Sr. DI'. Epitacio Pessôa, tendo deixado de comparecer
o DI'. Bulhões,por estar presidindo aos trabalhos do Congresso Jurídico.

E' lida e approvada a acta da reunião do dia 11; e passou-se á
analyse do

TITULO III - Reg-iD1en. dos ben.s entre conj ug-es,

CAPITULO I - DISPOSIÇÕES GEMES

Por proposta do Dr, Barradas é alterada a redacção do art.' 298 ;
« E' licito aos nubentes estipular, antes de celebrado o casamento

e dentro dos limites da lei, tudo o que lhes aprouver relativamente'
a seus hens ,»

O art. 299 ficou constituindo paragrapho unico do antecedente,
com a seguinte redacção;

cc Taes convencões não terão validade si não forem celebradas
por escriptura publica ,»

O Dr. Lacerda propõe e é acceito refundir todo o art.. 300,
eliminando ....se o n. 3, por ter-se de tratar do Jespectivo' objecto:

C. C.-Vol. I 25
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(renuncia da communhão por parte da mulher) em logarcompetente
e <ficando o artigo redigido por esta fórma: '

« Ter-se-ha por não escrípta qualquer convenção ou clausula
que altere a ordem legal da successão e os direitos conjugaes e
paternaes, ou que contrarie qualquer disposição prohibitiva ou im
perativa deste codigo .» (Dl'. Barradas).

E' supprimido o art. 301, por estar o assumpto providenciado já
no.art. 268, additado com a irrevogabilidade.

No art. 302 diga-se « Na falta de convenção ou sendo, etc ... »
No n. 3 desse artigo accrescente-se: « tendo herdeiros ne

cessarias. »
O n. 4 foi supprimido por indicação dos Drs. Barradas e La

Cerda, por ficar em contradição com a emenda da commissão, quanto
á idade legal para o casamento; havendo o Dr , Amphilophio pon
derado que, não obstante a ausencia alludida, dever-se-hia consignar
neste ponto uma providencia tendente a favorecer a mulher menor
de quinze annos, casada sem pacto ante-nupcial.

O art. 303 foi convertido em paragrapho unico do artigo
antecedente, alterada a redacção ,

« Nestes casos o regimen será o de separação de bens ,»
O art. 304 foi eliminado por indicação do Dr , Lacerda, por estar

a materia prevista no art. 378.
O art. 305 teve apenas a substituição da palavra celebrar por

seguir.
No art. 306 foi alterada a redacção da primeira parte, assim :

. « O marido que estiver na posse de bensproprios da mulher
fica, etc ,» •. , e eliminada a ultima parte: « Em qualquer etc ,» por
Sel' consequencia da primeira. .

O Dr , Lacerda propõe e é acceita a inclusão do seguinte artigo,
objecto do art. 1.052 do projecto de codigo do Dr , Felicio dos Santos,
modificada a redacção: « As convenções arite-nupciaes não terão
eíleito para com terceiro sinão depois de registradas, em livro especial,
:pelo oflicial do registro predial da comarca do domicilio dos conjuges, •
com a indicação especificada de todos os bens e da natureza de cada
um delles».

CAPITULO Il - DO REGIMEN DA COIlDIUNHÃO UNIVERSAL - (tendo sido
supprimida na epigraphe as palavras: de bens)

O art. 307 foi substituido, por indicação do Dr , Barradas, pelo
art. i. -lO8 do Codigo Civil Portuguez, modificado:

« O regimen da communhão universal entre os conjugas consiste
na de todos os seus bens presentes e futuros não exceptuados na lei. ,)

•
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Art. 30S.
No n. 2, dizendo-se -legados em vez de deixados - e addi

tando-se: e os subrogados em loqar delies,
Ofi. 3 refundiu-se com o n , 8 assim :

({ Os bens gravados de fidei-commisso e o direito do herdeiro
fldei-commissario antes de realizada a condição suspensiva, bem assim
os herdados pelo pae e mãe binubos do filho do leito anterior, existindo
irmão germano do filho fallecido » .

Os ns , 4 e B ficaram unidos pela conjuncção - e - eliminada a
repetição da palavra - dote. _

No n. 7 emendou-se provierem, em vez de nascerem, e no se
gundo membro - « ou si verterem em beneficio commum », e não
-como no projecto.

No n. 9 o Dr , Lacerda accrescentou: « com a clausula de
incommunicabilidade » .

A redacção do n. 10 foi substituida assim :
« As roupas de uso pessoal, as joias esponsalicias dadas antes do

casamento pelo esposo, os livros e instrumentos da profissão e os re
tratos de familia».

O Dr . Barradas additou o seguinte n. 11:
(( A fiança prestada pelo marido sem outorga da mulher» .
O mesmo doutor suscita a questão, que fica adiada, de incluir na

-enumeração os prazos perpetuoa.
O art. 309 não soffreu emenda.
O Dr. Barradas propõe, e é acceita, contra o voto do Dr. Lacerda,

sectario do principio da Ordenação, menos quanto ao modo de prova,
-que deve ser a presumptiva, a inclusão do seguinte artigo: « Este re
.gimen começa a vigorar desde o momento em que o casamento é vali
damente contrahido ».

No art. 310 foi eliminado o segundo periodo, por antinomico com
'o art. 324.

No art. 311 substituam-se, no final do n , 2, as palavras: « de
ciarando-o putativo» pelas seguintes: « contrahido de boa fé».

No art. 312 diga-se accionado, em vez de accusado, e no prin
cipio do artigo : Cessando, em vez de dissolvido.

Levantou-se a reunião, e eu A. F. Copertino do Amaral, se
cretario da commissão, lavrei esta acta, que vae assignada pelo SI'. pre
sidente e demais membros presentes.-Epitacio Pessôa-s- O. H. de
Aquino e Castro.- Joaquim da Costa Barradas. - Amphilopltio.
Dr . Francisco de Paula Lacerda de Almeida.
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áeta da "15a reunião

" ~o dia 28 de maio de 1900, reunidos .novamente os membrosds:
c.ommIssão, CX?Cpto o n-. Lacer~a! que ~eI~ou de comparecer por mo
tIVO de molestia, segundo pamctpou; e lida e approvada a acta da
reunião do dia H.

- OSr. presidente declara que, havendo numero para se poder
apreciar e decidir a questão concernente ao art. 42, da parte zeral
do projecto, c que ficara adiada por indicação do Dr , Olegario, r%lati
vamente á responsabilidade das pessoas jurídicas de Direito Publico
ia pôr a votos a proposta fundamentada pelo mesmo doutor no pareceI:
que se segue, e é lido, quanto a ser alterada a redacção do § 10 do re
ferido art. 42, afim de resalvar-se o principio constitucional do art. 82'
do nosso estatuto fundamental:

Diz o Dr , Olegaríó que tendo ficado, a seu pedido, adiado o exame
do art. 42 do projecto para quando se tratasse do art. 1.649, que a elle
se refere, parecia-lhe, entretanto, melhor completar o estudo, já feito,
da - parte geral- do projecto, resolvendo-se definitivamente sobre:
o assumpto .

E' da maior ímportancía a questão de responsabilidade civil do
,.Estado, como pessoa juridica de Direito Publico, pelos actos prejudiciaes

dos seus agentes. Varia a opinião dos escriptores, e praticamente tem
se visto já entre nós quanto é conveniente definir precisamente os
termos dessa responsabilidade.

_ Com a latitude que lhe dão os citados artigos do projecto, não
pode concordar, e admitte a responsabilidade sómente quando, no
exercicio do poder publico confiado aos agentes da autoridade, não
tenha havido abuso ouomissão que deva determinar com justa razão a
responsabilidade pessoal dos mesmos agentes.

E' o principio que já se acha consagrado no art. 82 da Constitui
ção e que conviria affirmar , com relação á especie de que tratam os
citados artigos do projecto , "

« Cumpre notar que no entender de escriptores que largamente
teem tratado deste assumpto, como Chironi e Bonasi, é preciso fazer
distíncção entre - Estado - entidade política e entidade jurídica.

« No primeiro caso é irresponsavel o Estado pelos actos dos seus
agentes, porque obra em virtude de poder soberano e no interesse pu
blico ; no segundo é responsavel, mas não havendo abuso ou omissão.

« Nada mais acertado do que-estabelecer a distincção entre fun
cções publicas e funcções juridicas privadas, para sobre eHa assentar o
limite da responsabilidade do Estado pelos actos dos seus funccionarios;
assim, não é o Estado obrigado pelos actos illicitos praticados pelos
seus funccíonarios na execução de providencias ou medidas de inte-

•
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resse publico e geral da administração; é, porém, quando osactos se
reíerem a simples gestão administrativa, obrando. os funccionarios
dentro dos limites das faculdades que lhes houverem sido conferidas,
porque então agem como representantes e obrigam o representado.

. « Orlando, na sua recente obra Direito Administrativo Italiano,
tratando da responsabilidade da administração publica pelos damnos
causados por seus funccionarios, diz que é este um dos pontos de mais
diíficil solução no estado actual da legislação, pois que ha falta de norma
invariavel no Direito Positivo, dahi provindo opiniões inteiramente
discordes.

« A questão toca a elevada região da sciencia ethico-social, e de
pende de diverso conceito que se pode formar do Estado e suas funcções
'8 das relacões entre o Direito Publico e o Direito Privado. .

« Uns entendem que é absoluta a responsabilidade da adminis
tração publica pela culpa de seus empregados, outros affirmam justa-:
mente o contrario; e entre os dois extremos ha quem admitta a re
sponsabilidade, mas com limitações a certos actos ou funcções,

(i A doutrina da responsabilidade absoluta, que pode ser chamada
germaníca, sustentada por Windscheid, Gierk , Besche e Zacarias,
-parte do conceito: - que os funccionarios, como órgãos mediante os
quaes a vontade da corporação se manifesta, não são representantes
.directos , e por isso os seus actos devem ser considerados como da
administração, em cujo nome e por quem agem.

(C A doutrina opposta sustenta que o Estado, representando por si
mesmo o Direito organizado, não pode sem contradição ser tido como
violador do mesmo direito, e assim os actos dos funccionarios contra
rios á lei não podem ser tidos como actos do Estado. Esta opinião é
partilhada por Montellini e Sared, jurisconsultos notaveis e altos func
cionarios do Estado, na Italia ; admittindo, entretanto, em forma sub
sidiaria, a applicação do Direito Civil aos actos de publica administração,
e affirmando que o Estado, ainda quando contrata ou crêa relações
jurídicas como pessoa particular, conserva sempre o seu caracter de
res publica, de autoridade legitimamente constituida, e os seus actos
são regulados pelo Direito Publico.

- (C A opinião média, que conta maiores adhesões, tanto em França
-como na Italia, é fundada no principio - que no Estado, como nas
outras entidades políticas, se deve distinguir duas personalidades, ou
antes duas funcções ; uma de soberania e outra de gestão.

(C O Estado, emquanto exerce a sua funcção de poder soberano
- jus imperii- isto é, emquanto legisla, administra justiça, garante

.a, ordem publica e exercita todas as demais attribuições de supremo
gestor e promotor dos interesses collectivos, não pode ser chamado a
responder pela culpa dos seus agentes, porque na missão de affírmar
o Direito não póde, pela razão do contraste, entrar o de violal-o. Si,
porém, a administração publica exercita a funcção de gestor, isto é,
obra como pessoa particular, estipulando contrato e exercitando di-
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reitos de prop~iedade e; d.e po~, que coI!-stit~em o patrimonio do Es.
tado, está sujeita ao DIreito Privado , utisur Jure privatorum e r
conseguinte é obrigada a r~po.nder pela culpa dos seus funccional.J:,
que obr~m co~o seus commISSlOnad?s por força do vinculo institoIio.

« A theoria da dupla personalidade adherem os seguintes escri
ptores, si bem que com variedade na applicação e ainda no modo de
determinar o limite das suas funcções: Dueroc, Laferriere, Aucoc
Larombiere, Bonasi, Giorgi,etc. '

« Ha ainda a opinião de Laurent, que estabelece a responsabili
dade como regra para os casos em que o funccíonario age comocom
missionado do Estado, negando-a excepcionalmente nos outros casos .
e a de Gabba que parte, como regra, do principio: - que o Estad~
não é responsavel pelo facto proprio do funccionario; admittindo
todavia tal responsabilidade nas relações jurídicas de natureza pri
vada, nas quaes os funccionarios obram como representantes e com.
missionados do Estado, ou nas funcções políticas, emquanto são exer
citadas por meio de agentes que não têm responsabilidade própria e
procedem, não como orgãos, mas como instrumentos da autoridade
publica.

« Pela opinião intermediaria pronunciou-se Orlando, refutando
comfortes razões os votos extremos, e, citando casos julgados, que
firmam a irresponsabilidade do Estado pelos damnos provenientes de
actos irregulares ou Illegitímos dos funccionarios publicos no exercício
de suas funcções ,

« Simonet, outro escriptor moderno, diz, no seu - Direito Publi
co Administrativo: - O Codigo Francez estabelece a responsabilidade
(tratando-se de delictos e quasi delictos) dos committentes pelos pre
postos nas funcções em que são empregados. Mas o conselho de Estado
tem sempre repellido a applícaçãopura e simplesdesta doutrina no que
respeita ao Estado.

O Tribunal de Conflictos consagrou esta formula, que tem sido
geralmente observada :

« - A responsabilidade que pode caber ao Estado pelos damnos
causados aos particulares pelo facto das pessoas por elle empregadas
no serviço publico, não pode ser regida pelos principias estabelecidos
do Codigo Civil, para as relações de particular a particular; esta
responsabilidade nem é geral, nem absoluta; ella tem regras especiaes,
que variam segundo as necessidades do serviço e a de concilliar os.
interesses do Estado com os direitos privados».

. « Si se trata de actos do poder publico, o Estado não é, em prin-
cipio, responsavel pelas faltas ou erros commettidos por seus agentes.

« Si se trata de actos de administração, em relação a serviços pri
vados do,Estado, é applicavel a disposição do Codigo Civil, exemplo:
- Si o Estado explora caminhos de ferro por sua conta, responde
pelo damno causado aos particulares e perante a competente autori
dade a que estão sujeitas as companhias concessionárias.

..

•
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Chacon, commentando o Codigo Chileno, accrescenta: - Quando
'os representantes das pessoas juridicas commettem faltas no exercício
de suas funcções, seus actos só obrigam a elles pessoalmente, porque
então excederam os limites do ministério que lhes foi confiado.

« Ribas, Direito Civil Brasileiro, entende que os representantes
das pessoas jurídicas só obram como taes emquanto se conservam na
esphera que a lei tem traçado á sua missão: fóra dahi, não são repre
sentantes; obram sob sua responsabilidade pessoal.

De accórdo com estas doutrinas achan:-se diversos codigoscomo o
Portuguez, quando declara (art. 2.399) irresponsavel pelo damno o
empregado publico que causal-o no desempenho das obrigações que
lhe são impostas pela lei, excepto si exceder, ou não cumprir, de
algum modo, o disposto na mesma lei; porquanto ,nesse caso, e& é

o responsavel, do mesmo modo que o simples cidadão (art. 2.400);
ou o Argentino, dispondo que todo aquelle que pratica um acto que;.
por sua culpa ou negligencia, occasiona damno, é obrigado á repa
ração do prejuízo (tit , 9°, art. 3°) e accrescentando (art. 6°) que os
actos ou omissões dos funccionarios publicas, no exercicio de suas
funcções, por não serem cumpridas, sinão de modo irregular, as obri
gações legaes que lhes são impostas, estão comprehendidos na dispo
sição supra.

« Pelo Codigo Allemão, ultima expressão da lei codificada, a :re
sponsabilidade dos funccionarios que violam o dever profissional.por
intenção ou negligencia, é expressa no art. 839. Quanto á do Estado,
pelos damnos causados pelos seus prepostos, no exerciciodos direitos
de soberania, nada foi disposto, porque, segundo declarou a commis
são, é esse ponto da alçada do direito publico e porque a questão é

ainda duvidosa. . .
« Em artigo anterior (89) faz °Codigô responsavel o fisco, assim

comoas corporações, etc. , mas só pelos actos praticados no exercieio
de funcções de Direito Privado.

(C Tem-se dito que o principio de responsabilidade do Estado pelos
actos prejudiciaes de seus funccionarios é suffragado pela lei n, 221,
de 1894, e posta em pratica pela jurisprudencia do Supremo Tribunal
Federal. .

« Mas, do disposto no art. 13, § 14, dessa lei não se pode tirar tal
conclusão: o que alli se diz é que a Fazenda Nacional terá direito
regressivo contra o funccionario publico para haver as custas que
houver pago; e no momento não se trata de custas, mas do pagamento
do damno proveniente do acto illicito do funccionario.

. « Quanto aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, é certo
que por mais de uma vez tem sido a Fazenda Publica condemnada a
pagar avultadas quantias a titulo de indemnizaçãode damnos, por actos
praticados sem autorização legal por agentes da autoridade; mas
tambem é verdade que taes decisões teem sido tomadas com votos ven
cidos e perfeitamente fundamentados, como os do accordão de 29.de.
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julho d~ 1898, na app. civ , n. 375; e ha julgamentos, em sentido
contrario, como o de 21 de nov~mbro do mesmo al;lllo, na app. civ ,
11.334, reconhecendo que - « SI houve abuso ou omissão da parta dos
que se apoderaram da propriedade alheia, são por esses factos respon
saveis, não a Fazenda Nacional, mas os funccionarios publicos que os
praticaram no exercício de seus cargos. » "

« Não ha , pois, jurisprudencia assentada sobre" assumpto de
tamanha importancia ; e justamente para que não prosiga a duvida
convem"que seja no Codigo firmada a verdadeira doutrina que, no me~
ver, é a que estabelece a responsabilidade do Estado pelos prejuizos
causados a terceiros pelos funccionarios publicos, sómente quando pro
venham do regular exercício das funcções respectivas; responder o
patrimonio da Nação" pelos damnos provenientes de um acto ar
bitrario ou de um abuso, é, como bem diz um dos citados votos
vencidos, inverter os principias de direito, em virtude dos quaes
deve indemnizar o damno aquelle que o causou (art. 69, 6, do
Codigo Penal) e esquecer o que prescreve a Constituição Federal no
art. 82. »

. Concluindo, propõe o Dr. Olegario que o § 10 do art. 42 do pro
jecto seja assim redigido : 1. 0 Quando estes agirem no exercicio legi
timo de suas funcções, sendo, porém, os mesmos os unicos respon-
saveis pelos abusos ou omissões em que incorrerem." "

"Após o necessario debate, é approvada esta redacção ; tendo o
Dr. Barradas declarado acceitar o projecto, á vista das observações que
o seu autor fez para esclarecimento. deste ponto, e havendo o Doutor
Amphilophio demonstrado que o legislador constituinte no art. 82 quiz
referir-se apenas a delictos, prevendo os dois casos de dólo e culpa,
traduzidos em omissão e abuso, ao passo que o autor do projecto, sem
contrariar o principio constitucional da responsabilidade individual
naquellas duas hypotheses, cogita da responsabilidade da pessoa juri
dica de direito publico (a União, o Estado ou o Municipio) pelos damnos
causados por seus representantes na pratica de um acto licito, isto
é. sem dólo ou culpa, no exercicio de sua funcção,

Resolvida esta questão, passa-se a continuar na analyse, já ence
tada na antecedente reunião, do capo II do tit, III do liv. I da parte
especial .

. Art. 313. Por indicação do Dr. Barradas foi o objecto deste
'artigo deslocado para o capitulo seguinte, onde se trata da communhão
parcial, porque no regimen da communhão universal, assumpto
do capo II, a mulher não pode pedir a dissolução da communhão,
visto ser ella irrevogavel, conforme já ficou dito, salvo os casos do
art. 3U.

Quanto aos arts. 3'14 e 311) do projecto, o mesmo Dr. Barradas,
attendendo a que o autor se inspirou," neste particular, no direito
francez, onde o regimen de bens entre os conjuges é mui differente do
nosso, visto que os immoveis alli não entram na communhão,-

..
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'proporia, com Lobão, que a renuncia desta só se pudesse realizar depois
··dedissolvido o casamento; redigindo assim o artigo:

« Em qualquer dos casos que cessar a communhão, terá a mulher
o direito do renunciar á sua meação para o fim de ser esta applicada

.ao pagamento dos credores e ficar ella exonerada das dividas do casal
salvo si as tiver contrahido antes do casamento ou na qualidade de

-commerciante ». .
- Por proposta elo Dr. -Bulhões foi mantido o art. 310, conver-

tido, porém, em paragrapho elo antecedente, e alterada a redacção,
.assim : {{ Todavia a mulher que depois de renunciar á meação fôr de
mandada por dividas contrahidas como commerciante, na constancia

-dornatrimonio, poderá nomear na execução, bens livres e desemba-
raçados do casal» .

CAPITULO 111 - DA COilIMUNHÃO LIMITADA DOS REi'lDBIEi.'iTOS

Foi emendada a epigraphe assim: - Do reqimeii da communhão
· parcial.

Art. 316.
O Dr. Barradas altera a.redacção deste artigo pela fórma seguinte:

« Quando os contrahentes declararem que adoptam o regimen da
-communhão limitada aos acquestos, ou usarem de expressões equiva
lentes serão observadas as disposições seguintes»:

O Dr. Bulhões entende que, em vez de dizer-se: ou usarem de
, expressões equivalentes, proposição vaga, pois que o principio é que"
-desde que nada tenha sido previamente estabelecido, quanto aos
adquiridos, ha communhão delles, dever-se-hia redigir o artigo, 

-que contém definição, e esta deve ser clara e comprehensiva, -'- por
: modo diverso, como fez o Esboço de Teixeira de Freitas no art. -1 .344.
- Diria assim :

« Pactuada a communhão limitada aos acquestos- expressa ou taci
-. tamente, na falta de pacto exclusivo da communhão, em relação a
, elles devem ser observadas as disposições seguintes: »

Resolveu, porém, a maioria que ficasse o artigo redigido de ac-
· -córdo com a indicação do Dr. Barradas, consignando-se, porém, em
· outra disposição a ídéa do Dr. Bulhões.

Art. '317. Dizendo-se:
« Neste regimen não se communicam :
i.o Os bens que cada conjugo possuir ao tempo do casamento ;
2.0 Como no projecto ;
3. o Os adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a

vum dos conjugrs, em subrogação dos bens proprios. (Additado assim
}-lJelo Dr. Bulhões.)
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Art. 318. Como no projecto ,
Art. 3'19. Eliminando-se as palavras: e rendimento tanto no-

n. '1 como no 2 (alterado na reunião do dia 29). '
Artigo novo, indicado pela Dr. Barradas:
« Não se haverá por excluída a communhão dos adquiridos sem,

expressa declaração».
Art. 320. O Dr. Barradas, tendo ainda em consideração o que.

a este respeito dispõe o Codigo Civil Francez, tratando dos bens.
moveis só aos quaes se deve referir a presumpção, porque quanto aos.
immoveis a origem está nos titulos respectivos, redige o artigo assim:

« Neste regimen os contratantes devem no proprio contrato,
ante-nupcial, ou em outra escriptura publica, anterior ao casamento,
fazer a descripção exacta dos bens moveis que levam para o casal sob
pena de serem considerados como adquiridos».

Art. 321. Neste artigo accrescentou-se o seguinte periodo : '"
« e na falta destes (bens communs), os bens proprios de cada conjuge
Da: proporção do proveito que cada um houver auferido. »

O art. 322 foi alterado assim :
« E' applicavel a disposição do artigo antecedente ás dividas,

contrahidas pela mulher nos casos, etc ... »
Art. 323. (Foi redigido pelo Dr. Bulhões pela fórma seguinte. )
« A communhão limitada aos adquiridos cessa nos mesmos casos.

que a universal. Pode tambem cessar, a pedido da mulher, quando-o
lhe fór prejudicial pela má administração do marido, restrictos,
porém, os effeitos da separação aos bens posteriormente adquiridos».

Suspensa a reunião neste ponto, eu, A. F. Copertíno do Amaral,.
secretario da commissão, lavrei a presente acta, que vae assignada,
pelo Sr. presidente e demais membros que tomaram parte na discussão.
- Epitacio Pessôa, - O.H. de Aquino e Castro. - Bulhões Car-:
valho. - Joaquim da Costa Barradas.

Acta. da 16a · reunião

No dia 29 de maio de 1900, presentes os membros da commissão.:
excepto os Drs, Amphilophio e Lacerda, é lida e approvada a acta
da reunião do dia 28.

Antes de encetar-se o estudo do capitulo IY, o Dr.. Bulhões pede·
venia para voltar á materia do art. 319, onde se enumeram os bens .
que, no regimen da communhão parcial, entram para esta, e que
elle considera deficiente. Assim, propõe, e é acceita pelos seus col-
legas, a substituição do dito artigo pelo de n. '1.346 do. esboço do co--

tit
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digo Teixeira de Freitas, com a modificação seguinte, afim de simpli
ficar-lhe a redacção :

« Art. Entram para a communhão :
L° Os bens adquiridos na constancia do casamento, por titulo

oneroso, ainda que só em nome de um dos conjuges ;
2.° Os adquiridos por factos fortuitos, ainda que sem trabalho.

ou despeza anterior;
3.° Os adquiridos por doação, herança ou legado em favor de

ambos os conjuges;
4.o As bemfeitorias feitas nos bens proprios de cada um dos

conjuges ;
5.° Os fructos dos bens communs, ou dos próprios de cada um,

percebidos na constancia do casamento, ou pendentes ao tempo de
cessar a communhão dos adquiridos ;

6.° Os fructos civis do trabalho ou industria de cada um dos.
eonjuges ou de ambos. »

CAPITULO IV ----' DO REGIMEN DA SEPARAÇÃO (eliminadas as palavras:
dos bens)

Arts. 324 e 325. O Dr, Barradas; considerando que este re
gimen é mal praticado entre nós e encerra materia importante, que o
projecto não desenvolveu, propõe que os ditos dois artigos sejam
substituidos pelos seguintes:

Art. Si os contrahentes estipularem o regímen da separação.
de bens, a cada um pertencem o domínio e posse dos que possuir ao-
tempo do casamento, sem communical-os um ao outro.

Não havendo, porém, clausula expressa em contrario, esta incem
municabilidade não se estende aos fructos e rendimentos destes bens,
nem dos adquiridos na constancia do matrimonio.
, Art. Podem os contrahentes no pacto nupcial modificar este
regimen, declarando communicavel certa classe de bens ou dando aos
incommunicaveis a natureza de inalienaveis. .

.Art. As dividas contrahidas antes ou na constancia do IDa-

trimonio tambem não se communicam, ficando responsavel por ellas.
o conjuge que as trouxe ou contrahiu, salvo si ambos se obrigaram
pessoalmente por ellas ou si verteram em proveito commum.

Art. Ao marido compete a administração de todos os bens.
Podem, todavia, os contrahentes estipular no pacto nupcial que·

a mulher fique na administração de seus bens, no todo ou em parte,
sem intervenção do marido, salvo a outorga deste para a alienação dos
immoveis.

Art. O marido tambem não pode sem outorga da mulher-
alienar os bens desta, ainda moveis, que estiver administrando.
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, Art. A mulher é obrigada a contribuir para as despezas do
casai com a metade dos rendimentos dos seus bens si outra cousa não
tiver sido estipulada no respectivo contrato.

Art. Este regimen é obrigatorio para as pessoas mencionadas
no cap. 80 do tit , 10 do liv. 10 deste codigo II •.

. O Dr, Bulhões, achando que o primeiro artigo deste capitulo de-
ve~'ia . conter a. definição, d? regimen, como fez o Esboço de Codigo de
Teixeira de Freitas, substituiria o art. 10 da proposta do Dr , Barradas
pelo seguinte:

«Considera-se 61:>Ld.belecido o rigimen da separação de bens sempre
que houver alguma clausula exclusiva da communicabilidade, renuncia
do regimen commum ou constituição do dote.

Assim estatuido, o regimen comprehende todos os bens dos con
juges, salvo os adquiridos quando não houve expressa declaração do
sua incommunicabilidade.»

E, também, no segundo artigo, discorda na parte em que permitte
a declaração de inalienaveis, quanto aos bens que não sejam os im
moveis dotaes.

O Dr, Olegario concorda com o Dr, Bulhões neste ultimo ponto,
e portanto foi a idéa supprímida do artigo proposto.

O mesmo Dr. Olegario foi vencido no penultimo artigo da pro
posta, porque preferia a proporcionalidade na contribuicão das des
pezas do casal, em relação aos rendimentos ou bens da mulher, ao passo

'que prevaleceu consignar-se a obrigação de contribuir ella com a
metade das despezas.

Nestas condições, passou a proposta do Dr. Barradas, menos
quanto á inalienabilidade dos ímmoveis ,

CAPITULO V - DO REGElfEN DOTAL

SECÇÃO I - Da constituição do dote

'.

•

Arts. 326 a 335, O Dr . Barradas, attcndendo a que esta pri- •
meira secção deve conter todas as disposições geraes relativas ao '. -
regimen dotal, algumas das quaes foram incluídas pelo autor nas
demais secções do capitulo, apresenta um substitutivo, cuja apreciação
ficou adiada para a próxima reunião.

Convidando o Sr. presidente os membros da commissão para se
reunirem quatro vezes por semana, d'ora em diante, levanta-se a
sessão, e cu, A. F. Copertino do Amaral, secretario, lavrei esta acta,
que vae assignada pelos membros presentes. - Epitacio Pessoa>«

O. H. de Aquino e Castro. - Bulhões Carvalho. - Joaquim da Costa
Barradas .
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Acta da 17a reunião

No dia 31 de maio de 1900, reunidos novamente os membros da.
commissão , excepto o DI'. Amphilophio, é lida e approvada a acta do.
dia 29, passando-se ao estudo do cap. V, que tem por epigraphe -
Do reqimeti dotal. .

Como se viu, na reunião antecedente o DI' . Barradas, no intuito
de condensar na primeira secção do capitulo todas as disposições
geraes relativas á constituição do dote, tiradas do Codigo Civil Portu
guez e da obra do Conselheiro Lafayette, quanto a esta ultima nos
pontos em que se afastou daquelle, apresentara um substi tutivo, con
tendo 22 artigos, sobre as regras geraes do alludido contrato, a saber:

(( Art. 1. Si os contrahentes pretenderem casar-se se
gundo o regimen dotal e assim o declararem em seu con
trato, serão obrigados ás seguintes disposições:

Art. 2. A mulher pode dotar-se a si pr ópria com os
seus bens ou ser dotada por seus paes ou por outrem,
comtanto que todos os interessados intervenham por si ou
seus procuradores no mesmo contrato .

Art. 3. Podem ser objecto do dote tanto os bens mo- .
veis como os immoveis, ainda litigiosos, e tanto os que a
mulher já possue como os que de futuro venha a adquirir por
testamento ou ab intestato, na sua totalidade ou sómente em
parte, bem como tenças, pensões e direitos reaes ,

Art. 4. Os contrahentes podem na cscriptura dotal
estipular a fiança ou outra caução, ou designar os immoveis.
em que deva recahir a hypotheca.

A1'1. 5. Durante o matrimonio não pode constituir-se
o dote, nem augmentar-se o constituído, salvo si por eífeito
de accessões naturaes .

Ar1. 6. Ao contrato dotal podem-se ajuntar os pactos
que não forem contrarias aos bons costumes, á natureza
e fins do dote e fi: prohibi ção da lei; e por isso é licito:

a) que tomem a natureza de dotaes todos os bens que
a mulher adquirir na constancia do matrimonio por herança,
legado ou doação, ou qualquer outro titulo;

b) que sejam igualmente dotaes os bens havidos com o
dinheiro doado em dote ou com o preço dos bens dotaes que
forem vendidos ;

c) que o dote reverta ao dotador, dissolvida a sociedade
conjugal, quer a dotada tenha filhos, quer não;
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d) que, premorrendo a mulher sem herdeiros neces
saríos, lucre o marido o dote;

e) que a administl:ação dos ben~ dotaes pertença á
mulher! ficando ella obrigada a contribuir com os fructos
e re?-dlm~ntos do dote ' para a sustentação e encargos do
matnmomo .

Art. 7. Si o dote fõr constituído por pae e mãe con
junctamente, sem declaração da parte com que cada um
contribue, entender-se-ha que cada um delles se obrigou por
-metade,

Art. 8. Considerar-se-lia simples doação o dote consti
tuido por terceiro na constancia do matrimonio e não terá
influencia sobre o regimen estipulado.

Art. 9. O dote promettido ou constituido pelo pae ou
mãe, existindo outros filhos, não pode exceder a legitima
e terça do dotador, e na parte que excedel-os é inofficioso

-e a dotada obrigada a restituir o excesso.
Art. '10. O dote constituido por qualquer dos paes, não

havendo declaração em contrario, é considerado adianta
mento da legitima.

Art. 11. Quando o pae e mãe são casados pelo regimen
-da communhão, o dote em moveis dado pelo marido é consi
derado divida commum, e si consistir em immoveis não pode
-ser dado sem consentimento da mulher .

Nos regimens exclusivos da communhão, o dote dado
por um só dos conjuges sae de seus bens e não dos _do outro
-conjuge,

Ar1. '12. O dote dado pelos avós entra na classe das
,doações dos ascendentes aos descendentes e é sujeito á col
Iação nos mesmos casos em que o são taes doações.

, Ar1. 13. O doador não é obrigado pela evicção do dote,
salvo si Iór estipulada ou si na occasião em que o constituir

.sabia que a cousa dada não era sua.
Esta isenção 'não aproveita aos paes da dotada, que são

responsaveis pela evicção quando o dote fór estimado.
Art. H. Os fructos e rendimentos do dote são devidos ,

.desde que se realizou o casamento, não tendo havido esti
pulação de prazo.

Art. 15. A sociedade conjugal se constitue neste re
gimen com os seguintes bens:

1. o Os dotaes, assim declarados expressa ou virtualmente
no contrato nupcial;

2.o Os paraphernaes ou particulares da mulher não
-cornprehendidos na classe dos dotaes ;

3." Os que o marido possuia ao tempo do casamento;
4. 0 Os adquiridos na constancia do matrimonio.
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Art. 16. Destes bens são communicaveis os adquiridos
-comsuas accessões e os fructos dos bens não dotaes, salvo
-clausula expressa. D

Paragrapho unico , Presumem-se adquiridos todos os
bens achados no casal, deduzidos os dotes, os bens incommu
-nicaveis de cada conjuge e o montante das dividas, salvo
prova em contrario. .

Também não se reputam acquestos conjugaes os bens
.cuja acquisição tiver por titulo uma causa anterior ao
casamento.

Art. 17. E' permittido ao marido, salvo estipulação
-contraria, alienar os moveis dotaes.. mas responderá pelo seu
valor.

Art. 18. Os immoveis dotaes são inalienaveis, excepto
.~~: .

1.0 Para dotar e estabelecer os filhos communs, con
-sentindo ambos os conjuges;

2.° Para alimentos da familia, não se podendo provêr de
'outro modo;

3.° Para pagamento das dividas da mulher, ou de quem
-a dotou, anteriores ao casamento, si constarem de titulo
.authentico e não puderem ser pagas por outros bens;

4.° Para a reparação necessaria de outros bens dotaes;
5.° No caso de serem por sua natureza inseparaveis dos

'bens dotaes;
6.° Por troca de outros bens de valor igualou maior,'

"ficandoos ditos bens subrogados em logar dos alheados;
7.° Nos casos de desapropriação por necessidade ou

utilidade publica.
Paragrapho uníco . Nos casos dos ns. 1, 2, 3 e 4, o

-marido fica exonerado de toda a responsabilidade, assim
também 'quando o producto da alienação dos moveis dotaes
tiver sido applicado para qualquer dos fins expressos nos

-ditos numeros.
Art. 19. Os immoveis dotaes alienados em contra

venção do artigo antecedente podem ser reivindicados pela
-rnulher em todo o tempo, ainda mesmo que ella tivesse con-
-sentido na alienação.

Nos moveis a reivindicação somente será permittida si
o marido não tiver bens com que responda pelo seu valor,
DU si a alienação pelo marido c as subsequentes entre ter
-ceiros tiverem sido feitas por titulo gratuito, ou de má fé.

Art. 20. Os immoveis dotaes não prescrevem durante
{) matrimonio ; prescrevem os moveis dotaes, mas o marido
»respondc.por elles ,
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Art. 21. Os bens que a mulher casada, segundo o 1'e-
gimen dotal, possuir ou adquirir depois e que não forem ,
havidos como dotaes, ficarão pertencendo exclusivamente a .
ella como próprios, mas os rendimentos serão communs não-
havendo clausula contraria. '

Paragrapho uni~o.. A ~ulher não tem hypotheca quanto.
a estes bens, nem privilegio que lhe não possa competir por '
direito commum.

Art. 22. Os bens do marido, casado segundo o regimen.
dotal, são havidos .como proprios , »

Toma a palavra o Dr. Bulhões, que tivera vista da proposta.
A respeito do substitutivo} pondera que, apezar de não se con .

sideral' responsavel pelo plano adoptado pelo autor do projecto, debaixo.
do ponto de vista de revisão do trabalho, elle discorda do seu collega .
na alteração que pretende fazer no mesmo plano, e que prefere se
guil-o, salvo o seu direito de propôr emendas em um ou outro ponto.
Não acha inconveniente algum no systema seguido pelo Dr. Bevilaqua,
que, neste particular, acompanhou o Codigo Civil Francez, e a alludida.
condensação traria difficuldades na analyse das secções subsequentes.

Concordando os Drs. Olegario e Lacerda com o Dr. Bulhões, fica..
vencido o Dr. Barradas, e prosegue-se na anal yse do projecto . .

SECÇXO I - Da constit llição do dote

Art. 326. O Dr. Bulhões critica a definição de dote offerecida pelo .
autor e acha que não cabe sinão em livro de doutrina. Tratando-se de
um regimen privilegiado, e em cuja definição tanto teem divergido os .
jurisconsultos} julga mais conveniente que a este respeito se dê uma
noção explicativa, simplesmente, e assim propõe que o art. 326 seja
substituído pelo seguinte:

« Para a cons tituição do dote é necessaria a indicação especificada
dos bens que o constituem, com a expressa declaração de ficarem su
jeitos ao regimen dotal» .

O que é acceito .
Quanto ao art. 327, O Dr, Bulhões acceita a emenda do Dr. Bar- ·

radas, devendo, porém, ser a matéria desse artigo deslocada para o fim
da secção: o que se resolve, inserindo-se neste lagar o segundo artigo.
do substitutivo do Dr , Barradas : .

Art. (novo). « A mulher pode dotar-se a si propria com os.
seus bens ou ser dotada por seus paes ou por outrem, comtanto que
todos os interessados intervenham por si ou seus procuradores no 
mesmo contracto II •

O art. 327 foi deslocado, com additamento, para o fim da secção. ,
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Art. 328. O Dr. Bulhões, discordando neste ponto da emenda do
Dr , Barradas, segundo a qual este incluiria os bens litigiosos no nu
mero dos dotaes, prefere a redacção do projecto , por ser mais compre
hensiva e concisa dos bens que podem constituir o dote, additando-se
unicamente a idéa da acquisição dos bens futuros por titulo fll'atuito.

O Dr. Barradas mantem a sua emenda, afastando-se neste ponto
do Codigo Civil Portuguez, que impóz a responsabilidade do dotador á
evicção, não permittindo aos paes dotar com bens litigiosos; mas não
é a melhor doutrina, em seu parecer, já consignada na, Consolidação
das nossas leis civis e na obra do Conselheiro Lafayette. - Não sendo
o dote mais do que uma liberalidade, o dotante não deve ser obrigado
á garantia dos bens; apezar de ter o dote, em sua origem, o caracter
de encargo, attento seu fim ou os seus effeitos, elIe é uma verdadeira
doação.

. Acha, pois, que o projecto, no art. 328,_deu uma extensão muito
larga ao dote, porque os bens futuros a que aIlude são em geral os
adquiridos por herança ou legado. .

Resolveu-se additar ao artigo a idéa da gratuidade da acquisição
no segundo periodo assim :

« Os bens futuros, porém, ... quando forem adquiridos por titulo
gratuito, e assim fôr expressamente etc ... »

Art. 329. Additou-se o seguinte: « ... salvo si fôr por effeito
de accessões naturaes ».

Art. 330. Foi alterada a redaccão assim: « A liberalidade de ter
ceiros não tem eífeito sobre o regimen convencionado».

Neste ponto o Dr , Bulhões propõe, e é acceita, a inclusão de um
artigo novo, tirado da proposta do Dr , Barradas, com a redacção
seguinte:

( E' licito o pacto de reversão do dote ao dotador, dissolvida a so
ciedade conjugal, quer a dotada tenha filhos ou não, assim como o
pacto que, premorrendo a mulher sem herdeiros necessarios,. lucre o
marido o dote».

Art. 33-1. Foi substituido pela emenda do Dr. Barradas, assim:

« Si o dote fôr constituído por pae e mãe conjunctamente, sem
declaração da parte com que cada um contribue, entender-se-ha que
cada um delIes se obrigou por metade» .

Art. 332. Eliminaram-se as palavras: da nubente e como;
dizendo-se : de legitima, em vez da; e additando-se, em continuação .. a
em contrario, o seguinte: « ...e existindo outros filhos poderá exceder
da legitima e terça». . .

Neste ponto inseriu-se o seguinte artigo:

« O dote dado pelos avós é sujeito á collação nos mesmos casos .~-!D

que é a doação dos ascendentes ou descendentes» .
C.C.-Val.I se
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Art. 333. Resolveu-se consignar, em substituição, idéa opposta,
a saber:

« O dotador não é obrigado a garantir, como livres e desemba
raçados, os bens dados em dote, salvo caso de má fé».

O art. 334 foi substituido assim :

«Os fructos do dote são devidos desde a realizacão do casamento,
não tendo havido estipulação de prazo». .

Art. 335. Este artigo é mantido, contra o voto do Dr. Bulhões
que o julga adverso ao regimen dotal. '
. O mesmo doutor propõe a inclusão-do seguinte artigo novo: (é o
327 do projecto alterado).

« E' também licito estipular que com os bens dotaes haja outros
submettidos a regimens dífferentes. Em falta de expressa declaração
sobre o regimen destes bens prevalecerá o da separação» .

A.ssim se resolvo, contra o voto do Dr. Barradas, quanto á ultima
parte.

Outro artigo é aqui inserto, a saber:

« Neste regimen é applicavel, quanto aos adquiridos, o disposto
no capitulo concernente ao da separação parcial».

. SECÇÃO li - Direitos e obrigações do marido em relação aos bens dotaes

•

t,..
!

Art. 336. Foi alterada a redacção, deste modo : .

«Na constancia. .. os bens dotaes , perceber os fructos e usar
das acções relativas a esses bens 1) •

Art. 337. Alterada a redacção nestes termos :

«Si o dote ou parte delle consistir em bens moveis estimados no
contrato ante-nupcial, presume-se translação do dominio para o ma-
rido, salvo clausula expressa em contrario.l). .,

Art. 338. Neste artigo diga-se: translação de dominio, em vez
de alienação.

Art. 339. Altere-se assim:

« Sem a mesma clausula não se considera dotal o immovel com
prado com dinheiro do dote ou recebido em pagamento, quando o dote
consistir em dinheiro» .

Art. 340. Dizendo-se :
« Quando a estimação importar alienação, etc ... dispôr dos bens

dotaes, e por sua conta correrão os riscos e vantagens sobrevindos aos
mesmos» .

-.
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Os arts. 34f a 343, por indicação do .Dr. Bulhões, foram substi
tuídos pelo seguinte, que corresponde ao art. 1.368 do Esboço de Tei
xeira de Freitas, com restricções e modificações, a saber:

« Os ímmoveis dotaes, pena de nullidade, não podem ser one
rados, nem alienados sinão em hasta publica, e por autorização do juiz
do domicilio conjugal, nos casos seguintes:

1 . o Si de commum accôrdo o marido e a mulher quizerem dotar
suas filhas communs ;

2. o Em caso de extrema necessidade, por faltarem outros recursos
para subsistencia da familia ;

3. o Para pagar-se dividas do dotador, si estas tiverem uma data
certa anterior ao casamento, não possuindo elle outros bens, e na hypo
these da 1a parte do n. 2 do artigo ;

4. o Para reparos indispensáveis á conservação de outro ímrnovel
ou immoveis dotaes ;

5. o Quando se acharem indivisos com terceiros e a sua divisão
fór impossível ou prejudicial ;

6. o No caso de desapropriação por utilidade publica;
7. o Quando estiverem situados em logar distante do domicilio

conjugal, e por isso fôr manifesta a conveniencia de vendei-os.
Paragrapho unico. Nos tres ultimos casos o preço será applicado

em outros bens em que ficará sobrogado.»
O art. 344 foi substituido pelo seguinte :
« Ficará solidariamente responsável para com a mulher e os seus

herdeiros o juiz que conceder a alienação fóra dos casos e sem as for
malidades do artigo antecedente, ou não providenciando sobre a sub
rogação do preço em conformidade do paragrapho unico do mesmo
artigo.

O art. 345 foi supprimido, por estar. comprehendido no substi
tutivo dos arts. 341 a 343.

No art. 346 diga-se: « a nullidade da alienação pode ser promo
vida, etc ... dissolvido; competindo igual direito aos seus herdeiros
dentro do mesmo periodo ».

Art. 347. O Dr , Lacerda propôz a eliminação deste artigo, por
estar a materia prevista em outro logar do Codigo, como disposição
geral, mas é vencido, porque a maioria decidiu mantel-o com alteração
da redacção, pela fôrma seguinte:

« O marido fica obrigado por perdas e damnos de terceiros preju
dicados com a nullidade, si do contracto com elle não constar a natu
reza dotal dos bens ».

O art. 348 foi alterado assim :

« Si o marido não tiver immoveis que possam
ser hypothecados para garantia do dote, poder-se-há
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no contrato· ante-nupcial estipular fiança ou outra.
caução »,

. Levantou-se a reunião, e eu A. F. Copertino do Amaral, secretario
da commissão, lavrei a presente acta, que vae assignada pelo S1'. presi
dente e demais membros. - Epitacio Pessôa . - O. H. d'Aquinoe-.
Castro. - Joaquim da Costa Barradas. - Dr, Francisco de Paula
Lacerda de Almeida.

Aota da 18a reunião

No dia 1° de junho de 1900, reunida a commissão, ausente
o Dr, Amphilophio, é lida e approvada a acta da reunião da ves-
pera. ,I

Continuando o Dr. Bulhões a examinar os artigos da proposta.
apresentada pelo Ilr . Barradas, relativamente ás disposições que, em
seu modo de entender, deviam figurar na secção destinada á consti
tuição do dote, mas cuja analyse ficara resolvido fazer-se á proporção
que, nas diversas secções do capitulo se deparasse com o objecto tra
tado em taes artigos, suscita desde logo a conveniencia de se incluirem
no fim da secção II alguns dos mesmos artigos, com modifições, que·
proporá. .

. Refere-se, em primeiro 'logar, á questão de não poderem ser
alienados, pelo marido, os bens dotaes não fungiveis e estimados, sem
translação do dominio; e julga que não se deve dar ao marido o di
reitode alienar taes bens, como admitte o Codigo Civil Portuguez,
neste particular mui diverso do nosso direito. Outrosim que, dada a.
hypothese de semelhante alienação, a mulher tenha o direito de rei
vindicaI-os immediatamente, pois seria absurdo ficar privada dós
mesmos bens até que se dissolvesse o matrimonio.

O Dr. Barradas acha que se deve tratar desta materia (salvo o
seu modo de pensar a respeito da questão preliminar) no capitulo
relativo á restituição do dote. E', porém, neste ponto combatido
pelos Drs. Bulhões e Lacerda, os quaes pensam que, sendo a resti
tuição mui diversa da reivindicação dos immoveis ou dos moveis, o.
logar proprio é antes desse capitulo, porque ahi o regimen da resti
tuição se acha em uma phase normal, caracterizada pela dissolução
do casamento, ao passo que na hypothese figurada, de ser preciso.
uma providencia urgente, por motivo de um facto anomalo, bem se
capitulará a reivindicação' na secção que trata dos direitos e obri
gaçõesdo marido em relação aos bens dotaes. .

I
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Em todo o caso, o Dr , Bulhões àcceita a primeira parte do artigo
proposto pelo Dr. Barradas, a saber: .

« Os immoveis dot;a~, ~lienados em contravenção do' artigo ante
cedente, podem ser reivindicados pela mulher em todo o tempo ainda
mesmo que ella tivesse consentido na alienação» . '

E quanto á segunda parte, em opposição a e11e, diria :

« Nos moveis dotaes não fungiveis, sem translação do dominio ao
marido, a reivindicação por parte da mulher será permittida nas mesmas
condições, guardadas as disposições do art ... ( o.que exige o registro
do contracto) ; salva a hypothese de ser commerciante o marido e de
ter sido feita a venda como objecto de seu commercio » . .

Concordando o Dr , Lacerda com o Dr , Bulhões, ficou adiada a re
solucão ,

'E' acceita a inclusão do seguinte artigo novo, da proposta do
Dr , Barradas :

« Os immoveis dotaes não prescrevem durante o matrimonio ; pre
screvem os moveis dotaes, mas responde por elles o marido» .

O Dr , Bulhões propõe mais, que se inclua uma disposição ex
pressa a respeito das dividas passivas de cada um dos conjuges ou de
ambos, e suggere a adopção das idéas do art. 1. 36icombinado com o
art. f. 374 do Esboço de Teixeira de Freitas, mas com algumas modi
fícacões .

. O Dr , Barradas acceita o art. 1.361 citado, sem alteração. 
O Dr , Bulhões, porém, redigil-o-hia pela fórma seguinte :

« Quanto ás dividas passivas do marido, da mulher ou
de ambos, observar-se-ha o seguinte:

1. o As dividas do marido, contrahidas antes do casa
mento, serão pagas por seus bens proprios, e as contrahidas
depois pela sua meação nos communs. (Isto é, provisoria
mente, contra o voto do Dr , Barradas, que entende que a
meação responde tanto por umas como por outras, sendo
que quanto a estas ultimas, respondem todos os bens com-
muns). .

2. o As dividas da mulher contrahidas antes ou depois
do casamento, serão pagas por seus bens extra-dotaes.

3. o As dividas contrahidas depois do casamento, con
junctamente pelo marido e pela mulher, podem ser pagas a
arbitrio do credor, ou pelos bens communs, ou pelos próprios
do marido, e pelos extra-dotaes ; e na falta destes, pelos mo
veis dotaes e pelos fructos dos immoveis dotaes » •

( Foi adiada a resolução deste ponto para outra reunião. )
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SECÇÃO m - Da restituição do dote

Art. 349. Sem alteração.
Art. 350. Reduzido a seis mezes o prazo de um anno.
ArL 351. Como no projecto ,
Art. 352. Harmonizado com o art , 308, dizendo-se :

« A mulher pode, em todo o caso, reter os objectos de
seu uso em conformidade do art. 300, n. 10, deduzido o seu
valor, etc. II

Os ar ts , 353 e 354 sem alteração.

Art. 355. Reduzido a cinco annos o prazo de 10, contra o vot?
do Dr , Lacerda; eliminado o periodo intermedio que começa: Esta ou
seus herdeiros, até ás palavras entregue ao marido; e no ultimo .,1
período, dizendo-se: salvo ao marido, e não salvo a este.

Art. 356. Dizendo-se [ructos em vez de rendimentos; e no pa.
ragrapho unico : ..... « se elfectua1'á na proporção do tempo, etc ,»

Art. 357. Dizendo-se: O marido tem direito de ser indemni
zado , etc ... e responde pelas deteriorações causadas por sua culpa»

Este direito e obrigação transmittem-se aos seus herdeiros.

SECÇÃO IV -:- Da separação do dote e sua administração pela mulher

Art. 358. Supprimindo-se a ultima palavra: direitos.

Subsistiu este artigo com a unica emenda apontada, contra o voto
do Dr , Bulhões, que restringiria a disposição, facultando a separação
só quando houvesse receio da insolvabilidade do marido, manifestada
vehementemente por inicio da imminencia de execução dos seus
'credores.

Art. 359. O Dr. Lacerda propôs a suppressãodeste artigo, a qual
não f,hoi adcceita pOdr seus tres collegas, que o.cdonvfiertelramd~~dum ~ara- *'
grap o o antece ente, ou antes em um peno o ma, re 19t o aSSIm :

« ••. , salvo aos credores o direito de se opporem á separação,
quando essa fôr em fraude de seus direitos II •

Art. 360. Como no projecto ,
Art. 361. Dizendo-se [ructos, em vez de rendimentos; e mais :

- com a metade do que renderem os paraphernaes, e não como no
projecto, ,

Art. 362. Como no projecto.
Por proposta do Dr, Bulhões é additado o seguinte artigo novo :,
« A sentença da separação será averbada no registro de que trata.

o art ... para produzir seus effeitos relativamente a terceiros ll.

..
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.secçro v - Dos bens paraphernaes

o Dr, Bulhões é vencido quanto á indicação especificada dos bens
que devam ser considerados paraphernaes, que julgava necessária, por
considerar que, mesmo de accôrdo com a nossa legislação, pode haver
alguns que se confundam com os acquestos conjugaes. .

Art. 363. O Dr, Lacerda impugna a doutrina ahí estabelecida,
de que a mulher conserva a administração dos bens paraphernaes, por
contraria á tradição do nosso direito : no que concordam os seus col
legas, resolvendo-se alterar o artigo do seguinte modo :

« A mulher conserva a propriedade dos seus bens paraphernaes,
mas a administração destes compete ao marido, salvo clausula em con
trario ».

Art. 364 (alterado consequentemente ) :
« No caso de se ter a mulher reservado a administração dos bens

paraphernaes, pode constituir o marido procurador, com a clausula de
prestar-lhe contas, ficando elle sujeito ás obrigações de mandatario »,

Art. 365 (idem) :
« Não existindo essa clausula, o marido é somente obrigado, etc ,»
Art. 366. Additou-se no fim a phrase seguinte: qualquer que

seja o reqimen,
Esgotado o tempo, levantou-se a reunião, e eu A. F. Copertino

do Amaral, secretario da commissão, lavrei esta acta, que é assígnada
pelo Sr. presidente e demais membros presentes. - Epitacio Pessôa,
- O. H. de Aquino e Castro. - Joaquim da Costa Barradas. 
Dr, Francisco de Paula Lacerda de Almeida.

Acta da 19a reunião

No dia 4 de junho de 1900 reuniu-se novamente a commissao ,
tendo faltado os Drs. Amphilophio e Bulhões. E' lida e approvada a
acta do dia 1°, e prosegue-se na analyse do projecto ,

CAPITULO VI- DAS DOAÇÕES ANTE-NUPCIAES

O Dr , Barradas diz que este capitulo é deficiente e por isso pro
porá alguns artigos additivos contendo disposições que se encontram
no Codigo Civil Portuguez.
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Ar~. 367 (alterado): « No regimen da separação de bens ou no
dotal é livre 3:0s contr.ahentes estipular, no seu contrato ante-nupcial,
doações ou deixas reciprocas ou ~e um ou outro! comtanto que ellas
não excedam á terça do doador, SI houver herdeiros necessarios » .

Paragrapho unico. « As doações ante-nupciaes não podem ser
annulladas :

f 0, por falta de acceitação expressa;
2°, por superveniencia de filhos;
3°, por causa de ingratidão» .
Árt. 368. (ODr, Barradas julga preciso dar outra fórma ao ar

tigo e completar-lhe o alcance, que é não confundir o dote com as
doações ante-nupciaes). Redige-se, portanto, assim:

« As doações para casamento podem tambem ser feitas por ter
ceiro no contrato ante-nupcial ou em outra escriptura publica anterior
ao casamento» .

Art. (novo) : « As referidas doações aproveitarão aos filhos
do donatario, ainda que este falleça antes do doador, e só caducarão
no caso do doador sobreviver a todos os filhos do donatario » •
. - Abre-se aqui um capitulo novo para nelle se consignarem dis

posições relativas ás doações entre conjuges, sobproposta do Dr~ Bar-
radas). .

Art. « Os conjuges podem fazer entre si, durante o matri-
monio, doações de bens, as quaes são revogaveis livremente e a todo
o tempo pelos doadores » •

Art. « Os.bens doados tomarão a natureza de proprios do
donatario, qualquer que seja o regimen conjugal». .

- Insere-se neste ponto outro capitulo novo, extrahido, com
suppressões, do Projecto de Codigo do Dr. Coelho Rodrigues, para a
Constituição do lar da família (Home-stead),

DA CONSTlTmçÃo DO LAR DA FA.1IIILIA •

Art. E' permittido aos contrahentes que se não casarem ..
sob o regimen dotal, ou algum terceiro em nome de um delles ou de
ambos, constituir o lar da futura familia em um predio rustico ou
urbano, e fazel-o inscrever como tal no respectivo registro.

Art. O lar da familia é inalienavel e indivisivel na con-
stancia do matrimonio e, ainda depois de dissolvido este, emquanto a
mulher se conservar viuva, ou existir filho menor do casal.

Art. Verificada a morte ou subsequente casamento da viuva
sem filho menor, ou a emancipação do filho mais moço, cessarão os
privilegios do lar, que entrará na partilha ou na sobrepartilha do
casal, como os outros bens da sua especie, quando o titulo constitutivo



•

~
, \

- 409-

não tiver a clausula de reversão ou outra que exclua delle a succes-
.são dos herdeiros legitimos do titular. •

§ 1 . o A constituição do lar da família não pode excluir da sua
successão os descendentes posteriores da' pessoa, em cujo nome foi
-constituido.

§ 2. o Quando a constituição do lar se fizer em nome de ambos
-os conjuges, o respectivo predio será considerado commum.

Art. Si o casamento se dissolver por morte da mulher, fal-
lecida sem filho menor, o lar será partilhado a quem de direito, como.
'os outros bens da mesma especie.

Art , Si, depois da superveniencia de algum filho, o casa-
mento fór annul1ado, ou si os conjuges se divorciarem, será o lar
'conservado por aquel1e a quem competir a posse dos filhos, emquanto
.algum _destes fôr menor.

§ 1. o Si o homem ficar com os filhos e a mulher com as filhas, a
esta competirá a posse do lar.

§ 2. o No caso de annullação do casamento, a mulher sem filho
menor conservará, não obstante, o lar, emquanto se não casar outra
vez.

§ 3. o Estas disposições não podem ser alteradas na partilha ami
gavel, ou judicial, que os conjuges fizeram no caso de divorcio ou de
-annullação do casamento.

Art. Salvo o caso de expropriação forçada, a subrogação do
lar só poderá ser feita por motivo ponderoso, urgente, plenamente

justificado pelos dous conjuges e precedendo alvará -do juiz, com
.audiencia do ininisterio publico e do constituinte, si fôr um 181'
-eeiro ,

Art. Ainda no caso de expropriação, si a familia residir no
lar, não será obrigada a despejaI-o, antes que se lhe offereça outro
igual e a importancia provavel das despezas da mudança, que cor
rerão por conta do autor.

Art. Osconjuges, que não tiverem podido constituir um lar
-ao tempo do casamento, poderão fazel-o depois, justificando, com au
diencia do minísterio publico e depois da citação do edital, -todos os

1 .interessados :

§ i. o Que não puderam constituil-o ao tempodo casamento.
§ 2. o Que não devem á Fazenda publica, nem a qualquer outra

.pessoa, que possa ser prejudicada pela constituição do lar.
§ 3. o Que existe filho menor do casal dos justiíicantes ,

Art. Nosmesmos termos poderão os casadossob o regimen
-dotal constituir o lar da sua família, quando, por algum caso extraor
dinario, o tenham perdido conjunctamente, com o direito de evicção
"contra o dotador.
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TITULO IV

Da dissoluQão da sociedade conjug'al e da posse
dos filhos (eliU1inaraU1-se as palavras - « do ca
saU1entoll)

- Fundiram-se os dois primeiros capítulos em um SÓ, come
çando-se pela materia do segundo.

CAPITULO I - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL

Art. (substitutivo dos arts. 380 e 381 do projecto).
« A sociedade conjugal termina:
10, pela morte de um'dos conjuges; •
2°, pela sentença de nullidade do casamento; r-
3°, pela sentença de divorcio.
Paragrapho unico. O vinculo conjugal é perpetuamente indis-

soluvel e só se rompe pela morte de um dos conjuges. »
Art. 369 (supprimíndo-se a segunda parte: « e extingue-se, etc.)
Art. 370 (substituido pelo art. 81 da lei n. 181, de 1890).
« Si o conjuge a quem competir a acção fór incapaz de exercel-a,

poderá ser representado por qualquer dos seus ascendentes, descen
dentes ou irmãos, e na falta delles, pelos parentes mais próximos,
observada a ordem em que são mencionados neste artigo ,»

Não houve alteração nos arts. 371, 372 e 373. O art. 374 foi
substituido pelos arts. 85, 86 e 87 da lei n. 181, de 1890, a saber:

Art ... « Para obterem' o divorcio por mutuo consentimento,
deverão os conjuges apresentar-se pessoalmente ao juiz, levando a.
sua petição escripta por um e assignada por ambos, ou ao seu rogo,
si não souberem escrever, e instruída com os seguintes documentos:

§ 1.0 A certidão do casamento.
§ 2.0 A declaração de todos os seus bens e a partilha que hou- •

verem concordado fazer delles,
§. 3.° A declaração do accôrdo que houverem tomado sobre a

posse dos filhos menores, si os tiverem.
§ 4.° A declaração da contribuição com que cada um delles con

correrá para a criação e educação dos mesmos filhos, ou da pensão
alimentioia do marido á mulher, si esta não ficar com bens sufficientes
para manter-se. .

§ 5. ° Traslado da nota do contrato ante-nupcial, si tiver
havido.» .

Art. .. « Recebidos os documentos referidos e ouvidos separada':'
mente os dois conjuges sobre o motivo do divorcio, pelo juiz, este
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fixar-lhes-há um prazo nunca menor de 15 dias, nem maior de 30,.
para voltarem a ratificar, ou retractar o seu pedido.»

Art. . « Si, findo este prazo, voltarem ambos a ratificar o pedido,
o juiz, depois de fazer autoar a petição, com todos os documentos do,
art., julgará por sentença o accõrdo, no prazo de duas audiencias e
appellará ex-officio. Si ambos os conjuges retractarem o pedido, o juiz
restituir-lhes-fia todas as peças recebidas, e si sómente um delles.
retractar-se a este entregará as mesmas peças na presença do outro. »,

Art. 375 (foi alterado). « No divorcio litigioso o marido é obri
gado a prestar á mulher, sendo ella innocente e pobre, a. pensão.
alimenticia que fôr fixada pelo juiz. »

Art. 376 (alterado). « O juiz fixará tambem a quota com que,
para criação e educação dos filhos, deve concorrer o conjuge culpado,
ou ambos, si um e outro o forem. »

Art. 377 (alterado). « A sentença do divorcio autoriza a sepa
ração, etc ... (eliminadas as palavras: « não dissolve o vincula
matrimonial, mas»).

Os arts. 378 e 379 não soffreram emendas.

CAPITULO II - DA POSSE DOS FILHOS

Art. 382 Supprimida a palavra - préoiamente,
Art. 383 Como no projecto.
Art. 384 Dizendo-se : paes~ em vez de progenitores.
Art. 385 Sem alteração.
Art. 386 Dizendo-se: « A mãe que contrahe nOTaS nupeias,

etc. " na sua companhia, etc ... »

TITULO V - Das relações de parentesco

CAPITULO I - DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 387 Sem alteração.
Art. 388 Dizendo-se: tronco commum, em logar de ascendente

commum).
Art. 389 Dizendo-se: «... segundo procede ou não do casamento».
Art. 390. Eliminando-se as palavras: « existentes entre as pessoas

consideradas» e ligando-se ao art. 391: « Na collateral contam-se su
bindo, etc ... »

Art. 392 Dizendo-se: é, em vez de acha-se.
Art. 393. Dizendo-se: « A affinidade na linha recta não se ex

tinque, etc.,
Art. 394. Alterada a redacção : « A adopção estabelece simples.

paren tesco, etc... »



:-. 412 -

CAPITULO II - DA FILIAÇÃO LEGITIMA

l~rt. 395. Dizendo-se, no se~ndo periodo : procedentes, em lagar
-de oriundos - e - mas contrahido de boa fé~ em vez de - ou decla
.rado putativo.

Art. 396. Dizendo-se cohabitaçâo, em vez de união no n. 1 .
- e no 2° dissolução da sociedade conjuçai, em vez de separação do~
-mesmos.

Art. 397. Alterado o n. 2: « 2.° Si assistiu pessoalmente ou por
procurador a lavrar-se o termo de nascimento do filho, sem contestar

;a paternidade »,
Os arts. 398. e 399 foram substituidos pelo art. 103 do Codigo

Civil Portuguez:
« A presumpção da legitimidade dos filhos nascidos durante o

matrimonio, passados 180 dias depois da cohahitação ou dentro dos
300 dias subsequentes á sua dissolução ou á separação dos conjuges,

.só pode ser illidida provando-se ter-se achado o marido physicamente
. impossibilitado de cohabitar com a mulher nos primeiros cento e vinte

e um dias, ou mais dos 300 que houverem precedido o nascimento do
.âlho i).

Art. 400. Dizendo-se provada, em vez de manifesta.
Arts. 401 e 402. Sem alteração.
Art. 403. Dizendo-se: .« Nos casos em que lhe assiste direito,

-deveo marido, etc... »
Art. 404. Alterado: « A acção de que trata o artigo antece

.dente, uma vez iniciada, passa aos herdeiros do marido »,
Art. 405. Alterado: « A confissão da mãe não basta para excluir

-a paternidade », (Supprimida a primeira parte. )
Arts. 406~ 407 e 408. Sem alteração.
Art. 409. Substituído pelo art. 117 do Codigo Civil Portuguez:

.eeNinguem pode vindicar estado contrario ao que resulta dos registros
do nascimento, achando-se estes confirmadoscom a posse do dito es
tado ; bem como ninguém pode impugnar esse mesmo estado ».

Art. 410. Alterado: «Na falta ou defeito de termo do nascimento
B da posse do estado, a filiação legitima poderá ser provada por qual
-quer meio, havendo começo de prova por escripto, proveniente dos
paes, conjuncta ou separadamente II •

Arts. 411, 412 e 413. Sem alteração.

CAPITULO UI- DA LEGITIMAÇÃO

Art. 41.4. Sem alteração.
Art. 415. Dizendo-se: « dos paes, depois de concebido o filho».
Art. 416. Dizendo-se: premortos aproveita aos seus descen-

-dentes.
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CAPITULO IV- RECONHECIMENTO DOS FILHOS ILLEGITIMO&-

(Adiada a analyse deste capitulo para a seguinte reunião)

CAPITULO V- DA ADOPÇXO

Arts. 432 e 433. Sem alteração.
Art. 434. Eliminando-se: estas.
Art. 435. Sem alteracão,
O art. 436 foi supprimido..
Art. 437. Dizendo-se: ... não prestou contas etc.... e pagou etc" ..
Art. 438. Eliminando: do adaptado e accrescentando: o ado-,

piado, depois de estiver.
Art. 439. Sem alteracão.
Art. 440. Dizendo-ser... uma grave ingratidão, etc...
Art. 441. Sem alteracão.
Art. 442. Dizendo-se: procedente, em vez de oriundo.
Arts. 443 e 444. Sem modificação.

~;"CAPITULO VI - DO PATRIO PODER

SECÇÃO I - Disposições geJ'aes

Art. 445. Dizendo-se:... os reconhecidos legalmente, etc...
•~rt. 446. Alterada a redacção : « Na constancia do casamento O,

patrio poder é exercido pelo marido, como chefe da familia, e pela
mulher, na falta ou impedimento daquelle ».

Arts. 447 e448. Sem emendas (eliminando-se no ultimo a palavra.
exclusivamente.

Art. 449. Sem alteração.

SECÇÃO II - Etfeitos do patrio p otler sobre a pessoa dos filhos

Art. 45 . Dizendo-se pae e não progenitor, e no n. 3 elimi
nando-se elles e observando, etc. - Sobre o n. 4 suscita-se discussão.
provocada pelo Dr. Lacerda, que não admitte que a mulher possa
assumir o patrio poder quando houver tutor nomeado pelo' marido.

O Sr. Barradas discorda, pois que, em sua opinião, a legislação.
actual o permitte, uma vez que não contraia segundas nupcías.
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Resolve-se, por maioria, redigir o n. 4 assim:
« Nomear-lhes tutor, salvo ao conjuge sobrevivo direito de exercer

'0 pátrio poder ».
No n. 6, diga-se illegalmente e não injustamente.
No n. 7, supprimindo as palavras - que tenham.

SECÇÃO 1lI - Etfeitos do patrio poder sobre os bens dos filhos

Art. 451.. Como no projecto.
Art. 452. Alterada a redacção: « Não podem, etc ... eliminando

-bens ; dizendo saloo, em vez de a não ser; e mediante, em vez de pro
adendo.

Art. 453. Dizendo: pae em vez de progenitor, eliminando-se um,
algum e alludido. . .'

Art. 454. Dizendo: pelos herdeiros - pelo representante; epae,
em logar 'de progenitor.

Art. 455. Dizendo: « ... que se acharem sob o patrio poder ...
progenitor que o exercer, salvo, etc... ».

Art. 456. Dizendo-se: no artigo, etc.
10 (com, em vez de sob; e paesv.
20 (eliminando elle).
Art. 4·57 (paes) 3° com e não sob e paes. .
Art. 458. Alterado: « Opae ou mãe que tiver o direito de uso

fructo nos bens de seus filhos está sujeito etc... »

SECÇÃO IV - Da extincção e suspensão do patrio poder

Art. 459. Dizendo no 1° paes.
O art. 460 foi convertido no n. 4 do antecedente, eliminando as

.palavras: extingue-se, etc.
Art. 46i. Dizendo: contrahe.
Art. 462. Sem alteração. •
Art. 463. Alterado: « Si o pae ou a mãe castigar immodera-

{lamente os filhos; si os abandonar; si lhes der ordens, conselhos ou
-exemplos perniciosos; si se tornar culpado de actos contrarios á moral
'e aos bons costumes, será destituido do patrio poder, etc. »

CAPITULO - DOS ALIMENTOS

Art. 464. Supprimida: a prestação dos.
Art. 465. Com a emenda, no n. io ... em favor dos filhos legi

:limos, legitimados ou illegitimos de qualquer espécie.
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Art. 466. Supprimida a palavra: quando (no ultimo logar).
Art. 467. Sem alteração.
Art. 468. Dizendo: obrigação alimenticia e não obrigação de

prestar alimentos.
Art. 469. Sem alteração.
Art. !J,7O. Dizendo: sobrevier alteração recorrer ao

juiz para a cessação, reducção, etc ...
. Art. 47L Dizendo: alimeniicia.

Art. 472. Dizendo: ou pode dar uma pensão, etc.
Art. 473 e 474. Sem emenda.
Levantou-se a reunião; e eu, A. F. Copertino do Amar'al, secre

tario da commissão, lavrei a presente acta, que vae assignada pelos
membros presentcs.-Epitacio Pessôa, - O. lI. de Aquino e Castro.
- Joaquim da Costa Barradas. - Francisco de Paula Lacerda de
Almeida.

!cta da 20D. reunião

No dia 5 de junho de '1900 reuniu-se de novo a commissão, fal
·tando o Dr. Bulhões.

E' lida e approvada a acta da véspera. O Dr. Olegariopropõe que,
.antes dos seus collegas proseguirem nos trabalhos, poder-se-hia talvez
resolver definitivamente sobre os dois pontos que haviam ficado
adiados na reunião do dia i do corrente, isto é: a) sobre o artigo novo
suggerido pelo Dr. Barradas, quanto á reivindicação dos immoveis e
-dos moveis dotaes alienados pelo marido; b) sobre a responsabilidade
pelas dividas passivas contrahidas antes ou depois do casamento por
um dos conjuges ou por ambos, no regimen dotal, idéa esta ultima

.aventada pelo Dr. Bulhões.
O Dr. Amphilophio solicitou que a primeira questão fosse adiada

para outra reunião, attenta a importancia do assumpto, que se prendia
á faculdade, ou não, de serem pelo marido alienados, em casos UI'.,
gentes, os moveis dotaes taxationis causa; quanto, porém, á segunda
questão, concernente ás dividas passivas, entende que se poderia de-

-cidir, adoptando a doutrina do Esboço, no art. 1.361, com ligeiras
modificações, diversas, entretanto, das que neste particular suggerira
-o collega ausente Dr. Bulhões, com quem, aliás, estava de accôrdo o
Dr. Lacerda, na hypothese do dote não ter sido constituido pela própria
<mulher.

Neste ponto, que é o principal da questão, o Dr. Amphilophio não
está longe de, em these, acceitar a indicação do Dr. Bulhões, mas na
.pratica julga perigosa, pela surpresa que poderá ser armada aos cre-
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dores, e assim inclina-se de preferencia á opinião do Dr. Barradas
adoptando-se as disposições do Esboço e redigindo-se o artigo da se:
guinte forma:

« Quanto ás dividas passivas observar-se-ha:
« 1.o As do marido, contrahidas antes ou depois do casamento,

não podem ser pagas sinão por seus bens proprios.
« 2.o As da mulher, anteriores ao casamento, serão pagas por seus.

bens extra-dotaes ; e, na falta destes, pelos fructos dos bens dotaes
pelos moveis dotaes; e, em ultimo caso, pelos immoveis dotaes. '

« As contrahidas depois do casamento só poderão ser pagas pelos
bens extra-dotaes.

« 3.0 As dividas contrahidas pelo marido e pela mulher conjun
ctamente podem ser pagas a arbitrio do credor: ou pelos bens.
communs, ou velas proprios do marido, ou pelos extra-dotaes.»

CAPITULO IV - RECONHECIlIIENTO DOS FILHOS ILLEGITBIOS

Por indicação do Dr. Amphilophio, .com o qual concordam os.
Drs. Lacerda e Olegário, sendo vencido o Dr. Barradas, inseriu-se o'
seguinte artigo novo, primeiro do capitulo, e que contém doutrina
diversa do art. 421, que foi eliminado:

« Só podem ser reconhecidos, para os effeitos deste capitulo, os
filhos illegitimos cujos paes, ao tempo da concepção, ou do nascimento.
dos filhos, não tinham impedimento absoluto para casar-se.»

Art. 417. Sem alteracão. I
Art. 4'18. Dizendo-se: a mãe, em vez de sua mãe.
Art. 419. Dizendo-se: «O reconhecimento, etc. ou por instru-·

menta publico, ou por testamento» (eliminadas as palavras: « seja
ou não especial, etc. »)

Art. 420. Paes, em vez de proqenitores j e dizendo-se~, . « já O'

tiver tambem reconhecido». '."
Elimine-se o art. 42'1. '
Art. 422. Supprimindo-se: por pessoa casada, e dizendo-se: ...

consentimento do outro conjuge, sem as palavras finaes - do reconhe-.
cente.

Art. 423. Ficou tal como no projecto, contra o voto dq Dr. La
cerda, que, não admittindo o patrio poder sinão na família legitima,
substituiria as palavras - sob opoder do pae - por estas - em com--
panhia do pae. -

Art. 424. Dizendo-se... « são obrigados a alímental-o e educal-o.
segundo suas posses e condição, como si legitimo fosse» (vencido (h

Dr. Lacerda, que eliminaria a phrase final).
Art. _425. Sem alteração.
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Art. 426. Dizendo-se... « pódeimpugnar o reconhecimento dentro
dos quatro annos seguintes á sua maioridade ou emancipação».

Art. 427. Alterado, segundo a indicação constante do parecer
do conselheiro Duarte de Azevedo. (1)

« Os filhos illegitimos teem acção contra os seus paes para o reco-
nhecimento da filiação nos casos seguintes;

1.0 Como no projecto.
2.° Quando seus paes eram casados apenas religiosamente;
3.° Quando ao tempo da concepção sua mãe se achava, etc. (o

2° do projecto ). »
Os ns. 3 e 4 do projecto ficaram como ns. 4 e D.
Art. 428. Alterado: « A. investigação da maternidade é sempre

permittida ; excepto quando tem por objecto attribuir filhoillegitimo a
uma mulher casada, ou absolutamente impedida para o casamento >J.

. O Dr. Barradas foi voto vencido na/parte relativa ao impedimento,
proposta pelo Dr. Amphilophio, porque entende que o autor do pro
jecto neste artigo só teve em vista o adultério.

Art. 429. Alterado: « A acção da investigação, etc. . .. pode ser
contestada, etc.... interesse fundado. »

Art. 430. Alterado: « A sentença que julga procedente a acção
de investigação produz os mesmos effeitos do reconhecimento, etc...
do pae ou mãe que houver, etc... »

Art. 431. Alterado. A filiação, etc... de casamento declarado
nullo ainda que sem as condições do putativo.

- As matérias dos capítulos V, VI e VII já tinham sido alte
radas, e por isso passou-se á analyse do titulo VI, alterada a epi
graphe assim: Da tutela e curatela e da ausencia.

CAPITULO I

DA TUTELA

SECÇXO I - Dos tutores

• Ar1. 47D.· Accrescentou-se ou antes de sendo. '"
Art. 476. Alterado, com suppressões: « O direito de nomear

tutor a seus filhos pertence ao pae e na falta deste á mãe; e si ambos
forem fallecidos, ao avô paterno em relação ao neto filho do filho
premorto ».

Art. 4,77. Dizendo-se: «. .• que ao tempo de sua morte estava
privado do patrio poder». / .

Art. 478. Eliminadas as palavras dos orphâos.

(i) O parecer do conselheiro Duarte de Azevedo, enviado ao l\Iinisterio
do Interior e Justiça, está publicado no segundo volume desta collecção.

c. C.- VaI. I Z7
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No n. i. Depois em vez de ou; e accrescentando.sn depois de
'avó: « si não fôr binuba ». '

No n. 3... e o do sexo, etc.
Art. 479. Dizendo-se: ;( ... ou não sendo idoneos e abonados os

que existirem, o juiz nomeará tutor a uma pessoa, etc. »
Art. 480. Alterado: « E' também o juiz obrigado a nomear tutor

seja ou não parente do menor, quando o nomeado pelos paes, ou o pa~
rente designado nó art. 478 fôr excluído ou escusado da tutela » ,

Art. 481. No segundo periodo diga-se: « sendo nomeado pelo pae
ou pela mãe mais de um tutor, entender-se-há que os designados depois
do primeiro são substitutos successivos para os casos, etc ... »

Art. 482. Dizendo-se... « ficam sob a tutela, etc. ».. , e no se
gundo periodo {{ ... ficam, etc: (eliminadas as palavras: ás quaes
se fará a delação da tutela).

Art. 483. Supprimido.
A secção II - Do protutor (arts. 484 a 4.89) foi também suppri

-mida.

SECç10 III - Dos 'incapazes de exercer' a tutela

Art. 490. Eliminando, nem protutores, e já.
No n. i. .. que não tiverem, etc.... eliminando proprios.
Os ns. 2 e 3 foram substituidos pelos seguintes:
({ O que no momento de lhe ser deferida a tutela, se achar constí

tuido em obrigação para com o menor ou tiver direitos a fazer valer
contra este; e aquelles cujos paes, filhos, ou mulheres tiverem de
manda com o menor. »

4.o Os inimigos do menor ou ele seus paes, ou que tiverem sido
~por estes excluídos da tutela;

5.0 Como no projecto.
6.0 As pessoas de má conducta ou probidade duvidosa, etc...

( eliminandas as palavras ou protutorias ).
. O n. 7 foi supprimido.

SECç10 IV - Das excusas dos tutores

Art. 491. Eliminado: ou P1'OtUt01'.
No n. 3 dizendo 5 em vez de 4.
,1. o Os impossibilitados por enfermidade, emquanto ella durar;
5. o Os que habitarem a grande distancia do logar onde a tutela

deve ser exercida;
6.o Os que já exerceram tutela ou curatela;
7. o Os militares em serviço ;
8. 0 Os que exercerem funcção publica que torne impossivel a boa

.administração da tutela.

•

•
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Os ns. 9 e lO foram supprimidos,
Art. 492. Alterado: « Quem não fôr parente do menor não pode

ser obrigado a acceitar a tutela si houver no logar parente idoneo
consanguineo ou .afflm, em condições de assumir o encargo ».

Art. 493. Dizendo-se: « •••• depois da intimação sob pena de en-
tender-se renunciado o direito de allegal-a »,

E no 2° periodo : se der em vez de appal'ecer.
Art. 4·94. Alterado: « Si o juiz não admiuir a excusa, a acceitação

da tutela é obrigatoria até que o tribunal superior reforme a sua de
cisão, e o tutor responderá desde logo pelos damnos e prejuizos que o
menor veio a soífrer, além de ficar privado do direito de herdar do
menor, si fôr 'parente »,

O art. 495 foi supprímido.

SECÇÃO v - Gcrantia da tutela

Art. 1·96. Alterada a redaccão : « Os immoveis do tutor desde a
nomeação ficam hypothecados para, etc, »

Art. 497. « Si os immoveis não valerem o patrimonio do menor
deverá o tutor offerecer caução supplementar, seja real ou fideijus
soria. »

Art. 498. « O juiz responde subsidiariamente pelo prejuízos cau
sados ao menor, em consequencia da insolvabilidade do tutor ou por
não lhe ter exigido garantia de sua administração, ou por não tel-o
removido desde que se tornou suspeito. »

« A responsabilidade do juiz cessará provando elle que tornou as
precauções etc. »

Artigo novo. « A referida responsabilidade será pessoal e directa,
quando o juiz não tiver nomeado tutor ou quando a nomeação não
houver sido opportuna. » •

E eu A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão, lavrei
esta acta, que vae assignada pelo Sr. presidente e demais membros
presentes. - Epitacio Pessôa. - O. H. de Aquino e Castro. - Dr.
Francisco de Paula Lacerda de Almeida.- Amphilophio.

áeta da 21 a reunias

No dia 7 de junho de i900 realizou-se nova reunião da com
missão, deixando de comparecer o DI'. Bulhões.

E' lida e approvada a acta do dia 5.
\
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Voltando-se á questão, que fôra adiada, da possibilidade de serem
alienados os moveis dotaes taxationis causa, e na qual os Drs. Bulhões.
e Lacerda discordaram da proposta do Dr. Barradas, feita na reunião
do dia 31 de maio, e acceita pelo Dr. Olegario, decide-se com o voto.
do Dr. Amphilophio, que subsista o artigo tal como fó~a indicado
para ser incluído na secção relativa á constituição de dote; ficandd
assim. redigido:

Art.... « Os immoveis dotaes alienados em contravenção do.
art. . . podem ser reivindicados pela mulher em todo tempo, ainda
mesmo que ella tivesse consentido na alienação. .

Nos moveis a reivindicação sómente será permittida si o marido
não tiver bens com que responda pelo seu valor, ou si a alienação pelo
marido e as subsequentes entre terceiros tiverem sido feitas por titulo
gratuito ou de má fé. »

Após, prosegue a commissão no estudo do titulo VI, já iniciado."

SECÇ!ü VI - Do exercicio da tutela

..
Art. 499. Dizendo-se: incumbem, em vez de: são confiados

e eliminando-se as palavras: dos orphãos.
Art. 500. Alterada a redacção: « Os bens do menor serão

entregues ao tutor por inventario e avaliação, ainda que os paes do
menor tenham dispensado esta formalidade».

Art. 501. Dizendo-se: « quanto á pessoa do menor », e não:
« em relação á pessoa do pupillo », e mais: .

« 1.o Dirigir sua educação, defendel-o e fornecer-lhe alimentos,
segundo os haverese condição do menor;

20 , dizendo-se: « Como, em vez de segundo; e quando o menor' .
necessitar de correcção »,

Art. 502. Sem alteração.
Art. 503. Ligando os dous periodos com a conjuncção e ; e di-

zendo: «... em attençâo ás (orças dos rendimentos, e não - atten- •
dendo aos rendimentos».

Art. 504. Alterado: « O tutor representa o tutelado nos actos
da vida civil, emquanto não tiver o menor attingido a puberdade.
Depois dessa idade, deve o menor figurar nos actos em que fôr parte,
completando o tutor o consentimento com sua autorização.

Esta autorização é necessaria para todos os actos que gerarem ou
extinguirem direitos ou obrigações, e essa falta importará nullidade,
si fór invocada pelo menor».

Os arts. 505 e 506 foram fundidos e additados de accôrdo com as.
disposições da obra do Conselheiro Lafayette « Direito .de família»"
pago 283 ; redigindo-se do seguinte modo: .

a·
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Art. .. «Compete ao tutor, mas com dependencía de autorização
do juiz:

1.o Fazer as despezas necessarias com a conservação e melhora
mento dos bens;

2.° Receber as quantias devidas ao orphão e pagar suas dividas,
empregando os saldos; .

3.° Acceitar herança, doação ou legado, mesmo' sujeitos a
encargo ;

4.° Impôr onus reaes aos bens do tutelado;
5.° Transigir;
6.° Promover o arrendamento dos bens de raiz em praça;
7.° Requerer a venda em praça dos moveis cuja conservação fôr

prejudicial, e a dos immoveis, nos casos em que ella é permittída ;
8. R Propôr em juizo as acções e promover todas as diligencias

·a bem do menor, e. defendel-o nas acções contra elle intentadas».
Art. .. « E' permittido ao tutor, independentemente de auto

rização do juiz: receber as rendas e pensões do menor; fazer as des
pez~ com os alimentos e educação do mesmo e com o custeio dos seus
bens, e alienar os objectos destinados á venda».

Os arts. 507 e 50S foram transpostos para depois do art. 509, com
alteração da redacção.

Art. 509. Alterado: « E' absolutamente prohibido ao tutor, ainda
com autorização do juiz:

1.0 Adquirir, por si ou por interposta pessoa, por contrato parti
cular ou em hasta publica, bens moveis ou de raiz, pertencentes ao
menor, sob pena de nullidade;

2.° Dispór dos bens do menor por titulo gratuito;
3.° Tornar-se cessionario de direito ou credito contra o menor.»
O paragrapho unico desse artigo foi supprimido.
O Dr. Amphilophio foi vencido quanto á alteração feita no n. 1,

por acceítar o projecto quando veda ao menor testar em favor do
tutor.

Art. 507. Mudada a numeração. « Os bens de raiz do tutelado
não podem ser vendidossinão por necessidade indeclinavel ou evidente
utilidade, e em praça presidida pelo juiz».

Art. 50S. Mudada a numeração. « Si a variedade e dissemi
nação dos bens do menor o exigirem, póde o tutor ser autorizado, sob
sua responsabilidade, a tomar.um ou mais auxiliares á sua adminis
tração, mediante retribuição marcada pelo juiz n ,

, Art. 510.' Alterada a redacção ; « O tutor, no inventario com o
qual se. empossar da tutela, declarará o que lhe deve o menor, sob
pena de não poder exigir delle o pagamento do debito,emquanto
exercer a tutela, salvo si provar que antes do inventario não tinha
conhecimento da divida».
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Vencido o Dr. Amphilophio.
Os arts. 5H e 512 foram fundidos (alterada a redaccão)' « O

tutor responde pelos prejuizos que, por negligencia, culpa ou 'dólo
causar ao menor; mas tem direito de ser indemnizado das despez~
feitas legalmente no exercício da tutela e de perceber uma gratificação
por seu trabalho». .

Paragrapho unico. « Esta gratificação, si não tiver sido fixada
pelos paes do menor, será arbitrada pelo juiz, sem nunca exceder
de 10 % da renda annual liquida dos bens».

SECÇÃO VI (a VII elo projecto) - Cofre de orphãos

Os arts. lH3 e 514 foram reunidos, com alteração da redacção;
« Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiros de seus tu
telados além do necessario para as despezas ordinárias com o sustento.
e educação dos mesmos, e com o custeio dos seus bens. Todo o mais di
nheiro, bem como os objectos de ouro e prata, as pedras e jóias pre
ciosas, com declaração especificada da qualidade, peso e valor de cada
um delles, e também os titulas de credito e documentos de valor, serão
recolhidos ao cofre dos orphãos, sendo o tutor responsavel pelos juros
da mora, a contar do dia em que o dinheiro e os outros bens deviam
ter entrado para o cofre».

Passou essa emenda do Dr. Barradas, contra os votos dos Drs. La
cerda e Amphilophio, os quaes entendiam que o tutor só deveria con
servar em seu poder as quantias arbitradas pelo juiz para alimentos e
educação do menor, conforme o direito vigente, mas não dinheiros
para custeio da administração.

No art. 515 foram reunidos os ns. 2 e 4 e redigiu-se assim o
n. 5: « Para serem entregues aos orphãos, quando se emanciparem
ou chegarem á maioridade, ou aos seus herdeiros por morte delles»

SECÇÃO VII (a VIII elo projecto) - Prestação das contas da tutela

Osarts. 516, 517, 518 e 519 foramalterados pela forma seguinte:
Art. .. «Os tutores, sem que os possa dispensar disposição con

traria dos paes do menor, etc.»
Art. .. « No fim de cada anno apresentarão ao juiz um balanço,

etc.»
Art ... « Os tutores são obrigados a prestar contas de dois em

dois annos, e sempre que por qualquer motivo deixarem o exercicio
da tutela, ou quando o juiz assim o julgar conveniente».

Paragraphó unico. « Estas contas serão prestadas em juizo, ou
vidos os interessados, e julgadas; sendo o tutor obrigado a recolher
immediatamente ao cofre dos orphãos o saldo».

•

••
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Art. .. {( Finda a tutela pela emancipação ou maioridade, a
quitação do menor não produzirá eííeito antes de approvadas as contas
pelo juiz, subsistindo até então toda a responsabilidadehypothecaria do
tutor».

Foi supprimido o paragrapho unico. .
No art. 520, dizendo-se no fim - prestados pelos herdeiros oú

representantes do mesmo tutor- e não como no projecto.. .
No art. 521, dizendo-se - despesas justificadas e reconhecida-

mente proveitosas ao menor-'- e não como no projecto. .
No art. 522, dizendo-se -- correm por contado menor - em vez

de - serão pagas pelo tutelado.
O art. 523 foi alterado. {( O alcance do tutor vencerá juros desde

o encerramento das contas; e o saldo contra o tutelado só começará a
vencel-os denois que, apresentadas as contas e entregues os bens ao
menor, fôr rêquerido o pagamento pelo tutor ».

SECÇÃO VIII (a IX. do projecto) - Cessa.çã.o da tutela

Art. 524. Dizendo-se - cessa - em vez de - extingue-se.
N. 1. Alterado: {( Pela maioridade ou pela emancipação». Sup

prímido o n. 2».
N. 2. O n. 3 do projecto, alterado: {( Por incidir sob o patrio

poder por effeito de legitimação, reconhecimento ou adopção»,
Art. 525. Dizendo-se - cessa - em vez de - extingue--se.
N. 1. Alterado: {( Por expirar o termo dentro do qual era obri

gado a servir».
N. 2. Alterado: {( Por sobrevir motivo de excusa »,
N. 3. O do projecto.

. Art. 526. Alterada a segunda parte: « Podem, porém, continuar
no exercício da tutela depois desse termo, si assim o quizerem e pa
recer ao juiz conveniente aos interesses do menor».

Art. 527. Substituído por - que - o primeiro - quando- ; e
supprimido o segundo.

CAPITULO Il (alterada a epigraphe)

(Neste capitulo a palavra tutela é substituída por curatela; e
tutor por curador.i

Art. 528. Alterado: « Estão sujeitos á curatela:
1°, os loucos de todo genero;
2°, os prodigos declarados por sentença;
3°, os surdo-mudos e os cegos sem educação que os habilite a

manifestar inequivocamente sua vontade.»
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o Dr. ,Lacerda, quanto aos cegos, acha que não se devia dar
curador absoluto como ao surdo-mudo; estabeleceria as duas restriccões
4.", vontade delIes; 2a, limitação aos actos para os quaes a moléstia
constituísse impedimento. O Dr. Amphilophio adoptou a inclusão
dos cegos, para pôr este artigo de harmonia com o art. 4°, em que se
tratou da incapacidade; mas, em sua opinião, faria depender a
nomeação do curador de um exame judicial preliminar e, portanto, de
sentença prévia.

Passou, entretanto, ° artigo, dizendo o Dr. Barradas que com o
dispositivo do art. 533, additado, desappareceriam as duvidas.

Art. 529. Dizendo-se - destas - em vez de - dessas e - pro-
movida - em vez de pedida. .

N. 1. Alterado. Pelopae, mãe ou tutor;
N. 2. Alterado. Pelo conjuge ou algum parente proximo;
N. 3. O do projecto .
Art. 530. Dizendo-se - só terá, - em vez de - deve ter.
N. 2. Dizendo-se - Si não existir, em vez de - Quando não

existe. Supprimida a palavra - elIas.
N. 3. Dizendo-se- Si - em vez de~ Quando. Supprimidas as

palavras finaes - de estar em juizo.
Os arts. 531 e 532 subsistiram, como no projecto, substituindo-se

apenas, no ultimo, a palavra alienistas por -s-profissionaes.
Art. 533. Alterado: « A interdicção dos surdos-mudos e dos cegos

de nascença deve fixar os limites da curatela, segundo o grão de desen
volvimento mental nos primeiros e da incapacidade nos segundos para
certos actos »,

Art. 534. Dizendo-se - sujeita a recurso - em vez de - possa
ser revogada.

Art. 535. Alterado: « Decretada a interdicção, fica o ínterdicto
sujeito á curatela, segundo o disposto no capitulo anterior )), - com a
restricção do art. " e as modificações dos artigos seguintes:

Art. 536. Dizendo-se - curador - em vez de - tutor.
§ 1. Dizendo-se - curador - em vez de tutor.
§ 3. Dizendo-se - curador - em vez de - tutor.
Art. 537. Alterado. Quando o curador fôr conjuçe... si o re

gimen do casamento fôr o da communhâo ... descriptos em instru
mento publico, qualquer que seja..., etc.

§ L° Dizendo-se - curador - em vez de - tutor.
§ 2.° Dizendo-se - curadora - em vez de - tutora.
O art. 538 foi supprimido.
Art. 539. Dizendo-se - curador - em vez de - tutor.
Art. 540. Alterado: « Quando houver meio de educar o surdo

mudo, ou cego de nascença, o curador deverá... , etc.

..
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Art. 54.1. Dizendo-se - Os !OUfJOS - em vez de - os alienados
--e - ser tambem - em vez de - tarnbem ser. -

Ârt. 542. Alterado: « Si o curatelado tiver filho menor, ou por
nascer, o poder de seu curador estender-se-ha sobre a pessoa e bens
-delle7).

CAPITULO III (alterada a epigraphe) - DA CURATELA DO NASCITURO

Art. 51,3. Alterado: II Nomeá-se tambem um curador ao nasci
turo para velar pelos seus direitos, si, fallecendo o marido, a mulher
-tiver ficado grávida, e não estiver em condições de exercer o pátrio
poder.

E', porém, dispensada a nomeação do curador quando a mulher
'estiver interdicta, observando-se então o estatuido no art. 542».

CA.PITULO IV (alterada a epigraphe) - DA AUSENC[Â

SECÇÃO 1 -- Curadoria dos ausentes

Art. 544. Alterado: « Quando alguem desapparece de seu domi
-cilio sem deixar representante ou procurador a quem caiba admi
nistrar seus bens e sem se saber si é vivo ou morto, deve o juiz, a
-requerimento de qualquer interessado ou do Mínisterio Publico, no-
-mear um curador »,

Art. 5405. Alterado: « Tambem se dará um curador quando o
-ausente deixar procurador, mas este não queira ou não possa exercer
'ou continuar o mandato ».

Art. 546 _ Alterado: (I O juiz que nomear o curador fixar-lhe-há
-os poderes e obrigações, segundo as circumstancias, observando, no
que fór applicavel , quanto prescreve este codigo a respeito dos tu
tores e curadores».

Art. 047. Dizendo-se - esteja - em vez de - estiver.
, Art. 54.81

• Dizendo-se - pertence ao pae, á mãe - em vez de
pertencerá ao seu filho, á sua mãe e - acceitar - em vez de - as

.sumir.
Por indicação do Dr. Lacerda inclue-se aqui o seguinte artigo

'novo:
Art.. .. (novo). «Nos casos de arrecadação da herança ou quinhão

'de herdeiros ausentes, observar-se-ha, quanto á nomeação de curador,
'o que se acha disposto no L. IV, tit. I, capo VI, deste codigo »,
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SECÇ_~O 11 - Successão pi"ovisol'ia

. Art. 549. Alterad?: « Passados dois annos das ultimas noticias
do ausente que não deixou representante ou procurador ou quatro
si os tiver deixado, poderão os interessados requerer que'se abra pro:
visoriamente a sua successão ».

Art. 550. Dizendo-se - fim - em vez de - effeito.
N. 2.0 Alterado: « Osherdeiros presumidos, legitimas ou testa

mentarios ».
N. 3.0 Supprimíndo-se algum - e dizendo-se -'i/Wl'le -em vez

de - elle morrer. .
Art. 551. Alterado: « A sentença que determina a abertura da

successão provisória só produzirá effeitos seis mezes depois de sua pu
blicaçãopela imprensa; mas logo que ella passe em julgado, se pro
cederá á abertura do testamento, si existir, e ao inventario e partilha
dos bens, como si o ausente fosse fallecído »,

Art. 552. Sem alteracão.
Art. 553. Alterado: ~(OS herdeiros immittidos na posse dos bens

do ausente devem prestar caução real, proporcional aos respectivos
quinhõ es » .

Paragrapho unieo. « O que tiver direito á posse provisaria mas
não puder prestar a caução exigida, será excluido, mantendo-se os bens
que lhe deviam caber sob a administração do curador, e na falta deste,
de um dos herdeiros, designado pelo juiz, SGb as mesmas condições» .

. Art. 554. Alterado. Na partilha, os immoveis, na sua integri
dade, devem ser confiados... etc.

Art. 555. Sem alteração.
Art. 556. Dizendo-se - Depois de - em vez de -- logo que

forem - e - e que de futuro se intentarem - em vez de - ou futuras
intentadas.

Art. 557. Alterado: « O descendente, ascendente, ou conjuge que
fôr sueeessor provisorio do ausente fará seus todos os fruetos e rendi
mentos dos bens que lhe couberem. Osestranhos, porém, deverão capi
talizar metade destes fruetos e rendimentos, segundo o disposto no,
art ... , de accôrdo com o representante do ministerio publico, e
prestar annualmente contas ao juiz competente ».

Art.. 558 ..Alterado: « O que tiver sido excluido da posse provi
soria, nos termos do art. 592, paragrapho unieo, pode requerer, justi
ficando falta de meios, que se lhe entregue metade dos rendimentos do
quinhão que lhe tocou ».

. Art. 559. Dizendo-se - provar-se - em vez de - se verificar.
Art. 560. Alterado: « Si o ausente apparecer ou provar-se sua

esistencia depois da posse provisoria, cessarão desde logo as vantagens
dos successores immittidos nella, os quaes ficarão, comtudo, obrigados
a tomar as medidas assecuratorias precisas até que entreguem os bens.
ao seu dono».

•

..
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SEcçÃO III ~ Sue cessão definitiva

Art. 561. Alterado: « Trinta annos depois de ter passado em jul
gado a sentença que concede a abertura da successão provisoria, os
interessados poderão requerer a definitiva e· o levantamento das.
cauções prestadas».

Art. 1>62. Alterado: « Tambem pode ser requerida a successão
definitiva si se provar que o ausente já completou 80 annos de idade
e que de cinco datam as ultimas notiçias delle.» .

Sobre o art. 563 suscitou-se duvida, que deu em resultado a.
alteração seguinte:

Art. 563. Alterado: « Regressando o ausente dentro dos 10 annos
seguintes á abertura da successão definitiva ou algum de .seus
descendentes, ou ascendentes, aquelle ou estes haverão só os bens exis
tentes, no estado em que se acharem, os subrogados em seu lagar,
ou o preço que os herdeiros e demais interessados tiverem recebido
pelos que houverem sido alienados depois daquelle tempo.

Este direito concedido aos descendentes e ascendentes prescreve
10 annos depois da successão definitiva».

SECÇÃO IV - Effeilos da ausencia sobre os direitos da familia

Art. 564. Alterado: « Si o ausente deixou filhos menores e o
outro conjuge tiver já fallecido ou não tiver direito ao exercício do
patrio-poder, proceder-se-há em relação aos mencionados filhos, como
si fossem orphãos» .

.Supprimiu-se o segundo periodo.
Terininado o estudo do livro I da parte especial do Codigo

Direitoda Familia, -levanta-se a reunião, e eu Antonio F. Copertino
do Amaral, secretario da commissão, lavrei a presente acta, que vae
assignada pelo Sr. presidente e demais membros. - Epitacio Pessoa.
-Amphilophio -O. H. de Aquino e Castro.-Joaquim da Costa/
Barradas.

Acta da 22" reunião

No dia 8 de junho, presentes o Dr. Epitacio e os membros da,
commissão, Drs. Olegario, Barradas e Amphilophic, e depois de appro
vada a acta da reunião do dia 7, o Dr. Barradas toma a palavra.
e expõe o seu plano de reconstrucção do titulo I do livro II, relatI:-
vamente á importante matéria da posse.
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Por notar alguma confusão nas idéas do projecto e omissão
-quaato á acquisição da posse, elle distribuiria todo o objecto do titulo
por cinco capitulos, a saber:

I. Da posse e sua classificação ;
IL Da acquisição da posse;
IH. Dos effeitos da posse;
IV. Da perda da posse ;
V. Da protecção possessoria.
Entrando na analyse do capitulo I do projecto, afim de fazer a

seleeção das disposições destinadas ao capitulo I, do seu substitutivo,
-o Dr. Barradas desloca os arts, 568 e 569 para o seu capitulo II; o
art. 571 igualmente e o art. 572 para o V; altera os demais e addita
outros pela fórma seguinte (substitutivo do capitulo I do projecto): ..

LIVRO H-DIREITO DAS CaUSAS

TITULO I - Da posse

. -(Os artiqos deste titulo, 565a 601~ foram substiuddos, mediante nova
distribuição da materia, pelos cinco seguintes capitulos)

CA.PITULO I - DA POSSE E SUA CLASSIFICAÇÃO

Art. « E' possuidor o que tiver a disponibilidade physíca de
uma cousa ou a possibilidade do exercício de um direito com a
Intenção de possuil-os como proprios.

Esta posse pode ser'exercida pelo proprio titular ou por outro em
seu nome.

Paragrapho unico. Só poderão ser objectoda posse cousas ou
direitos susceptiveis de dominio ou onus reaes delles desmembrados.1) ..

Art. « Este codigo reputa possuidor o emphyteuta e o credor
pignoraticio e o antichresista somente para garantir seus direitos por
meio das acções possessorias.

Art. O que possuir a cousa ou exercer o direito fóra das
-condições dos dois artigos antecedentes, é mero detentor em nome e
.por conta de outro.

Art. Si mais de uma pessoa possuir uma causa indivisa, ou
fruir o mesmo direito, cada uma pode exercer sobre o objecto
-commum iactos possessórios, que não excluam a posse. dos outros
-compossuídores. , .

Art. E' justa a posse, que não fôr violenta, clandestina ou
.precaria.

•
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ArL W de boa. fé a posse, si o possuidor ignora que no seu.
titulo ou modo de adquirir existe vicio que o annulle.

Paragrapho unico. O possuidor com justo titulo tem por si a
presumpção de boa fé, salvo prova em contrario ou nos casos em que.
a lei não admittir expressamente esta presumpção..
. Art. A posse de boa fé só perde este caracter no caso e

desde o momento em que existam actos que convençam que o pos
suidor não ignora que possue indevidamente.

Art. Presume-se continuar a posse quando o possuidor con-
tinua a exercel-a no mesmo caracter em que adquiriu emquanto não
se provar o contrario .»

O DI'. Barradas justifica longamente a matéria dos dois primeiros.
artigos do seu substitutivo, para estabelecer uma fórmula que pro-·
curasse fugir á difficuldade de uma definição e ao mesmo tempo
exprimisse implicitamente a noção da posse, comprehensíva das cousas.
corporeas e dos direitos, fixando-se, porém, quanto aos ultimos, certos
limites, tendentes a evitar as interpretações capciosas, apartando-se
neste ponto de Jhering.

A importancia do assumpto aconselhou aos membros presentes.
o adiamento da discussão, pelo que suspende-se a sessão. E eu,
Antonio F. Copertino do Amaral, secretario da commissão, lavrei a
presente acta, que vae assignada pelo Sr. presidente e membros que
assistiram á reunião.-Epitacio Pessôa. - O. H. de Aquino e Castro ..
- Joaquim da Costa Barradas,

Acta da 23« reunião

No dia 11 de junho de 1900, presentes o Dr. Epitacio Pessôa e
os membros da commíssão, Drs. Olegario, Barradas e Lacerda, é lida.
e approvada a acta do dia 8.

Em seguida é apreciada a proposta offerecidapelo Dr. Barradas,
na reunião anterior, quanto á nova distribuição das materias do
tit. I, do liv, II, relativamente á -posse - e é acceita, dividindo-se
esse titulo nos cinco capitules seguintes:

I. Da posse e sua classificação.
11. Da acquisição da posse.

Ill. Dos effeitos da posse.
IV. Da perda da posse.
V. Da protecção possessoria.

Passando-se a analysar este substitutivo do Dr. Barradas, relati
vamente ao capitulo I, o Dr. Lacerda, de accórdo com o Codigo .
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A..llemão (ar~. 854,e seguinte~), com o de Zurich (art. 64 e scguintss)
e c<:m o projecto Coelho Rodnl?ues (art. '1. 3~8 e seguintes), acceíta a
noça9 dada pelo ~ut?I: do J2roJecto, no art. ;)65, menos quanto á re
dacçao, que substituiria aSSIm:

« Todo aquelle que exerce no proprio interesse um poder de facto
sobre uma cousa é possuidor. »

Assim estenderia a posse juridica ao depositário, ao Iocatarío ou
rendeiro, com o elemento animus sibi habendi, sem se entrar na apre
ciação de saber si - na qualidade de proprietario ou de simples
possuidor.

O Dr. Barradas combate as idéas do seu collega, mostrando-se em
desaccórdo com a noção do Codigo Civil Allemão, a respeito da nosso
a qual é mui lata e se acha em opposição ao nosso Direito, que êxclu~
:0 locatário e todos quantos possuem em nome alheio.

O Dr. Olegario admitte os dois primeiros artigos do substitutivo,
menos quanto ás expressões: - « Causas e direitos susceptíveis de
apropriação - porque, em seu modo de pensar, a posse só tem por
objecto as cousas susceptiveis de domínio e os direitos reaes delle
derivados, ou, como enunciou o projecto Felicío dos Santos, cousas
que podem ser objecto de propriedade, sendo que a palavra apro
priação se presta a interpretações duvidosas.

Convindo o Dr. Barradas em emendar nesse sentido a sua pro
-posta, e sendo vencido o Dr. Lacerda, fica o art. 565 alterado pela
fórma seguinte:

« E' possuidor o que tiver a disponibilidade physica de uma
cousa ou a possibilidade do exercício de um direito com a intenção de
possuil-os como proprios.

Esta posse pode ser exercida pelo proprio titular ou por outro,
em seu nome.

Paragrapho unico. Só poderão ser objecto da posse cousas ou di
reitos susceptíveis de dominio ou onus reaes delle desmembrados )J.

Art. -566. E' acceito o substitutivo do Dr. Barradas, accrescen
tando o Dr. Lacerda - o antichresista.

« Este codigo reputa possuidor o emphyteuta e o credor pignora
ticio e o antichresista somente para garantir seus direitos por meio
dasacções possessorias. ))

Art. 567. Acceito o substitutivo, contra o voto do Dr. Lacerda,
que prefere o projecto.

« O que possuir a causa ou exercer o direito fóra das condições
dos dois artigos antecedentes, é mero detentor em nome e por conta
de outro. ))

Entra neste ponto um artigo novo, que é acceito pelos tres.
« Si mais de uma pessoa possuir uma causa indivisa ou fruir o

mesmo direito, .cada uma pode exercer sobre o objecto commum actos
.possessorios, que não excluam a posse dos outros compossuidores.)J

Os arts. 568 e 569 foram deslocados. _

..

•

•
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o art. 570 ficou assim redigido: -
{( E' justa a posse que não fôr violenta, clandestina ou precária. »
Inclue-se o seguinte artigo novo: E' de boa fé a posse si o pos-

suidor ignora que no seu titulo ou modo de adquirir existe vicio que
o annulle.

Paragrapho unico. O art. 573 alterado. (C O possnidor com justo
titulo tem por si a presumpção ele boa fé, salvo prova em contrario
ou nos casos em que a lei não admittir. expressamente esta pre
sumpção ».

E por indicação do Dr. Lacerda: « A posse de boa fé trans
rnitte-se aos herdeiros »,

Artigo novo. « A posse de boa fé só perde este caracter no caso
e desde o momento em que existam actos que convençam que o pos
suidor não ignora que possue indevidamente..

Artigo novo. {( Presume-se continuar a posse quando opossuidor
continúa a exercei-a no mesmo caracter em que adquiriu, emquanto
não se provar o contrario »,

Os arts. 571 e 572 foram deslocados.

CAPITULO II - DA ACQlJISIÇXO DA PO~SE (novo)

São acceitos os seguintes artigos do DI'. Barradas :
Art. Adquire-se a posse pela apprehensão da cousa, ou

pelo exercício do direito, por ficarem causa e direito, á nossa dis
posição, ou pelos actos legaes estabelecidos para acquisição em geral.

Paragrapho unico. E' applicavel á acquisição da posse o disposto
no livro IH, til. I, deste codigo.

Art. A posse pode ser adquirida pela propria pessoa que a
pretende, ou por seu representante ou procurador, ou ainda por ter
-ceiro sem mandato, mas neste ultimo caso a posse fica suspensa até
que a ratifique a pessoa em cujo nome se praticou o acto posses
-soda.

E.' tambem permittida a tomada da posse pelo constitutum pos
-sessortum.
_ . Art. Por morte do possuidor, a posse delle passa, sem
'solução de continuidade e com os mesmos effeitos de posse effectiva,
aos herdeiros e legatarios desde o momento em que o dito possuidor
fallecer.

Paragrapho unico.A posse continúa de direito na pessoa do sue
cessar universal, e o possuidor por titulo singular tem também o di
reito de unir sua posse á do seu antecessor para os effeitos legaes.

Arl. Os actos facultativos ou de mera tolerancia não
-constituem posse.
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Ta;mbem não servem, para fundamentar a acquisição da posse os. .-
actos violentos ou clandestinos, smao depois de cessar a violencia ou a
clandestinidade.

Art. A posse do immovel faz presumir, até prova contraria
a dos moveis e objectos que neUe estiverem. '

CAPITULO III - EFFEITOS DÁ POSSE

( Constituidos coma matéria dos capítulos II e III do projecto, al-.
terados e additados os respectivos artigos.)

Art. O possuidor tem direito de ser mantido ou restituído.
á sua posse contra qualquer turbação ou esbulho.

Art. Quando mais de uma pessoa pretender a qualidade de
possuidor, deve ser mantida provisoriamente a que detiver actual-
mente a cousa, si não fôr manifesto que a houve de algumas das. "
outras por modo vicioso.

Art. O possuidor que tiver justo receio de ser molestado na.
sua posse, pode requerer a intervenção judicial para prohibir o que o
ameaça de fazer-lhe o aggravo.

Art. O possuidor perturbado ou esbulhado pode manter-se
ou restituir-se por sua propria força e autoridade, comtanto que o faça
logo.

. Paragrapho unico. Os actos de defesa ou de repulsa não podem ir'
além do indispensavel á manutenção ou restituição.

Art. O possuidor mantido ou restituido tem direito a ser in-
demnízado dos prejuizos que soffrer com a turbação ou esbulho, de
vendo a restituição ser feita á custa do aggressor, no mesmo logar
da víolencia.

Art. O possuidor esbulhado pode dirigir a acção de esbulho
01:1 de indemnízação contra o terceiro que recebeu a cousa sabendo do
esbulho.

Árt. Não obsta á manutenção ou á restituição da posse a
allegação do dominio doaggressor ou de outro direito sobre a cousa.

Não se deve, todavia, julgar a posse em favor daqueUe a quem se
mostra evidentemente não pertencer a propriedade.

Art. Quando o possuidor tiver sido esbulhado violenta-
mente, será restituido á sua posse desde que o requeira, sem ser ouvido
o espoliador antes da restituição. .

Art. Na posse de menos de anno .e dia, nenhum possuidor'
será mantido ou restituido judicialmente sinão contra os que não ti
verem melhor posse.

Paragrapho unico. E' melhor a posse que se fundar em justo
titulo; na falta de titulo, ou na concurrencia de títulos iguaes, a mais.
antiga; si forem todos íguaes prefere a actual ; e si forem todos duvi-

«
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dosas, será a causa posta em sequestro, emquanto se não apurar a
quem pertence.

Art. Si a posse fôr de mais de um anno e dia, o possuidor
será mantido summariamente nella até ser convencido pelos meios ar
dinarios.

Art. O disposto nos artigos antecedentes não se applíca ás
servidões continuas não apparentes, nem ás descontinuas, salvo quan
do os respectivos titulos provierem do possuidor do predio serviente
ou daquelle de quem este o houve.

Art. O possuidor de boa fé tem direito aos fructos perce-
bidos durante a sua boa fé.

Art. Os fructos pendentes ao tempo em que cessar a boa fé
devem ser restituidos, depois de deduzidas as despezas da producçao e
custeio. Devem tambem ser restituidos os fructos colhidos com ante
cipação.

Art. O possuidor responde também pelos fructos que, por
culpa sua, deixou de colhei', depois de denunciados ou conhecidos os
vicias de sua posse.

Art. Os fructos naturaes e industriaes reputam-se colhidos
e percebidos logo que são separados da causa que os produziu.

Os civis reputam-se percebidos dia por dia.
Art. O possuidor de má fé responde por todos os fructos

colhidos e percebidos desde o começo de sua posse de má fé, e pelos
que tiver deixado de colher e perceber por sua culpa, deduzidas as
despezas da producção e custeio.

Art. O possuidor de boa fé não responde pelas deteriorações
ou perda da causa, não tendo dado causa a.isto.

Art. O possuidor de má fé responde pelas deteriorações ou
perda da cousa, mesmo accidentaes, excepto provando que ellas se
teriam dado do mesmo modo si a causa estivesse na posse do vencedor.

Art. O possuidor de boa fé tem direito de ser indemnizado
das bemfeitorias necessarias e uteis, e quanto ás voluptuarias, si o
vencedor não as quizer pagar, tem o direito de levantai-as, si o puder
fazer sem detrimento da cousa,

Art. O possuidor de boa fé tem o direito de reter a cousa
até ser indemnizado do valor das bemfeitorias necessarias e uteis.

Art. Ao possuidor de má fé devem ser indemnizadas só-
mente as hemfeítorias necessarias, sem assistir-lhe direito á retenção
da cousa eao levantamento das voluptuarias.

Art. As bemfeitorias compensam-se com as deteriorações,
e só dão logar á indemnisação si ainda existirem no momento da
evicção.

Paragrapho unico. O vencedor obrigado a indemnizar as- bem-.
feitorias tem o direito de optar entre o valor actual dellas e o seu
custo.

G. O. - 1'01, T•
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CAPITULO IV - PERDA DA POSSE

. (Substitutivo ao projecto.)
Art. A posse perde-se:
1°, peloabandono ; I

.2ô, pela cessão a outrem por titulo oneroso ou gratuito;
3°, pela distribuição ou perda da cousa ou por ter sido esta posta

fMa do commercio ;
4.0, pela posse de outrem ainda contra a vontade do antigo pós

suldoivsi este não foi mantido ou restituido em tempo devido ; .
. '5°, pelo constituto possessodo. .
Alt. A posse dós direitos perde-se desde que se torne im-

possivel o seu exercício, e pelo não uso delles até que prescrevam. •
. Art. . Não se tratando de uma universalidade, a posse das

cõusas moveis e dos títulos ao pórtador produz, a favor de terceiros
que os adquiriram de boa fé, os effeitos do titulo. Todavia, aquelle que
tiver perdido a comia movel ou o titulo ao portador ou aquclle a quem
foram furtados, pode rehavel-os da pessoa em cuja mão se acharem,
salvo a esta o direito regressivo contra quem lh'os transferiu.

Paragrapho unico. Sendo· objecto comprado em leilão publico,
feira ou mercado, o dono que pretender sua restituição é obrigado a
pagaI' ao possuidor o preço por que õ comprou. .
.' . Art.. . Só se considera perdida a posse para o ausente quando,'

tendo noticia da occupãção, se abstém de retomar á Musa, ou, tentando
recuperal-a, é.violentamente .repéllido. .

CAPITULO V- PROTECÇÂO POSSESSORIA

Art. As acçõespara manutenção ou restituição da posse serão
summarlas, quando intentadas dentro do anno e dia da turbação ou
esbulho; e passado esse tempo, serão ordinarias, sem comtudo perde-
rem seu caracter meramente possessorio. .

. Fica por esta fôrma decidida toda a materia de posse e levanta-se
areunião, devendo, na próxima, tratar-se da - propriedade. .- .

E eu Antonio F. Copertino do Amaral, secretario da commissão,
lavrei esta acta, que van assignada pelo Sr. presidente e membros
presentes á reunião.c-> Epitacio Pessóa.- O. H.- de Aquino e Castro, -,-.
Joaquim da .Costa Barradas. - Francisco de Paula Lacerda de
Almeida.: ...
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Acta da 24& reunião

Em 11) de junho de 1900, tendo comparecido os Drs. Olegário,
Barradas c Lacerda, é lida c approvada a acta da reunião do dia 11.

Antes de iniciar a analyse do til. Il, que trata da propriedade, o
DI'. Barradas propõe, e é acceito, que para o livro I, da parte especial,
se dê a epigraphe - Da posse, do dominio e dos outros onus reaes-.
em vez de Direito das causas.

Tendo-se já estudado o objecto do tít. I - Posse~ passa-se ao
til. Il, dizendo-se na epigraphe : Do dominio - em logar de - Da pro-
priedade -, afim de guardar-se a tradição do nosso Direito. .

CAPITULO I -= DA PROPRIEDADE EM GERAL

Art. 602.
O DI'. Barradas, comparando a noção do dominio que se depre

hende da dísposicão do projecto com a que dão os outros codigos e
escriptores, especialmente: o Codigo Civil Portuguez, art. 2.167; o
Codigo Italiano, art. !~3ü,. (J conselheiro Lafayette em sua obra Direito
das Cousas, etc" acha-a deficiente, porque define apenas a propriedade
imperfeita.' ..

Resolve-se, por isso, alterar o.artigo pela forma seguinte:
« A lei assegura ao' proprietário, dentro dos limites por ella tra

çâdos, o direito absoluto de utilizar-se, gozar e dispôr dos seus bens
como entender e de reivindicál-os do poder de quem quer que os
possua injustamente.» .

Paragrapho único. A propriedade literarià, scientifica, artística e
industrial, será regulada conforme ás disposições dós arts. deste
codigo.

lnsere-sê em seguida o seguinte artigo novo:

« E' pleno o dominio quando todos os direitos elementares que o
formam acham-se reunidos na pessoa dóproprietarío, e menos pleno .
ou limitado quando a propriedade se acha gravada de algum onus real,
e este pode ReI' resoluvel », .

Por indicação do DI'. Lacerda transpõem-se para cste·logar al
gumas das disposições da secção V, a saber:

O art. 638 do projecto, supprimíndo-se as palavras: « dentro
das orbitas legaes »,

O art. '1.050 do projecto Felicio dos Santos em substituição ao
636 do projecto Bevilaqua:

« Salvo disposição especial de lei, a propriedade do solo compre-
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hende não só a superfície, como toda q. sua profundidada e o espaço
aéreo correspo~de~te ao n:esJP-o sólo e suscept~vel de occupação.° art. 60.:> fOI supprimído por ser repetição do 72 do projecto

0. art. 604 foi eliminado por ser matéria de accessão de que s~
tratara adeante.

CAPITULO II - DA PROPRIEDADE IMMOVEL

SECÇ!i:O 1- Acquisição da pl'0pl'iedade i11lfllovel

Art. 60l) dizendo-se: « transcripção » em vez de « inscripção»
na letra a : e accrescentando-se depois dessa alinea o seguinte: « Essa
transcripção não induz a prova de dominio que fica salvo a quem de
díreito.»

Os arts. 606, 607 e 608 ficaram taes quaes.

SECÇÃO II - Acquisição pela transoipção de titulo (alterada a epigraphe)

. Art. 609. Alterado: « Estão sujeitos á'transcripçãe, no registro
predial, os titulas habeis para transferir a propriedade immove1, entre
vivos, por aeto gratuito e oneroso».

Art. 610. Dizendo-se: transcripçâo - em vez de - inscripção,
N. 2. Alterado: « As sentenças que, nos inventarias e partilhas,

adjudicam bens de raiz para pagamento das dividas da herança».
Art. 611. Dizendo-se: transcripçâo - em vez de - inscripção,
Art. 612. Dizendo-se: transcripçãa: em vez de: inseripção;

transmissão do dominio - em vez de: translação da propriedade; c:
sido expressamente - em vez de: sido nelle expressamente.

Art. 613. Dizendo-se: transcripção - em vez de: inscripção,- •
c: -s-prenotar no - em vez de: o consignar em seu. .

Art. 614. Dizendo-se: annotação -em vez de; consignação; e
transcripçâo - em vez de: ínscripção ; supprimiudo-se as palavras:
em razão de.

Art. 615. Alterado. Si, porém, ao tempo da transcripção, ainda
não estiver pago o preço do immovel, o adquirente, notificado da
fullencía ou ínsolvencia do alienante, deve consígnal-o em juizo».

sECÇXO III - Acquisição por aeeessõo

Art, 616. Sem alteração.

•
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A - ILHAS :E ILIIOT.l.S

Art. 6'l7.
N. 2. Dizendo-se: aos terrenos em vez de: dos terrenos.
Art. 618. Alterada a segunda parte, que fica assim redigida:
« As formadas nos rios e lagos pertencem á União ou ao Estado,

conforme couber a este ou áquella ».

n - xt.r.cvrxo

Art. 6i9. Como no projecto.
Art. 620. Alterado: « Os terrenos accrescidos aos de marinha

pertencem á União».
Art. 621. Sem alteração.
Art. 622. Alterado: « Quando o terreno de alluvião se formar em

frente a prédios pertencentes a proprietários díffercntes, a divisão
far-se-ha entre elles, em proporção á testada que cada um dos prcdios
apresentava sobre a antiga margem, salvas as disposições relativas Li
navegação, ou convenção entre as partes».

c - AVULSÃO

Árt. ( O 1.393 do projecto Coelho Rodrigues, alterado; em
substituição ao 623 do projecto Bevilaqua). « Quando uma porção de
terra desligada de um predio pela impetuosidade das aguas, ou por
outra força natural violenta, vem juntar-se a outra, o dono do primeiro
pode reclamal-a ao do segundo, ao qual é permittido optar entre con
sentir na remoção da parte arremessada, ou indemnizar equitativa
mente ao reclamante. Si este deixar passar um anno sem reclamar, não
poderá mais fazer valer o seu direito »,

Art. 624. Supprímíndo-se a palavra: alludída.
Art. 625. Sem emenda,

D - ALVEO ABANDONADO

Art. 626. Sem emenda.

Art. 627. Dizendo-se: presume-se: em vez de..... presuppõe-se,
Art. 628 a 631. Sem emenda.
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SECÇÃO IV '- Usucapião

Os arts. 632 a 634. Sem emenda.
Art. (novo). « Nas prescrlpçõesde dez annos entre presentes

e de vinte, entre ausentes, exige-se pera acquisíção do domínio, just~
titulo e boa fé. »

Paragrapho unico. « São presentes os moradores do mesmo muni-
cípio, e ausentes os que habitam municipios differentes. ». ,

Art. 635. Dizendo-se: transcripçâo - em vez de: insoripção.
(A Secção V foi eliminada, tendo sido o art. 6:36 deslocado e

substituido pelo 1.030 do projecto Felicio dos Santos, em seguida ao
602 do projecto; o 637 eliminado; o 638 deslocado para o cap.' I, como
já vimos; a primeira parte do art. 639, para a materia das servidões;
e a segunda parte alterada e deslocada tambem parª, o fim da. se-
cção VI do projecto, que passa a ser V.) ,.

Neste ponto levanta-se a reunião e eu Antonio F. Copertino do
Amaral, secretario, lavrei a presente acta, que. vae assignada pelo
Sr. presidente e pelos membros da commissão que assistiram á mesma
reunião. - Epitacio Pessôa, - O. ll. de Aquino e Castro. - Joaquim
da Costa Barradas. -Dl'. Francisco de Paula Lacerda l/e Almeida,

Acta da 25a reunião
. No dia 18 de junho reuniu-se novamente a commissão, sob a pre-

sidencia do Dr. Epitacio Pessôa, faltando o Dr. Bulhões.
E' lida e approvada a. acta do dia 13.

, O DrvBarradas diz que a secção IV do projecto merecia ser alta
rada profundamente ou mesmo substituída. porque, além de confundir
em alguns casos as restriccões legaes do domínio com as servidões, de
que mais adiante se occupa, abandonou o liiroito nacional como se acha
consolidado por Teixeira de Freitas e exposto com admirável clareza e
methodo por Lafayette, para seguir o projecto do Dr. Coelho Ro
drigues, que por sua: vez é uma cópia literal do Codigo de Zurich,
até nos preceitos já alli revogados. '

Mas, desejando satisfazer as vistas patriotiças do Governo, que se
propõe submetter quanto antes ao Congresso o projecto de Codigo
Civil, acceita a dita secção como base de estudo; e. sem fazer questão
de sua classificação na parte revista; proporá, toda via, algumas
emendas que lhe parecem opportunas. '
. . Assim, nota que ,o projecto é omisso sobre a propriedade das

aguas, matéria importantíssima, regulada, em quasi .todos QS codigos
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modernos, e que já havia sidoobjecto de varias disposições legislativas,
que ainda vigoram, do Governo Portuguez antes da nossa indepen
dencia, como a Carta Hegia de 17 de agosto de 1775, o Aviso de 23
,de fevereiro de 17!)(j, o AI varáde 27 denovembro de 180~, com
mentados e explicados, por Lobão (Aguas) G l\1agalh;les (Correntes não
navegaveisnem Iluctuaveís). .. . .

Feito este reparo, volta o Dr. Barradas ao projecto; fazendo-se
as ~lterªções seguintes :

SECÇÃO IV - Direitos a.e 'l!fsil'll!ança

Art. MO Alterado: « O dono ou morador de um predío tem o
direito de se defender contra o uso nocivo que faz o visinho da sua
propriedade, que possa ser prejudicial á segurança, socego e saude,
tanto dos moradores como dos animaes, requerendo a intervenção das
autoridades competentes, para fazer cessar o abuso »,

Paragrapho unico, O art. 6H, alterado: « Osimples facto, porém;
de usar alguem do seu predio de modo licito, mas inconveniente para
o visinho, não dá a este o direito de obstar áquelle o uso de sua pro
priedade, como lhe eon vier »,

Art. 64.2. Alterado: « O disposto no artigo antecedente é appli
cavel, em identidade de circumstancias, entre os diversos moradores
do mesmo predio )l. . ,

Art. 643. Alterado: « De igual direito goza o proprietario quando
não possa aproveitar seu pn-dio pelo U['lO nocivo que do predio vi
sinho façam os que o occupam, ou prejudicando-lhe a cultura, C!U
damnificando os objectos do uso indispensável á habitação »•.

Art. A ultima parte do art. 639, assim redigída : « O pro-
prietario tem direito de exigir do dono do predio visinho a. respe·
criva demolição ou reparação, quando este ameace ruina, ~ que prJ~ste
caução PGIo qalIlIJ.() irqJIliIl.~nte »,

B ..,.,. ·ARYORE6 LIM:IT~OPB:ES (ÇOM: T,RA.'16!'()SlÇão DOS J.B,TIGOS)

Art. 6i6. Dizendo-se: presume-se pertencer s-: em vez de: per
tence,

Ar1. 6HL Dizendo-se: pertencem ao 'dono. dÇJ solo --- em VEJZ·ge;
accresc-m ao solo.

A1't. 644. Dizendo-se: habitante-,,'- em vez de: occupante.
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c - PASSAGEM FORÇADA

Ar]. 647. Alterado: (e O dono do predio rustico ou urbano, en
cravado em outro sem sahida para via publica, fonte ou porto, tem
direito de exigir do visinho ou visinhos, que lhe deem caminho atravez
de seus predios».

A direccão e extensão do caminho serão fixadas judicialmente,
quando fôr preciso.

Art. 648. Dizendo-se: caminho - em vez de - transito -; e
justa em vez de: urna -, supprimindo-se as palavras finaes: « pelo
prejuízo que soffrem com elIe »,

Art. 649. Alterado: « O proprietario que, por culpa sua, perde o
direito de transito pelos predios contiguos, pode pedir nova commu-
nicação com a via publica, indemnizando do dobro o valor da primeira •
concessão »,

Art. (O art. 957 da consolidação das leis civis, de Teixeira de
Freitas, em substituição do 650 do projecto). <c Não constituem
servidão oscaminhos e atravessadouros particulares feitos por proprie
dades tambem particulares, que se não dirigem a fontes ou pontes com
manifesta utilidade publica, ou a logares que não possam ter outra
serventia .»

D - AGUÃS

Art. 651. (O Dr. Barradas approva a condensação do projecto,
deixando de occupar-se separadamente dos dous aspectos principaes
- aguas escoantes e aqueductos.)

Art. 652. Dizendo-se: « em proporção do prejuizo » - e não;
em congruencía com o prejuízo.

Art. 653. Dizendo-se: fonte não captada.
Art. 654. Dizendo-se: , .. proprieiario ribeirinho, conformam..

do-se com O.~ regulamentos administrativos - em vez de; . .• pro
prietario confinante, etc.

Art. (456 do Codigo Civil Portuguez, em substituição ao 655 do
projecto.) «E' permittido a qualquer encanar subterraneamente ou a
descoberto, em proveito da agricultura ou da indústria, as aguas a
que tenha direito, atravez de predios rusticos alheios, não sendo
quintas muradas, ou quíntaes, jardins, hortas ou pateos adjacentes a
predios urbanos, precedendo indemnização do prejuízo que disso
resultar para os ditos prédios. »

Paragrapho unico. Os donos dos prédios servientes teem tambem
o direito de ser indemnízados dos prejuízos que de futuro vierem a
resultar da infiltração ou erupçãojdas aguas, ou da deterioração das
obras feitas para conducção destas.

•
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Art. (457 do Codigo Civil Portuguez, em substituição ainda ao 601)
do projecto.) « As questões relativas á direcção, nutureza e fôrma do
aqueducto e ao valor da indemnízação serão resolvidas summaria
mente pelo poder judiciario, si as partes se não concertarem
amigavelmente. »

E - L1~lITES ENTRE os mnoros (CO:u INVERSÃO DOS ARTIGOS)

Os arts. 659 e 660 sem emenda; em seguida o 657 alterado.
« No caso de confusão de limites entre prédios confinantes, não ha
vendo meio de determinal-os com exactidão, serão fixados de confor

.midade com a posse e, na falta desta, o terreno contestado será
dividido, em porções iguaes, por cada um dos prédios, ou adjudicado
a alguns dos hereos.» (Foisupprimida a segunda parte.)

Art. 658. Alterado: « O intervallo, fosso, muro, cerca ou outra
obra que separa dois predíos, dá direito ao uso COIDmum dos pr<r
prietarios confinantes e presume-se .pertencer a ambos em commum,
até prova em contrario».

Art. 656. Alterado: « Si forem excedidos de boa fé na con
strucção de um predio os limites do respectivo terreno, sem opposição
do dono do terreno invadido, entende-se que este fizera cessão da
parte invadida, sendo obrigado o proprietario a indemnízal-o.

F - DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 661. Corno no projecto.
Art. 662. Alterado: « Todo proprietario pode embargar a con

strucção de outro que ultrapassar os limites da sua área, ou que lançar
as águas de seu tecto ou abrir [anella ou terraço sobre o terreno
visinho, sem deixar intervallo de metro e meio entre os dois predios »,

« § 1.0 A disposição deste artigo não abrange as frestas ou set
teiras para luz, urna vez que ellas não excedam de dez centímetros
de largura sobre Vinte d'e comprimento. »

« § 2.° As aberturas para luz não prescrevem contra o visinho
e poderá este a todo tempo levantar sua casa ou contra-muro, ainda
que vede a luz das ditas aberturas. »

Art. (novo). (C As disposições do artigo precedente não são ap
plicaveis a predios entre si, separados por qualquer estrada, caminho,
rua ou outra passagf'm publica. »:

Art. (novo). C( O proprietario deve edificar de modo que a beira
do seu telhado não gotteje sobre o predio visinho, deixando pelo
menos, um intervallo de dez centimetros entre os ditos prediose beira,
si de outro modo não puder evitar. » .



. Art. 663. Alterado: (C O que consentir, etc... até um -anno e dia
'depois de concl.lIida a uobra », (Eliminada a parte restante.j

. Os arrs 6114 e 66;) sem emenda,
Os arts. 66fi e paragraphos, e 667 foram supprimidos.
Art. 668. Sem alteração.
Art. 669. Alterado: « 7'i as cidades, etc ... cujas casas são sujeitas

a alinhamento, o dono de um terreno vasio pode edifical-o travejando
na parede divisoria, etc.

Art. 670. Alterada a redacção : « O visinho que primeiro con
struir p-de assentar metade da parede divisória no terreno contíguo,
sem prejuízo de haver a metade do respectivo valor, si o outro tra
vejar tambem nella Neste caso, o primeiro fixará a largura do ali
cerce, assim como a profundidade si o tnrreno não fór de rocha lJ ."

« Paragrapho unico, Si a parede divisaria pertencer a um dos
visinhos, e não tiver capacidade para ser travejada pelo outro, não po
derá este fazer alicerce ao pé della sem prestar caução áquelle do risco
que corra a construcção, em consequencia do alicerce insufficiente »,

Art. 671. Alterado: « O condominio de uma parede divisada
pode, etc. (como no projecto) a segurança ou a separação dos dois
predios e avise antes de usar dos-e direito ao outro das modificações
que pretenda fazer na mesma parede.

Art. 672. Sem emenda. ,
Art. 673. Alterado: « O dono de um predio ameaçado pela instal

lação de chaminés fogões ou fornos, no contíguo, ainda que a pa
rede seja commum, pode embargar a obra e pedir caução contra qual
quer prejuizo »,

Art. 674-. Dizendo depois da palavra- fundição -as seguintes:
apparelhos hygienicos, fossos, canos 'de esgoto, deposito de sal ou de
quaesquer substancias corrosivas que pro.luzam infiltração nociva.

Paragrapho unico . ,o art. 675.
Art. 676. Sem emenda.

. Art. 677. Dizendo-se: si, em vez de: quando. ,
., Mt. (novo). « Todoaquelle que violar as disposições dos arts. 674,

675 e 676 é obrigado a, demolir as construcções feitas, respondendo
por perdas e damnos. II

Art. 678; Supprimindo-se - « opportunamente u : e accrescen";
tando-se no fim: avisando-o previamente. .

Art. 679. Só na primeira parte. Eliminando a pala,vr1l.pleJ1a, ~

todo o periodo que começa: Este deve, etc. ... .
Art. 680. Acorescente-se no fim as palavras: já existentes.
Levantando-se a reunião, eu A. F. Copertino do Amaral, secre

tario da comrnissão, lavrei esta acta, que vae assignada pelo Sr. 'pre
sidente e pelos membros presentes. - Epuacio Pessôa.-- O. H. de
Aouino e Castro. - Joaquim d« Costa Borradas. - DI'. Francisco
de Pauta Lacerda de Atmeida.- Amp/tilojJhio. '

••

•
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Acta da 26<1 reunião

No dia' 19 de junho de 1900, reunidos os Drs. Olegário, Barradas
e Lacerda, sob a presidencia do Dr, Epitacio Pessoa, é lida e approvada
a acta do dia 18.

O Dr. Barradas pondera que antes da secção VII, que trata da
perda. da propriedade ímmovel, seria conveniente abril' uma nova sub
divisão da secção VI, que contivesse disposições a respeito do direito
de clausura, tapagem ou cerca, como fez o Codigo Civil Portuguez no
art. ~.346. ...,- E' acceito o alvitre, inscrevendo-se a seguinte epigraphe,
cujo primeiro artigo é. fornecido pelo Dr, Lacerda: '

G - DmEITO DE TAPAGEM (novo)

Art. ( novo). Todo proprietario tem o direito de cercar, tapar,
murar ou vallar o seu predio, conformando-se com as disposições se
guintes: (Seguem-se os arts. 1.444 a 1.448 do projecto Coelho Ilo-
drigues, a saber:)' ..

Art. Ninguem pôde, sem consentimento escripto do visinho,
plantar cerca viva em distancia inferior á metade da altura della, e.
em nenhum caso a menos de sessenta centimctros do limite. .

Art. As outras espeeies de cerca de pão, de pedra ou de alve
naria, cuja altura não exceder: de dois metros e meio, podem ser
postas na propria linha di visoria e servir de apoio a latadas ou telheiros
de seu dono. Si ellas excedem á referida altura, ovisinho pode exigir
que sejam afastadas do limite uma distancia igual á metade do excesso
da mesma altura.

Al:t.· Os vaUados deverão. sempre que fór possível, ser cavados
sobre a linha divisoria dos predios, tirando-se de cada um d.-lles a
terra necessaria e collocando-a do lado onde seja menos facil a corrida.
para dentro. Quando um dos heréos não quizer contribuir para c
vallado, o outro poderá fazel-o dentro dos seus limites e lançar a terra
ao lado, donde fôr menos facil a corrida para dentro do mesmo vallado.

Art. Quando fôr preciso decotar a cerca viva, ou reparar o muro
divisorio, o proprietarioterá o direito de entrar no terreno do visinho,
depois de o ter prevenido. Este direito, porém, não obsta a obrigação
de indemnizar O mesmo visinho por qualquer damno que a obra lhe
occasione. .

A.rt. A.i? cercas margínaes das vias publicas serão feitas' e con
servadas pela administração, a quem. incumbir as mesmas, vias, OQ

pelas pessoas ou emprezas que a explorarem.
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SECÇÃO VII - Perda da propriedade immovel

Observa o Dr. Barradas, quanto ao art. 681, que o projecto neste
lagar, onde devia enumerar os casos de perda da propriedade im
moveI, apenas cogita da transcripção por parte de terceiro no registro
predial, quando é certo que para aquelle effeitopodem occorrer muitas
hypotheses, sem fallar nas que são citadas em artigos posteriores, taes
como: factos naturaes, de terremoto, desmoronamento e outros; a
venda; a prescripção, etc., como indicou, por exemplo, o Codigo Ar
gentino nos arts. 2.604 e 2.610; e a obra do conselheiro Lafayette no
§ 92.

Opina por que se altere o artigo, afim de não ficar tão restricto c
propõe a seguinte redacção, que é acceita, contra o voto do Dr. La
cerda, quanto ao abandono.

Art. 68f. Alterado: « Além das causas da extinccão dos direitos
em geral, indicados no art .. deste codigo, o dominio perde-se:

« f o, pela transcripção do titulo de transmissão no respectivo
registro;

2°, pela renuncia;
3°, pelo abandono;
4°, pelo perecimento do immovel ».

§ 1.° O art. 682 do projecto, alterado: « A renuncia do proprie
tario só produz effeito depois de transcripto no registro predial o
respectivo titulo».

§ 2.° A 211 parte do mesmo artigo, alterada: « O immovel aban
donado será arrecadado como bem vago e passará para o dominio do
município onde estiver situado, depois de decorridos dez annos.»

Art. 683. Como no projecto.
Art. 684. Substituindo no n. 1: da União ou de alguns dos

Estados,-por: -do territorio nacional; e eliminando, no n. 3, as
palavras: de fome ou e outra.

Art. 685. Eliminando a repetição da preposição: de, no n. 1;
dizendo, no 2°, A abertura, etc .. ; e, no 3°, As construcções, etc, . . ..

Art. 686. Substituido pelo art. 68 da Consolidação de T. de
Freitas. « No caso de perigo imminente, como de guerra ou com
moção, cessarão todas as formalidades, e poder-se-há tomar posse do
uso, quanto baste ou mesmo do dominio da propriedade, quando seja
necessário para o emprego do bem publico, logo que seja
liquidado seu valor e préviamente entregue ao proprietario, ou depo
sitado, reservando-se os direitos para se deduzirem em tempo
opport.uno »,

Art. 687. Ligando os dois periodos pela conjuncção e ; eliminando
o artigo a, antes de consignação; e supprimindo a ultima parte:
ficando, etc. .
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Por proposta do Dr. Lacerda, inscreve-se aqui o art. 1.515 do
projecto Coelho Rodrigues, adoptado, a saber:

Art. (novo). « O dominio directo e util perde-se na confor-
midade das disposições correspondentes do tit. ll1, capo II do liv. II
deste código.

Art. 688. Accrescentando, in fine, o seguinte: depois de aoer
bada no lioro competente.

CAPITULO III -- DA ACQUISIgÁO E PERDA DA PROPRIEDADE !\IOVEL

Quanto á collocaçao das matérias deste capitulo, o Dr. Barradas
propõe, e é acceíta, uma transposição das secções, sendo ellas expostas
pela fôrma seguinte:

10, da occupação; subdividida em :
a) caça; b) pesca; c) invenção : d) thesouro ;
2°, da especificação ;
3°, da confusão, commixtão e adjuncção ;
4°, da usucapião ;
5°, da tradição.
Nesta conformi.Iade de plano analysa-se a

SECÇÃO III DO :PROJECTO - Occupação

Art. 699. Unido ao 700. (( O que se apossa de uma cousa,
ainda não apropriada ou já abandonada, adquire a sua propriedade
desde logo, si a occupação desta não fôr prohibida por lei. As cousas
moveis tornam-se sem dono, quando o proprietario as abandona com
intenção de renunciar os direitos que tem sobre ellas »,

Paragrapho unico. O art. 701, eliminando-se a palavra
algum.

O art. 702 foi supprimido.
Art. 703. Dizendo-se, no n. 1°: animaes bravios, em vez de

animaes selvagens; no n. 2 - « Os mansos e domesticados que não
forem assignalados e tiverem o habito de voltar ao loqar onde costu
mavam recolher-se ; no n. 3, eliminando-se a palavra embora e di
zendo: •.. si o dono da colmeia não os reclamar immediatamente
- e não: « mas cujo dono, etc. I); e no n. 4, dizendo-se: - « As
pedras, conchas e outras substancias mineraes, vegetaes ou animaes
arrojadas ás praias pelo mar, si não apresentarem signal de dominio
'anterior. »

Art. (novo). « Não podem ser objecto de occupaçso : os
moveis pertencentes ao Estado, em cujo numero se comprehendem
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. as embaroações é ás despojos tomados ao inimigo, etambém os bens
do evento, as causas perdidas, os bens de defuntos e âusentes é os
navios naufragados e carregados.» (Lafayette, § 36 D.) ,

Art. (novo). « A occupação só po íe recahír em seres
vivos, como na caça e pesca, ou em cousas inanimadas, como na
invenção. »

A- CAÇA

Arts. (713.e 714 reunidos, com alteração). (( Pertence ao caçador
o animal apprehendido por elle, morto ou vivo. Todavia si o caçador
fór em seguimento do animal e o tiver ferido, pertence-lhe o mesmo
embora outrem o tenha apprehendido. »

Art. 715 Alterado: « Observados os regulamentos administra-
tivos sobre a caça, pode o respectivo exercicio ter lagar, não só em :t
terrenos próprios, como em alheios, abertos e não cultivados, salvo
prohibição do dono destes ultimas. »

(( O caçador, etc ... » (como no projecto »,
Art. 716. Dizendo-se: « Acolher a terreno, etc... permittir a

entrada ao caçador, deverá entregal-a ou expulsal-a ».
Art. 717 Alterado: « O caça.lor, etc ... sem permissão do dono,

não só perde para este a caça que apanhar, mas responde ainda pelos
damnos que causar », .

Art. 718. Dizendo: « Não se reputam, etc ... »
Art. 719. Accrescentando: - encontrados soltos, depois de « fe

rozes» .

B..... Pll&óA

Os arts. 72Ó é 721 foratn reunidos. « Pertence ao pescador o peixe
que apanhar e o que perseguir àrpoadc, embora outrem o tenha ar--
prehendido ». .

Att. 722. AccréSêêhtãndo: « observados os regulameütos admi
nistrativos I).

Art. 723 Alterada a redacção: « A pesca pode ser exercida só
mente nas aguas particulares alheias, si não estiverem cercadas. Si o
estiverem, applicar-se-ha o disposto no art. 713 I).

Art. 724. Eliminando à palavra - proprietarios, - e substituindo
por salco as seguintes: - a menos que haja: .

c ..... ÍNv"liNQÃO (A SECÇÃO Ív nó Í'RÓJECTÓ, ÉLIMINANÍlo A SUBDIVIflÃO)

Art. 704. Dizendo: « O que acha cousa alheia, etc ... »
Art. 705. Eliminandoa palavra legitimo; substituindo - achador

- por inventor; ........ objecto-«por C01.I.'Ja, e~ policial--- por competente.
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,. Art. 706. Alterado: it O quê restituir a cousa achada, nos termos
do. artigo precedente, terá direito a urna recompensa e á indemnízação
pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da.
cousa, si o dono não preferir abandonal-a ll •

. Art. 707. Dizendo: causados, em vez de ---- occasíonados.
Art. 708. Alterado: « Si decorridos, etc ... do aviso dado á auto

ridade, ninguém se apresentar justificando o domínio sobre a cousa,
será" esta vendida em hasta publica; e depois deduzidos do preço,
etc... onde acousa foi achada »,

O art. 709 foi eliminado.

D - THESOORO

Art. 710. Alterado: « O deposito antigo de moeda ou de objecto
precioso enterrado e escondido, acerca de cujo dono não ha memoria,
achado casualmente em predioalheio, divide-se por igual entre o in:'
ventor e o dono do preJio »,

Art. 711 .. Alterado: « Si fôr achado pelo dono do predio, casual
ou intencionalmente, ou por operario seu, incumbi.lo da pesquiza, ou
por terceiro não autoriza.lo, o thesouro pertence por inteiro ao dono
do predio onde fÓr achado », .

Art. 712. Alterado: ( O deposito achado deixa de ser thesouro si
fór de recente data, ou si alguém justificar propriedade nelle: e neste
caso não se applicam as disposições dos dois artigos antecedentes »,

SEcçÃO Vil no PROJECTO - E·peciflcação

Art. 725. Dizendo: « O que trabalhando, etc. " e não puder
ser reduzida á fôrma antiga.

Art. 726. Eliminando a palavra~ empregada, e o artigo" -·a,
antes, de - sua.-:- substituindo - anterior - por antiga, e ligando
os dois primeiros periodos pela conjuncção e. ;.

Art. 727. Dizendoprejudicada, em vez de -lesada - e « .•• nos
casos dos actos precedentes, salva a disposição da ultima parte do
art. 726, terá direito a uma indemnização pelo prejuizo soffrído » (ad-.
ditado com o segundo período). « Em tojo o caso si o preço da obra ex
ceder consideravelmente o valor da matéria, a nova espécie perten
cerá aoespecificador ». "

Art.7~8. Eliminando a palavra devida .

. sÉcçÃo vnt - CO!lfllSãã, commixt<io e adjitltCçã, (altarâda a epigraphe)

Art. 729. Alterado: « As causas pertencentes a diversos donos,
confundidas, misturadas, ou ajuntadas, sem o consentimento delles,



.... 448-

continuam a.pertencer-lhes si fôr possivel separal-as sem deterioração.
Não sendo possível, etc ... possuindo esse todo indiviso, etc...

« Si uma.das cousas. porém, puder ser considerada, etc ... »
Art. no. Eliminando a palavra urna.
O Dr. Lacerda inclue aqui um artigo correspondente ao § 42

in fine lia obra do Conselheiro Lafayette - Direito das Cousas.
Art. (novo). « Si da mistura de materias de natureza diversa

se formar uma nova especie, a confusão reveste, neste caso, a natu
reza de especificação e produz a acquisição do dominio somente em
favor do seu autor».

SECÇÃO li DO PROJECTO ...,. Usucapião

Art. 696. Alterado: « O que durante tres annos ininterrompi
damente, e sem impugnação, possue a cousa como propria, adquire o
dominio sobre ella,

A posse que não se fundar em justo titulo, ou fôr inquinada de
má fé inicial ou superveniente, não produz a usucapião ».

Art. 697. Alterado: « As disposições dos arts. (633 e 635 do
projecto) são applicaveis á usucapião das cousas moveis».

Art. 698. Alterado: ({ Si a posse da cousa móvel se prolongar
por 10 annos, etc ... »

Contra essa alteração de prazo manifesta-se o Dr. Lacerda, que
manteria o de 30 annos, do projecto,

SECÇãO I DO PROJECTO - Trtulição

Art. 689. Alterado: « O dominio das cousas não se transfere
pelo mero effeito da vontade das partes, sinão pelo accôrdo e corre
spondente tradição u.

Art. 690. Alterado: « O proprietário pode transmittir o seu
direito de propriedade, continuando a possuir sob a. clausula. « con
stituti , .

Os arts. 69t e 692 foram supprimidos.
Art. 693. Alterado: li Feita por quem, etc ..• ; mas si o adqui

rente está de boa fé e o alienante adquire depois a proprieda:le da
cousa, revalida-se a. transferencía, que retrotrahe ao momento da tra
dição »,

Art. 694-. Dizendo: « Não opera tambem a transferencía, etc »,
Oart. 695 foi eliminado.
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CAPITULO IV- DO CONDOMINIO

SECÇÃO I - Direito e deveres dos condominos

Art. 73i do projecto , Alterado: « Cada condomino pede:
1. o Usar livremente da cousa commum, segundo o destino della,

sobre a mesma exercer direitos dominicaes compatíveis com o estado
de indivisão».

2.? Accrescentado: -ou graval-a ,
3. o Supprímindo-se : - um. "
Art. 732. Alterado: « Todo condomino, etc ... de conservacão

ou divisão da cousa commum, etc ... a que estiver sujeita. Si algum
dos condominos não satisfizer esta obrigação pode ser coagido á
divisão da cousa commum ou a vender judicialmente o seu quinhão».

Art. 733. Alterado: « As dividas contrahidas por um dos condo
minos em proveito da communhão e durante ella obrigam o contra
hente, mas cabe a este a acção , etc ... »

Art. 734. Alterado: « Si a divida, etc. .. sem determinação da
parte que a cada um, etc... por partes proporcionaes a seus
quinhões» .

Art. 73ã. Alterado: « Cada condomino responde para com etc .. ,
e pelo damno que lhe houver causado».

Art. 736. Alterado: II Nenhum dos condominos pode fazer etc ...
sem consentimento do maior numero».

(Contra o voto do Dr, Lacerda, que entende se deveria exigir o
accôrdo unanime. Nisto está, segundo sua opinião, a distincção entre
sociedade regular e communhão incidente.)

Art. 737. Eliminando: - comtanto que, etc ...
Art. 738. Dizendo no fim: - II Sendo permittido prorogal-a »,
Art. 739. Supprimindo a palavra ella.
Art. 740. Alterado: « A divisão entre os condominos é simples

mente declaratoria e não attributiva da propriedade"».
Art. 741. Tal qual.

SECÇÃO II - Administração do condominio

Art. 742. Supprimindo a palavra : elles•
Arts. 743 e 744. Sem emendas.
Art. 74ã. Supprimindo: de ter.
Art. 746 . Dizendo, no 10 periodo : « . .. em proporção dos

valores dos quinhões - » ; e no 30
, eliminando - summariamente ,

Art. 747. Dizendo: de seus quinhões, e não: - de suas partes.
c. c. Vol. I 29
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Art. 748. Dizendo : « No caso, etc. .. os quinhões dos condo
minos »,

Art .. 749. Dizendo : . .. sem opposição, será reputado como
mandatario dos outros, - em vez de: sem mandato dos outros
etc. . . - ,

Art. (novo). « Nos casos omissos, serão applicadas á divisão
as regras relativas á partilha da herança,» (C. Ital, 684).

SECÇÃO m - Condominio de p.aredes, muros, cerczs e »alio« (alter:da)

Art. 750. Sem emenda.
Art. 751. Dizendo: tiver, em vez de-tem-; e eliminando

- divisaria.

b
Art. 752. Alterbado: « Si os dois visl~nhos não chegarem a accordo .-

so re o preço da o ra, será esta ava iada por peritos, correndo a
despeza por conta de ambos» .

Art. 753. Dizendo: o que pretender a divisão, em vez de - o
visinho pretendente.

SECÇÃO (nova) - Compascuo

Art. « No compascuo em predios particulares, não sendo
estabelecido por servidão, caso em que será regulado pelos preceitos _
desta, observar-se-hão, no que forem applicaveis, as disposições deste
capitulo, em falta de declarações expressas no titulo de sua consti
tuição.
- Paragrapho unico , O compascuo nos baldios e terrenos publicas
será regulado pelo que dispuzerem as posturas e regulamentos de po
licia municipal. »

CAPITULO V - DA PROPRIEDADE RESOLUVEL

Art. 754. Dizendo : ... retrotrahe seus elfeitos no dia, etc •.. ou
-nos actos, etc ...

Art. 755. Alterado: «Resolvido o dominio com effeito retro
activo, entendem-se resolvidos os direitos reaes concedidos, pendente
a condição, e o proprietario em favor de quem se opera a resolução
pode, etc .•. de quem quer que o detenha».

Art. 756. Dizendo: o evicto, em vei de - restituinte - ; e por
em vez de - sobre.
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CAPITULO VI (alterada a epígraphej c-- DA PROPRIEDADE LITERARIA,
SCIENTIFICA, ARTISTICA E h'WUSTRIAL

SECÇÃO I - Direito autoral

Art. 757. Dizendo:... autor da obra; e eliminando : - que
seja.

Art. 758. Sem emenda •
.Art. 759. Dizendo : [ôr, em vez de - é - ; e, accrescentando

no segundo periodo : « sem prejuizo dos direitos adquiridos do editor».
Art. 760. Dizendo: «..• quando forem autorizados, ou forem

de obras já cahidas no dominio commum » .
« O traductor não poderá impedir outras traducções, salvo si o

autor tiver lhe concedido esse direito» .
« Em todo o caso, o traductor pode reclamar contra nova si esta

fôr mera traducção e não trabalho, etc ... »
Art. 761. Dizendo: « Quando uma obra feita por collahoração

não fór susceptivel, etc. .. nem de especie, etc ... II

§ 1 o Elimine-se razoauel, e diga-se escriptar, em vez de-
-poeta,

§ 2.° Dizendo herdeiros, em vez de - successor ,
Art. 762. Sem emenda.
§ f.o Dizendo: « O collaborador dissidente pode recusar con-

tribuir, etc... II

§ 2.° Dizendo: « Todavia cada collaborador pode, etc •.. »

Art. 763. Reproduzir, em vez de - reproduz.
Art. 764. «... exigir retribuição pela sua audição».
Art. 765. Adaptação, em vez de - arranjos.
O art. 766 como no projecto.
Subsistiu o art. 767, com o seu paragrapho, contra o voto do

Dr. Barradas, que, segundo o Codigo Penal, limitaria o prazo a
10 annos.

Art. 768. Dizendo: «... a obra cahe no. dominio commum Jl •

(Suprimida a ultima parte.) .
Art. 769. Accresoentando no n. 1- bibliothecas; e no 2°

dizendo;
(C As obras encommendadas pelos respectivos governos, etc ...»

Art. 770. Dizendo: cahem no dominio, etc. e publicados em vez
de - editados.

Art. 771. Dizendo: (c ••• reproduzir qualquer obra, etc ... »
Art. 772. Eliminando um.
Art. 773. Dizendo: «•.• corpo de obra maior»; nono 5: «.••

passagens de qualquer obra com intuito de critica ou polemica » ; no
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n. 6: « A copia manuscripta de qualquer obra, etc ..• »; no n. 7 :
eliminando porém ; no n. 10 : eliminando ella é.

Art. 774. Dizendo: «... e não podem ser cedidos, em vez de
- e inexcediveis».

Neste ponto levanta-se a reunião, eeu A. F. Copertino do Amaral
secretario da commissão, lavrei esta acta, que vae assignada pel6
Sr. presidente e demais membros presentes. - Epitacio Pessôa. _
O. H. de Aquino e Castro. - Dr, Francisco de Paula Lacerda de
Almeida. - Joaquim da Costa Barradas.

Acta da 27a reunião
No rua 21 de junho de 1900, reunidos os Drs. Olegario, Barradas,

Lacerda e Amphilophio, sob a presidencía do Dr , Epitacio Pessóa,
é lida e approvada a acta do dia 19 .

O Dr , Barradas, antes de passar-se á analyse do tit. IlI, volta ao
capitulo relativo á propriedade literaria, scientífíca, artística e indus
trial e propõe a inserção, na secção concernente ao direito autoral,
das disposições, que vae ler, extrahidas do Codigo Civil Portuguez;
e em seguida offerece a redacção das duas secções novas destinadas
á propriedade industrial, nas quaes consolidou simplesmente o direito
vigente a respeito de privilegios e patentes de invenção e das marcas
de fabrica, materia que deve tambem ser contemplada no Código, não
obstante a. objecçãode ser igualmente assumpto do Direito Commercial.

Art. (novo). Não constitue direito autoral, para gozarem da
garantia concedida, os escriptos prohibidos por lei e que por sentença
forem mandados retirar da circulacão ,

Art. (novo). Quem publicar uma obra inedita ou reproduzir
obra em via de publicação ou já publicada, pertencente a outrem, '
sem sua autorização ou consentimento, perderá em beneficio do autor
ou proprietario da obra todos os exemplares da reproducção fraudu
lenta, que lhe forem apprehendidos, e pagar-lhe-há, além russo, o valor
de toda a edição, menos os ditos exemplares, pelo preço por que os
exemplares legaes estiverem á venda, ou em que forem avaliados.

Paragrapho unico , Não sendo conhecido o numero de exem
plares impressos' fraudulentamente e distribuidos, pagará o contra
factor o valor de mil exemplares, além dos apprehendidos.

Art. (novo). Quem vender ou expuzer á venda qualquer
obra fraudulenta impressa, será solidariamente responsavel com o
editor, nos termos declarados no artigo precedente ; e si a obra fôr
impressa no estrangeiro, será o vendedor responsavel como si fôra editor
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Art. (novo). Quem publicar qualquer manuscripto sem per-
missão do autor, durante sua vida ou a de seus herdeiros ourepresen
tantes, será responsavel por perdas e damnos.

Paragrapho unico. As cartas missivas não podem ser publicadas
sem permissão de seus autores ou de quem os represente, excepto
is fôr para ajuntar a algum processo.

Art. (novo). O autor ou proprietario, cuja obra fôr reprodu-
zida fraudulentamente, pode, logo que tenha conhecimento do facto,
pedir a apprehensão dos exemplares reproduzidos, sem prejuízo do
direito de indemnização por perdas e damnos, ainda que nenhuns
exemplares sejam achados.

Art. (novo). Para gozar do beneficio concedido neste cap.,
o autor ou proprietario de qualquer obra reproduzida pela typo
graphia, lithographia, gravura, moldagem ou por qualquer outro
modo, deve depositar dois exemplares delIa na Bibliotheca Nacional,
no Conservatorio de Musicá ou na Academia de BelIas Artes desta
Capital, conforme fór .líteraria, dramatica, de musica ou de litho-

. graphia, gravura, ou moldagem, ou si versar sobre algumas dessas
artes.

Art. (novo). Estes exemplares serão registrados nos ditos
estabelecimentos, e as certidões dos mesmos registros fazem presumir
a propriedade da obra com os effeitos que dessa propriedade derivam,
salvo prova em contrario.

SECÇÃO (nova) - Dos privileçios de invenção

Art. (novo). E' garantida pela concessão de uma patente ao
autor de qualquer invenção ou descoberta a sua propriedade e uso
exclusivo.

§ 1.° Constituem para este fim invenção ou descoberta :
a) A invenção de novos productos industriaes.

. b) A invenção de novos meios ou applicaçãonova de meios
conhecidos para se obter um producto ou resultado industrial.

c) O melhoramento de invenção já privilegiada si tornar mais
facil o fabrico do producto ou uso do invento privilegiado, ou -si lhe
augmentar a utilidade.

Entendem-se por novos os productos, meios, applicações e me
lhoramentos industriaes que até ao pedido da patente não tiverem
sido, dentro ou fóra do Brasil, empregados ou usados nem se acharem
descriptos ou publicados de modo que possam ser empregados ou
usados.

§ 2.° Não podem ser objecto de patente as invenções:
1.° Contrarias á lei ou á moral.
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2.° Offensivas da segurança publica.
3.° Nocivas á saude publica.
4.° As que não offerecerem resultado pratico industrial.

Art. . (novo). A pa~ente .será co?cedida pelo Governo depois
de preenchidas as formalidades prescríptas nesta secção e em seus
regulamentos.

Paragrapho unico. Salvo o caso de envolver a materia da inven
ção ínfracção do. n. 2 do art. , ou de ter por objecto productos
alimentares, chimicos ou pharmaceuticos, a patente será expedida
sem exame prévio, declarando-se nella de modo summario o objecto
do privilegio com resalva dos direitos de terceiro e da responsabi
lidade do Governo quanto á novidade e utilidade da invenção. .

Art. (novo). Além das despezas e emolumentos da patente
os concessionarios pagarão uma taxa de 208 pelo primeiro anno, de
30$ pelo segundo, de 40S pelo terceiro, augmentando-se 1. OS em cada
anno que se seguir sobre a annuidade anterior por todo o prazo do
privilegio, sem terem elles o direito de repetir essas annuidades em
caso algum.

Art. (novo). Expedida a patente, as descripções, desenhos,
modelos e amostras, exigidos para a sua concessão, serão mostrados
gratuitamente a todas as pessoas que o pretenderem, bem como lhes
serão facilitadas quaesquer cópias, pagando a sua importancia,
sendo, além disso, as descripções ou relatorios publicados ímmediata-
mente no Diario Official. .

Art.. (novo). Da propriedade da invenção deriva o direito
exclusivo de produzir ou fabricar os objectos que constituem a dita
invenção ou em que se manifesta; começa desde a data da patente
e é restricta ao objecto especificado nella, sem se poder ampliar a
outro com o pretexto de intima connexão , .

Art. (novo). O privilegio exclusivo da invenção principal só
vigorará até 15 annos, e do melhoramento da invenção concedida ao
seu autor terminará ao mesmo tempo que aquelle ,

Paragrapho unico: Si durante o privilegio, a necessidade ou uti
lidade publica exigir a vulgarização da invenção, ou o seu uso
exclusivo pelo Governo, poderá ser desapropriada a patente mediante
as formalidades legaes,

Art. (novo). A patente é transmissível por qualquer dos
modos de cessão ou transferencía, admittidos em direito; mas essa
transferencia, bem como a da certidão do melhoramento, não pro
duzirá effeito emquanto não for registrada devidamente.

Paragrapho unico . O cessionario tem os mesmos direitos que o
cedente, tanto na invenção principal como no melhoramento, salvo
estipulação em contrario.

Art. . (novo). Si dois ou mais individuos requererem ao
mesmo tempo privilegio para identica invenção, a patente não será
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concedida sinão depois de apurada a prioridade da invenção mediante
accordo ou em juizo.

§ 1.0 Si a patente for concedida a dois ou mais co-inventores
ou se tornar commum por titulo de doação ou successão, cada um
dos co-proprietarios poderá usar della livremente.

§ 2.° Si fôr dada ou deixada em usufructo, será o usufructuario
obrigado, quando o seu direito cessar pela extincção do usufructo ou
terminação do prazo do privilegio, a dar ao senhor da sua propriedade
o valor em que esta fór estimada, calculada com relação ao tempo
que durar o usufructo,

Art. (novo). A prioridade de direito de propriedade do in-
ventor que, tendo requerido patente em nação estrangeira, fizer igual
pedido no Brasil dentro de sete mezes, não fica invalidada por factos
que occorram durante esse periodo, como sejam- outro igual pedido,
publicação, uso ou emprego da invenção.

Art. (novo). Ao inventor que, antes de obter patente,pre-
tenda experimentar em publico a sua invenção, ou queira exhibíl-a
em exposição offícial ou reconhecida officialmente, se dará titulo de
garantia provisoria pelo prazo e com as formalidades exigidas.

Art. (novo). Durante o primeiro anno do privilegio só o
pr~prio inventor ou seus legitin;os. successores podem obter o privi-
legío do melhoramento na propna Invenção. .

Será, comtudo, permittido a terceiro apresentar os seus pedidos
no dito prazo para firmar direito. .

Art. (novo). O inventor do melhoramento não pode usar da.
industria melhorada, emquanto durar o privilegio da invenção prin
cipal, sem autorização do seu autor, nem este empregar o melhora
mento sem accôrdo com aquelle.

Paragrapbo unico. O privilegio do melhoramento termina no
mesmo tempo que o da invenção.

Art. (novo). Ao inventor privilegiado que melhorar a pro-
pría invenção se dará certidão do melhoramento, que será apostillado
na respectiva patente, pagando por esta certidão e por uma só vez
quantia correspondente á annuidade que tenha de vencer-se.

Art. (novo). A patente fica sem effeito por nullidade ou ca-
ducidade.

§ 1.0 será nulla a patente:
1.° Si na sua concessão se tiver infringido alguma das pre-

scripções dos §§ 1° e 2° do art. • . ; .
2.° Si o concessionario não tiver tido a prioridade.
3.° Si o concessionario tiver faltado á verdade ou occultado ma

teria essencial no relatorio descriptivo da invenção quanto ao seu
objecto ou modo de usal-a; .

4.° Si a denominação da invenção fôr com fim fraudulento, di
versa do seu objecto real;
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. 5.~ Si o.m~lhoramento não ~iv~r!1 indispensavel relação com. a
mvençao principal e puder constítuír índustría separada ou si tiver
havido preterição da preferencia estabelecida no art. .. '

§ 2.° Caducará a patente:

1.o Não fazendo o concessionario uso effectivoda invenção dentro
de tres annos contados da data da patente; .

2.° Interrompendo o concessionario o uso effectivo da invenção
:por mais de um anno, salvo motivo de força maior.

Entende-se por uso, nos casos dos dois numeros antecedentes
'o effectivo exercício da industria privilegiada,. e o fornecimento do~
productos na proporção do seu emprego ou consumo, podendo
o Governo, no caso de insufficiencia dos productos para as exigen
cias do consumo ou emprego, restringir o privilegio a uma zona deter
minada com approvação do Congresso;

3.° Não pagando o concessionario as annuidades nos prazos
da lei .

.4.° Não constituindo o concessionario residente no estrangeiro,
procurador para representai-o perante o Governo e em juizo;

5.° Havendo renuncia expressa da patente;
6.° Cessando por qualquer causa a patente ou titulo estrangeiro

sobre a invenção tambem privilegiada no Brasil ;
7.° Expirando o prazo do privilegio.

Art. (novo). A nullidade da patente e da certidão do melhora
mento será declarada por sentença judicial em acção proposta pelos
representantes da Fazenda Nacional ou por qualquer interessado com
assistencia delles, e a caducidade sel-o-há poI' decreto motivado do
Governo.

Art. (novo). Iniciada a acção judicial nos casos dos ns. 1, 2 e 3
do § 2° do art.. .. ficarão suspensos até final decisão os effeitos
da patente e o uso ou emprego da invenção.

Mas, si a patente não fôr annullada, o concessionario será resti
tuido ao uso e goso della com a integridade do prazo do privilegio.

Art..(novo). São considerados infractores do privilegio :

L° Os que, sem licença do concessionario, fabricarem os pro
duetos ou empregarem os meios, ou fizerem as applicações que forem
objecto da patente;

2.o Os que importarem, venderem ou expuzerem á venda, acceí
tarem ou receberem pa~'a o fim de serem vendidos productos contra
feitos da industria privilegiada, sabendo que o são.

Art. (novo). O concessionario tem direito á indemnização da
parte dos infractores pelo damno causado ou que lhe poderiam cau
sal', e a serem-lhe adjudicados os productos contrafeitos, e os appa
relhos e instrumentos, que serviram á contrafacção.

••
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Art. (novo). Na expedição da patente ao inventor ou da cer
tidão do melhoramento, e nos demais casos omissos nesta secção, bem
como nos de accôrdo internacional, observar-se-ba o que se achar de
terminado nos regulamentos administrativos e tratados.

SECÇÃO (nova) - Marcas de fabrica

Art. E' permittido a qualquer fabricante ou industrial assígna-
lar os productos da sua fabrica ou industria por meio de marcas es
peciaes.

Estas marcas podem consistir em tudo que não fôr prohibido
neste codigo e faça difIerençar os objectos de outros identicos ou se
melhantesde proveniencia diversa.

Paragrapho unico. Qualquer nome, denominação necessaria ou
vulgar, firma ou razão social, e as letras ou cifras sómente servirão
para esse fim, revestindo fórma especial.

Art. São condições essenciaes para garantia do uso exclusivo
das marcas o seu registro, deposito e publicidade.

Art. E' prohibido o registro de marca que contiver ou consistir
em :

a) armas, brazões, medalhas ou distinctivos publicos ou officiaes
nacionaes ou estrangeiros, quando para o seu uso não tenha havido
autorização competente ;

b) nome commercialou firma social) do que legitimamente não
possa usar e requerer o registro ;

c) indicação de localidade determinada ou estabelecimento, que
não seja o da proveniencia do objecto, quer a esta indicação esteja
junto um nome supposto ou alheio, quer não;

d) palavras, imagens ou representações, que envolvam offensa
individual ou ao decoro publico;

e). reproducção de outra- marca já registrada para objecto da
mesma especie ; .

f) imitação total ou parcial de marca já registrada para producto
da mesma especie, que possa induzir em erro ou confusãoocomprador.

Considerar-se-ha verificada a possibilidade de erro ou confusão,
sempre que as difIerenças das duas marcas não possam ser reconhe
cidas sem exame attento ou confrontação..

Art. No registro da marca observar-se-ha em todo o caso o
seguinte:

1.o A precedencia do dia e hora da apresentação da marca. esta
belece preferencia para o registro em favor de quem o requerer; e na
simultaneidade desse acto relativamente a duas ou mais marcas iden
ticas ou semelhantes, será admittida a daquelle que a tiver usado ou
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possuído por mais tempo, e na falta deste requisito nenhuma será
registrada sem que os interessados a modifiquem.
'. 2;° Movend~-s: duvida sobre o uso ou .posse da marca, deter-.

mmara a reparnçao competente para o registro que os interessados
liquidem a questão perante os tribunaes, procedendo ao registro na'
conformidade do julgado. .

3.° Si marcas identicas ou semelhantes forem registradas em
repartições diversas, prevalecerá a de data anterior, e. no caso de
simultaneidade do registro qualquer dos interessados poderá recorrer
aos tribunaes, que decidirão qual deva ser mantida, tendo em vista o.
mais que está disposto no n. 1 deste artigo.

4.° A repartição a que fór presente certidão de estar ajuizada a
acção, a que se refere o numero antecedente, ordenará logo que fique
suspenso o registro até decisão final da causa, deliberação que será.
publicada no jornal official á custa do interessado.

Art. Do despacho que negar registro haverá o recurso que
fôr estabelecido no Codigo do Processo. .

Art. A falta porém de interposição do recurso ou o seu inde-
ferimento não dirime o direito, que a outrem. assista, na fórma do,
artigo antecedente, de propôr acção para annullar o registro feito
contra o disposto no artigo, ou obrigar o concurrente, que tenha direito
a nome identico ou semelhante, a modifical-o por fórma que seja
impossivel erro ou confusão.

Paragrapho unico, Esta acção somente compete a quem provar
posse anterior da marca ou nome para uso industrial, embora não o
tenha registrado, e prescreve depois de seis mezescontados do registro.

Art. O registro prevalece para todos os effeitos por 15 annos,
findos os quaes pode ser renovado, e assim por diante.

Paragrapho unico. Considerar-se-hasem vigor o registro si dentro
do prazo de tres annos o dono da marca registrada não fizer uso della ,
. Art. A marca somente pode ser transferida com o genero de

industria para o qual foi adaptada, fazendo-se no registro a competente
averhacão á vista de documentos authenticos.

Igual averbação terá lagar si, alteradas as firmas sociaes, subsistir
a marca.

Em ambos os casos é necessaria a publicidade.
Art. O interessado pode requerer:
10, busca ou vistoria para verificar a existencia de marcas falsifi-

cadas ou imitadas, ou de producto que as contenha; . .
2°, apprehensão e destruição de marcas falsificadas ou imitadas

nas offícinas em que se preparem, ou onde quer que sejam encon
tradas, antes de utilizadas para fim criminoso;

3°, destruição das marcas falsificadas ou imitadas nos volumes ou
objectos, que as contiverem, antes de serem despachados nas repar
tições fiscaes, ainda que fiquem estragados os envolucros e os próprios

..

.JilIl
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pi oductos revestidos de marca falsificada, imitada ou que indique falsa
proveniencia, nos termos do art. letra d.

. §1.o A apprehensão e o deposito só teem logar como preliminares
da acção ou no correr della, ficando de nenhum effeito si não fór inten
tada no prazo de 30 dias.

§ 2.° Os objectos apprehendidos servirão para garantir a eífectí- .
vidade da multa e da indemnízação da parte, para o que serão vendidos
em leilão publico no correr da acção, si facilmente se deteriorarem,· ou
na execução.

Art. Qualquer das diligencias do artigo antecedente será
ordenada ou deprecada pelo juiz ou tribunal competente, desde que a
parte instruir o seu requerimento com certidão do registro da marca,
observando-se, no caso de busca, as disposições do Codigo do Processo,
podendo o juiz, quando o julgar conveniente, exigir caução.

E' desnessaria a exhibição da certidão do registro no caso do
art. , letras a, b, c e d.

Art. Sem exhibíção da certidão do registro nenhuma acção
será admittida em juizo, excepto a do art. , ficando, porém, salvo
ao prejudicado o direito á indemnízação devida pela apropriação da
marca de que usasse anteriormente ao registro.

Art. As disposições antecedentes são applícaveis a brasileiros
ou estrangeiros, estabelecidos fóra do Brasil, nas seguintes condições:

10, que entre a Republica e a nação, em cujo territorio existam os
referidos estabelecimentos, haja convenção diplomatica assegurando
reciprocidade de garantia para ao marcas brasileiras;

2°, que as marcas tenham sido registradas na conformidade da
. legislação local;

3°, que tenham sido depositados na repartição competente o re
spectivo modelo e certidão do registro;

4°, que a certidão e explicação da marca tenham sido publicadas
nos jornaes offíciaes.

Art. São também applícaveis ás marcas industriaes os regula-
mentos expedidos pelo Governoacerca do seu registro, e as convenções
e tratados diplomaticos a respeito da effectividade de sua garantia.

TITULO ITI - Dos direi-tos reaes sobre cousas
alheias

CAPITULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 775. Alterado: « Na enumeração dos direitos reaes foiincluído
o de superfície (depois da emphyteuse); e dizendo-se:-em vez de
as rendas constiiuidas sobre immoveis- o seguinte: Os legados de
prestação ou alimentos consignados expressamente no immooel ».
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Art. 776. Sem alteração.
Art. 777. Idem.
Art. 778. Alterado: « Os direitos reaes passam com o immovel

para? do:r;nini? do comprador ou suc~essor; e os demais onus que os
propríetaríos nnpuzerem a seus predios se haverão como obrigações
pessoaes.

Consideram-se como onus reaes os impostos que gravam os
predios e por isso com elles se transmittem ». .

(Foi voto vencido o do Dr. Amphilophio, que disse receiar os
inconvenientes desta disposição no regimen actual, em que é da
competencia privativa dos Estados lançar impostos sobre immoveis
rusticos ou urbanos).

CAPITULO II - DA EMPHYTEUSE

Art. 779. Reunindo-se ao art. 780, modificados deste modo:

« A emphyteuse resulta de acto entre vivos ou de ultima von
tade, segundo o qual o proprietário attribue a outrem o dominio utíl
doimmovel, pagando o emphyteuta ao senhorio directo uma pensão
annual certa e invariavel ,»

Art. (novo). « O contrato de emphyteúse é perpetuo. A em-
phyteuse por tempo limitado considera-se arrendamento e como tal
é regulada.»

Art. .781. Alterado: « Só podem ser objecto da emphyteuse as
terras não cultivadas e os terrenos que se destinem á edificação.

E' da substancia do contrato de emphyteuse a escriptura pu
blica » ,

Art. (novo). « Os bens emphyteuticos são hereditarios como
allodiaes e não podem ser divididos em glebas sem consentimento do
senhorio» .

Art. 782. Alterado: « Ao emphyteuta compete o dominio util
pleno». .

No paragrapho unico eliminaram-se as palavras: « como si fosse •.
etc. . . »

Art. 783. Alterado: « E' obrigado o emphyteuta a satisfazer os
impostos e os onus reaes que gravarem o immovel »,

Arts. 784 e 785. Reunidos pela conjuncção e; supprimidas,
na primeira parte, as palavras: na hypothese do artigo antecedente;
e, na segunda: o senhorio directo; - e dizendo ezhibir, em vez de
der.

Art. (novo), constituido pelo § 1° do art. '1.678 do Codigo
Civil Portuguez:

« O direito de preferencía compete igualmente ao foreiro, no caso
de querer o senhorio vender o fôro ou dal-o em pagamento. Para este 7;
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effeito ficará o dito senhorio sujeito á mesma obrigação que é imposta
ao foreiro em analogas circumstancias.»

Art. 786. Dizendo-se, no fim: acquisição, em vez de alienação.
Art. 787. Eliminando seu antes de direito.
Art. 788. Sem emenda.
Art. 789. Accrescentando as palavras: - por cousa não fun

gível depois de trocar.
Art. 790. Reunido ao primeiro, 791, sem emendas.

. Art. (o segundo, 791, reunido ao 792). Dizendo-se na primeira
parte: «... devolver-se o direito de escolha ao senhorio» .

« Feita a escolha, todas as acções do senhorio contra os foreiros
serão propostas contra o cabecel, salvo a este o direito regressivo
contra os outros pelas respectivas quotas ,»

Accrescentou-se mais, em seguida:
« Si, porém, o senhorio directo convier na divisão do prazo, cada

uma das glebas em que íór dividido constituirá prazo distincto » •
Art. 793. Eliminando: direito; e dizendo: « . .. os credores

prejudicados com o abono poderão oppór-se, prestando caução pelas
pensões futuras até que sejam pagos de suas dividas».

Art. 794. Alterado segundo o art. 1.672 do Codigo Civil Por
tuguez:

« Quando o foreiro deteriorar o predio de modo que o valor deste
não equivalha ao capital correspondente ao fóro e mais um quinto, o
senhorio poderá recobral-o sem ter de pagar indemnízação alguma,
consolidando assim a propriedade ,»

O mesmo direito lhe cabe, etc. (como no projecto).
Accrescentou-se :
« Neste ultimo caso o senhorio é obrigado a indemnizar as bem

feitorias necessárias » •
Art. 795. Eliminando o final: salvo, etc.
Art. 796. Substituido pelo art. 1.503 do projecto Coelho Ro

drigues:
« Todos os aforamentos são resgataveis 30 annos depois de consti

tuidos, ainda que o sejam ou tenham sido com a clausula de renuncia
perpetua do direito de resgate pelo foreiro e seus successores,mediante
o pagamento de um laudemio;calculado na conformidade do art. 1.B01,
ou de 20 pensões adeantadas, á escolha do senhorio », .

Art. 797. Alterado: « A sub-emphytheuse está sujeita ás mesmas
disposições que regem a emphyteuse , A dos terrenos de marinha e
accrescidos será regulada em lei especial».

A proposta do Dr, Barradas, quanto a incluir o direito de super
ficie entre os direitos reaes, tratando-se della logo depois da emphy
teuse, com o que concordou o Dr, Lacerda, suscitou por parte do
Dr, Olegario algumas observações. Disse este ultimo que, consistindo
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a superficie no direito d~ p~antar ou.edificar em solo alheio, hesitava
em contemplal-.ac?mo dITeIt.o especial sobre cousa alheia, porque, no
~mten~er de Teixeira de F~eItas e outros, ena.se acha comprehendida na
locafao~ no uso, e o propno Laurent, que a incluía no seu projecto a
equipara á emphyteuse. '

O superficiario, diz esse autor, exerce os mesmos direitos do em
phyteuta; um e outro representam os direitos do proprietario: - o
emphyteuta no solo; o superficiario na superfície.

Considerando, porém, que Savigny tem a superficie como jus in re
e inteiramente semelhante á servidão, accrescentando que o direito da
superfície é o unico jus in re, além das servidões a que se pode
applicar directamente a quasi-posse, para que o que gosa deste direito,
posto não seja em rigor possuidor, e menos proprietario da casa quê
edificou em terreno alheio, tenha della posse material, não duvidou o
Dr , Olegario, incluir como fez, na commissão de 1889, a superficie
entre os direitos reaes sobre cousas alheias.

Assim, o Dr , Barradas apresentou a seguinte redacção para o
capitulo da superficie :

CAPITULO (novo) - DA SUPERFICIE

..

Art. (novo) « O proprietario de um immovel pode conceder
a terceiro, por titulo oneroso ou gratuito, o direito de plantar, edificar
ou assentar qualquer obra ou usar de qualquer modo para fins índus
triaes ou de simples goso da superficie do solo II •

Paragrapho unico. O direito de superficie pode ser completo e
autoriza o superficiario a exercel-o, nos termos do artigo antecedente,
ou pode ser limitado a certo uso; constitue-se tanto por acto entre
vivos como por disposições de ultima vontade; mas quando constituido
pelo primeiro modo sómente produz effeitos em relação a terceiros
.depois de inscripto o respectivo titulo no registro predial. .

Art. O direito da superficie não pode durar mais de 50 annos,
e si tiver sido estipulado prazo maior, será reduzido ao maximo fixado,
podendo todavia ser esse prazo renovado. ..

Art. Os direitos do superficiario e proprietario do solo são
regulados pelo que tiver sido por ambos estipulado.

Em falta de convenção e salvo o caso do paragrapho unico do
art. ( ), observar-se-ha o seguinte:

§ 1.° Compete ao superficiario o direito:
1°, de usufruir todas as utilidades da superficie;
2°, de transmittil-a a seus herdeiros; .
3°, de alienal-a, hypothecal-a ou graval-a com servidão ou outro

onus real;
4°, edificar e plantar durante o prazo do seu direito;
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5°, de demolir as edificações e destruir as plantações que achou
si não lh'o tiver prohibido o proprietário do solo e si tiver pago ~
mesmo valor dessas bemfeitorias ,

§ 2.° Compete ao proprietário do solo o direito:
1°, de perceber a pensão annual que tiver sido estipulada;
2°, de se apropriar, findo o direito de superfície, das edificações,

plantações e demais bemfeitorias feitas pelo superficiario, pagando a
este o valor actual deIlas.

Este pagamento entende-se renunciado quando se convencionar
que o superficiario não pagará pensão; neste caso os seus direitos são
equiparados aos de usufrue tuario .

§ 3.° Não é permíttido, porém, ao proprietario do solofazer obras
ou excavações que impeçam ou prejudiquem o direito do superficiario,
nem a este usar de seu direito de modoque deteriore ou inutilize o solo.

Art. Na hypothese do n. 2 do § 2° do artigo antecedente o
superflciario gosa do direito de retenção das bemfeitorias até ser pago
do respectivo valor.

Art. Os credores de hypotheca ou da servidão constituída
pelo superficiario não ficam prejudicados com a transferencia do direito
de superficie ou com a mudança na pessoa do superfíciario . .

A hypotheca ou servidão transmitte-se com o direito da superfície,
e sómente extingue-se com a extincção do mesmo direito.

Art. Os credores de hypotheca constituida pelo proprietario
do solo não podem executar as edificações anteriores á constituição do
direito de superfície si seus titulos não tiverem sido tambem ínscriptos
previamente no registro predial.

Art. Extingue-se o direito de superfície pelas mesmas causas
por que se extingue a emphyteuse, menos o commisso,

CAPITULO lU (do projecto) - DAS SERVIDÕES PREDIAES

Arts. 798 a 809.
O Dr, Lacerda, e com elle seus collegas, nota deficiencias neste

capitulo. Propõe aquelle que seja substituido pelo do projecto Coelho
Rodrigues, arts. 1.543 a 1.578, o que acceitam si et in quantum,
por haver necessidade de confronto mais detido, por fórma que, sem
alterar as disposições boas do projecto, sejam additadas apenas com o
que de util fór encontrado no substitutivo.

Voltando-se ao assumpto, é acceito o substitutivo:

,
CAPITULO IV - DAS SERVIDÕES PREDIAES

Os arts. 798 a 809 foram substituidos pelos arts. 1.543 a 1.578
do projecto Coelho Rodrigues, em seguida transcriptos ,
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SECÇÃO 1 - Especies de servidões prediaes

Art. A servidão predial é sempre estabelecida em favor de
um predio sobre outro, pertencente a diverso dono, que em razão delIa
é impedido de fazer ou obrigado a tolerar alguma causa, que aliás
poderia fazer ou não soffrer ,

Art. A mataria de uma servidão predial pode,· por accórdo
entre os donos dos predios dominante e serviente, ser convertida em
onus real deste, em beneficio de uma determinada pessoa jurídica, ou
de um certo individuo.

Paragrapho unico . Não se inclue nas servidões prediaes a obri
gação positiva do dono de um predio fazer alguma cousa em benificio
de outro alheio.

Art. A obrigação mencionada no artigo antecedente é, todavia,
considerada onus real do predio serviente, quando necessaria para.
tornar possivel, ou facilitar o exercício de uma servidão predial, como
a obrigação de conservar uma parede sobre que se apoia uma con
strucção visinha, ou um caminho necessario ao serviço do predio
dominante.

SECÇÃO li - Constituição das se1'vidões pretliaes

Art. As servidões cuja existencia não se manifesta por uma
installação material, que constitua a sua affirmação permanente, só
podem ser estabelecidas por meio de inscripção no registro predial.

Art. Os contratos e qualquer outro titulo jurídico, tendentes
a estabelecer uma servidão, obrigam pessoalmente aquelIe que a pro
metteu ou a quem ella foi imposta, e aos respectivos herdeiros, a pro
porcionar o goso della ao titular, e a fazel-a inscrever no registro
predial, como condição da acquisição do direito real, mas não bastam
para gravar o predio. .

Art. . As referidas servidões podem ser adquiridas tambem por
prescripção, mediante as seguintes condições:

1.a Que fi sua inscripção tenha sido feita com vicio radical, ou •
porque a pessoa que consentiu nelIa não fosse o dono do predio, ou
porque não tivesse a capacidade necessaria para concedel-a .

2.° Que a sua posse tenha sido de boa fé, sem contestação judicial,
e continua durante dez annos.

Verificados esses requisitos o adquirente pode promover a in
scripção regular e definitiva da sua servidão.

Art. As servidões que se manifestam por 'uma obra apparente
podem ser estabelecidas sem inscripção, por um titulo fornecido pelo
dono do predio sujeito, comtanto que se proceda logo aos trabalhos
materiaes destinados a provar a existencia dellas.
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§ 1.0 Incluem-se nessas obras as gotteiras, as construcções inva
soras do predio sujeito, a canalização de agua ou gaz, ainda que
encoberta, as portas, janellas ou sacadas em parede divisaria, e outras
semelhantes; comtanto que não possa haver duvida sobre o motivo e o
destino das mesmas obras. .

§ 2.° Todavia, nenhuma das referidas servidões poderá.ser alle
gada contra terceiro antes de ser inscripta no respectivo registro
predial.

Art. As mesmas servidões podem tambem ser adquiridas,
mesmo sem titulo, mediante uma posse de boa fé, continua e não con
testada durante dez annos.

Consummada e provada a prescripção, o adquirente pode fazer
inscrever sua servidão, apezar de qualquer opposição dodono dopredio
sujeito, no respectivo registro.

SECÇÃO III - Extincção das se}'vir1ões prediae8

Art. Salvo caso de expropriação forçada, a servidão, uma vez
inscripta no registro predial, só se extingue em relação aos terceiros
pelo seu cancellamento ,

Art. O dono do predio serviente pode obrigar o do, do-
minentea consentir no cancellamento e promovei-o; apezar da sua
opposição :

1.° Quando o titular houver renunciado a sua servidão;
2.° Quando se trata de uma servidão de passagem constituída

para satisfazer uma necessidade, que cessou pela abertura de uma
nova via publica, e accessivel ao predio dominante;

3.° Quando o dono do predio serviente resgata a servidão.
Art. As servidões prediaes extinguem-se :
f.° Pela reunião dos dois predios no dominio da mesma;

pessoa.
2.° Pela suppressão das obras que manifestam sua existencia em

virtude de um contrato ou de outro titulo expresso ou, na falta deste ;
pela manutenção da suppressão durante dezannos contínuos. ,

Art. Quando as referidas servidões se acham inscriptas, a
perfeição do contrato ou a consummação da prescripção, que .as
extingue, confere apenas ao dono do predio serviente o direito de as
fazer cancellar.

Art. Si o predio dominante está hypothecado e a servidão'
foi mencionada no titulo hypothecario, é também preciso o consenti
mento do credor para proceder-se ao cancellamento da servidão, no
caso do (§ 1° do art. 1.552 P. C. Rodrigues). .

c. c. Vol. I 3D
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SECÇÃO IV - Disposições communs -ás servidões prediaes

Art.. A servidão não se presume; na duvida todo predio
se reputa livre,

Art. O titular de uma servidão tem o direito de fazer todas
as obras necessarias para usar della ou para conserval-a.

Art. Salvo disposição expressa no titulo, as referidas obras
devem ser feitas pelo dono do predio dominante. -

Art. Quando o dono do predio serviente é obrigado a fazer
as obras necessarias para o uso ou para a conservação da servidão
quer exclusivamente á sua custa, quer de meias, pode eximir-se d~
obrigação abandonando a propriedade do mesmo predio ao titular da
servidão.

Art. O dono do predio serviente não pode fazer nada que
tenda a impedir o exercicio da servidão, ou a tornal-o mais one- _.
rosa.

Art. Si o exerci cio da servidão pode ser restringido a uma
certa parte do predio serviente, ou transferido de um lagar para
outro, no mesmo predio, sem prejuizo do titular, este não pode op
põr-se á alteração pedid~ .pelo dono. d.? serviente. . .

Art. O exerci CIO da servidão deve restríngír-se ás neces-
sidades do predio dominante, sempre que motivos ponderosos ou um
uso constante em contrario não autorizem a sua extensão.

Art. Si as referidas necessidades crescem em razão da
mudança operada no modo da cultura do predio dominante, o dono
do serviente é obrigado a soffrer a extensão da servidão até o ma
rimo possível das necessidades resultantes do modo de cultura ante
rior; mas, dabi por diante, tem direito a ser indemnizado na razão
do excesso.

Art. Si, ao contrario, as necessidades crescem em razão de
uma mudança operada no proprio modo de utilizar-se da servidão
pelo seu titular, como pela construcção de um edificio em terreno
anteriormente consagrado á cultura, o paciente pode oppór-se á ex-
tensão da mesma servidão. •

Art. As servidões prediaes são direitos indivisiveis; sub-
sistem no caso de partilha em beneficio de cada uma das partes do
predio dominante, e continuam a gravar cada outra parte do ser
viente, salvo si, segundo sua natureza ou destino especial, só se ap
plicam a uma parte determinada de um dos dois predios.
, Art. No caso de partilha do predio dominante pertencente
em commum a muitos donos, entre estes, cada um delles pode gozar
<como servidão das obras que, segundo sua natureza ou seu destino,
foram feitas para uso e proveito de cada uma das partes do predio
dividido.

Art. As servidões que, antes da execução deste codígo,
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se constituiam independentes de inscrípção, e que, na conformidade
delle, devem ser inscriptas para poderem valer contra terceiros, po
derão sel-o dentro de um anno contado da data da mesma exe
cução.

SECÇÃO v - Disposições particulares a algumas servidões

Art. A obrigação de conservar um pedagio, caminhá ou
estrada importa a de manter em estado normal, correspondente ás
necessidades do respectivo transito, não s6 o leito como os lados da
mesma via; mas não sujeita o paciente ás obras d'arte ou muito dis
pendiosas, quando não estiverem declaradas no titulo da servidão.

Art. Salvo prohibição expressa e publica, qualquer peão
tem o direito de usar dos caminhos trilhados através dos campos ou
das florestas. Todavia a existencia e o uso tolerado de um caminho
desses não bastam para provar que o predio atravessado por elle é
gravado de uma servidão.

Art. Os caminhos particulares, as pontes ou passadiços,
que servem a muitos proprietarios, devem ser conservados á custa
de todos.

Art. A largura dos caminhos ou estradas e o espaço su-
perior' que deve ficar livre aos transeuntes, são fixados pelos respe
ctivos regulamentos e, na falta destes, segundo os usos locaes e as
necessidades do transito.

Art. A servidão de pastagem pode a todo o tempo ser res-
gatada pelo paciente sob a condição de satisfazer ao titular uma in
demnização plena, ou sob a fôrma do pagamento immediato de uma
quantia igual ao valor estimativo da servidão, ou mediante uma obri
gação garantida vencendo juros, ou cedendo-lhe a propriedade plena
de uma parte do predio serviente.

Art. Quando a servidão de pastagem abrange diversos
predios contiguos, pertencentes a differentes donos, nenhum destes
pode remir o seu isoladamente contra a vontade dos outros, sem cer
cal-o de modo a pól-o ao abrigo das incursões do gado. Si, porém, a
maioria dos donos resolve o resgate, a minoria é obrigada a confor
mar-se com elle,

Art. O direito de usar de uma floresta alheia deve ser
exercido na conformidade das leis florestaes e, na falta destas, segundo
os usos Iocaes. Quando esse direito constituir servidão real, pode ser
remido pelo'paciente, pagando este uma quantia equivalente aovalor
estimativo da servidão, ou dando-lhe uma obrigação garantida e
vencendo juros.

Art. O referido direito não pode exceder a tiragem annual,
que constitue o rendimento normal da respectiva floresta, calculado
segundo os costumes locaes e os respectivos regulamentos.
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Art. Quando o rendimento normal da floresta é diminuido
por factos extraordinarios, como guerra, incendio ou inundacão os
direitos do usuario devem ser reduzidos proporcionalmente, d~minte
todo o tempo, em que essa reducção fór necessária para a restau
racão da floresta.

. Art. Quando o rendimento normal é reduzido em prejuízo
do usuario, por córtes exaggerados do proprietário, aquelle é do
mesmo modo obrigado, emquanto fôr mister para a restauração da
floresta, a soffrer uma diminuição proporcional do seu direito de uso,
mas tem contra o segundo uma acção de perdas e damnos ,

Art. As servidões de tirar barro ou areia, ou cozer cal,
. tijolo ou louça, ainda quando devidamente inscríptas, podem ser res
gatadas na conformidade do art. 1572, quando e como convier ao
paciente.

CAPITULO IV (do projecto) - no USUFRUCTO

SECÇÃO I - Disposições çeraes (e não - NOÇãO de usufructo)

Art. 810. Dizendo-se auferir - em vez de retirar; e accres
centando, depois de - proprietario - o seguinte: e constitue o usu
[ructo:

Art. 811. Eliminando-direito de.
Art. 812. Eliminando um e accrescentando: ou de successâa,

depois de [amilui,
Art. 813. Alterado: « O usufructo é inalienável, excepto si o

adquirente fôr o proprietario ».

SECÇÃO li - Direitos do usufructuario

Art. 814. Eliminada a palavra posse. .
Art. 815 (da secção ll). O direito do usufructuario estende-se

aos accessorios e accrescimos da cousa, salvo disposição em con-
trario. •

Arts. 816, 817 e 818. Sem emendas.
Art. 819. Eliminando delias,
Art. 820. Dizendo: proprietario - em vez de - constituinte.
Art. 821. Alterado: «O usuíructuario pode desfructar por si, ou

mediante arrendamento, o predio usufruido, mas não mudar o genero
de cultura sem licença do proprietario ou autorização expressa no
titulo; salvo si por algum outro titulo como de pae ou de marido tiver
o direito de fazel-o»,

Art. 822. Sem alteracão.
Art. 823. «••• cahem immediatamente no dominio do usufru

ctuario, etc ... »

..
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Art. 824, Sem alteração,
Art. 825. Ligando os dois periodos e dizendo: - do referido

predio, em vez de do predio usufruido,
Art. 826. Dizendo: «... o usufructo fór de todos ou de parte

dos bens usufruidos». .

SECÇÃO m - Ob?'igações da usuj?'uctum'io

Art. 827. Alterado: «O usufructuario deve, antes de entrar na
posse do usufructo, fazer á sua custa o inventario dos bens que re
cebe, determinando o estado em que se acharem, e dar caução fidei
jussoria ou real de velar pela sua conservação e de entregal-os findo
o usufructo ». .

O art. 828 foi supprimido.
Art, 829. Ligando os dois periodos e dizendo no fim do primeiro:

administrar o usufructo e não.a cousa usufruida:
Art. 830. Dizendo:-desta, em vez de-de dar.
Arts. 831 e 832. Sem alteração.
Art. 833. Eliminando: todas.
Art. 834, Eliminando seu na primeira parte, e do bem, na se.,..

gunda; e dizendo: - deve sel-o de modo que, etc. - Na terceira
parte: « O direito do usufructuario fica subrogado no valor da in
demnizaçâo do seguro».

Art. 835. Alterado: « Si o usufructo incidir sobre cousa singular
ou sobre parte della, o usufructuario só contribuirá para os juros das
dividas garantidas pela mesma cousa, quando fór expressa essa von
tade no titulo respectivo.

Si incidir sobre um patrimonio ou parte deste, o usufructuario é
obrigado pelos juros da divida que grava o usufructo.

Art. 836, Dizendo: /ôr em vez de é: - não éeste, em vez de
este não é; com a, em .vez de pela; á sua custa, em vez de - ás
suas expensas; -paga, em vez de dada; - subrogada no onus do
usufructo conforme ao disposto no art. 834, em vez de submettida,
etc.

No segundo periodo : - «Si a indemnização do seguro fôr appli
cada á reconstrucção do predio, restabelece-se o usufructo sobre o
novo edificío ».
. Art. 837, Dizendo-se: « • . . a indemnizaçãopaga em virtude de

desapropriação ou por terceiro em consequencia de perda ou deterio
ração devida á sua culpa ou dólo ».

SECÇÃO IV - Extincção da usufrvcto

Art. 838:
No n. 4, « destruição da cousa, si não fôr fungivel, etc. »,



-470 -

No n. 5, diga-se: - Pela consolidação e não como está no pro-
[ecto , .

. Ario 839. Eliminando: vivas ao tempo de sua constituição' e di
zendo - as sobreviventes, etc ... salvo si no instrumento, etc .. .'

Art. 840. Dizendo-se: constituido, em vez de estabelecido.

CAPITULO IV - DO uso

Art. 841. Substituido: « O usuario tem direito de fruir as utili
dades da cousa dada em uso, quanto baste para satisfação de suas ne
cessidades pessoaes e de sua família» .

Arts. 842 e 843. Sem emendas.
Art. 844 Dizendo: reçrasem vez de prescripções ; e eliminando

as palavras finaes: -que é, etc.

CAPITULO VI - DA HABITAÇÃO

Art. 845. Deste, em vez desse.
Art. 846. «... em favor de duas ou mais pessoas, qualquer

dellas, etc ,».
Art. 847. Regras, em vez de prescripções: eliminando as palavras

finaes : - que é um, etc.

Levanta-se a reunião,e eu, A. F. Copertino do Amaral, secre
tario da commissão, lavrei esta acta, que vae assignada pelo presidente
e demais membros presentes. -Epitacio Pessóa.- O. H. de Aquino
e Castro.- Joaquim da Costa Barradas.-Amphilophio.- Dr, Fran-
cisco de Paula Lacerda de Almeida. ..

Acta da 28a reunião
No dia 22 de junho de 1900, reunidos novamente os Drs, Ole

gario, Barradas, Amphilophio e Lacerda, sob a presidencia do Dr. Epi
tacio Pessoa, é lida e approvada a acta do dia 21.

Tendo de estudar o cap. VII, que trata das rendas constituidas
sobre immoveis, a commissão resolveu transferir a materia respe
ctiva para o capo XIII do tit. V do liv. III (arts. 1.553 e seguintes),
porque ella restringe os onus reaes aos que se acham prescriptos na lei
hypothecaría, visto não ser conveniente ampliar os casos de gravame
á propriedade: () que aconteceria si fosse adoptado este capitulo imi
tado do-Codigo de Zurich ,

•
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Todavia no liv. III será contemplado o contrato de renda
ou o censo, como fez o projecto nos arts. 1.BB3 e seguintes, como
obrigação pessoal que é, a qual nada obstará a que seja garantida
por hypotheca.

Nestes termos, o capo VII do projecto é substituido por outro,
com a seguinte epigraphe: - Do legado de prestação ou alimentos
- comprehensivo dos dois artigos seguintes:

CAPITULO (NOVO) - DO LEGADO DE PRESTAÇ10 ou ÁLIMENTOS

Art . (novo): Asprestações ou alimentos deixados em testamento
e. consignados em immovel são devidos desde a morte do testador.

Todavia, este onus não passará a terceiro adquirente do immo
vel, si não fór inscripto no competente registro.

Art. (novo). Em tudo mais sobre o legado de que se trata
serão observadas as regras prescriptas no livro das successõea.:

(O objecto do cap. VII do projecto (arts. S4S a SB2) foi deslo
cado para o liv. I1I, tit. V, cap. XIII.)

CAPITULO (o VIII) -DOS DIREITOS REAES DE GARANTIA

Art. SB3. Alterado: « Si o pagamento das dividas fôr garantido
por penhor, antichrese ou hypotheca, a causa dada em garantia fica
sujeita, por vinculo real, ao cumprimento da obrigação ». .

Art. SB4. Dizendo-se « as cousas » - em vez .de « os bens »).
Art. SBB. Alterado: « A cousa commum a diversos proprietarios

não pode ser dada em garantia real, em sua totalidade, sem o con
sentimento de todos; mas cada um pode dar individualmente a parte
que nella tiver si fôr divisivel e só a respeito desta parte subsistir a
garantia» . .

Art. SB6. Alterado: « O pagamento de uma ou mais parcellas
da divida não importa a desoneração correspondente da garantia,
ainda que esta comprehenda diversos bens, salvo disposição expressa
no proprio titulo ou na quitação». .

Art. SB7. Alterado: « O credor pignoraticio ou hypothecario
tem o direito de excutir, não sendo pago, a cousa empenhada ou
hypothecada e fazer-se pagar de preferencia aos outros credores,
observando-se quanto ao onus hypothecario a prioridade da inseri
pção lJ.

Art. 8BS. Fazendo ponto final em paga; e dizendo no segun
d~ periodo: - « Extingu~-se, porém, esse-direito depois de decorridos'
trinta annos da data da inscripçãa, »
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Art. 859. Accrescentando depois de-s-edeclarar». « sobpena de
não. valerem contra terceiros .e t!.e resolver-se contra o credorqualquer
duvzda que occorrapela omissao de algumas das. referidas decla
rações» .

No n. 1, elimine-se esta.
No n, 4, diga-se: « A cousa dada em garantia, etc. ; - elimi

nando-se q periodo final: - Resolve-se, etc ... »
Art. 860. Alterado. A divida considera-se vencida si a cousa

dada em garantia soffrer deterioração ou depreciação que a torne
insufficiente e o devedor intimado para substituil-a ou reforçal-a não
quer ou não pode fazer.

A mesma disposição applica-se no caso de insolvencia do de
vedor.

Art. 861. Eliminando-se"":" garantida realmente - e dizendo :
quando [ôr desapropriada a causa dada em garantia ~

No segundo periodo: -será em vez de deve ser.
Art. 862. Dizendo: - estipulado, em logar de fiaxido.
Art. 863. Alterado: « Si a cousa dada em garantia, perecida ou

depreciada estiver segura, o preço da indemnisação, não sendo em
pregado na sua reparação, fica subrogado no onus real para paga-.
mento da divida; e em tal caso, o devedor só o poderá levantar pre
stando caução sobre o emprego que lhe vae dar».

Art. 864. Eliminando as palavras: - Os quaes deverão ser,
etc... (até o fim).

Art. 865. Dizendo: o terceiro que presta, em logar de aquelle
que ojferece - e quando em vez de que, antes de qualquer.

Art. 866. Alterado: «Ainda que autorizado pelo titulo a ficar
com o objecto da garantia, si no vencimento não 'Iôr a divida paga,
o credor é obrigado a fazer intimar o devedor ou o dono da cousa os
seus successores para remil-a , sob pena de ser-lhe adjudicada pelo
valor do contrato ou de ser vendida em hasta publica, conforme
preferir o credor». .

(Este artigo é tirado do 1.641 do projecto Coelho Rodrigues.)
Art. 867. Alterado: «O penhor ou a hypotheca só ficarão re-

midos pagando os herdeiros ou um delles a totalidade da divida». •
Art. 868. Alterado: «O herdeiro que fizer a remissãofica subro-

gado nos direitos de credor contra os coobrigados pelas quotas que a
estes cabem no pagamento da divida» .

Art. 869. Sem emenda.
Art. 870. Alterado. Eliminando-se as palavras: por um capi

talista a um tomador de capitaes; dizendo-se depois da palavra an
nullados, o seguinte: - «pelo creditado si não quiser ou não tiver
usado do mesmo credito»; e no segundo periodo: - « Odoador do cre
dito tem neste caso direito de, etc .»

(Entram aqui os arts. 702 a 705 da Cons. Carlos de Carvalho,
relativos ao direito de retençao.)
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CAPITULO XII - DO PENHOR

SECÇÃO I - Disposições geraes

Art. 871. Alterado: « O penhor é constituido pela tradição da
cousa móvel alienavel, feita pelo devedor ou por um terceiro ao
credor ou a quem o represente para garantia de uma divida.

Esta tradição pode ser feita pelo mesmo modo por que pode
fazer-se a da cousa movel vendida, e ainda pelo constituto possessorio».

Art. 872. Dizendo: - a importancia em vez de o montante.
Art. 873. Sememenda.
Art. 874. Substituido. Si a cousa pertencer a terceiro e fôr

empenhada sem o consentimento deste, fica sem effeito o penhor e
pode ser reivindicado por seu dono».

Arts. 875 a 878. Sem alteração.

SECç,iO (a V do projeeto) - Penhor legal

Art. 901 e 902. Sem emendas.
Art. 903. Alterado: « O credor. em cada um doscasos do mesmo

artigo, deverá tomar um ou mais objectos, até ao valor da divida».
Arts. 904 a 909. Sem alteração.

SECÇÃO (a. II do proj acto) - Penhor aqricoia e peauario

Art. 879. Sem alteração.
Art. 880. Eliminando de novo.
Art. 881. Alterado: « Si o prédio etc. não se podesobre elle con

stituir penhor agricola sem annuencia do credor, etc.
Arts. 882 a 886. Sem emendas.

SECÇÃO (a III do projeeto) - Caução detitulos de credito

Art. 887. Alterado: « A caução de titulos de credito immobili
zados equipara-se ao penhor e vale contra terceiros desde que tiver
sido inscripta ainda que os mesmos titulos, etc ,»

Art 888. Sem emenda. .
Art. 889 (alterado). « Esta especie etc... e deve ser provado por

escripto » •

Art. 890:
No n . 4 « ••• ao devedor quando tiver solvido a obrigação».
Arts. 891 a 893. Sem alteração.
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oart. 894 foi eliminado por se tratar de materia regulada pelo
Codigo CommerciaI.

(O Dr. Amphilophio votou contra a eliminação por entender que,
apezar de versar a hypothese sobre endosso de titulos commerciaes
a disposição do projecto não exorbita da competencía civil, pois qu~
aquelles titulos prestam-se a operações civis, podendo ser na especie
objecto de um penhor civil. )

SECÇÃO (a IV do projecto) - Inscripção do penhor

Art. 805. Dizendo-se: - « O penhor etc.. -,; no registro predial
do municipio de sua situação. »

Arts. 896 a 900. Sem emenda.
I

SECÇÃO VI - Da extincção do penhor

Art. 910. Corrigindo-se, no n. 2, a referencia ao artigo alli
citado, que deve ser outro.

Arts. 911 a 913. Sem emendas.
Suspende-se a reunião, e eu A. F. Copertino do Amaral, secre

tario da commissão, lavrei esta acta, que vae assignada pelo Sr. pre
sidente e demais membros presentes. - Epitacio Pessôa - O. H.
de Açuino e Castro. -Joaquim da Costa Barradas. -Dl'. Francisco
de Paula Lacerda de Almeida.

Acta da 29 B reunião

•

No dia 25 de junho de 1900, sob a presidencia do Dr. Epitacio •
Pessôa, reuniu-se de novo a commissão, estando presentes os
Drs. Olegario, Barradas e Amphilophio.
. E' lida e approvada a acta da reunião do dia 22.

Tendo de analysar-se o capitulo X, que trata da antichrese, o
Dr. Amphilophio acha que a noção contida no art. 914 do projecto é
defeituosa, porque, si de um lado abrangeu o capital, por outro limi
tou-a á hypothese de haver juros, quando esta pode não se verificar;
e lembra a definição do Codigo do Chile.

Por isso, o Dr . Barradas propõe, para o art. 914, a seguinte
redacção, que abrange a materia do § 10 e evita definição inconve
niente em um codigo.
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ceiro, pode, entregando ao credor um immovel, ceder-lhe o direito
de perceber-lhe os fructos e rendimentos, em compensação dos juros
da quantia devida, ou do capital si não houve juros observada a
disposição do art... (1.133)).

§ Lo O 2° do projecto, alterado: « E' permittido, todavia, esti
pular que os fructos e rendimentos do immovel, na sua totalidade,
sejam percebidos pelo credor como compensação de juros» .

§ 2.° O art. 2.437 do Codigo Civil Chileno, em substituição ao'
§ 3° do projecto: « O immovel hypothecado pode ser tambem dado
em antichrese pelo devedor ao credor hypothecario, .assim comoo
immovel sujeito á antichrese pode ser hypothecado pelodevedor hypo
thecarío ao credor antichresista », .

Art. 915. Com O seguinte accrescimo «. .• gozando do direito
..- de retenção do immovel até serpago» .

Art. 916. Accreecentando-se no primeiro periodo, depois de 
onus - as palavras - « e os impostos» -, e no segundo periodo
supprimindo-se a palavra - « ambos» - e accrescentando-se, no
fim, as seguintes: - «•.•e não havendo [ructos serão pagos pelo de
vedor »,

Art. 917. Dizendo-se - restituindo - em vez de - aban
donando.

Art. 918. Alterado: « O credor antichresista responde pelas
deteriorações que o immovel soffrer por culpa sua e pelos fructos que
por negligencia deixou de perceber». .

Art. 919. Dizendo-se - « antichresista » - em vez de - « anti
chretico » ; eliminando a palavra - « contra» - antes de - credores
- e substituindo o segundo - « contra» - por - « e» .

§ 1°. Alterado; « Si, porém, excutir o immovel por falta de
pagamento da divida ou permittir que outro credor consumme a
execução do immovel, sem oppór ao exequente seu direito de retenção,
não terá preferencia sobre o preço deste».

CA.PITULO XI- DA HYPOTHECA

SECÇÃO I - Disposições qeraes

O Dr. Amphilophio, além de julgar conveniente dar a noção da.
hypotheca, comprehensiva dos seus caracteres, entre os quaes a indi
visibilidade, o direito de sequela e outros, diz que, pelo estudo feito a
respeito desta materia, proporia um substitutivo.

E', porém, vencido em sua indicação, e prosegue o Dr. Barradas
na analyse do projecto.
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Art. 920 ...
1.o Dizendo-se : « Os immoveis que estão no commei:'cio »•
Accrescentaram-se :

o n. 5. O dominio superficiario; e
o n. 6. As estradas de ferro.
Art. 921. Accrescentando também, depois de podem.
Art. 922. Eliminando as palavras: « independentemente de

clausula expressa» ; e accrescentando no fim do artigo: « salvo as do
senhor da superficie. »

Art. 923. Elimínando : todos.
Art. 924. Eliminando a primeira parte: Emquanto, etc .•. até

capitulo; e dizendo: O' dono do immovel hypothecado pode, etc ...
em que se declare, etc... supprimindo o artigo a antes de sua e de
taxa. .

O Dr. Barradas justificou a' eliminação da primeira parte do ar
tigo 924, a qual se refere á letra hypothecaria, dizendo que essa dispo
sição, que já se continha no projecto do Dr. Coelho Rodrigues, é tirada
do Direito Allemão, em cujo paiz o regimen cadastral está perfeitamente
organizado : o que não succede no Brasil, onde essa falta seria peri
gosa ao lado da permissão que se contém na secção III (letras hypo-
thecarias) do capitulo que se analyza. .

Art. 925. Sem alteracão,
Art. 926. Dizendo-sé deve em vez de deverá; e eliminando as

palavras por ella,
Art. 927. Eliminando do antes de anterior; e dizendo: « dos

que lhe competirem, em vez de - dosproprios. »
Arts. 928 a 933. Sem emendas.
O art. 934 foi' supprimido por indicação do Dr. Barradas; e

tambem os arts. 935 e 936, de accôrdo com o parecer do Conselheiro
Duarte de Azevedo.

Art. 937. Alterado: « Pode o credor hypothecario, no caso de
insolvencia do devedor, requerer a adjudicação do immovel pela totali
dade da divida; embora avaliado em menos do que esta».

O art. 938 foi supprimido. .
Art. 939. Alterado: « As hypothecas constituidas em garantia

de dividas contrahidas antes da época: legal da fallencia serão regu
ladas pelas disposições do Codigo Commercial »,

Art. 940. Alterado: « As hypothecas convencionaes devem ser
especialízadas para valerem contra os outros credores do devedor
commum» .

O art. 941 foi substituido pelo art. 30
, § 11, do decreto de 1890,

.por indicação do Dr, Lacerda:

« Não se considera derogado o direito que ao exequente compete
de proseguir a execução da sentença contra os adquirentes dos bens do

•
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SECÇÃO II - Hypotheca legal

Art. 942. '" (no n. 1 elimine-se seu e seus; no n. 3 diga-se
passar em vez de passa, e: ou do que herdou, em vez de : ou que
herdou; no n. 4 supprima-se seus; no n. 5 supprima-se seus e im
moveis antes de dos fiadores; no n. 6 supprima-se immooeis e diga-se:
para satisfação do damno causado pelo crime e das despesas, etc.... ;
no n. 7 supprima-se immoveis e diga-se : para pagamento das penas
pecuniarias e custas judiciaes.

Os ns. 9·e 10 foram supprimidos.
Art. 943. Dizendo-se. .. « não terá direito ás vantagens que lhe

dão seu titulo», etc. em vez de : perderá, etc.
Art. 944. Dizendo estiver, em vez de está - esupprimindo as

palavras isso e ou incumbir.
Art. 945. Dizendo: « As hypothecas de que trata o art. 942, em

quanto não forem especializadas, comprehendem todos, etc ... » ;
eliminando da antes de especialização e accrescentando-se o seguinte
periodo, por indicação do Dr. Lacerda: « A especialização das hypo
thecas legaes far-se-ha dentro do prazo de 60 dias, sob pena de preva
lecer a hypotheca geral, além da responsabilidade em que possam ter
incorrido os funccionarios incumbidos de promovel-a ». .

Art. 946. Dizendo: .,. pagamento integral, etc .... numeres,
a satisfação do olfendido e seus herdeiros preferirá ás penas pecunia
rias e custas judiciaes.

§ 1. 0 Estas hypothecas, etc ... e não o sendo, preferirá a que o
. tiver sido em primeiro logar.

§ 2. 0 A ínscrípção das outras hypothecas depende de sua especia
lização.

Art. 947. Dizendo: - « A inscripção da hypotheca dura em
quanto subsistir a obrigação, etc .... »

A secção 1II (Letras hypothecarias) foi supprimida pela: mesma
razão da eliminação do art. 924, 1a parte, comprehendendo os ar
tigos 948 a 973.

SECÇÃO IV (passou a ser I1I) - Ins~ripção das hypothecas

Os arts. 974 a 977 não soffreram alteracão.
Art. 978. Dizendo: de novo, em vez de-?'egularmente.
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Art ..979. Accrescenta?do in fine: « salvo si se precisar a hora
em que fOI lavrada a respecnva escnptura »,

Os arts. 980 e 981 sem alteração.
Arts. 982 e 983 Dizendo: inscripçâoe especialização.
Art. 984. Sem alteração.
Art. 98!:i . Alterado: « A inscripção da hypotheca do offendido

compete ao tutor ou curador respectivo si fór aquelle incapaz, quanto
á satisfação do damno causado pelo crime; e ao Ministerio Publico
quanto ás multas e custas».

Art. 986. Alterado: « Os interessados, etc .... promovei-a por
si ou dirigindo-se, etc.... publico, para promoverem de offício, se
gundo lhes competir».

Art. 987. Alterado: « A inscripção, etc ... responsaveis para
com a Fazenda, etc ... aos procuradores ou representantes da mesma
Fazenda» (eliminado o resto).

Art. 988. Alterado: « As pessoas a quem incumbir a inscripção
e a especialízaçao das hypothecas legaes ficam sujeitas a perdas e...
damnos nos casos de omissão».

Art. 989... no n. 2 fixada por accôrdo entre as partes, etc ...
Paragrapho unico , .. citado em vez de notificado.
Art. 990... no n. 2... mulher casada; e no 3 eliminando

esta.
O art. 991 foi supprimido por indicação do Dr. Barradas.

SECÇÃO IV (a V) - Extincção da hypotheca

..

..

Art. 992 ... (accrescentando) :
7 .o Pela arremataçâo em hasta publica.
Os arts. 993 a 99!:i não tiveram emenda.
Neste ponto, abandonando a commissão a analyse do projecto,

como se estava fazendo, resolveu substituir todo o capitulo da hypo
theca pelos arts. 716 e seguintes da Consolidação do Dr. Carlos de Car
valho, inclusive a materia do registro Torrens.

(Arts. 1.040 e seguintes). (*) •

. TITULO IV - Do registro predial

Art. 996... no n. 1 « a transcripção dos titulos de transmissão
da propriedade immovel »; no n. 2 a transcripção dos titulas, etc ...
(eliminando alheios) ; o n. 4 supprimido todo.

(0) Esta materia, na segunda revisão, foi reconsiderada, passando-se
novamente á analyse detalhada do projecto, que soffreu as alterações con
stantes da acta respectiva.
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Arts. 997 e 998. Sem emendas.
Art. 999. Accrescentando : até prova em contrario,
Art. 1.000. Eliminando: por acção competente.
Art. 1.001. Transcripção em vez de inscripção,
Art. 1.002. Eliminando o n. 8°.
Art. 1.003. Sem emenda .

. O art. 1.004 foi eliminado.
Art. 1.005. Alterado: « As hypothecas especiaes e onus reaes

serão averbados á margem do titulo correspondente do livro do n. 3,
fazendo-se remissão ao da respectiva inscripção, Estas averbações
ficam annulladas quando forem cancellados os respectivos onus ».

Art. 1.006. « As inscripções e transcrípções, etc ... lj

Art. 1.007. Dizendo-se transcripçâo em vez de inscripção, e
eliminando as palavras: ou paciente.

Em seguida o Dr. Barradas inclue' um novo titulo para tratar-se
da hypotheca das estradas de ferro, constítuido pelas disposições que
se conteem nos arts. 1.755, 1.759, 1.765 e § 10 e 1.767 do projecto do
Dr, Coelho Rodrigues, a saber :

Das hypothecas das estradas de ferro

Art. As estradas de ferro construídas em territorio nacional
só poderão ser hypothecadas mediante prévia autorização do Governo
da União, ou do Estado a quem competir o direito de conceder a respe
ctiva construcção.

Art. Essas hypothecas serão inscriptas no município da es-
tação inicial da respectiva linha.

Art. Os credores hypothecarios.não teem o direito de emba-
raçar a exploração da linha, nem de oppôr-se ás modificações que a
administração julgar mister fazer no leito da via, nas suas depen
dencias , ou no material da exploração.

.. § 1.0 A hypotheca é restricta á linha ou linhas comprehendídas
no titulo e ao respectivo material de exploração, no estado em que se
acharem ao tempo da execução.

Os credores hypothecarios podem, todavia, oppôr-se á venda da
estrada, ou de algumas das suas linhas ou ramaes, ou de uma parte
considerável do material de exploração, assim como á fusão com outra
companhia, seu;pre que por isso a segurança do seu credito lhes
pareça correr rISCO.

Art. Nas execuções judiciaes dessas hypothecas não se pas-
sará carta ao dono do maior lanço, nem ao credor adjudicatario sem
intimar-se ao representante da Fazenda Nacional ou do Estado, a que
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competir a respectiva preferencia, para, dentro de quinze dias fazel-a
valer, pagando o preço da arrematação, ou adjudicação. '

Levantou-se a reunião, e eu A. F. Copertino do Amaral, secretario
da commissão, lavrei esta acta, que vae assignada pelo Sr. presidente e
demais membros presentes. - Epitacio Pessôa- - O. H. de Aquino e
Castro. - Joaquim da Costa Barradas.

Acta da 30a reunião

No dia 26 de junho de 1900, sob a presidencia do Sr. Dr. Epitacio ....
Pessôa, reuniu-se novamente a commissão, achando-se presentes os ,..
Drs. Olegario, Barradas e Lacerda.

E' lida e approvada a acta da reunião do dia 25 .
Em seguida inicia-se a analyse do

LIVRO In --- Direito das obrigações

TITULO I --- Modalidades das obrigações

CAPITULO I-DAS OBRIGAÇÕES DE DAR

SECÇÃO I - Obrigações de da?' causa certa

Art. 1.008. Eliminando as palavras: - « que é». _
Art. 1.009. Dizendo: ... « comprehende osaccessorios aesta ainda •

que» etc ...
Ar.t.1.010. Dizendo: «perder-se, em vez de-se perde .

. Art, 1.01.1.. Dizendo:... «responde este pelo equivalente. com
. perdas e damnos »•. .

Art. 1. .01.2. Dizendo: ... « diminuindo no preço desta na propor
ção do valor da deterioração».

Art. 1.01.3. Dizendo :... «exigir o equivalente ou acceitar a cousa
no estado em que se achar com direito de reclamar em qualquer dos
casos, etc. ».•.

Art. 1. 01.4. Dizendo: «fructos separados, em vez de - fructos
percebidos »,
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Art. 1.015. Dizendo: - Si a ob-rigação fôr de 1'estitui1' cousa certa
a seu dono e antes da tradição etc, ..

Arts. 1.016 e 1.017. Sem alteração.
Art. 1.018. Dizendo: « Si no caso do art. " (o 1.015 do projecto)

a cousa tiver melhoramento ou auqmento sem que para elles tiver o
decedor feito despesa etc. ») Eliminando-se - por elle e por elles.

Art. 1.019. Dizendo: «Si para etc. .. o obrigado a restituir, em
vez de -:- devedor restituinte ; e eliminando-se - por elle ». .

Art. 1.020. Sem alteração.

SECÇÃO II -, Obrigações de dar causa incerta

Art. 1.021. Alterado: « A cousa incerta deve ser determinada ao
menos pelo genero e quantidade para que possa etc ... »

Art. 1.022. Dizendo -pelo genero em vez de - pela especie ;
resultar em vez de - resulta; e eliminando-se : da especie.

, Art. 1.023. Sem alteração.
Art. 1.024. Eliminando-se as palavras: - de que trata o artigo

antecedente. .

CAPITULO II - DAS OBroGAÇÕES DE FAZER

Art. 1.025. Alterada a redacção: «Na obrigação de fazer, o credor
não é obrigado a acceitar a prestação de um estranho, quando deve
ser prestada pessoalmente pelo devedor »,

Art. 1.026. Eliminando-se: - do facto; e substituindo - o vin-
culo obrigacional - por: a obrigação. ,

Art. 1.027. Sem alteração.
Art. 1.028. Alterada a redacção: « Si o devedor não quizer exe

cutar a prestação que só elle a poderia fazer, resolve-se tambem a obri
gação em perdas e damnos. »

Art. 1.029. Eliminando: - delle.

CAPITULO III - DAS OBroGAÇÕES DE NÃO FAZER

Art. 1.030. Alterado: «A obrigação de não fazer extingue-se si'
tornar-se impossivel sem culpa do devedor »,

Art. 1.031. Alterado: «Si o facto, por cuja abstenção o devedor
se obrigou, se 'tiver, todavia, realizado por culpa do mesmo, tem o cre
dor o direito de exigir que elle o desfaça, sob pena de ser desfeito ,'fi,
custa do devedor e de pagar este perdas e damnos »,

c. c. - VaI. I. 31
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CAPITULO IV - DAS OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS

, Art. 1.032. ,Dizendo: :..- « Naa obrigações alternativas a escolha
cabe etc , .. »

. 'Art. ~.033. Sem alteração. .
, " Art. '1.034. Alterado: « Si nenhuma das obrigações se puder
cumprir por culpa do devedor quanto á impossibilidade de uma, ficará
elle obrigado a pagar o valor da que se tornou impossivel por ultimo».

Art. 1.035. Alterado: « Quando a opção cabe etc ... e uma das
prestações tornar-se ímpossivel etc... » « "i ambas se tornarem, etc..»

Art. 1.036. Alterado: « Si a impossibilidade das prestações não
puder ser imputada ao devedor, extingue-se a obrigação, cumprindo

'a este restituir ao credor o que delle tiver recebido».

CA.PITULO V~ DAS OBRIGAÇÕES DIVISIVEIS E INDIVISIVElS

A.rt. 1.037. Alterado: « Ainda que a obrigação tenha por objecto
prestação divisível, si sómente houver um devedor e um credor, etc.»

Art. 1.038. Sem alteracão ,
Art. 1.039. Alterado: ~(Si a obrigação não fôr susceptível de

:prestação divisível, havendo pluralidade de devedores, será cada um
obrigado pelo todo» . .

Art.f.040. Eliminando: - não solidarios j e no n. 2 dizendo:
credores e não - concredores ,

Art. 1.041. Dizendo credores em vez de - concredores ; e: -"'-
descontando a quota etc. em logar de: - indemnizando o devedor
pela quota ..

Paragrapho unico. Como no projecto ,
Art. 1.042. Dizendo: qualidade, em vez de - predicado ... "e

solver etc .•
§ 1.<1. .. houver etc. •
§ 2.o. •• quem incorreu nella .

CAPITULO VI - DAS OBRIGAÇÕES SOLlDARIAS

SECÇÃO I - Disposições gel'aes

Art. 1.042, Repetido no projecto (alterado): « A solidariedade
mão'se-presume j resulta da lei ou da vontade das partes »,

Art. 1.043. Sem alteração.



- 483-

SECÇÃO Ir - Solidariedade activa

Arts. 1.044, a 1.046. Como no projecto ,
Art. 1.047. Dizendo de em vez de - para.
Art. 1.048. Sem alteração.
Art. L049. Dizendo-se :... remiuido, etc... ficará responsacel

para com os outrospela parte que lhespossa caber.

SECÇIO III - Solularted-uie passiva

Art. 1.050. Alterado: « O credor tem direito de exigir e receber
de um só oude algum dos devedores toda ou parte s6mente da divida.
Mesmo etc ... »

Art. 1.051. Accrescentando in fine: «... mas todos reunidos serão
considerados como um devedor solidario em relação aos demais deve
dores» .

Arts. 1.052 e 1.053. Sem emenda.
Art. 1.054. Dizendo: culpado e não - culposo.
Art. 1.055. Eliminando - delles.
Art. 1.056. Sem alteração.
Art. 1.057. Dizendo: as em vez de - aquellas.
Art. 1.058 e paragrapho unico. Dizendo: remutidos da solidarie

dade, em logar de - favorecidos.
Art. 1.059. Alterado: Condeoedores em vez de consocios; insol

vavel, em vez de - insoluvel i e exista, em vez de - existir.
Art. '1.060. Dizendo: insolvavel, e não - insolvente.
Art. 1.061. Alterado: « Si a divida solidaria interessar exclusiva

mente a um dos devedores, responderá este por toda elIa para com o
·que a pagar» .

CA.PITULO (constituido pelos arts. 1.660 a 1.664 do projecto) - DAS

OBRIGAÇÕES ILLIQUIDAS

Art. 1.660. Alterada a â- parte: « Considera-se liquida a obrigação
certa quanto á sua existencia; e determinada, quanto ao seu objecto.
Si o devedor não puder cumprir a prestação na própria espécie ajus
tada, deve ella ser submettida pelo seu valor- em moeda corrente, no
logar da execução da obrígação ».

Art. 1.661. Eliminando: por antes de - accôrdo ,
Art. 1.662. Alterado e com suppressão da ultima parte.
« As partes capazes de reger suas pessoas e bens podem liquidar

por mutuo accôrdo as obrigações illiquidas, ainda resultantes de de
bitos. »
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Art. 1.663. Eliminando-se - se, depois de -determinando' e-
tambem : - elle - e - havido. '

. Art. L664. Alterado: «Nosoutros casos far-se-ha a liquidação por'
arbitramento » • .

CAPITULO (o VII do projecto) - DA CLAUSULA PENAL

Art. 1.062. Alterado: «A clausula penal pode ser estipulada con-.
junctamente com a obrigação, ou em acto posteríor ».

Art. 1.063. Elimfnándo.aZqum.
O art. 1.064. FOI supprimído ,
Art. 1:065. Dizendo: «Quando, etc .. para inexecução completa.

da obrigação, etc ... }) .
Art. LOri6. Dizendo: « Quando, étc .... fôr estipulada para o caso

de móra ou como garantia de alguma clausula especial do contrato
tem o credor etc ... })

Paragrapho unico (novo). « A clausula penal não deve exceder O'

valor da obrigação principal ou das perdas e damnos resultantes de
sua inexecução » •

Art. 1.067. Alterado: «O devedor incorre na Clausulapenal depois.
de vencido o prazo dentro do qual deveria executar a obrigação; si
não tiver havido prazo, incorre o devedor naquella pena desde que·
se constitue em móra , »

Art. 1.068. Eliminando -principal.
Art. 1.069. Eliminando "'- principal.
Art. 1.070. Sem emenda.'
Art. 1.071. Eliminando - principal e em regra.
Art. 1.072. Supprimindo : - principal.
Art. 1.073. Alterado: « Para exigir a pena convencional não é

necessario, etc ... })
Levanta-se a reunião, e eu A. F. Copertino do Amaral, secretario

da Commíssão, lavrei esta acta, que vae assignada pelo Sr. presidente
e demais membros presentes. - Epitacio Pessôa;-s-Ioaquim da Costa
Barradas c-s-O. H. de Aquino e Castro.-Dl'. Francisco de Paula La-
cerda de Almeida. .

Acta da 31a reunião
. No dia 28 de julho de 1900, reunidos os Drs. Olegario, Barradas

e Lacerda, sob a presidencia do Dr. Epitacio Pessôa, é lida e approvada.
a acta da reunião do dia 26, e passa-se á analysar o
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TITULO II - Dos e:ffeitos das obrigações

CAPITULO I - DISPOSIÇÕES GERAES

Art. L074. Alterado: « A obrigação produz effeito entre as
partes e transmitte-se aos seus herdeiros, salvo a de que trata o
art ... (1.025).

Art. 1.075. Sem emenda.
Art. 1.076. Dizendo-se: os accessorios desta, em vez de - a

aecessoria.

·CAPITULO 11 - DO PAGAMENTO

SEcçÃO I - Quem deve fa;er o pagamento

Att. 1.077. Alterado: « Qualquer interessado na extincção da
divida tem direito de pagar, e, em caso de recusa do credor, usar dos
meios conducentes á exoneração do devedor.

Tem igual direito o terceiro não interessado, uma vez que o faça
em nome e por conta do devedor».

Art. 1.078. Alterado: « O terceiro não interessado que paga a
divida em seu proprio nome tem direito de ser reembolsado, etc ... »
(substituindo no segundo período - para - por de).

Art. 1.079. Dizendo: « Si o devedor comjusta causa se oppuzer,
etc•.. »

Art. 1.OSO. Sem emenda.

SEcç10 li - A quem deve ser feito o pagamento

Art. 1.081. Dizendo: « ••• por elle ratificado, etc ... »
Il: Art. 1.082. Dizendo: credor putativo, em vez de - portador do
titulo da obrigação-; e, deste, em vez de - da sua posse.

Art. 1.083. Dizendo: verteu, em vez de reverteu.
Art. (novo). « E' valido igualmente o pagamento feito ao

credor do credor, e autoriza a consignação judicial no caso de
recusa» .
. . Art. 1.0Sª,. Dizendo: « ••• portador da quitação, salvo si as
eircumstancias fizerem cessar a presumpção ».

Art; 1.0S5. Sem emenda.
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SECÇÃO III - Objecto do pagamento e S!la prova

Art. '1.086. Alterado: « O devedor que paga tem o direito de
exigir quitação em devida forma, e pode reter o pagamento até que-se
lh'a passe ».

Art. (novo). « A quitação deve conter a designação da divida
extincta, o nome do devedor, ou de quem paga em seu nome, o .tempo
e logar do pagamento e a assignatura do credor ou de mandatario
seu. »

Art. (novo). « Recusando o -credor dar quitação, ou dal-a em
devida fórma, pode o devedor cital-o para este fim, valendo por qui
tação a sentença que a isso o obrigar. »

Art. 1.087. Alterado: « Nas dividas cuja quitação deva fazer-se
mediante a restituição do titulo, a perda deste autoriza o devedor a
exigir, sob pena de retenção da divida, declaração do credor, na qual
se tenha por inutilizado o mesmo titulo » •

Ar1. 1.088. Dizendo: paI' prestações, e: « ..• faz presumir que
foram solvidas as prestações anteriores» .

Art. 1.089. Sem emenda. r

Art. 1.090. Com o seguinte acccrescimo:... « Pode, todavia,
o credor que não recebeu a quantia quitada allegar e provar
dentro de 60 dias o não pagamento, com o que fica sem effeito a.
qui tação » •

E mais o
Paragrapho unico , « Essa prova não é permittida quando a

quitação fôr passada por escriptura publica. »
Art. 1.1]91. Alterado: « Presume-se a cargo do devedor as des

pezas com o pagamento e quitação. Si, porém, o credor mudar de
domicilio, ou morrer deixando herdeiros domiciliados em logares diffe
rentes, o accrescimo das despezas será feito por conta dos credores» .

Art. 1.092. Alterado: « O pagamento em dinheiro, sem deter
minação da especie de moeda, deve ser feito em moeda corrente no
logar do cumprimento da obrigação».

§ 1. ° E', porém, licito ás partes estipular que o pagamento se
faça em especie determinada de moeda nacional ou estrangeira.

§ 2.° Sem emenda.
§ 3° (novo). « A disposição do paragrapho antecedente não terá

logar no caso de deposito regular ou de outro contrato não translativo
de dominio. Nestes, o valor da moeda será o da época do contrato.»

§ 4° (o § 3° do projecto). Dizendo: _«. . . salvo si se tiver esti-
pulado cambio fixo» em vez de - a menos que, etc ...

§ 5° (o § 4°). .
§ 6° (novo). « Nas indemnizações por acto illicito prevalecerá o-

valor mais favoravel ao lesado» . .
Ar1. 1.093. Dizendo: obrigação, em vez de - prestação.



- 487-

SECÇÃO IV . - Laçar do pagamento

Art. 1.094. Alterado: « O pagamento deve ser feito no domicilio
do devedor, salvo convenção das partes, ou si as circumstancias a
própria natureza da obrigação ou, finalmente, determinação de. lei
dispuzerem o contrario».
. Art. 1.095. Alterado: « Si o pagamento consistir na tradição de

um immovel, ou em prestações referentes a immoveI, deve ser feito no
legar da situação deste». .

SECÇÃO v - Tempo em que deve ser etfectuado o pagamento

Art. 1.096. Dizendo: de pagamento, em vez de -prestação -;
e eliminando - um - antes de - certo. .

Art. -1.097. Sem emenda.
Art. (novo). « A. concessão de prazo torna o pagamento exigível

semente no termo prefixado e antes delle não poderá o devedor pagar,
salvo si fôr o termo estabelecido em seu favor.

§ 1° (o art. 1.098, alterado). « Todavia pode o credor exigir o
pagamento antes do vencimento quando o devedor fôr executado e se
abrir o concurso creditorio. » .

§ 2° (o n. '1 do art. 1.099) dizendo: « Igual direito tem o credor
si os bens, etc. etc ... »

. § 3° (o n. 2 alterado). « Outrosim si se extinguirem as ga
rantias reaes ou fideijussorias da divida, ou si tornadas insufficientes,
o devedor se recusar a reforçal-as »,

§ 4° (a ultima parte do art. '1.098). « Si a divida fór solidaria
etc ... »

SECÇÃO VI - Mora

Art. '1.100. Alterado: « Consideram-se constituidos em móra o
devedor, ou o credor, que em tempo, legar e pelo modo convencionado,
não satisfizer o pagamento, ou não o quizer receber» .

Art. (novo).· (C A móra do devedor sujeita-o a responder por
Jucros cessantes, damnos emergentes e caso fortuito. »

« A nióra do credor isenta '0 devedor de responder pela con
servação da cousa, salvo dólo; sujeita-o a recebel-a pela mais baixa,
estimação si houver differença entre o valor, ao tempo do contrato.>e
o do pagamento; e indemnizar as despezas que occasionar a con
servação da mesma cousa ».

Art. (novo). « Purga-se a móra :
. a) por parte do devedor, offerecendo este a prestação com a
importancia dos prejuizos decorrentes, até o dia do offerecimento ;
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6) por parte do credor, offerecendo-se este a receber o pall'amento
e sujeitando-se aos effeitos da móra até essa data; o

c) por parte de ambos, renunciando aquelle que se julgar com
ella prejudicado aos direitos que da mesma. lhe provierem »; o

Art. 1.101. Sem emenda, na primeira parte, mas alterado na se
~fi(la assim: « Não havendo. praz.,? ~esi.g:tado, começa a móra pela
mterpellação,protesto ou notificação judicial lI.

O Dr, Lacerda, que propôz a emenda, achou conveniente, neste
ponto, afastar-se da legislação commercial, mesmo porque a Ordenação
não exigia a primeira citação do réo para inicio da móra ,

Art. 1.102. Sem alteracão .
Art. .L 103. Dizendo: provenientes em vez de - oriundos.
Art. 1:104. Sem emenda,

SECÇÃO VII - Pagamento indevido

Árt. L 105. Supprimindo as palavras - « Todo o pagamento
snppõe uma divida e 11; e dizendo, na segunda parte: «... ao que
recebe, etc ... II •

Art. 1.106. Dizendo: por erro, em vez- de induzido em erro.
Art. 1.107. Eliminando - quanto.
O art. 1108 suscitou duvidas acerca do pensamento do autor do

projecto, o qual não transparecia da redacção dada; e, parecendo aos
Urs. Lacerda e Barradas tratar-se da autoria em logar de assistencia,
B da hypothese figurada nos arts. 575 e 576 da Consolidação das Leis
Civis, por Teixeira de Freitas, redigiu-se o artigo pela fórma seguinte:

. Art. 1.108. Alterado: « Si o que recebeu indevidamente um
immovel, o tiver alienado, não poderá exercer o direito a indemní
zação contra o seu autor sem que elle tenha denunciado a lide no
tempo e pela fórmaque determinam as leis do processo II •

Art. 1.109. Dizendo: o que pagou, em vez de - o solvente.
Art 1.110. Dizendo: obrigação natural, em vez de - dever

moral.
Art. L 11i. Dizendo: acto ilticito, em vez de - um fim illicito.

CAPITULO I1I-:- DO PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO

A.rt. 1.112. Eliminando, a antes de sua.
Art. 1.113. Dizendo no n. 1.: •.• semjusta causa, etc., recusar,

etc.•• ; no 2, eliminando no, antes de tempo, e nas antes de con
dições; no n. 3: Si o credor [ôr, etc ... ; no n ,:5: Si pender, etc.
oe no n , 6: Si houver. .. ou si este fôr, etc. .

Art. 1.114. Eliminando: proceda e.
Art. 1.115. Alterado: « No caso do n. 3 do art ... (1.H3) deve

ser Citado o credor para vir ou mandar receber o pagamento; e, no
caso do n. 4, para fazer certo o seu direito II •
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- ArL 1.116. Dizendo: « .•. pagamento, e apenas effectuado ccs-
-sam os juros da divida e os riscos do devedor, si fór julgado prece-
dente » •

Art. 1.117. Alterado: « Emquanto o credor não contestar a lide
"ou não declarar que acceita o deposito, o devedor pode reouerer seu
'levantamento pagando as despezas; mas sua obrigação subsiste com
'todas as circumstancias de Direito».

Art. 1.118. Alterado: « Julgado procedente o deposito, o de
vedor não pode mais levantai-o sinão de accôrdo com os outros de
vedores e os fiadores, ainda que o credor o consinta».

Art. 1.119. Alterado: « O credor que, depois de contestar a lide
ou acceitar o deposito, aquiescer no levantamento perderá a prefe
.rencia e garantia que lhe competiam sobre a cousa consignada ao
.pagamento, ficando desobrigados os outros devedores e fiadores que
não prestaram seu accórdo » • ,

Art. 1.120. Alterado: « Si a cousa devida fór corpo certo que
-deva ser entregue no mesmo legar onde está o devedor, pode citar
'. o credor para recebel-a, sob pena de vel-a depositada».

Art. 1.121. Dizendo: « ••• cital-o para a escolher sob pena delle
a fazer. E fazendo o credor (*) a escolha, intimará o credor para,

-etc ... n ,
Art. 1:122. Alterado: « ••• As despezas feitas com o deposito

-correrão por conta do credor sendo este julgado procedente, e por
-conta do devedor, no caso contrario ».

Art. 1.123. Dizendo: « • .. Iibera-se da prestação mediante con
signação especial, mas si pagar. .. do litigio assumirá o risco do pa

;.gamento'».
Art. 1.124. Dizendo qualquer, em vez de-cada uma.

CAPITULO IV- DO PAGAMENTO COM SUBROGAÇÃO

OS arts. f.12i> e 1.126 sem emenda.
O art. 1.127 foi supprimido.
Art. 1.129. Eliminando: - concurrenciade - ).
_tft. 1:130. Substituindo sobre por - a - ).

CAPITULO V-DA IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO

Art. 1.13 L Dizendo: varias, em vez de- muitas-; para, em
'vez de - em solucão de -: e eliminando - ellas-.

Art. 1.132. Í>izendo: de reclamar, e não-para reclamar.
. Art. 1.133. Sem emenda. .

-tO) Deve ser devedor e não credor, como se acha na publicação official das.A.etas.



- 490-

Art. 1.134. Alterado: « Si o credor não fizer a escolha, etc., a
quitação fôr omissa, etc. '.. esta se fará nos creditas vencidos em.
primeiro lagar».

« Si as dividas, etc. " e vencidas ao mesmo tempo,a imputação,
Iar-se-ha na mais onerosa». .

CAPITULO VI- DAÇÃO EM PAGAMENTO

Art. 1. '13u (quantia em vez de- prestação- ).
Art. 1.136. Eliminando: -da prestação devida-, e dizendo:

« •.•.as relações entre as partes regular-se-hão pelas normas do con
trato de compra e venda» .

Art. 1.137. Sem emenda.
Art. 1.'138 (sol!rer a eoicção, em vez de - fôr evicto - ). ..

CAPITULO VII- DA NOVAÇÃO

Art. 1.139. Eliminando uma e um nos ns. 1 e 2; substituindo.
no 3 - um novo- por outro, e dizendo [ôr, em vez de - é-; e
supprimindo - para - antes- de : - com.

Art. L140. Alterado: « Não havendo animo de. novar, a se
gunda obrigação confirma simplesmente a primeira».
. Art. 1.H1 (consentimento, em vez de - assentimento- ) .

Art. 1.142. Alterado: « Si o devedor fôr insoluvel, não tem o
credor que o acceitou acção regressiva contra o anterior devedor,
salvo si este tiver procedido de má fé».

Art. 1.143. Sem emenda.
Art. -1;144. Dizendo: resaloar, em vez de- reservar - e: da

primeira obrigação, em vez de- da obrigação extincta - e : - ...
« terceiro que não foi parte na novação». .

. Art. 1.145. Alterado: « Novada a divida entre, etc. .. subsis-
tem, etc...».

No segundo periodo: desonerados, em vez de-liberados-.
Art. L 146 (exoneração deste, em vez de: -liberação para..

este- ).
Art. 1.'147 (confirmadas, emvez de-revigoradas-).
Art. '1.148. Sem emenda. .

CAPITULO VIII- DA COMPENSAÇÃO

Art. '1.149. Alterado: « Quando duas pessoas forem ao mesmo
tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extin-
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guem-se até concurrente quantia, na conformidade dos artigos se
guintes» :

Art. 1.UiO (eliminando as e : - da mesma especie - ).
(Houve aqui transposição de dois artigos).
Art. 1.Hi2. Dizendo: « Embora do mesmo çenero as cousas, etc.»

e eliminando - estas - e pospondo o se a - verificar - ).
A.rt. 1.151. Alterado, em opposição ao projecto: « Não são com

pensaveis as prestações, etc. » - Eliminando - a-, antes de sua;
substituindo: - das partes - por delles; dizendo devedor e não-':'·
devedora - e o credor, e não: - como credora.

Art. 1.153. Dizendo: « O devedor só pode compensar com o
credor, etc.,. dever; mas o fiador, etc. .. Eliminando divida.

Art. 1.154. Sem emendas.
Art. 1.155. Supprimindo geradoras.
No n. 2, tirando a particula de - antes .(Ie - commodato e de-

-alimentos. No n. 3 Si, em vez de-Quando.· .
Art. 1.156 (si, em vez de-quando-). .
Art. 1.157. Alterado: « As dividas fiscaes da União, etc ... »

« objecto de compensação». - Eliminando o restante.
Art. 1.158. A citação é o art.1.f4.9 do projecto. .
Art. 1.159. Alterado: « O que se obrigou por terceiro, etc .. ,».

esta, em vez de - essa - etc. .. credor em. vez de - estipulante.
Art. 1.160. Alterado: « Só pode compensar com o credor, etc.. ~

até ao equivalente, etc ... na divida, si fôr commum »,
Art. 1.161. Alterado só na 2" parte: . .. « Porém, si a cessão

não tiver sido consentida pelo devedor embora lhe tenha sido etc.; »

Os arts. 1.162 a 1.164 sem emendas. . .
Levanta-se a reunião, e eu A. F. Copertino do Amaral, secre

tario da commissão, lavrei esta acta, que vae assignada pelo Sr. pre
sidente e mais membros presentes. -Epitacio Pessôa.:-. O. H. de
Aquino e Castro.-Dr. Francisco de Paula Lacerda de Almeida.
Joaquim da Costa Barradas.

Acta da 320. reunião

No dia 2 de julho de 1900 reuniu-se novamente a commissão,
sob a presidencia do Dl' .. Epitacio Pessôa . . .

E' lida e approvada a acta da reunião precedente.
O Dr, Lacerda, antes de analysar as disposições comprehendidas.

no capitulo IX, que se occupa da transacçâo , pondera que, sendo
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, -eíla possivel em quaesquer contratos onerosos e não considerando..a
como acto meramente extínctívo das obrigações, a collocação desse
-capitulo é má.

Todavia, não fará questão da sua permanencia onde está, para
aão alterar o systema do projecto.

Passa, pois, a.analysar o

CAPITULO IX - DA TRANSACÇÃO

, Art. 1.165. Alterado: « Podem as partes, fazendo-se mutuas
-coneessões, pôr termo a um litigio ou prevenil-o »,
. Quanto ao art. 1..166. Como se acha redigido, considera-o o
Dr. Lacerda um ataque á doutrina, pois que nos contratos ha clau
sulas essenciaes e clausulas accidentaes, e dessa distincção decorre a
diversidade de solução na hypothese de ser nulla uma das clausulas.

Substitue, por isso, o artigo pelo seguinte:
Art. 1.166. Alterado: « Quando a transacção versar sobre diversos

direitos contestados e não prevalecer em relação a um, fica, não
-obstante, validarelativamente aos outros» .

. Art. 1.167 (eliminando o ultimo -se).
Art. 1.168 Alterado.. . ,
.-:. « 1. •o Por termo judicial, lavrado nos autos, assignado pelos

transigentes e homologado pelu juiz da causa».
.-« Por escriptura 'publica ou escripto particular, conforme se

trate de immoveis ou de moveis».
, Art. (u 1.169) dizendo: - « Não havendo, etc., deve ser feito
.por um dos modos indicados no n. 2 do artigo antecedente».

Art. 1.170. Alterado: « A transaccão valida tem forca de sen
tença irrevogavel; e não pode ser annuÍlada por .erro de' direito ou
'lesão, mas sómente por dólo, violencia ou erro sobre a pessoa ou cousa
.a que se referir o litigio »,

Art. 1.171. Supprimindo as palavras : em regra- ,e, no segundo ...
período, a palavra, entretanto.

Na terceira parte dizendo :- ... para com os outros credores; e, no
fim : em relação aos outros devedores.

Art. 1.172. Dizendo: « - ••. mas. o que sojfreu a evicção tem
-direito de reclamar, etc »,

- Art. 1.173. Sem emenda.
Art. (novo). cc A transacção sobre obrigação resultante de delicto

não dirime a acção penal por parte da justiça publica. »
Art. 1.174. Alterado: « E' admissivel a' pena convencional na

"transaccão n ,
'. AI,t. 1.175.' Sem emenda.
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Art. 1.176. Alterado: «E' nulla a transacção sobre um litigiojfu
decidido por sentença passada em julgado, de que as partes, ou uma
dellas não.tinha noticia, ou quando por titulo novamente descoberto,
se verifica que alguma das partes não tinha direito algum sobre o.
objecto da transacção »,

CAPITULO X - DO COMPROMISSO

Sobre os arts. 1..177a 1.179 - ODr. Olegariopropôz a substituição>
dçste capitulo, a set~ ver deficiente, pelos correspundent~s do prujecto,.
d~Dr. Coelho Rodrigues (arts. 692 a 704), com as seguintes modifi
cações de redacção :

. Art. E' licito ás pessoas que podem transigir louvar-se, me-
d~~te compromisso escripto e em qualquer tempo, em arbitras de'
suas contestações judiciaes ou extrajudiciaes.

Art. O compromisso é judicial ou extrajudicial.
O~rimeiro pode ser feito por termo nos autos perante o juiz, ou.

tribunal onde correr a demanda.
O segundo pode ser feito por escriptura publica ou escripto par

ticular assignado pelas partes e duas testemunhas.
Art. O compromisso deve declarar os nomes, sobrenomes e do-o

micilio dos arbitras e dos substitutos nomeados para o caso de falta ou
impedimento dos nomeados, e mais o objecto do litigio sujeito á sua
decisão.

Art. O compromisso pode tambem declarar :
i) O prazo em que deve ser dada a decisão arbitral.
2) A condição de ser esta executada com ou sem recurso para0.

tribunal superior.
3) A pena convencional que pagará á outra parte aquella que re~

correr da decisão, não obstante a clausula - sem recurso.
A pena convencional nunca será maior que o terço do valor da

demanda.
4) A autorização dada aos arbitras para julgarem por equidade

independente das regras e fórmas de direito.
5) A autorização para nomeação de 3° arbitro para o caso de di

vergencía, quando as partes a não tenham feito.
6) Os honorarios dos arbitres e a proporção em que serão pagos.

Art. Os arbitros são juizes de facto e de direito, e o seu arbitrio
não é sujeito a alçada ou recurso, salvo o que fõr em contrario con-.
vencionado entre as partes. .

Art. Si as partes não tiverem nomeado o 3° arbitro nem auto-
rizado a sua nomeação, a divergencia dos dois arbitros extingue Q.

compromisso. /
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Art. Podem ser arbitres todas as .pessoas que merecerem a
-confiança das partes e não forem inhibidas por disposição de lei es-
pecial. . .

Art. Instituido o juizo arbitral por compromisso judicial ou ex-
trajudicial, nelle correrá a causa seus termos, como fôr estabelecido

.em lei processual. .
Art. A sentença arbitral só pode ser executada depois de ho-

mologada, salvo si houver sido proferida por juiz de 1a ou 2a instancia
na qualidade de arbitro ~

Art. Ainda que o compromisso contenha a clausula - sem
recurso - e pena convencional contra a parte discordante da decisão
arbitral, aquella que se não conformar com esta poderá recorrer pa.'8,
o tribunal superior, não só no caso de nullidade ou extincção do cd-:.n...;
promisso, como no de ter o arbitro evidentemente ultrapassado os seus
poderes.·; ..

§ Ao recurso, que será regulado por lei processual, precederá
o deposito da importancia da pena ou fiança idonea ao seu pagamento.

Art. O provimento do recurso importa a annullação dt, pena
-convencional.

Art. No compromisso se observará o que está disposto sobre a
transacção, no que fór-Ihe applicavel ,

CAPITULO XI - DA CONFUSÃO

Art. 1. f 80, Eliminando: - da mesma.
Art. 1.181. Eliminando: - uma.
Art. 1.182, Alterado: « A confusão, etc ... do devedor solidario

':perime a obrigação na parte que lhe toca no credito ou na divida, sub
.aístindo a solidariedade em relação ao restante» .

CAPITULO XII - DA REMISSÃO DAS DIVIDAS

Art. 1.184. Dizendo: « .•. prova a desoneração do devedor e
-dos seus coobrigados, si o credor, etc ... »

Art. 1.185. Sem emenda.
Art ..1.186. Alterado. Diga-se coobrigados, em vez de fiadores

·e... desobrigados etc ... ; e accrescente-se, no fim: « ••• e ainda que
o credor reserve a solidariedade contra os outros, não pode cobrar
delles a divida por inteiro sem deducção da parte que tocaria ao de
-vedor. remittido » .

O art. 1.187 foi supprímido .. .
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CAPITULO XIII - CONSEQUENCIAS DA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES

Art. 1.'188. Alterado: « Não cumprindo a obrigação, ou dei
xando de cumpril-a pelo modo devido, responde o devedor por perdas
< e damnos, uma vez que não póde achar-se isento de culpa» . .

Art. L 189. Alterado: « Nos contratos unilateraes responde por
-culpa a parte a quem aproveita o contrato, e sómente por dolo a parte
a quem elle não traz van tagem .

Nos contratos bilateraes, responde cada uma das partes por
'culpa. »

Art: 1.190. Dizendo-se: - « Salvos os casos, dos artigos se
guintes, o devedor não responde, etc... si expressamente não se tenha
por elles responsabilizado» .

Art. -'1. '191. Sem emenda.
Art. 1.192. Dizendo:... « ou de força maior, salvo si tiver pur

.gado a móra, ou provar que o damno sobrevivia, etc ... »

CAPITULO XIV - DAS PERDAS E DAl\1NOS

, Art. 1.193. Alterado: « São devidos perdas e damnos desde que
"odevedor não cumpriu a obrigação no tempo e pela fórma devida».

Art. ( novo). ( Quando a inexecução ou má execução se fizer
sem culpa do devedor, limitar-se-hão as perdas e damnos ao valor effe

-ctivo.da prestação .»
Art. ,1 194. Dizendo: « ••• como o que razoavelmente deixou

de ganhar. :Mas o devedor que deixou de pagar no tempo e pela de
vida fórma só responde pelos lucros que forem ou, etc ... »

Art. ,1.195. Eliminando: - mesmo e mesma.
Art. ( novo). « Ocoobrigado solidario, por cuja culpa pereceu

.a causa devida, responde pelo respectivo valor com perdas e damnos,
e os demais só pelo valor .»

Art. 1.'196. Dizendo-se: ou na pena, em vez de: - sem pre
juiso da pena - : e eliminando o final:- ou segundo preceito,
etc ...

·CAPITULO XV - DOS JUROS LEGAES

Art. 1.197. Sem emenda.
Art. 1.198. Dizendo: « ••• por determinação da lei ou quando

-as partes tiverem convencionado juros sem estipular a taxa».
Art. J .1·99. Sem emendas.
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TITULO UI - Da cessão de credito

Art. 1.200. Alterado: « O credor pode ceder o seu credito si a.
isto não se oppuzer a natureza da obrigação, a lei ou convenção COm o
devedor» .

Art. 1.207. Sem emenda.
Art. 1.201. Alterado: « Salvos os casos dos arts ... (hvpotheca

e titulos ao portador) e do seguinte: a transferencia de um' credito,
etc ....»

Art. 1.202. Alterado: « A disposição do artigo precedente nãn.
se applica á transferencia de credito operado em virtude de lei ou sen
tença ».

Art. 1.203. Accrescentando as palavras: e a terceiros- depois de
- devedor - ; dizendo: lhes; e eliminando: esta e ou que elle de
clare acceital-a. Additou-se tambem o seguinte: « Terá igual effeito a.
declaração do devedor feita por escripto publico ou particular,' de que
teve sciencia da cessão realizada» .

. Art. 1.204.. Como no projecto ,
Art. 1.205. Dizendo: varias cessões notificadas.
Art. 1.206. Dizendo: não pode oppôr ao cessionario de boa-ré, etc. .-
Art. 1.207. Foi deslocado.
Art. 1.208. Alterado: « Na cessão por titulo oneroso, o cedente

fica responsavel para com o cessionario pela existencia do credito ao
tempo da cessão, ainda que por isso se não responsabilizasse. A mesma..
responsabilidade, etc ... »

Art. 1.209. Sem emenda .
Art. (o 503 do projecto C. Rodrigues, substitutivo do 1.2iO, a

saber: - « O cedente, obrigado a garantir ao cessionario, não responde
por mais do que recebeu delle e dos respectivos juros; deve, porém,
índemnízal-o tambem pelas despezas da cessão e pelas que houver feito.
para cobrar do devedor»).

Art. 1.21 L Sem emenda.
Art. 1.212. Dizendo: « ... mas o devedor que o pagar, não no- •

tificado da penhora, fica desonerado, etc ... »
Art. 1.213. Eliminando: -por analogia e um.
Levanta-se a reunião, e eu A. F. Copertíno do Amaral, secretario

da commissão, lavrei a presente acta, que vae assignada pelos Srs. pre-·
sidente e demais membros da mesma. - Epitacio Pessôa. - O. H.
de Aquino e Castro>« Joaquim da Costa Barradas. - Dr. Francisco.
de Paula Lacerda de Almeida.
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Acta da 33a reunião
No dia 3 de julho de 1900, reunida de novo a Commissão, sob a

presidencia do Dr, Epitacio Pessôa, foi lida e approvada a acta da ves
pera e passou-se á analyse do titulo IV, cuja epigraphe foi alterada,
assim tambem a do capitulo I.

TITULO IV - Dos contratos (alterada a epigraphe)

CAPITULO I - DISPOSIÇÕES GEMES ( alterada a epigraphe )

Art. 1.214. Eliminando as palavras: accorde e especialmente
uma.

Art. 1.215. Alterado: « Convindo ás partes nos pontos essen
ciaes do contrato, presume-se este concluido, ainda que tenha sido
adiado o accôrdo sobre pontos secundarios, Si este não se verificar o
juiz poderá regulal-os , tendo em attenção a natureza do negocio.

Art. 1.216. Sem emenda.
Art. 1.217. Dizendo-se: proposta em vez de - offerta ,
N. 1. Eliminando ': « fixação de»; e, na segunda parte: « tam

bem» .
N. 2. Eliminando: « uma» « fixação de»; - « um » - C di

zendo : - « ••• pam chegar a resposta ao conhecimento do propo
nente».

N. 3. Eliminando: « fixação de» ; e, dizendo no fim, deste, em
vez de: « do prazo».

N. 4, ... chega?', em vez de - chega.
Art. 1.218. Alterado: «Si a acceitação expedida em tempo

chegar tarde, por circumstancia imprevista, ao conhecimento do pro
ponente, deve este, etc ... dar immediata informação, etc.»

Art. 1.219. Alterado: « A acceitação tardia importa recusa; e a
que contiver addições, restricções ou outras modificações, vale por
nova proposta ».

Art. 1.220. Dizendo: não fôr, em vez de - não é; eliminando o
segundo - quando; dizendo: « .•• Reputa-se concluído o contrato,
si a ol!erta não fór recusada em tempo».

Art 1 .221. Alterado: « Considera-se inexistente a acceitação
si antes, ou ao mesmo tempo que elIa, chegar a retractação do accei
tante, ))

Art. i. 222. Substituido: « Os contratos por correspondencia
epistolar ou telegraphica tornam-se perfeitos desde que a acceitação é

c. c. .,.. Voto l. 32
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expedida, salvo o caso do artigo antecedente, ou si o proponente se
houver compromettido a esperar resposta, ou si, sem ella, tiver decor
rido o prazo convencionado» .

Art. 1.223. Alterado: « Reputa-se celebrado o contrato no
logar em que foi proposto, salvo quanto á sua execução, o disposto no
art. 35, letra b».

Art. 1.224. Alterado: « Quando o contrato exigir instrumento
publico para sua validade, qualquer das partes pode arrepender-se
antes de lavrado o instrumento, salvo á outra a indemnização pelas
perdas e damnos que do arrependimento lhe resultarem, e sem pre-

. juizo do disposto nos arts. '1.233 e seguintes do capitulo III » .
Manteve-se a idéa do projecto, contida na segunda parte deste

artigo, contra o voto do Dr, Barradas que a eliminaria.
Os arts. 1.225 e 1.226 foram fundidos e alterados pela, seguinte ..

fórma: « No caso em que o instrumento não seja da suhstancia do .
contrato, mas necessario apenas para sua prova, e por impossibi-
lidade do momento, não se tiver lavrado o instrumento, e as partes
se tiverem compromettido, por escripto assignado, a fazer lavral-o
depois, nenhuma dellas mais se pode arrepender contra ,I, vontade
da outra; e neste caso, a parte pode requerer ao juiz que obrigue
a arrependida a assígnar o mesmo instrumento, sob pena de ficar
valendo como titulo a respectiva sentença».

O art. '1.227. foi eliminado por estar em contradicção com o ar
tigo 145, § 2°.

O art. 1.228 também foi eliminado.
Art. 1.229. Dizendo-se: « Os contratos beneíícos devem ser

interpretados restrictamente, de accôrdo com o art ... (o substitu
tivo do 1.189).

O Dr, Olegario votou contra a emenda deste artigo, por en
tender que todos os contratos devem ser interpretados segundo o
contendo respectivo restrictamente ,

Art. 1.230. Alterado: « A prestação impossível não invalida o
contrato quando a impossibilidade é relativa, ou, no caso de contrato ..
sob condição suspensiva, tornando impossível a prestação antes do '.
implemento da condição» .

CAPITULO II - DOS CONTRATOS SYNALLAGlIIATICOS

Art. 1.231. Alterado: « Nos contratos synallagmaticos nenhum
dos contratantes pode reclamar o cumprimento da prestação ao outro
sem que primeiro tenha cumprido a sua, salvo ... »

Art. 1.232. Alterado: « O distrato eleve ser feito pela mesma
forma por que foi o contrato, mas a quitação vale, qualquer que seja
a fórma por que fôr dada».
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CAPITULO UI - DAS AnIUIAS

Art. 1.233. Alterado: « O signal, ou arrhas, dado por uma á
outra parte faz presumir o accórdo de ambas e torna obrigatorio o re
snectivo contrato » •

• Art. 1.234. Alterado: « Podem, entretanto, as partes estipular
que, apezar da tradição das arrhas, é permittido o arrependimento.

Neste caso, si o arrependido for o que deu as arrhas, perdel-as-ha
em proveito do outro; e si íôr o que as recebeu, deverá restituil-as em
dobro» .

Art. 1. 23D. Dizendo-se: « ••• as arrhas consistentes em di-
nheiro devem ser levadas á conta da prestação. Fóra dessa hypothese
devem ser restituídas quando concluído o contrato ou quando desfeito
por mutuo accórdo, caso fortuito, ou condição resolutoria » .

Art. 1.236. Dizendo-se: « Si o que deu ... , eliminando sua
antes de prestação; dizendo-se: rescisão do contrato, em vez de
resilição do convenio . . . e, eliminando: coniraherue ; supprimida a
segunda parte do artigo: Si nas hypot1zeses».

CAPITULO IV - DAS ESTIPULAÇÕES mr FAVOR DE TERCEIROS

Art. 1.237. Alterado: « O que estipula em favor de terceiro
pode exigir a execução da obrigação.

Ao terceiro, em favor de quem foi estipulada a obrigação, é
também facultado exigir a execução della, ficando sujeitos, todavia,
ás condições e modalidades do contrato, que pode ser modificado nos
termos do art. 1.239».

Art. 1.238. Alterado: « Si ao terceiro, em favor de quem foi
feito o contrato, couber o direito de reclamar a sua execução, não'
pode o estipulante exonerar o devedor» .

Art. 1.239. Alterado: « O estipulante pode, porém, reservar,
etc ... sem necessidade do consentimento da parte com quem con
tratou, nem do terceiro em favor de quem foi estipulado. Tal
substituição, etc ... »

CAPITULO V - DOS vrctos REDIllllITORlOS

Art. '1.240. Eliminando um e dizendo: « ••. que a tomem im
propriaao uso a que é destinada ou lhe diminuam o ualor» .

Art. 1.241. Sem emenda.
Art. 1.242. Substituido: « A ignorancia dos vicias redhibitorios

não exime da respectiva responsabilidade, salvo clausula expressa».
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Art. 1. 243. Alterado: « Si o alienante conhecia o vicio redhi
bitorio, que tornava a causa impropria , deve restituir o equivalente
que recebeu e responde por perdas e damnos, Si o não conhecia será
obrigado apenas a restituir, etc ... » .

Art. 1. 2U. Eliminando já antes de em poder, e dizendo: acon
tecer, em vez de acontece; do vicio, e não de vicio, e. " « já existente
na occasiâo em que se(ez a tradição».

Art. 1. 2M). Dizendo: «rescindindo, em vez de resilindo ; e aba
.timento no, em vez de diminuição do».

Art. 1. 246. Dizendo: « A acção redhibitoria ou a acção para
abatimento no preço deve ser proposta dentro dos seis mezes seguintes
á tradição, si a causa fór immovel, ou dentro de 15 dias, si fór
movel » •

Art. 1.247. Alterado: (( Não tem lagar nenhuma destas acções si •
a cousa tiver sido vendida em hasta publica» .

CAPITULO VI - DA EVICÇÃO

Art. 1.248. Dizendo: (c ••• sempre que por clausula expressa
não (dI' excluida essa responsabilidade» '.

Art. 1.249. Dizendo :cc As partes podem» .
Art. 1.250. Dizendo: (( excepto, em vez de salvo, e eliminando:

'instrumento do » •
Art. 1.251-. Dizendo: C( Si não houver declaração expressa sobre

a evicção, o que a soffreu tem direito de reclamar ». .

N. 1. Eliminando lhe. .
N 2. Como no projecto ,
N. 3. C( As custas judiciaes que tiver pago por causa da de

manda.» (Eliminando o resto ~ )
N. 4, (C As despezas do contrato, etc ... (ElimInando lhe.)
Art. 1. 252. Alterado: « Não cessa a obrigação de restituir, si a ..

cousa alienada estiver consideravelmente deteriorada por força maior,
caso fortuito ou negligencia do adquirente» .

Art. 1.253. Alterado: « Si o adquirente tiver auferido vantagens
das deteriorações, etc ... , indemnizal-as, será deduzido da quantia que
tiver de pagar ao alienante o valor de taes vantagens».

Art. 1.254. « Eliminando-se: que e (orem e dizendo-se: abo
nadas ao que so!!reu a evicção, devem serpagas pelo alienante,»

Art. 1255. Dizendo: alienante, em vez de alheiador; e: o
valor recebido por ellas será levado em contada restituiçâo devida pelo
mesmo ao alienante.

Art. 1.256. Eliminando: não ohstante, e dizendo: pode o que a
solfreu optarpela rescisão do contrato oupela restituição de parte . . •

.A_
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Art. 1. 257. Alterado: « O valor da perda na hypothese do artigo
anterior será calculado em relação ao que tinha a cousa ao tempo da
evicção» .

Osarts. 1.258 e 1.259 foram substituidos pelos arts. 576 e 577 da
Consolidação das Leis Civis por Teixeira de Freitas, a saber:

Art. « Para exercer o seu direito, o alienante nos termos
deste capitulo (por causa da evicção), o comprador deve denunciar
ao vendedor o litigio proposto no tempo e pela fórmaque determinaram
as leis do processo» .

Art. « Não pode o comprador demandar pela evicção:
1°, sifoi privado da cousa comprada, não pelos meios judiciaes,

mas por caso fortuito, força maior, roubo ou furto;
2°, si sabia que a causa era alheia».
Levanta-se a reunião, e eu A. F. Copertino do Amaral, secre

tario da commissão, lavrei esta acta, que vae assignada pelos Srs. pre
sidente e demais membros prescntes.- Epitacio Pessôa. - O. H. de
Aquino e Castro. - Joaquim da Costa Barradas. - Dr. Francisco de
Paula Lacerda de Almeida.

áeta da 34a reunião
No dia 5 de julho de 1900 a commissão, sob apresidencia do

Dr. Epitacio Pessoa, approvou a acta do dia 3; passando a analysar o
titulo V, que se inscreve - Das dil!erentes espécies de contrato-,
em cuja epigraphe foi eliminada a particula - Das. •

CAPITULO I - DA COMPRA E VENDA

Apezar de dividido em duas secções, sendo a ultima ainda sub
dividida em letras indicativas de algumas clausulas especiaes de con
tratos, notou a commissão, entre outras deficiencias, falta de dispo
sições concernentes ao pacto commissorio , aos contratos aleatorios e 
á lesão, manifestando-se o Dr. Barradas contra a inclusão desta uItima
e assim, neste ponto, de accôrdo com o projecto; venda entre conjuges
e entre co-proprietarios ; materias, todas estas, que a commissão re
solveu considerar, inserindo os preceitos respectivos nos logares
próprios.
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No exame desta parte do Codigo fez a commissão as seguintes .•
emendas:

SECÇÃO I - Disposições gemes

Art. 1.260. Alterado: « Pelo contrato de compra e venda um
dos contrahentes obriga-se a transferir a outro a propriedade de uma
causa e este outro a pagar-lhe por ella preço certo em dinheiro».

O art. 1.261 foi supprimido , .
Art. 1.262. Alterado: « A fixação do preço pode ser deixada a

arbitrio de terceiro ou terceiros, que os contratantes logo designarem
ou prometterem designar. Si o terceiro não quizer ou não puder acceitar
a incumbencia do contrato, ficará sem eífeito ; salvo si os contratantes
concordarem na designação de outra pessoa» .

Art. 1. 263. Alterado: « Pode também a fixação do preço ser
feita pelo do mercado ou da bolsa em certo ,edeterminado dia e lagar»..

Art. 1.264. Alterado: Dizendo: «E' nullo, etc ... ao arbítrio de
uma das partes sómente ». .

Art. 1.265. Alterado: « A compra e venda, quando pura, con
sidera-se perfeita e obrigatoria para os contratantes desde que accor
darem no objecto e no preço.

Art. novo (o art. 593 e seus paragraphos do projecto Coelho
Rodrigues). « A.té o momento da tradição os riscos da causa correm por
conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador.

§ 1.0 Todavia, os riscos fortuitos, que occorrerem no acto de
contar, marcar ou assígnalar as causas, que commummente se recebem
contando, pesando, medindo ou assignalando, e que já tiverem sido
postas pelo vendedor á disposição do comprador, correm por conta
deste.

§ 2.0 Também correm por conta do mesmo os riscos das referidas
• causas, occorrídos durante a móra do recebimento, desde que o ven

dedor as tiver posto á disposição do comprador, nas condições, no
tempo e no lagar ajustados» .

Art. 1.266. Alterado: «Si, porém, por ordem do comprador,o.
vendedor expedir a causa vendida para lagar diverso, os riscos correm
por conta do comprador desde que a causa fór entregue a quem deva
transportal-a ; salvo si o vendedor se afastar das instrucções do
comprador» .

O art. 1.267 fundido com o 1.278.
«As despezas da tradição são a cargo do vendedor e as do in

strumento, quando necessario , a cargo do comprador, salvo clausula
em contrario» .

Art. 1.269. Alterado: «Não sendo a venda a credito. o vendedor
não é obrigado a entregar a causa sem receber o preço». '



Art. 1.270. Alterado: «Ainda concedido prazQpara pagamento,
si, antes da tradição, o comprador tornar-se insolvavel pode o ven
dedor sobreestar etc ... »

Art. 1.27'1. Eliminando as pala-vras causaalguma; e dizendo: .. 'i
« descendentes o consintam » •

Art. 1.272. Alterado: « Os paes não podem c01J1jJr(l1' nem
mesmo, etc ... ») ; eliminando o segundo nem; substituindo o terceiro
nem por ou, e dizendo patrio poder em legar de - poder paterno.

Art. 1.273. Dizendo: - « Incorrem na mesma etc ... »
N. '1. Eliminando protutores ; accrescentando : testamenteiros

depois de - curadores.
N. 2. Eliminado ou procuradores e dizendo: quaiuo em vez

de em relacâo .
N. 3." Substituindo em relação por quanto, supprimindo dos

antes de estabelecimentos e eliminando: publicas depois da mesma
palavra.

N. 4. Eliminando de juizo; substituindo quaesquei' por - ou
tros ; em relação por - quanto; e dizendo no fim :- «, •. tribunal"
juizo ou conselho, no lagar onde exercerem suas[uncções »,

O art. 1. 274. Fundido com o '1.275.
« Esta prohibição comprehende a venda ou cessão de credito,

salvo entre co-herdeiros ou em pagamento de divida ou para garantia
de bens já possuídos pelas pessoas mencionadas no n. 4 do artigo
antecedente.»

Art. 1. 276. Alterado: « A. disposição do artigo antecedente
estende-se aos advogados e solicitadores, quanto aos bens, etc ...
em que uns e outros intervierem por sua profissão ou em razão della »,

Art. '1.277. Alterado: « Si a venda se realizar á vista de amostras
etc .... as mesmas qualidades das amostras »,

Art. 1.278. Alterado: « Si o vendedor de um immovel determina
a sua área e esta não se encontra exacta, tem applicação o disposto no
capitulo V do titulo anterior, salvo si a venda foi feita como de corpo
certo e a extensão apenas enunciatíva »,

Art. '1.279. Alterado: « Nas cousas vendidas conjunctamente e
formando um todo, o defeito occulto de uma autoriza a rejeição
de todas »,

Art. '1.280. Alterado: « O vendedor de cousa movel pode esti
pular, etc., si não transmitte ao comprador antes do pagamento do
preço, podendo apartar-se do contrato pela mora do comprador ».

Artigo novo (o art. '1.564 do Codigo Civil Portuguez):
« Não podem comprar nem vender reciprocamente os casados,

excepto achando-se judicialmente separados de pessoas e bens.
Paragrapho unico. Não será, comtudo, havida como venda prohi

hida entre casados a cessão ou doação em pagamento, feita pelo con
juge devedor ao seu consorte, por causa de alguma divida legitima »,



Art. novo (o art. 1.566 do referido codigo):
« Não podem os co-proprietários de cousa indivisivel vender

a estranhos a sua respectiva parte, si o consorte a quízer tanto 'por
tanto.

O co-proprietario, a quem não se der conhecimento da venda
pode, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranho:
comtanto que o requeira no prazo de seis mezes,

Paragrapho unico . Si forem muitos os co-proprietarios, preferirá
o que tiver maior parte. Si as partes forem iguaes, haverão todos os
consortes, Oll os que a quizerem, a parte vendida, feito previamente
o deposito do preço».

SECÇÃO II - Clausulas especiaes de compra e venda (alterada a epígraphe)
A - RBTROVENDA (em vez de - no RESGATB )

Art. 1.281. Alterado: « O vendedor pode resalvar o direito de
recobrar o immovel vendido dentro de certo prazo, mediante re
stituição do preço e mais despezas feitas pelo comprador. E' prohibida
a retrovenda nas cousas moveis »,

Art. 1.282. Alterado: Dizendo-se tres annos em vez de cinco
annos ; accrescentando-se : sob pena de reputar-se não escripto .

No segundo membro diga-se: e em vez de mas.
Art. 1.283. Eliminando: « é improroqaoel, e » •
Art. 1.284. Alterado: « Na retrovenda o vendedor conserva sua

acção contra terceiros adquirentes, ainda que não tivessem estes
conhecimento daquella clausula».

Art. 1.285. Alterado: « Si differentes pessoas tiverem direito de
resgatar a mesma cousa vendida e sómente uma o exercer, o com
prador pode fazer intimar as outras para accordarem no resgate total».

. § 1.0 Dizendo: « interessados, em vez de titulares do direito de
resçate, etc »

§ 2.° Substituído pela materia do art. 658 do projecto Coelho
Rodrigues, a saber :

« Si os differentes consenhores do predio alienado, sob condição
de retrovenda a uma mesma pessoa, não o venderam conjuntamente
e por um mesmo acto, cada um de per si poderá exercer o seu direito
de resgate sobre a respectiva parte, sem que o comprador possa
obrigar os demais a resgatarem-no íntegralmente.»

B - VENDA A CONTENTO

O art. 1.286 substituido pelo art. 2.075 do Esboço de Teixeira
de Freitas :

« A venda a contento reputar-se-há feita sob condição suspensiva
si no contrato não se lhe tiver dado expressamente Q caracter de con-

•
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dição resolutiva. Nesta especie de venda entra a de liquidos e de
outras cousas que é possível provar».

AIt. 1.287. Supprimidas as palavras gryphadas - si agradar.
Art. 1.288. Alterado: « Si o comprador não fizer dentro do prazo

alguma declaração, reputa-se, etc ...
Vale todavia como declaração de que lhe agradou a cousa o

pagamento do preço quando a clausula tiver o caracter suspensivo».
Art. 1.289. Alterado: « Não havendo, etc ... terá direito de

intímal-o judicialmente para que o faça em prazo improrogavel, sob
pena de considerar-se a venda perfeita »,

c - PREEMPÇÃO OU PREFERENCIA (alterada a epigraphe)

Art. 1.290. Alterado: « A preempção, ou preferencia, impõe
etc ... quando quizer alienar por venda ou doação em pagamento,
para que este a recobre tanto por tanto».

Art. (novo). « A' União, ao Estado ou ao municipio corre o
dever de oíferecer ao proprietario o immovel expropriado pelo valor
da desapropriação, no caso de se não verificar o fim para que foi
desapropriado »,

Art. 1.291, Alterado: « O vendedor a quem constar que a causa
vae ser alienada pode também notificar ao comprador, que fará valer
o seu direito de preferencia ».

Art. 1.292. Alterado, corrigindo a citação, que é o art 1.290 do
projecto e supprimindo: constituição de, além; e substituindo-se
propriedade por dominio.

Art. 1.293: Dizendo « ... seguintes ao em que o comprador
tiver affrontado, sob pena de perder aquelle direito».

No segundo periodo eliminem-se as palavras: - « a causa - e
- do lapso».

O art. 1.294 sem emenda.
Art. 1.295. Alterado: « O que exerce, etc ... pelo comprador ou

mais ou menos si assim foi ajustado, bem como a satisfazer outras
vantagens que o mesmo comprador tenha achado além do preço da
venda, sob pena de resolver-se o seu direito »,

Art. 1.296. Alterado: « Si o comprador não fizer saber ao ven
dedal' o preço e as vantagens que lhe offerecem pela causa, responde
por perdas e damnos ».

Art. 1.297. Alterado: « O direito de preferencia não pode ser
cedido nem passa aos herdeiros »,

D - PACTO DE :MELHOR COMPRADOR

Art. 1.298. Dizendo no 2° periodo: exceder de tres annos.
Art. 1.299. Dizendo: vale por condição resolutiva.
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Os arts. 1.300 e 1.301 sem emendas. .-
Art. 1.302 Dizendo: « Si dentro do prazo fixado o vendedor não,

etc ... »

E - PACTO COMMISSORIO

Art. (novo). « Ajustado que fique desfeita a venda, si não fór
pago o preço até certo dia, pode o vendedor, não pa.go, desfazer
o contrato ou pedir o preço».

Art. (novo). « Será admittido o comprador a offerecer o preço
ainda passado o dia: 1°, quando não fór citado por esta clausula ~
2°, si allegar justa causa que o tivesse impedido de pagamento. '

Paragrapho unico. Não depende da citação para ser desfeita,
nos termos do artigo antecedente, a venda que versar sobre cousa
movel »,

CAPITULO (novo)- DA LESÃO

Art. Nos contratos em que se dá urna cousa por outra ha
lesão enorme, sempre que urna dellas exceda em metade o justo
valor da outra.

Art. A' parte lesada cabe neste caso acção para rescindir o
contrato sem que haja mister provar outra cousa mais que apropria
desproporção de valores.

Ar!.. Na compra e venda o vendedor é lesado em mais de
metade quando vendeu por menos de cinco aquillo que na verdadeira
e commum estimação vale dez ao tempo do contrato; o comprador,
quando comprou por vinte o que na estimação verdadeira e commum
valia dez ao tempo do contrato.

Art , O comprador demandado pela acção de lesão tem escolha
ou para restituir ao vendedora cousa comprada, ou para inteirar o
justo preço, segundo o que a cousa valia ao tempo do contrato.

Art. O vendedor demandado tem igual opção e pode, em vez
do preço que restitue, recebendo a cousa vendida, tornar somente 0'-'
excesso regulado pelo dia do contrato.

Art. A acção de rescisão por lesão enorme não passa a terceiro
nem contra terceiro; não fica, porém, o comprador que alienou isento
de inteirar ao vendedor o justo preço, de conformidade com o art ...

Art. Ovalor para a determinação da lesão nos outros contratos
é sempre o da data de sua celebração.

Art. Não tem logar a rescisão por lesão enorme: 10, nos con-
tratos cujo objecto fôr duvidoso ou dependente de eventualidades;
2°, nas vendas judiciaes e arrematações em hasta publica; 3°, pere-'
cendo a cousa sobre que verse o contrato que se quer rescindir; 4°,
em favor de profissionaesnos contratos sobre ohjecto de sua profissão.

.a.



..

- !'507-

Art. Prescreve em dois annos a acção de rescisão por motivo
da lesão enorme a contar da data do contrato; este lapso corre contra
menores durante o prazo estipulado para o exercícío do resgate.

CAPITULO (novo) - DAS VENDAS ALEATORIAS

Incluem-se os arts. 2.109 a 2.'112 do Esboço Teixeira de Freitas,
que seguem:

Art. Si a venda fór aleatória por se ter vendido cousas futu-
ras, tomando o comprador a si o risco de não virem a existir, o ven
dedor terá direito a todo o preço, ainda que a causa não venha inteira
mente a existir, si de sua parte não tiver havido culpa.

Art. Si fór aleatória por se ter vendido causas futuras, tomando
o comprador a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade,
o vendedor também terá direito a todo o preço, ainda que a causa
venha a existir em quantidade muito inferior á esperada, si de sua
parte não houver culpa.

Mas si a cousa não vier inteiramente a existir, não haverá venda
por falta de objecto, e o vendedor restituirá o preço, si já o houver
recebido.

1\.1'1. Si fôr aleatória por se ter vendido cousas existentes su-
jeitas a algum risco, tomando o comprador a si esse risco, o vendedor
terá igual direito a todo o preço, ainda que a causa já tivesse deixado
de existir no todo ou em parte no dia do contrato.

Art. A venda aleatória do artigo antecedente poderá ser an-
nullada como dolosa pela parte prejudicada, si ella provar que a outra
parte não ignorava o resultado do risco a que a cousa estava sujeita.

CAPITULO (o 11 do projecto) - DA TROCA

Art. -1.303. Supprimindo: -por analogia e substituindo feitas
por: com).

O n. -I. Como no projecto.
O n. 2. Assim concebido: « São nullas as trocas desiguaes entre

ascendentes e descendentes sem consentimento dos outros descen
dentes l).

CAPITULO (o III do projecto) - DAS DOAÇÕES

SECÇÃO I - Disposições gemes

(Em vez de - Natureza e modalidades das doações.)
Ar1. 1.304. Alterado: « E' doação o acto entre vivos, pelo qual

uma 'pessoa, por liberalidade, transfere de seu património uma cousa
para com ella augmentar o ele outra que concorda em acceital-a »,
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Ar~. 1.305. ~ltera~o: « O doador pode fixar prazo para que o
donatário declare SI acceita a doação, e, findo o prazo sem declaracão
alguma, entende-se que houve acceitação », •

Art. 1.306. Substituindo - bem - por: objecto.
Art. 1.307 Alterado: « As doações que tiverem de produzir

effeito por morte do doador, teem a natureza de disposições de ultima.
vontade e ficam sujeitas ás regras estabelecidas no titulo relativo aos
testamentos.

As disposições deste artigo não abrangem as doações para casa
mento, ainda que tenham de produzir effeito por morte do doador ».

Art. 1.308. Alterado: « As doações devem ser feitas por instru
mento publico ou particular, segundo se trata de bens de raiz ou de
moveis »,

« A acceitação, etc ... »
Paragrapho unico. Dizendo:... « sobre bens moveis de pequeno

valor, etc... »,
Art. 1. 309. Dizendo: ... « Compete a seus paes o direito de

acceital-a. »,
Art. 1.310 (puderem em vez de podem).
Art. 1.311. Supprimindo: de qualquer idade que estes sejam, e

dizendo: adiantamento de sua legitima
Art. 1.3'12. Alterado: « Si o doador prometteu uma subvenção

que tenha de ser cumprida por prestações periódicas, esta obrigação
extingue-se por sua morte, salvo prova de vontade contraria »,

Art. 1.313. Sem alteração.
Art. 1.314. Dizendo: delle, e não: delles; e no segundo periodo:

clausula reoersioa e instrumento publico.
Os arts. 1.315, 1.316 e 1.317 sem emenda.
Art. 1.318. Dizendo: declaração em vez de: estipulação; partes

em vez de : porções; e eliminando dellas, etc., até ao fim.
Paragrapho unico. Dizendo: ... « entender-se-há entre elles o

direito de accrescer, si não houver clausula contraria »,
Art. 1.319. Accrescentando-se: « nem está sujeito á evicção,

salvo a disposição do art. »,
Art. 1.320 (é, em vez de está; no, em vez de pelo; si, em vez de

quando; e de interesse geral, em vez de - da sociedade).
Na segunda parte diga-se: - « si o encargo fôr desta ultima

especie, o Ministerio Publico pode, etc».

SECÇÃO II - Revogação das doações

Art. 1.321. Substituido pelo art. 1.482 do Codigo Civil Portuguez,
eliminada neste a palavra consllmmadas e supprimido também
o n. 1.

•

•
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- « As doações só podem ser revogadas, além dos casos em que
o pode ser qualquer contrato:

1° (o 2°), por ingratidão do donatário ;
2° (o 3°), por inofficiosidade. »

Art. (novo). «A superveniencia de filhos legítimos ou da-
quelles a quem compete legitima, annulla de pleno direito a doação
si o doador ao tempo da doação não tivesse nenhum filho ou descen
dente »,

Art. (novo). « Revogada por essa causa a doação, os bens
.doados revertem livres de encargos e com os fructos desde o nasci
mento dos filhos».

Art. 1.322. Alterado: « O direito de revogar as doações, por
ingratidão do donatario, não pode ser renunciado antecipada
mente »,

Art. 1. 323. Alterado: « A revogação por ingratidão só tem
cabimento ... (eliminado elle no n. 4) »,

Art. '1.324. Eliminando - da doação.
Art. 1.325. Alterado: « Este direito não se transmitte, etc... mas

os primeiros podem proseguir na acção iniciada pelo doador, e contra
os segundos pode ser continuada, si o donatario fallecer depois da lide
contestada »,

Art. 1.326. Eliminando: - da doação, a, antes de obrigação,
e equitatioamente.

Art. 1. 327. Dizendo: - puramente, em vez de - exclusiva
mente J' e «. . . as que se fizerem em cumprimento de uma obrigação
natural e as feitas para determinado casamento».

Art. 1. 328. Dizendo: estiver, em vez de - se constituir.

Eu, A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão, lavrei
esta acta, que vae assignada pelo Sr. presidente e demais membros da
mesma. - Epitacio Pessôa. - O. H. de Aquina e Castro. -Joaquim
da Costa Barradas. - Dr. Francisco de Paula Lacerda de Almeida.

Acta da 35a reunião

No dia 9 de julho de 1900, reunidos os Drs. O1egario, Barradas,
Lacerda e Amphilophio, approvou-se a acta da reunião do dia 5 e
passou-se á analyse do capitulo relativo á locação.
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,
CA.PITULO (o IV do projecuo)-DA LOCAÇÃO

SECÇÃO I - Locação de cousa

A - DISPOSIÇÕES GERAES - (Supprimldu a epigrnphe " sub-secção fll)

Art. 1.329. Dizendo-se: « ruio fungivel» em vez de - « infun
givel » e accrescentando-se a seguinte alinea :

« A locacão de immoveis tamhem se chama arrendamento».
Art. 1.330. Dizendo-se no n. 1: « cousa alugada, com suas

pertenças ... »; e no n. 2: « lhe» em vez ele: - « ao locatario .
- e « uso» - em vez de « gozo » ,

Art. 1.331. Alterado: « Si durante o tempo da locação a cousa •
se deteriorar sem culpa do locatario, pode este Ou pedir reducção
proporcional do preço, ou resilir do contrato, no caso de não pre-
encher a cousa o fim a que era destinada» ,

Art. 1.332. Alterado: « O locador é obrigado a garantir ao loca
tarío o uso da cousa contra os embaraces ou turhacões de terceiros
fundados em direito que tenham sobre €illa e responde pelos prejuízos
provenientes dos defeitos ou vicios anteriores da cousa, ainda mesmo
que os ignorasse» . .

Art. 1.333:
N. 1. Alterado: « A servir-se da cousa alugada para os usos

convencionados ou, na falta de convenção, presumidos conforme a
natureza da cousa e as circumstancias do contrato, com o cuidado
que teria com cousa sua ; »

N. 2. Alterado: « A pagar pontualmente os alugueis nos prazos
ajustados, e na falta. de ajuste, segundo o costume do lagar; »

N. 3. Alterado: « A levar ao conhecimento do locador as tur
bações de terceiros fundadas em direito ; »

N. 4° (novo). « A restituir a cousa, finda a locação, no estado
em que a recebeu, salvas as deteriorações naturaes do uso. »

Art. 1.334. Alterado: « Si o locatario eler á cousa applicação
diversa da convencionada, ou da para que é destinada, pode o lo
cador rescindir o contrato o exigir perdas e damnos. O mesmo
direito lhe cabe si por abuso o locatário damnííícar a cousa alugada».

(Eliminou-se o art. 1.335 por ter sido a matéria respectiva
contemplada no n. 4 do art. 1.333.)

Art. 1.336, Alterado: « Havendo estipulação de prazo para a
duração da locação antes de esgotado, não é licito ao locador retirar
a cousa alugada, nem ao locatário entregai-a áquelle, salvo pagando
por inteiro o preço da locação pelo resto do tempo estipulado. »

Art. 1.337. Eliminando as palavras finaes : - ao locatario,
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Art. -1.338. Dizendo-se - « continuar» - em vez de - « con
tinúa » - e eliminando-se a conjuncção -« e» -antes de -sem.

Art. '1.339. Alterado: « Si o locatario, apezar de notificado,
deixarde fazer a restituição, pagará, emquanto a tiver em seu poder,°aluguel que o locador arbitrar ou responderá pelo damno que a
cousa venha a soffrer ainda proveniente de caso fortuito ou força
maior» .

Art. '1.310. Dizendo-se «- O adquirente. . . » em vez de: « O
novo adquirente ... ») .

Paragrapho unico. Dizendo-se: « Nos arrendamentos porém de
immoveis ... etc. »

Art. '1.34.1. Sem emenda.
Art. t. 342. Dizendo-se: - . .. « época de vencimentos . . . » em

vez de «época de seu vencimento» e eliminando-se o segundo período.
Art. 1.343. Alterado: « Não é licito ao locatário reter a cousa

alugada, salvo no caso de bemfeitorias uteis e necessarias feitas com o
consentimento do locador» .

Ar1. (novo). « O comprador de cousa alugada ou arrendada
não é obrigado a respeitar a locação feita pelo vendedor e pode despejar
o locatarío, salvo disposição expressa no contracto . »

TI - LOCAÇÃO DE PREDIOS (suppi-ímida a epigraphe «SUB-SECÇÃO TI »)

Art. t. 344. Dizendo-se - « salvo reconduccão - em vez de -
salvo o direito de prorogação ». .

Ar1. L 345. Alterado: « Não havendo disposição expressa em
contrario, o locatário de um predio por prazo fixo pode sublocal-o ou
no todo ou em parte, antes ou depois de tel-o recebido, ou emprestal-o,
continuando responsavel para com olocador pela conservação ,do prédio
e pagamento do aluguel. .

Pode também ceder a locação, com o consentimento do locador».
Art. 1.346. Alterado: « Osublocatario responde subsidiariamente

ao senhorio pela ímportancia que dever ao sublocador, quando este
fôr demandado.e ainda pelos aluguéis que se vencerem durante a lide.

Neste caso, notificada a acção do sublocatário e não declarando
este na occasíão que adiantou os alugueis ao sublocador, presumem-se
fraudulentos os recibos de pagamentos adiantados, si não constarem
de escripto com data certa» .

Art. '1.347. Dizendo-se - Fõra do mesmo caso. . . em vez de
« FÓl'a deste caso . . . »

Art. 1.348. Alterado: « Rescindida ou finda a locação, resol
vem-se as sublocações, salvo o direito de indemnização que possa
competir ao sublocatario ».

Art. t. 349. Dizendo-se - Durante a locação ... em vez de
Durante o prazo da locação...



- 512-

Art. 1.330. Alterado: « Si o predío necessitar de reparações
urgentes o Iocatario é obrigado a supportal-as. »

§ 1.o Dizendo-se: .. , pode pedir abatimento... em vez de ..•
poderá pedir um abatimento ...

§ 2. 0 Dizendo-se... o uso em vez de ... a posse... ; com-
modo. .. em vez de .. , commoda ; e. .. pode... em vez de ...
poderá ...

Art. (novo). « Salvo clausula expressa em contrato, incumbe
ao locador as grossas reparações necessarias para conservação do
predio, e as demais ao locatario,» .

Art. 1.351. Dizendo-se... no momento de recebei-o, em vez de
- no momento em que o recebe.

Art. 1.332. Alterado e additado: « O locatarío é responsavel pelo
incendio do predio, si não provar caso fortuito ou força maior, vicio
de construcção ou propagação de incendio de outro predio. .

Si o predio incendiado fôr habitado por mais de um inquilino,
todos são responsaveis pelo incendio e até o proprio locador si nelle
habitar, cada um em proporção da parte que occupar, excepto pro
vando-se que o incendio começou na parte do predio utilizada por um
só dos moradores, que será o unico responsavel ».

Art. 1.353. Alterado: « Ao locatário do predio notificado para
entregai-o por não convir ao locador mais a continuação da locação
por tempo indeterminado, concede-se o prazo de um mez para des
occupal-o, si fôr urbano; e de seis mezes si fôr rustico, salvo o dis
posto no art ... »

c - DISPOSIÇÃO ESPECIAL AOS PREDIOS URBANOS (alterada a epigraphe e supprímida a
epigraphe de sub-secção Ill)

Art.' 1.354. Alterado: « Não havendo estipulação em contrario,
o tempo da locação do predio urbano será regulado pelos usos Iocaes».

D - DISPOSIçõES ESPECIAES AOS PREDIOS RUSTICOS (alterada a epigraphe e supprimida a
designação de sub-secção IV) .

Art. 1. 355. Eliminada a palavra - «Sempre» .
Art. (o 761 do projecto Coelho Rodrigues (alterado) em substi

tuição ao 1.356 do projecto Clovis):
«A locação sem prazo determinado presume-se contratada pelo

tempo necessário para o locatario fazer uma colheita. Si, porém, a
respectiva plantação fór daquellas que podem dar duas ou mais co
lheitas, .presumir-se-ha que a locação se fez por tantos annos quantas
forem as colheitas até tres. » .

Art. 1. 357. Sem emenda ..

..
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Art. 1.358. Alterado: ({ Si a colheita de um anno se perder no
todo, ou ao menos na metade, por qualquer caso insolito, sem culpa
do locatário, pode este pedir abatimento proporcional no aluguel,
salvo ao locador provar que o prejuizo do anno foi compensado pela
colheita extraordinaria dos dois ímmediatamente anteriores».

§ 2. a Dizendo-se: - « locação em vez de « arrendamento» - '
« locador» ,- em vez de « senhorio» e « as colheitas abundantes que
teve durante todo o tempo do contrato», em vez de- « as suas co
lheitas abundantes durante todo o tempo do contrato ». ,

Art. 1.359. Alterado: « Si a locação fõr só por um armo e neste
-o locatario justificar prejuizos por força maior, ao menos da metade
da colheita, pode pedir abatimento proporcional do aluguel e mesmo a
remissão total si provar que a colheita apenas cobriu as despezas do
custeio» .

Art. 1.360. Alterado: « O locatario não tem, porém, direito a
reducção do aluguel si a perda dos fructos fôr posterior á colheita,
salvo si o aluguel era devido em uma quota dos fructos, e provar
que não incorreu em mora no pagamento nem em culpa pela guarda
dos mesmos» .

Art. 1.361. Alterado: « Cessa este mesmo direito quando o loca
tario, no contrato, tiver tomado sobre si o risco dos casos fortuitos».

Paragrapho unico, Art. 1.362. Alterado: « Não se comprehendem
nestes casos os ordinarios de chuva, saraiva ou geada, mas só o§
extraordinarios de inundação, guerra ou incendio casual ou proposi
talmente ateado por pessoas estranhas». .

Art. 1.363. Alterado: « Olocatario que sahir é obrigado a con
sentir ao que entrar o uso das accommodações necessarias para que
este comece o seu trabalho, e reciprocamente, o locatario que entra
deve facul tal' ao que sahe o uso do que lhe é necessario para a co
lheita, conforme o costume do legar» .

E eu A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão,
lavrei esta acta, que vae assignada pelo Sr. presidente e demais
membros da mesma, que estiveram presentes á reunião. -Epitacio
Pessôa, - O. H. de Aquino e Castro. - Amphilophio, - Dr. Fran
cisco de Paula Lacerda de Almeida. - Joaquim da Costa Barradas.

Acia da 36a reunião
No dia 10 de julho de 1900, sob a presidencia do Sr. Dr , Epitacío

Pessóa , reuniram-se os Drs. Olcgario, Barradas, Lacerda e Amphi
lophio ; e, depois de approvada a acta do dia 9, occuparam-se da
secção II, relativa á locação de serviços.

c. c. - VaI. t, 33
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Começando por substituir a designação de sub·secções por letras
alterou-se a primeira, que assim ficou: '

A - DISPOSIÇÕES GERAES

Antes de analysar a matéria desta divisão, o Dr, Barradas ob
servou que a secção Il era deficiente, visto que nada havia prescripto
a respeito da locação de criados ou sobre serviço domestico, sobre as
profissões liberaes e sobre a aprendizagem, assumptos esses que resol
veram contemplar, ficando o Dr, Lacerda incumbido de redigir as
respectivas disposições. .

Isto posto, passou-se á analyse das alludidas disposições gemes
sobre locação de serviços.

SECÇÃO II - Locação de serviços

A - DISPOSIÇÕES GERA.ES (alteradas as epigraphes)

••

•
Art. (2.695, modificado, do Esboço T. de Freitas, em substi

tuição ao 1.364 do projecto). « Toda a espécie de serviço ou trabalho
licito, material ou ímmaterial, pode ser contratada mediante retrí
buicão em dinheiro. »

• « Paragrapho unico . Si o contrato não fôr retribuído ou si a
retribuição não fôr em dinheiro, não será locação, mas, não obstante,
será regulado pelas disposições desta secção no que lhe fór applí
cavei. »

Art. (2.698, modificado,do EsboçoT . de Freitas, em substituição
ao 1.365 do projecto). « Presume-se retribuido sempre o serviço profis
sional ou que constitue meio de vida e, si o salario não fór expresso,
reputar-se-ha ajustado, na falta de tabella ou tarifa legal, pelo preço
do costume, ou o fixado por arbitramento».

Art. 1.366. Alterado: « Sem accordo reciproco, a prestação de ....
serviços e o direito aos mesmos não podem ser cedidos». ..,

Art. 1.367. Dizendo-se: ... « si por convenção ou costume 11 •••

em vez de: « sempre por convenção ou pelo costume... »
Art. 1.368. Alterado: « Si o credor dos serviços ficar constituido

em móra, o devedor pode exigir o salario pelo serviço ajustado e não
.prestado em consequencia da móra, sem ser obrigado a prestal-os
depois. »

« Deve, entretanto, ser deduzido da importancia a pagar O valor
que o devedor poupou com a falta de prestação de serviços, o que
adquiriu por outro emprego delles ou o que deixou intencionalmente
de perceber. »
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Art. 1. .369 Alterado e additado, tendo-se em attenção o disposto
no § 30 do art. 1.384 do Codigo Civil Portuguez « Si durante curto
prazo, o devedor dos serviços ficar impedido de prestal-os, por causa
de moles tia ou por outra razão analoga, não perde por isso o direito á
percepção do salario, mas este será deduzido do fundo de beneficencia
que porventura existir no estabelecimento, e na falta deste, serão
as despezas deduzidas até metade do salario pelo tempo do impedi
-mento».

« Neste caso, é o credor dos sevíços obrigado a soccorrer o de
vedor ou mandar trataI-o á custa do seu salario, si o não quizer fazer
por caridade. »

(A matéria do art. 1..370 foi deslocada para a parte relativa aos
serviços domesticos.)

Art. 1.371. Alterado: O prazo da locação de serviços, presume-se
renovado, si, findo o estipulado, continuam os serviços a ser prestados
sem impugnação, tanto de uma como de outra parte contratante».

Art. 1.372. Alterado: « Não havendo determinação de prazo para
OS serviços, cada uma das partes pode rescindir o contrato quando
entender, dando aviso prévio de sua resolução».

Art. 1.373. Alterado: « O prazo de serviços pode ser determi
nado por convenção, costume do logar, natureza delIes ou fim para

'que foram contratados. »

. (C 1.0 Si o salario tiver sido fixado por mez ou por tempo maio~,
o aviso de que trata o artigo antecedente deve ser dado com 15 dias
de antecedencia.

2. 0 Si tiver sido fixado por semana ou por quinzena, o aviso
-deve ser dado com cinco dias de antecedencia. .

3. 0 Si tiver sido fixado por dia, o aviso deverá ser dado de
·vespera. »

Art. 1..374. Alterado: « Havendo justa causa, podem as partes
resilir do contrato, antes do termo fixado, sem observancía dos prazos
.indicados.»

Incluem-se aqui as idéas dos arts. 1.379 e 1.382 do Codigo Civil
Portuguez alterada a redacção, relativamente á perda do direito ao
salario por parte do devedor dos serviços, quando antes de findo o

.contrato este deixar de prestal-os : outrosim, ao direito de exigir do

.credor o salario por inteiro, quando despedido sem justa causa antes
de terminado o prazo do ajuste.

Art. (alterada a redacção do Codigo Civil Portuguez. (C O
.serviçal que abandonar arbitrariamente seu amo, antes que finde o
tempo do ajuste, perderá o direito ás soldadas relativas a esse tempo,
vencidas e não pagas. » .

Art. (alterada a redacção do Codigo Civil Portuguez. « O
amo que despedir o serviçal, sem justa causa, antes que finde o tempo
-do ajuste, será obrigado a pagar-lhe a soldada por inteiro. »
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Os arts. 1.375 e 1.376 foram deslocadospara a parte concernente
'aos servicos domesticos.

. Art.' 1.377. Dizendo-se: corresponda - em vez de: « corres
ponde»-e: qualquer época-em vez de: « qualquer tempo I).

Art. 1.378. Accrescentando no fim as palavras: ou que os repre
sentar.

Art. 1.379. Dizendo-se: acolhido - em vez de: « recolhido» ; ao.
salario - em vez de: « á soldada»; - e: deve - em logar de:
«deverá».

Art. 1.380. Alterado: « Depois dos 12 annos, o menor tem direito.
a salario proporcional á sua idade, sexo e condição, segundo o cos
tume do logar».

Os arts. 1.381 e 1.382 sem emenda.
Art. 1.383. Alterado: « O credor de serviços deve providenciar

para que, por falta de hygiene ou de segurança nos logares da pre
stação do serviço, ou dos dormitorios, quando fornecidos por elIe, não
aconteça damno á saude dos operarios, sob pena de responder por
damno, segundo o estabelecido nos arts ... ))

Art~ (novo). II As disposições geraes sob a letra A não regem
. os serviços dos empregados publicos nem os dos colonos ou immi
grantes estrangeiros, os quaes serão regulados por lei especial. a

Neste ponto são incluidas as letras B e C, em cujas divisões se
trata da materia concernente aos serviços domesticas e aos serviços
immateriaes.

B - 8Bll.VlÇOS noassrrcos'{novo) - Do projecto Coelho Rodrigues, menos os arts. 2.m'
a. 2.374

Art. Considera-se serviço domestico todo o que é prestado
em casa do amo ou suas dependencías, por criado ou serviçal para
esse fim retrihuido.

Art. Este serviço pode ser contratado por tempo determi-
nado ou sem determinação de tempo; nunca, porém, por toda a vida
dos contrahentes ou de alguns delles; pena de nullidade.

Paragrapho unico. Em falta de ajuste, entende-se que o prazo é
de um mez nas cidades e um anno no campo, salvo costume local em
contrario.

Art. O genero de serviço e o salario serão determinados a
aprazimento das partes, e no silencio dellas, presume-se que o criado
é obrigado a todo o serviço compativel com suas forças, sexo e con
dições, e que o salario é o do costume, pago mensalmente ou por·
semana, conforme o genero de serviço eo costume do logar.

Art. O serviçal contratado por tempo certo ou sem deter-
minação de tempo não pode ausentar-se nem despedir-se sem justa.
causa e aviso opportuno ao amo.

..
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. Paragrapho unico, Entende-se por aviso opportuno o que é dado
-eom antecedencia de 15 dias, nas cidades, e de um mez, no campo.

O aviso é dispensado occorrendo caso urgente e imprevisto..
Art. Considera-se justa causa:

i.O Necessidade de cumprir as obrigações legaes incompativeis
-eom a continuação do serviço;

2.° Perigo manifesto de algum damno ou mal consideravel ;
3.° Molestia que impossibilüe o criado a prestar serviços durante

um mez;
4..0 Mudança de residencia do amo para logar que não convenha

ao serviçal ; .
5.° Falta de cumprimento do contrato por parte do amo ou

qualquer excesso por elle commettido contra o criado, .não sendo por
elle provocado,

. Art. O criado que se despedir com justa causa tem direito a.
todos os salarios vencidos. . i

Art. O criado que se despedir sem justa causa e aviso
opportuno, ou abandonar arbitrariamente o serviço, perderá o direito
ao salario vencido.

Art. Não poderá o amo despedir sem justa causa o criado,
excepto :

L° No caso de inhabilidade do criado para o serviço ajustado
. ou de manifesta e persistente negligencia no cumprimento de' suas

obrigações;
2.° Tendo o criado vicios ou molestia contagiosa;
3.° Cahindo o amo em pobreza ou fallindo;
4.° Mudando-se para outro município.

Art. O amo que despedir o serviçal sem justa causa antes
de findo o tempo do ajuste, pagar-lhe-ha por inteiro o salario corre
-spondente a todo o tempo ajustado.

Art. O serviçal é obrigado :

i.° A cumprir as ordens do amo em tudo que não fór illicito ou
contrario ao contrato;

2.° A fazer o serviço que lhe incumbe, com diligenciá, cuidado
e boa vontade;

3.° A vigiar pelas cousas de seu amo e evitar, podendo, qualquer
damno a que se achem expostas; . .

4.° A responder pelas perdas e damnos que por culpa delle o amo'
soffrer.

Art. O amo é obrigado:

Lo A velar pelo serviçal, sendo menor, e a corrigil-o, como si
iÓra. um tutor;
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2.o A indemnizal-o das perdas e damnos que soffrer por culpa
delle;

3.° A soccorrel-oe mandal-o tratar no caso de molestia, podendo
deduzir de parte dos salarios as despesas, si não preferir fazel-o por
caridade, não tendo o serviçal familia no logar ou qualquer outro.
recurso.

Art. O contrato do serviço domestico dissolve-se por morte
do amo ou do serviçal. A morte do amo, porém, não autoriza as amas.
de leite a despedirem-se antes de findo o tempo do costume ou do seu
contrato.

Art. (1.387 do Codigo Civil Portuguez alterado):
« A acção por soldadas prescreve ao cabo de um anno, de con

formidade com o art... e nella serão attendidas, salvo prova em
contrario, as declarações regulares do amo quanto á data de entrada
do criado para o serviço, importancia do salario ajustado, pagamento·
dos vencidos, descontos e avisos de despedída.»

c - SERVIÇOS IMMATEItIAES (novo)

Art. Os serviços immateriaes, a saber, aquelles em que pre-·
domina o trabalho intellectual, podem ser contratados e pagos na
razão do tempo do trabalho ou sómente da obra ou serviço a fazer.

Art. Aos que forem contratados ou deverem ser pagos na
razão do tempo de trabalho teem a applicação os arts. 1.366, 1.367,
1.368, 1.369, 1.371 e 1.372 ( locação de predios).

Art. Quando não forem contratados, e deverem ser pagos em
razão do acto praticado ou dos serviços prestados por certo fim, ou
do trabalho encommendado, a retribuição ou honorario será fixado por
arbitramento, tendo-se attenção á importancia especial dos serviços, á
reparação de quem os houver prestado e ás posses de quem os houver
recebido.

Art. Os contratos com escriptores, literatos e artistas que se
encarregarem da composição de uma obra para ser publicada ou ex
plorada, regem-se pejo disposto nos arts. 757 a 774 (Propriedade lite
raria) e L484 e 1.4-85 (Contr. de edição).

Art. As disposições dos artigos desta secção applicam-se aos
serviços dos mandatarios que disso fazem profissão, ainda quando.
quem os prestou seja representante do dono do negocio, como advo
.gado e procuradores judiciaes, quando funccionarem sem procuração
das partes, e cobradores de divida, quando diligenciarem a cobrança
mediante porcentagem ou commissão sem terem mandato do credor.

Paragrapho unico. Ficam salvas as disposições deste código rela
tivas ao mandato, e as do Codigo Commercial sobre mandato e com
missão mercantil.
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Art. Os advogados, medicos e cirurgiões teem direito á re-
muneração de seus trabalhos, ainda que nelles não sejam bem sue
cedidos.

D - SERVIçoS DE TRANSPORTE (a. sub-secção TI do projecto)

(Os arts. 1.384 a 1.387 do projecto foram substituidos pelos
arts. 769 a 775 do projecto C. Rodrigues e 2.253 do projecto Felicio
dos Santos em seguida transcriptos. No art. 771 do projecto C. Rodri
gues substituiu-se a palavra « embalagem» por « acondicionamento »).

Art. « Os emprezarios de transporte respondem pela segu-
rança das pessoas que conduzirem, e teem, quanto á guarda e conser
vação das cousas que lhes são confiadas, as mesmas obrigações que
os depositarios.»

Art. « As obrigações do emprezario publico de transportes
comprehendem não só os objectos que elles proprios recebem, como
os que são recebidos pelos seus prepostos ou entregues á disposição
destes nos logares habitualmente destinados a esse fim.»

Art. « Oemprezario de transporte responde não só pela perda
das cousas confiadas á sua guarda, comopelos damnos ou avarias que
soífrem até serem entregues ao destinatario no logar de seu destino,
salvo si provar que esses damnos ou avarias resultaram de defeito do
acondicionamento, notado no recibo, ou de força maior ou caso for
tuito, independentes delles, dos seus prepostos e da qualidade e ca
pacidade dos seus meios de locomoção.»

Art (C O emprezarío de transporte responde tambem pela
móra, quando houver prazo estipulado ou usual para o serviço, ou
ella fór ex.traordinaria e não justificada por força maior.»

Art. « O emprezarío de transporte deve ter um registro re-
gular e seguidamente escripto das quantias, objectos ou volumes de
que-se encarregar, e, si fôr matriculado, esse registro deverá ser feito
em livro de talões, cujas folhas sirvam de documento ás duas partes. »

Art. « Quando o serviço de transporte estiver regulado por
decreto, estatutos de companhia, ou contractos commerciaes impressos
e expostos ao conhecimento de todos os interessados, presume-se que
ambas as partes conhecem e acceitam suas disposições para os casos
não previstos neste codigo. »
. Art. « Os simples carregadores urbanos, suburbanos ou

vicinaes ficam sujeitos ás disposições desta secção, tanto quanto lhes
possam ser applicadas, e ás posturas regulamentares das respectivas
municipalidades. »

Art. « Tendo sido convencionada a maneira como deve ser
feito o transporte, o conductor, que o fizer em contravenção ao conven
cionado, responderá pela perda ou avaria da cousa transportada, ainda
que provenientes de caso fortuito ou força maior, salvo si provar que
ao perda ou avaria succederia, ainda que cumprisse o convencionado».
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E - EMPREITADA. (a sub-secção III do projecto)

Art. 1..388_ Sem emenda.
Art. i. :l89. Dizendo-se- estiver- em vez de - está.
Art. i .390. Sem emenda. '
Art. i.391. Dizendo-se-s-fornecer- em vez de - fornece.
Art. 1..392. Dizendo-se-parecer - em vez de - parece.
Art. 1.393. Alterado de accórdo com o 1.638 do Codigo ftaliano:
« Si a obra fôr de partes distinctas, ou feita por medida, o empreí-

teiro tem direito a que seja verificada parcialmente e esta verificação
presume-se ter sido feita por todas as partes pagas, si o dono as tiver
pago na proporção do trabalho realizado », .

Art. 1.394. Alterado:
« Concluida a obra de accôrdo com o ajuste, ou na fôrma do cos

tume do logar, o locatario é obrigado a recebel-a ».
« Poderá réjeital-a si o empreiteiro tiver se afastado das in

strucções e planos dados por quem lhe encommendou a obra, ou dos
preceitos technioos sobre trabalhos da mesma natureza. II

Art. 1.395. Dizendo-se - pode - em vez de-poderá-j e abater
- em logar de: - pedir abatimento,

Art. 1.396. Dizendo-se-fazer obra- em vez de - fazer alguma.
obra->: e sem concluil-a - em logar de - sem realizar o artefacto
encommendado.

. Art. (o 1.399 do Codigo Civil Portuguez em substituição ao 1..397
do projecto). « Nos contratos que respeitam a edificios ou outras con
strucções consideraveis o empreiteiro de materiaes e de execução é.
responsavel, pelo tempo de cincoannos, pela segurança ou solidez do
edificio ou construcção, tanto em razão da qualidade dos materiaes
como da firmeza do solo, excepto si houver prevenido com tempo o
dono da obra de não achar o dito solo sufficientemente firme »,

Art. 1..398. Eliminada a palavra - uma - e dizendo-se - accres
centamento em vez de - accrescimo.

Art. 1.399. Sem emenda.
Art. 1.400. Alterado: « A. locação de serviços resolve-se pela

morte do empreiteiro, ou por impossibilidade de proseguir na obra,
mas o dono fica. .. etc. II

Art. (novo, correspondente ao 1.404 do Codigo Civil Por-
tuguez):

« O contrato de empreitada não se rescinde pelo fallecimento
do dono da obra. Os herdeiros destes são obrigados a cumpril-o. »

Art. 1.401. Alterado: « O empreiteiro responde pela qualidade
da obra e pela idoneidade de seus empregados »,
·Art. 1..402. Alterado: « Quando o empreiteiro ficar em atrazo com
6$ carpinteiros, pedreiros ou outros officiaes, ou com fornecedores de

•



• - 521

·materiaes que empregar na obra, estes podem embargar para seu paga.
mento as quantias que o dono ainda lhe dever pela empreitada » ,

- Art. f .403. Alterado: « Os carpinteiros, pedreiros e outros offi-
-ciaes que contratam em globo e directamente uma obra... etc.»

Art. - (novo). « As disposições da letra E applicam-se á sub-
empreitada. »

F - FORNECIMENTOS (novo) (ARTS. 2.807 A 2.814- DO ESBOÇO T. DE FREITAS)

Art. São fornecedores os que se encarregam, mediante um
'preço em dinheiro, de fornecer cousas que a outra parte se obriga a
receber como comprador ouIocatario,

Art. O fornecimento pode ser contratado por tempo deter-
minado ou indeterminado. Pode ser contratado por um preço deter
minado ou determinável, por um preço unico ou a tanto por medida.

Art. Quando fôr contratado por um preço unico o forne-
cedor não terá obrigação de fornecer mais do que a quantidade ou
porção promettida.

Quando fôr contratado a tanto por medida o fornecedor fica
obrigado a fornecer a quantidade ou porção que lhe fôr exigida, a
menos que o autor da encommenda abuse de seu direito, aprovei
tando-se da occasião ou circumstancias para exigir muito maior ou
muito menor quantidade do que a exigida até então.

Art. Este contrato pode ser resolvido pelo fornecedor, si o
fornecimento, ou o modo de fazel-o, tornar-se impossível por força
maior, não prevista ao tempo do contrato.

Mas o fornecedor não pode resolvei-o nem reclamar augmento
do preço ou qualquer indemnização, a não haver estipulação em con
trario, por motivo de circumstancias posteriores que lhe tenham feito
oneroso o fornecimento.

Art. . Pode ser resolvido pelo autor da encommenda, si por
mudanca de circumstancia tornar-se inutil o fornecimento contra

·ctado, comtanto que receba o já existente em poder do fornecedor,
pague as despezas por este feitas para o fornecimento futuro, e o
indemnize do ganho que poderia ter.

Si não quizer receber o fornecimento existente em poder do
fornecedor ao tempo da resolução do contrato, pode o fornecedor
requerer que seja vendido em hasta publica, levando-lhe em conta o
producto da venda.

- Art. Quando o fornecimento fôr contratado por tempo inde-
'terminado, qualquer das partes poderá rescindir o contrato quando
bem lhe aprouver, comtanto que se despeça com a antecedencía
-necessaria, .segundc as circumstancias.

Art. -Realizado o fornecimento pela entrega da cousa ou
-cousas.fornecidas, é-lhe applicavel a legislação do capitulo 1°. deste ti-
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tulo si o autor da encommenda fôr comprador; e a' do capitulo 80 si;
o autor da encommenda fôr locatario,

Art. As disposições antecedentes não são applicaveis aos for-
necimentos contratados com "O Governo da União ou dos Estados com
as municipalidades e com as repartições publicas, si houver em' con
trario alguma disposição de lei ou regulamento.

G - APRENDIZAGEM (novo)

Art. O contrato de aprendizagem pelo qual uma das partes
se obriga a ensinar a outra uma industria ou offieio, pode ser cele~

brado entre maiores e menores devidamente autorizados.
Art. Quando celebrado por tempo indeterminado entende-se o

suffieiente para o discipulo ou aprendiz ficar perito no offieio ou in-
~~. .

Art. O preço do contrato pode ser a prestação de' serviços do
proprio offieio ou industria por parte do aprendiz, por tanto tempo
quanto valha o ensino, comtanto, porém, que não exceda a cinco
annos.

Art. O mestre é obrigado a ter em sua companhia o aprendiz,
si outra cousa não fór convencionada, dar-lhe comida e velar por elle
como si fosse pae ou tutor, e responder pelas faltas dos discipulos que
tiver em sua companhia, os quaes são considerados seus subordinados
e dependentes.

Art. São applicaveis a este contrato quando celebrado com
menores as disposições dos arts. 1.378, 1.379, 1.380, salvo as dispo
'sições dos arts. 1.381 e 1.382.

Art. S6 pode ser rescindido este contracto:
'I0, por execução das obrigações contrahídas ;
2°, por máo tratamento da parte do mestre;
3°, por máo procedimento por parte do aprendiz;
4°, pelo fallecimento da mulher do mestre si a discipula fór

menor e solteira;
5°, por mudança do mestre ou do discipuIo para logar remoto,

fôr preso ou adoecer por mais de dois mezes ;
6°, no caso do art. quando o trabalho do discipulo prestado.

em retribuição do ensino exceder em valor a quantia que deveria dar'
ao mestre pagando a dinheiro.

Art. O mestre não poderá reter o aprendiz além do tempo.
convencionado ou do art. ; si o fizer sem novo ajuste, será obri-
gado a pagar-lhe o serviço que prestar.

Art. Abandonando o aprendiz a companhia do mestre antes.
do tempo, poderá o mestre demandar deIle ou de pessoa que o tenha.
allíeíado os prejuízos que com isso soffrer.
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Art. Resolve-se este contrato:
Por morte do mestre ou do aprendiz.
Por chamamento do mestre ou do aprendiz ao desempenho de'

serviço publico imposto por lei, o qual seja incompativel com a con-
tinuação da aprendizagem. -

CAPITULO (o V do projecto)-no EMPRESTIMO

SECÇÃO I - Commodato

Art. 1.404. Alterado: « O commodato recahe sobre causas Mo
fungiveis; é gratuito e completa-se com a tradição do objecto»,

Art. 1.405. Dizendo-se - « os administradores» - em vez de
todos os administradores».

Art. 1.406 (dizendo-se- « como si fôra sua propria » - em "Vez-
de - « com zelo e solicitude» . _

Art. (o 1. 03t ,la parte do projecto Coelho Rodrigues):
« Quando o commodatario usa da cousa de modo diverso, ou além do
tempo ajustado, -responde pela sua perda ou deterioração, si bem que
occurrentes por caso fortuito, si não provar que ella, por _qualquer
vicio intrinseco, teria sido igualmente perdida ou deteriorada, ainda
que não fosse applicada como foi, ou que tivesse sido opportuna
mente restituida; mas deve, em todo o caso, o aluguel correspon
dente ao tempo excedido».

Art. 1.407. Alterado: « O commodatario constituido em móra
responde por perdas e damnos »,

O art. 1. 408 foi eliminado.
Art. 1.409. Sem emenda.
Art. (novo, o 1.521 do Codigo CivilPortúguez): « O commo-

dante é obrigado a indemnizar o commodatario das despezas extraor
dinarias e inevitaveis que elle fizer com a causa emprestada, sem que
por isso o dito commodatario goze do direito de retenção, outrosim a
reparar os prejuizos que o commodatario soffi:er em razão dos defeitos
da causa si o commodante não o preveniu, tendo conhecimento desses
defeitos» .

sscçxo II - Mutuo _

Art. 1.4.10. Alterado: « O mutuo recahe sobre causas fungíveis,
que pelo mutuario devem ser restituídas ao mutuante no mesmo
genero, qualidade e quantidade».

Art. 1. 411. Sem emenda.
Os cinco artigos que se seguem, 1.4.03 a 1.407, do projecto Coelho

Rodrigues substituem o 1.412 do projecto Bevilaqua.
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Art. « A obrigação resultante de um emprestimo de dinheiro
'contado é sempre da somma declarada por extenso no contrato e em
.moeda corrente do mesmo paiz,' ainda que o valor desta haja v~riado
entre a data delle e a do pagamento . »

Art. « Todavia, si o contrato declara que a quantia empre-
stada foi fornecida em moedas de prata ou ouro, ou parte de uma e
parte de outra especie, discriminadamente, é licito estipular que o
pagamento se faça nas mesmas especies e, quantidades, não obstante
qualquer variação superveniente nos respectivos valores.»

§ 1.0 « Esta clausula se presume quando o emprestimo fór con
trahido no estrangeiro para ser pago no Brasil ,»

§ 2.0 « Tambcm se presume o pagamento ajustado em ouro ou no
seu equivalente quando se recebe moeda corrente no Brasil para se
pagar noutro paiz,»

§ 3.0 « Em qualquer dos casos dos paragraphos antecedentes,
também se presume que o cambio será o do dia do pagamento, si o
contrato permittir que este se faça noutra moeda corrente do respe
ctivo paiz.»

Art. « Quando a divida cujo pagamento houver de ser feito
em especie determinada, vencer juros, estes serão devidos na mesma
especie do capital.»

Art. « Quando a moeda em que houver sido ajustado o paga-
mento fór tão rara que o devedor não possa encontral-a, justificada a
impossibilidade, poderá pagar da corrente quanto corresponda ao valor
da outra em que se ajustou o pagamento ; mas, ainda neste caso, a

justificação só será admittida depois de depositada a somma equiva-
lente ao total da divida ,» ,

Art. « Si o emprestimo consistir em barras de metal ou em
generos especificados, o devedor será obrigado, salvo a disposição do
artigo antecedente, a pagar na mesma quantidade e qualidade,
'qualquer que tenha sido a variação do seu valor,»

(O art. 1.413 foi alterado, contra o voto do Dr, Lacerda, quanto
a comprehenderem-se todos os incapazes, e do Dr, Amphilophio, que
eliminaria da disposição os fiadores ou abonadores.)

Art. 1.413. Alterado: « Oemprestimo feito aos menores ou outros
incapazes, sem autorização da pessoa sob cuja autoridade elles se
acharem, não pode ser exigido do mutuario nem de seus fiadores ou
:abonadores » •

Art. 1.414:

N. 2. Dizendo-se - « incapaz» - em vez de - « menor» -; e
eliminando-se as palavras - « os » - e - « habituaes » •

N. 3. Alterado: « Si o menor tiver bens da classe indicada no
art. § . Mas, neste caso, a execução do credor não poderá
ultrapassar as forças do peculio ,»

..

.,

•
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Art. 1.415. Eliminadas as palavras:- «notorio»-e~«em,

seu estado». '
Art. 1.416. Alterado: « E' permittido no contrato estipular juros.

acima ou abaixo da taxa legal, com ou sem capitalização, nos empre
stimos de dinheiro ou de outras causas fungiveis. »

Art. 1.417. Alterado: « O mutuario, porém, que pagar juros,
etc ,» .

Art. (novo). « Não havendo prazo estipulado, a causa emprestada
deve ser restituída logo que o credor a peça; e nas dividas de dinheiro
depois de trinta dias. »

CAPITULO (o VI do deposito)

SECÇÃO 1- Depositovoluntario

Art. 1.418. Alterado: «Pelo contrato de deposito uma pessoa
recebe de outrem causa moveI para guardar até que o depositante
ou quem o represente ~ reclame».

Art. 1.419. Alterado: « E' licito estipular uma retribuição pelo
deposito. »

Art. (o1.435 do Codigo Civil Portuguez, em substituição ao 1.~2(}

do projecto): -,
« O depositaria deve prestar na guarda e conservação da cousa

depositada o cuidado e diligencia de que é capaz para o bom desem
penho do deposito, e restituil-o quando lhe fôr exigido pelo deposi
tante com todos os seus fructos accrescidos »,

Arts. 1.421 a 1.428. Sem emendas.
Art. 1.429. Alterado: « Si o depositario se tornar incapaz, a

pessoa que assumir a administração dos seus bens deverá promover
logo a restituição da cousa depositada, e si o depositante não quizer
ou não puder recebcl-a, pedir sua transferencía para o Deposito
Publico ou a nomeação de outro depositaria».

Art. 1.430. Sem emenda.
Art. 1.4.31. Alterado: « O depositante deve pagar ao depositaria

as despezas feitas com a conservação da causa e os prejuizos que do
deposito lhe resultarem » .

. Art. 1.432. Alterado: « O depositaria pode reter o deposito até
.que seja pago da importancia liquida das despezas ou dos prejuízos de.
. que trata o artigo antecedente».
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~rt. L433. Dizendo-se: « estas despesas» - em vez de -,... « as
.referidas despezas »).

Os arts. 1.434 e 1.435 sem alteração.

SEcçÃO II - Deposito necessal'io

•

Art. 1.436. Alterado: « E' deposito necessario :
1.0 O feito em cumprimento de obrigação legal;
2. o O feito e consentido por occasião de alguma calamidade, como

'incendio, inundação, naufragio, saque ou semelhante. Jl

Art. 1.437. Sem emenda.
Art. L438. Dizendo-se: - «por qualquer meio» - em vez de

-- « por testemunha» . ....
Art. 1.439. Sem emenda. ..
1.440. Eliminando-se as palavras - « porém» e « seus» .
Art. 1.441. Dizendo-se « nâo sepresume ) - em vez de - « nunca

se presume» e eliminando-se as palavras finaes - « deve ser pago
equitativamente ».

Por indicação do Dr, Barradas é additada a seguinte disposição
em artigo separado: .

Art. (novo). « O depositario, tanto no deposito voluntario, como
no necessario, que deixa de restituir a causa depositada quando lhe
fôr exigida, além da indem nízação dos prejuízos, será compellido a
fazel-o, sob pena de prisão não excedente de um anno , »

Neste ponto, suspendeu-se a reunião, e eu A. F. Copertino do
Amaral, secretario da commissão, lavrei esta acta, que vae assignada
pelo Sr. presidente e demais membros presentes. - Epitacio Pessôa,
- O. H. de Aquino e Castro. - AmplLilop/âo. - Francisco de

-Paula Lacerda de Almeida. - Joaquim da Costa Barradas,

áeta da 37a reunião

No dia 12 de julho de 1900, reunidos os Drs. O1egario, Barradas,
Lacerda e Amphilophio, sob a presidencia do DI'. Epitacio Pessôa, foi
approvada a acta da reunião do dia 10, e o DI'. Barradas, como de cos
tume, passou a analysar o projecto.
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CAPITULO (o VII) - DO MANDATO

SECÇÃO I - Disposições qeraes ( Alterada a epigraphe )

Art. 1.442. Alterado, dizendo: constitue, em vez de-institue- e:
-« •• •pm'a que execute em, seu nome um ou mais actos[uridicos »,
Accrescentou-se o seguinte periodo : « A procuraçâo é o instrumento
do mandato» .

Art. 1.443. Alterado: Accrescente-se : verbal ou escripto de
pois da palavra-tacito -; e redigiu-se o segundo periodo assi~: _
« Presume-se gratuito, não tendo sido estipulada a retribuição, exce
pto si o objecto do mandato fôr daquelies que o mandatario trata por
olficio ou profissão lucrativa n ,

Art (novo). « Não é permi ttido o mandato verbal para os actos
que exigirem instrumento publico ou particular. »

Art. (novo, o art. 1.327 do Codigo Portuguez). « E' necessaria
procuração publica, ou havida por publica, para os actos que teem de
realizar-se por modo authentico, ou para cuja prova é exigido
documento authentico. »

Art. (novo, o '1.328 do Codigo Portuguez). « E' sufficiente a pro
curação particular para os actos cuja prova só depende de instru-
mento particular .» .

Art. (o 1.444 do projecto, alterado e additado). « A acceítação do
mandato pode ser tacita e resulta do começo da execução. »

Art. 1.445. Dizendo-se: « ••• quando se referir; e eliminando:
-uma - e - que -antes de-entra - que se deve dizer: entrar »,

Art. 1.44,6 (mandante em vez de .:...- mandatario) .
Art. 1.44,7. Eliminando": para os actos - ; ligando os dois pe

riodos pela conjuncção e; eliminando: qualquer; substituindo
ultrapassem por: excedam; supprindo: - o mandato - antes de:
deve; dizendo: expresso, em vez de _.. especial.

Art. (novo). « O mandatario nada pode fazer contra ou além do
mandato, salvo si o interesse do mandante o exigir; mas o poder de
transigir não importa o de se comprometter , »

Art. (novo). « O pubere não emancipado pode ser mandatario,
mas o mandante não tem acção contra elle, sinão de conformidade com
as regras geraes, relativas ás obrigações contrahidas por menores ,»

Art. (novo). « A mulher casada não pode acceitar mandato sem
-autorização do marido. »

Art. (novo). « Si o mandatario age em seu nome, o mandante
não tem acção contra os que contrataram com elle, nem estes contra

-o ma ndante. Em tal caso, o mandatario fica obrigado directamente
'Com a pessoa com quem contratou, como si o negocio fosse seu.»
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o Dr, Barradas pondera que o projecto não tratou do - man-tr!'
dato judicial - que aliás deve ser contemplado no Codigo em capitulo-
especial: o que é acceito .

. . Quanto ao mandato in rem prop.riam-, si a lacun!, do p:ojecto
fOI intencional, elle applaude-a, pOIS que com a cessao de direitos
aquelle é dispensavel. - Bastará guardar silencio a tal respeito'
como fez o Codigo Civil Portuguez. '

SECÇÃO II - Obrigações do mandatario

Art. (novo). « O mandatario é obrigado a cumprir o mandato
nos termos e pelo tempo que lhe foiconferido, e responde pelo damno.
que causa ao mandante em consequencia de omissão, negligencia,

. culpa ou dolo.»
Art. (novo). « A responsabilidade do mandatario no mandato"

remunerado é mais restricta do que no gratuito. »
Art. 1 448. Alterado: « O mandatario responde pelos prejuízos

acontecidos ao mandante por ter encarregado a outrem o cumprimento
do mandato sem estar para isso autorizado. »

Art. 1./í,/í,9. Alterado: « Si, porém, o mandatario tinha poderes
para substabelecer, só lhe serão imputaveis os damnos occorridos por
acto ou negligencia do substituto, si este fôr notoriamente inhabil ou
insolvavel » •

Paragrapho unico. « O substituto tem para com o mandante os-
mesmos direitos e obrigações que o mandatario. » .

Art. 1./í,50. « E' nuIlo, etc. »
Ai'!. 1./í,51. Alterado: « O mandatario deve prestar contas de sua

gerencia ou administração ao mandante, transferindo-lhe as vanta-
gens advindas por qualquer titulo». .

Art. 1./í,52. Alterado: « O mandatario que de boa fé executar o
mandato nuIlo ou exceder os poderes do mandato, será considerado,
gestor de negocios, até que seus actos sejam ratificadospelo mandante,
mas será responsavel por perdas e damnos que causar, tanto para com
o constituinte como para com o terceiro com quem haja contratado».

Art. novo, o 1.337 do CodigoPortuguez. « Omandatario não pode
compensar os prejuizos a que deu causa com os proveitos que por
outro lado tenha diligenciado para seu constituinte .»

Art. 1.453. Alterado: « Pelas sommas que deviam ser entregues.
ao mandante, mas que empregou em seu proveito, deve o mandatário
pagar juros desele o momento em que se utilizou das mesmas ».

Art. 1.454 i mandatarios em vez de - procuradores - e:
conjunctos em vez de - solidarios).

Art. 1. 455. Sem emenda.
Art. 1.456. Alterado: « O terceiro que, depois de conhecer os

poderes do mandatario, fizer com eIle contrato exorbitante dos limi-·

•
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tes do mandato, não tem acção contra o mandatario, si este não tiver
promettido a .ratifica~~o do mandante, nem contra o mandante, si o
mesmo não tiver ratificado o acto» .

SECÇÃO m - ubl'igaçóes do mandante

Art. '1.457. Dizendo: « ••• mandato conferido, etc ... »
Art. 1.458. Alterado: « Omandante deve pagar ao mandatario a

remuneração ajustada e as despezas feitas com a execução do mandato,
ainda que o negocio não tenha, sem culpa do mandatario, o resultado
esperado» .

Art. 1.459. Accrescentando: « ••. desde a data do desembolso».
Art. '1.460. Alterado: «O mandante deve igualmente indemnizar

o mandatario das perdas que solfrer em razão da execução do man
dato, não tendo havido culpa da parte delle ou excesso de poderes».

Art. 1.461. Alterado: « Si o mandatario, embora nos limites do
mandato, contrariar as instrucções do mandante, fica este obrigado
para com os terceiros com quem aquelle houver contrato, mas tem
acção contra o mesmo pelas perdas e damnos que resultarem da inob
servancia das referidas instrucções » •

Art. 1.462. Dizendo: « •• •por todas as obrigações e elfeitosdo
mandato, salvo, etc ... ».

Art. (novo, O 1.34,9 do Codigo Portuguez). « O mandatario tem
direito de retenção sobre o objecto do mandato, até que esteja em
bolsado do que, em razão deste, se lhe deva. »

SECÇÃO IV -'2Extincção do mandato

Art. 1.463. Alterado de accórdo com o 1.363 do Codigo Por-
tuguez: « O mandato acaba :

1.0 Pela revogação;
2.° Pela renuncia do mandatario ;
3.° Pela morte ou interdicção do mandante ou do mandatario;
4.° Pela insolvencia, ou pela mudança de estado de um ou outro,

si por esta mudança se tornar inhabil aquelle para conferir ou este
para acceitar o mandato ;

5.° Pela terminação do prazo do mandato, ou pela conclusão do
negocio. »

Art. (novo). « E' irrevogavelo mandato:

1.° Quando se tiver convencionado que o mandante não possa
revogal-o ;

c. c. - \'01. I. 31
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2.Ô Nos casos,' em gel'al,em que fôr condição de um contrato
hilãterâl, ou meio de cumprir uma obrigação contratada, como nas
letras e ordens, o. mandato de pagal-as ;

3.° Quando o socio fôr administrador ou liquidante da sociedade
por estipulação do contrato social, salvo disposição dos estatutos ou
de lei especial. »

Art. 1.464. Supprimido: - todas - e - civis e criminaes ,
Art. 1.465. Dizendo: nomeação, em vez de - constituição -;

e eliminando - a~ antes de -l'evogação - ; e tambem: - conferido
ao-o .

Aft:! ~ 4.66. Dizendõ: « ••• nâôpodia continuar no mandato seni
sol!iér prejuízó êíJTisídêrave! » .

Art. 1.467. Eliminando: - sua -.
Art , (üovõ). « E' validó o que o mandatario fizer em nome do

mandãtíté, emquãnto Ignotar a morte deste, ou por qualquer outra
causá dá éxtitiêção do mandatõ, comtanto que estejam de boa fé os
que êom éllê Jenhâfii cóntratado .»

Att. L 468. Elltninandõ: -logo-; e dizendo, no fim: « ..• con-
formê ô exigirem, etc ... » . .

. Ai't. 1.469. Dizendo: antecedetuã, em vez de-anterior-:-; eli
minandõ: ti. requerér --'-: substltuíndô ; ~ demorados- por: adiados;
e supprimindo: - respectivamente.

SEC(;XÔ v - ilJandato judicial

..

•

Art. (novo). « Só pode ser conferido mandato judicial por instru
mento publico ou particular devidamente authenticado e a pessôa que
possa procurar em juizo» .

. Art. (novo) « Podem ser procuradores em juizo tod s as pessoas
que para isso estiverem legalmente habilitadas e que não forem:

1.° Menores de 21 annos, não emancipados ou não declarados
maiores; •

2.° Juizes em exercicio ; . . .
3 ° Escrivães e mais funccionarios judiciaes nos respectivos jui

zados, excepto em causa propria ;
4.° Inhibidos por sentença de procurar em juizo ou de exercer

officio publico ;
5.° Ascendentes, descendentes e irmãos do juiz da causa;

. 6.° Descendentes contra ascendentes, excepto em causa pro
pna.»

. Art. (novo). « A procuração. para o foro em .geral não se. e~ten
de para certa e determinada causa, salvo ausencia do consütumte,
nem confere poderes para actos que os exigem expressos..
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Art. (novo). « Constituidos para a mesma causa e mesma
pessoa dois ou mais procuradores, consideram-se nomeados para func
cionar um na falta do outro e pela ordem de sua nomeação, podendo
a nomeação conjuncta conter clausula de que um nada possa fazer
sem os outros ,»

Art. (novo). « O substabelecimento sem reserva de poderes
não sendo notificado ao constituinte não isenta o procurador de re
sponder ao constituinte pelas obrigações do mandato .»

Art. (novo). « Depois que o advogado tiver acceitado o
patrocínio da causa não poderá mais delle excusar-se, salvo por mo
tivo justo, declarado por juramento ou affirmação solenne e intimada
a p.arte ou .seu.procurador para nomear outro a~v.0gado até á·pri
meira audiencia, pena de responder pelos prejurzõs resultantes .»

Art. (novo). « Os procuradores e advogados terão direito
de haver, além das despezas que fizerem com a causa, uma remu
neração adequada á importancia dos serviços, valor da demanda e
posses do constituinte: esta remuneração quando não ajustada por
convenção será determinada por arbitramento ,»

Art. (novo). « Cessa o mandato judicial:
1. o Por fallecimento do constituinte, ou transmissão dos direitos

deste para outra pessoa, constando legalmente em juizo;
2 .o Por desistencia da procuração requerida pelo procurador e

intimada ao constituinte;
3 .o Pela revogação dos poderes da parte constituinte intimada

judicialmente ao procuradcr .»

Art. (novo). « No caso do n. 2, do artigo antecedente fica
o procurador obrigado a seguir a causa até que o constituinte nomeie
novo procurador no prazo que lhe fór para isso assignado; no caso do
n. 3 não perde o procurador o direito ao honorario ou renumeração
ajustada ou que fôr arbitrada, si a revogação não rÓI' motivada em
culpa ou impericia sua ou desamparo da demanda não havendo justo
motivo e sem guardar o disposto no art ... »

Art. (novo). « Os advogados e procuradores estão sujeitos
ás disposições dos regulamentos judiciaes e ás penas disciplinares
nelles estabelecidas. Além disto e sob as mesmas penas é-lhes termi
nantemente prohibido :

1 .o Tendo acceitado mandato de uma das partes procurar ou
advogar pela outra na mesma causa ou dar-lhe conselhos ou instrucções,
ainda que deixem a anterior procuração;

2. o Revelar á parte contraria os segredos do seu constituinte ou
subministrar-lhe documentos ou quaesquer esclarecimentos;

3. o Reter sob qualquer pretexto autos em seu poder, findo o
termo legal ou assignado, pelo qual lhe tiveram ido com vista ou em
confiança.»
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(o VIII) - DA GESTÃO DE NEGOCIOS

Art. (o 1. 470 do projecto, fundido com o 1.728 do Codiso
Portuguez). « O que, se~. autorização, se intrometts na gestão de
negocio de outrem, deve dirigil-o segundo os mteresses e a vontade
presumida do dono do negocio, e responde não só para com este, mas
tambem para com quem contratar em nome delle,»

Art. 1.471. Alterado: « Si a gestão fôr iniciada~contra a von
tade, etc. . . responde mesmo pelo caso fortuito, si não provar que
teria sobrevindo igualmente, ainda que não tivesse tomado O negocio
a cargo, ou si o dono do negocio quizer aproveitar-se da gestão».

Art. 1.472. (antecedente em vez de - anterior).
Art. 1.473. Eliminando: oílicioso e - por; e dizendo. " da de

mora, etc ...
Art. 1.474. Eliminando: do negocio; e dizendo: «. .. não tomar •

providencia, o gestor é obrigado a velar pelo negocio e leval-o a
sua conclusão, e si durante, etc ... as determinações dos herdeiros,
etc ... »

Art. 1.475. Alterado, com suppressão tambem da ultima parte):
« O gestor é obrigado a applicar ao negocio sua intelligencia habitual
e a indemnizar o dono por qualquer prejuizo que soífra por sua culpa
ou negligencia ,»

Art. '1.476. Alterado: « Si o gestor se fizer substituir por outrem,
responderá pelas faltas do substituto, ainda que haja escolhido pessoa
de confiança, sem prejuizo da acção que contra elle lhe possa com
petir ou ao dono do negocio.

Paragrapho unico , A responsabilidade dos gestores, quando
forem dois ou mais, será sempre solidaria ,»

Art. '1.477. Alterado: « O gestor responde mesmo pelo caso
fortuito, quando fizer, etc ... ainda que o dono tivesse o costume de
as fazer, ou quando houver preterido interesse delle por amor
do seu.

Todavia, querendo o dono aproveitar-se da gestão, será obrigado •.'
a indemnizar o gestor das despezas necessarias que houver feito e dos
prej uizos que tiver soffrido por causa da dita gestão » .

Art. i .478. Dizendo: « utilmente, em vez de-bem-; e nas,
em vez de - em -; accrescentando : ... desde o desembolso». E mais
o seguinte:

« Paragrapho unico . Esta disposição seapplica ainda mesmo que
o gestor, em erro sobre a pessoa do dono do negocio, tenha dado
contas ao supposto dono .»

Art. 1.479. Alterado: « A disposição do artigo antecedente
tambem se applica ao caso em que a gestão tiver por fim evitar
etc ... » (supprimindo as seguintes palavras: - e manifesto - sem
pruwrador nu lugar -; e:- alguma).
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Art. 1.480. Alterado: « Quando alguém, na ausencia da pessoa
obrigada, fornecer alimentos a outrem, poderá repetíl-o do devedor
ausente, ainda quando contra a vontade deste.»

Ar1. 1.481. Eliminando:- estranha e durante a vida do mesmo;
e dizendo: daquelle que teria ooriçaçâo, etc... ainda quando
elle, etc ...

Paragrapho unico. « As disposições dos dois artigos antecedentes
não se applícarão si se provar que o gestor procedeu por espirito de
beneficencia.. » .

Ar1. 1.842. Dizendo: « ••. retroaqe ao dia em que começou e
produz todos os el!eitos do mandato».

Art. 1.483. Rectificada a citacão.
Ar1. (novo). « Si os negocios alheios forem de tal fórma

connexos com os do próprio gestor que não possa a gestão de uns
ser separada da dos outros, será o gestor havido por socio daquelle
cujos negocias gerir conjunctamente com os seus.

Neste caso, o dono só é obrigado em proporção das vantagens
que obteve .»

CAPITULO (oIX) - DA EDIÇÃO

Art. 1.484. Sem emenda.
Ar1. (novo). « Pelo mesmo contrato pode o autor obrigar-se

a executar uma obra [iteraria, scientifica ou artística, que o editor
se propõe publicar e divulgar ,»

Ar1. 1.485. Dizendo: entrega, em vez ele:- tradição-; elimi
nando ;- judicialmente um.

Arts. 1.4·86 e 1.487. Sem alteracões.
Art. 1.488. Eliminando:-duas'::'-- se- e - mas-; e di

zendo: pode, em vez de - poderá.
Art. 1.489. Eliminando :- de uma obra-; uma -um-; e: 

. mesma.
Art. 1.490. Alterado: « Si o autor não tiver estipulado a re

tribuição pelo seu trabalho no momento do contrato, será ella deter
minada por arbitramento, não tendo havido renuncia ..

Ar1. 1.491. Alterado: « Quando a retribuição depender do re
sultado da venda, o editor é obrigado a apresentar conta documentada
ao autor».

Art '1.492. Alterado, dizendo; « •.• ; mas não poderá, contra a
vontade do autor, reduzir a tiragem, de modo que a obra não tenha
diffusão sufflciente ».

Art. 1.493. Dizendo: «... não resultar expressa ou impli
citamente do mesmo contracto ».

Art. 1.494. Dizendo: « •.• ou modificacões na obra sem per-
missão do autor». .

Art. 1. 945. Eliminando:- mas.
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Art. 1.496. Sem emenda.
Art. 1.497. Eliminan40 :-úm.
Art. 1.498. Dizendo: « Os credores de qualquer empreza de

theatro, etc .. , penhora na parte, etc ... »
,A..rt. 1.499. Dizendo: «., ..ao theatro em que se representa, sem

permissão delle ».
E eu, A. F. Copertino do Amaral, secretario da comm.isSão,"

lavrei esta acta, que vae assígnada pelo Sr. presidente e demais
membros presentes. - Epitacio Pessôa. - Joaquim da Costa Bar
radas . ."."..Dr. Erancisco de Paula Lacerda.' de A{meida.-Am
philop1âo..,- O. H. de Aquino e Castro.

Acta da 38a reunião
No dia 13 de julho de 1900, reunidos os Drs. Barradas, Lacerda,

Amphilophio e Olegario sob a presidencia do DI'. Epitacío , foi appro
vada a acta da 370. reunião.

" Vae a commissão occupar-se do capitulo que se inscreve ,-s Da
sociedade.

Antes do exame da matéria, o DL Barradas suggere a alteração
da distribuição feita pelo projecto, de sorte qu.e: a secção I con
tenha simplesmente - Disposições gemes, nas quaes, além de outros
artigos novos, fiquem os arts. 1 . DQO a 1. Doa e o 1.512 do pro
jecto, com alterações ; a secção Il se destine cos direitos e obriqações
dos saciasenire si; a secção 1Il ás obrigações'da sociedade e das sacias
para com terceiros; e a secção IV á dissolução da sociedade. O que·
tudo é acceito ,

SECÇÃO I -..,. Disposições geraes

Art. 1.500.
"Suscita-se discussão a respeito da noção, que o projecto apresenta,

de sociedade.
O DI'. Barradas diz que, havendo o autor, na parte geral, se oc

cupado da sociedade em geral, e, com especialidade , das sociedades
de fins ideaes, ás quaes destinou as disposições dos arts. 24 e seguin
tes, parece querer referir-se, no capitulo XI, que se vae estudar, só ás
sociedades de fins economicos, o que transparece de todos os preceitos
contidos rio mesmo capitulo; e sendo assim, a noção do art. 1.500 é
incompleta, por faltar nella o característico de taes sociedades, que é
o lucro.
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Na mesma conformidade manifestou-se o Dr. Lacerda de accôrdo
com os Codigos Portuguez , Francez e Italiano.

O Dr. Amphilophio prefere o estatuído no projecto , porque ahi o
autor foi mais comprehensivo: collocando-se no ponto de vista geral,
abrangeu tanto as associações de fins ideaes , que para terem persona
lidade jurídica carecem do registro, como as sociedades em que os so
cios auferem proveitos pecuniarios, e evitou assim a confusão entre as
sociedades civis propriamente ditas e as commerciaes , confusão que
se daria com a restricção dos lucros.

O seu parecer se accorda com o do conselheiro Carlos de Carvalho
no art. 1,f:!72 de sua ollm de consolidação das leis civis.

Decidiu-se redigir o artigo do modo que se segue:
Art. 1.500. Alterado: « Pelo contrato de sociedade duas ou mais

pessoas põem em commum seus bens e industria , aquelles no todo ou
em parte, com o fito de maior lucro; ou unem seus esforços no intuito
de conseguir um fim commum.

Paragrapho unico . As sociedades que não tiverem fim economico
regular-se-hão pelas disposições das secções II e III do capitulo III do
livro I da parte geral». . .

Art. 1.501. Eliminando as palavras: - « entre as quaes se in
clue a das sociedades anonymas» .

Art. 1.502. Alterado: « Não revestindo nenhuma das fórmas de
que trata o artigo antecedente, a sociedade regular-se-ha pelas dispo-
sições deste capitulo» . ' \

Art. (novo) « Em relação aos socios, a sociedade só pode ser pro
vada por escripto ; podendo sel-o, em relação a terceiros, por qualquer
genero de provas».

Não prevaleceu o additivo do Dr. Barradas, quanto a dever sem
pre a constituição da sociedade ser feita por escripto registrado , afim
de produzir effeitos, porque assim, conforme opinião do Dr. Lacerda,
seria excluída a sociedade tácita e presumível. .

Art. (novo) « As sociedades são universaes ou particulares.»
Art. '1.503. O Dr. Barradas propôz a inversão das idéas do artigo,

... afim de fallar-se em primeiro legar da sociedade universal.
O Dr. Lacerda acceita a inversão, mas não concorda com a lati

tude dada á noção de sociedade universal, quanto aos bens futuros,
cuja inclusão só admitte quando se referirem aos adquiridos por titulo
oneroso, como opinou o projecto Coelho Rodrigues. ~ E', porém,
vencido e fica O artigo redigido assim :

Art. 1.503 « A sociedade universal pode comprehender todos os
bens presentes dos socios ou os futuros, ou ambos ou só os fructos e
rendimentos delles; a particular, etc ... » (como no projecto).

Art. (novo) « Tambem se considera particular a sociedade consti
tuida para realizar em commum uma cmpreza determinada, ou para
exercer alguma indusrria ou profissão» .

•
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Art. (novo). « A socieda~e d~ todos .os bens presentes importa a
communhão de todos os moveis e nnmoveis que os sócios teem na data
do contrato e os respectivos fructos e accessorios . »

« A. de todos os bens presentes e futuros comprehende igualmente
não só os mesmos bens, como os seus fructos e accessorios , »

Art. (novo). « São exclui dos da sociedade universal os adquiridos
por titulo gratuito, salvo havendo estipulação em contrario. »

Art. (novo). « A simples convenção de sociedade universal, sem
outra declaração, não induz sinão a communhão dos lucros e fructos , »

Art. (o UH 2 do proj ecto) .
Por indicação do Dr. Amphilophio inclue-se em seguida este artigo:
Art. (novo). « Si a sociedade fôr de todos os bens, o dominio c

posse destes comm unica-se sem dependencia de tradição real. »
Art. (o 876 do projecto Coelho Rodrigues).
« No silencio do contrato o prazo da sociedade será indefinido,

salvo a cada sócio o direito de retirar-se mediante aviso prévio de dois
mezes antes do fim do anno social; si, porém, o objecto da sociedade
íôr um negocio ou empreza, que deva durar certo tempo determinado
ou não, o contrato obrigará os socios a continuar na sociedade, até o
fim do mesmo negocio ou empreza.»)

SECÇ,i:O n (a I) - Direitos e obriqações dos'socios entre si

Art. (O 1.504 do projecto , alterado). « As obrigações dos socios
começam immediatamente, si outra época não fór designada, e acabam
depoi - que, dissolvida a sociedade, estiverem satisfeitas e extinctas as
responsabilidades sociaes.» .

Art. (o '1.505, alterado). « A entrada a que é obrigado cada sacio
pode consistir no dominio ou sómente no uso e goso dos bens; na ces
são, etc. No silencio do contracto a este respeito, presumem-se iguaes
as entradas de cada socio»,

Art. (novo) « Si o socio entrar para a sociedade com algum
objecto determinado, de que a sociedade venha a ser evicta, será 1'e- •
sponsavel para com ella , como seria qualquer vendedor para com o
comprador. »

Art. (o 1.506, alterado). « Si a entrada consistir em cousas fungi
'leis, tornam-se propriedade commum dos socios, salvo declaração em
contrario. »

O art. '1.507 foi supprimido ,
Art. (o 1.508, accrescentando no fim: - que faz objecto da so

ciedade).
Art. (o '1.1509, alterado). « Cada socio deve indemnizar á sociedade

os prejuizos que esta soffrer por culpa delle , e não pode compensal-os
com os proveitos que lhe tiverem sido trazidos por sua inclustria ou
outros negocios . »

•
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Art. (o 1.51'1, anteposto ao -I.!'HO, dizendo: declarar, em vez de
- declara - e: « .•. entende-se que é proporcional á sua entrada e
a do sacio de inrlustria igual á entrada menor .»

Art. (o 1.510, alterado). «O socio encarregado da administração
pode exigir da. sociedade não só o que despender por, etc. e a indo
mnização dos prejuízos resultantes da gerencia.»

O art. 1.5'12 foi destacado para a secção I deste capitulo.
Art. (o 10M3, alterado). « O socio encarregado da administração

por clausula expressa do contrato pode praticar, sem dependencia de
approvação ou desapprovação dos outros, todos os actos que excede
rem os limites normaes da mesma administração, excepto si proceder
dolosamente. »

§ 1.° Dizendo-se recoqaoeis , em vez de « revogados», e suppri
mindo-se as palavras « pelos outros socios ».

§ 2.° Dizendo reooçaueis, em vez de « revogados», supprimin
do-se as palavras « pelos outros sócios ».

§ 3.° Eliminando-se as palavras « poderes» e « que)).
Art. (o 1.514, alterado). « Si forem encarregados ... etc ... cada

um poderá praticar separadamente todos os actos da mesma admínis
tracão . )'

. Art. (o U>15, alterado). « Estipulando-se que um dos administra
dores nada possa fazer sem os outros, entende-se, sem nova conven
ção, obrigatorio o concurso de todos, ainda ausentes ou impossibilita
dos de prestal-o , salvo nos casos urgentes, em que as providencias
omittidas ou demoradas trouxerem á sociedade prejuízo grave e irre
paravel , ))

Art. (o 1.516, dizendo-se expressas e não « especiaes »}.
1° (alterado). « Presume-se que cada socio tem direito de admi

nistrar e que é valido o que cada um fizer, mesmo em relação aos que
não deram consentimento; salvo a qualquer destes o direito de se
oppór á operação antes de produzir effeito .»

2° (alterado). « Cada socio pode utilizar-se das cousas pertencen
tes á sociedade, comtanto que as empregue segundo seu destino e não
use delIas contra o interesse social ou de modo a impedir os outros de
se utilizarem tambem dellas , na medida do seu direito. »

3° (como no projecto).
4,0 (alterado). « Nenhum socio pode fazer alteração nos bens im

moveis pertencentes á sociedade, ainda que lhe pareça vantajosa, si
os outros não consentirem. »

Art. (o 1.517, alterado). « O socio que não tiver a administração
ela sociedade não pode obrigar os bens da mesma. »

Art. (o 1.271 do Codigo Civil Portuguezem substituição ao U>18
do projecto). « Não carece o socio do concurso dos outros para se asso
ciar com um terceiro em relação á parte que tem na sociedade. Não
pode, todavia, ainda que seja administrador, fazel-o entrar como socio
na mesma sociedade» .
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São aqui incluidos os arts. 882 e 884 do projecto C. Rodrigues, a,
saber: .

Art. Si um dos sacias recebeu inteira a sua parte num credito
commum de um devedo: ' que deI!0is ficou inso!vavel,. deve repôr á
massa o que recebeu, ainda que tivesse dado quitação integral da sua
parte na respectiva divida. .

Art. Si as causas, cujo rendimento constituiu o objecto da socie
dade não são fungiveis e consistem em corpos certos e determinados,
os seus riscos correm por conta do respectivo dono.

§ 1.0 Si, porém, são fungiveis ou, si mesmo guardadas, dete
rioram-se ou si são destinadas a circular no commercio, ou si são trans
feridas á sociedade por um valor determinado e constante de inventa
rio ou balanço authenticos, os seus riscos correm por conta da
sociedade. .

§ 2.0 Perecendo a causa estimada, na conformidade do para
grapho antecedente, o seu dono só poderá pedir o seu valor constante
do inventario ou balanço

A.rt. (o 1.519, com o seguinte additamento): « Os sacias tambem
teem direito á indemnização das perdas e damnos que soffrerem em
seus bens por motivo dos negocias sociaes» .

Art. (o 1.520, dizendo-se restituil-os, em vez de « restituição»).
Art. (o 1.521, alterado). « O sacio que recebeu de outro lucros il

licitas, conhecendo, ou devendo conhecer a procedencia, torna-se
cumplice e solidariamente obrigado á restituição. »

A.rt. (o 1.522, dizendo-se: « tem» - em vez de: « terão» e ac
orescentando-se , no fim, as seguintes palavras: - «•.. e 'observada
a disposição do art ... 1.501).

SECÇÃOm (a II do projecto) Obrigações da sociedade e dos socios pa. a com terceiros

Art. (o 1.523 do projecto).
Art. (o 1.524, dizendo-se no segundo período: « Si um dos socios

fór insolvavel , a sua parte na divida accresce á dos outros na mesma
razão» ).

(No projecto não figuram artigos sob os US, 1,525 e 1.526.) (*)

(*) Na publicação dos trabalhos da commissão especial da Camara dos
Deputados, mandada fazer' pelo i\1inistro 40 Interior e Justiça. DI': Sabiuo
Barroso, foi corrigido este erro de numeração. E como foi dessa pubhcação
que se serviu a comm s ão incumbida de orgaulzar este trabalho e o Projecto
primitiuo (Projecto Bevílaqua), por isso, aqui figure com a numeração corri
gida nesta parte, faz-se ..ecessario, para maior facilidade dos que tiverem de
consultar a Co~lecç4o d..s t. abalh ..< relativos á elaboração -to Coçlígo CílJil, al
terar as referencías constantes das Aetas da commissão revisora.
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Art. (o 1.525, (*) alterado). « O;; devedores da sociedade não se
desobrigam pagando a um sacio não autorizado para receber. » .

Art. (o 1.272 do Codigo Civil Portuguez, alterado) « Nestas socie
dades, os socíos não são obrigados solidariamente pelas dividas da socie
dade; nenhum delles pode obrigar os outros, si estes não lhe deram
autorização, salvo si a autorização verter em utilidade da sociedade.»

Art. (o 1.274 do Codigo Civil Portuguez). «Oscredores da socie
dade preferem aos de cada um dos sacias, pelo que toca aos bens so
ciaes , mas podem os credores particulares de cada sacio penhorar e
fazer execução na parte social do devedor ,»

Neste ultimo caso, ficará dissolvida a sociedade e o executado re
sponderá por perdas e damnos para com os outros sacias .»

SECÇÃO IV (a IH do projecto) DisSO!7~ção da sociedade

Art. (o 1 .526 do projecto) :
1.0 Eliminando-se: « a» antes de :- « sua» -, e as palavras

finaes: «para a sua eaistencia » .
2.°Supprimindo-se - «por» .
3.° Dizendo-se : ... « do fim ou oerificaçâo», ..
4.o Como no projecto ,
5.° Dizendo-se: « .•. de um delles, si a sociedade não tiver prazo

determinado» .
6.° Como no projecto ,
Art. (o 1.527, alterado). « A prorogação da sociedade contra-

tada por prazo determinado só pode ser provada por escripto nos
mesmos termos do primeiro contrato. »

Art. (o 1.528, alterado). « Si a sociedade fôr prorogada de-
pois do prazo do contrato, entende-se constituida uma nova; si o fôr
dentro do prazo, será a continuação da anterior ,» i

Art. (o 1. 529, alterado). «E' licito estipular que, morto um
dos sacias, continue a sociedade com os seus herdeiros ou somente
com os sobrevivos. Neste segundo caso, o herdeiro do fallecido. terá
direito á partilha do que houver na data do fallecimento do mesmo,
mas não dos lucros e perdas futuros que não forem dependencía ne
cessaria dos actos anteriores. »

Art. (o 1530, alterado}. «Si o contrato ... etc., sempre que
o possa ser dissolvida em relação a elle, si assim o determinar o juiz
competente. »

Art. (o 1.531, alterado). «A dissolução pela renuncia de um
dos socios, quando a sociedade fôr por tempo indeterminado, só produz

(*) Nas Actas da. commissão 1'e\'!501'11 a referencia é ao art. 1. 527. Vide
nota pag , 538.
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effeitos sendo de boa fé, em tempo opportuno e notificado aos socios
dois mezes antes, sendo possivel .»

Os arts. 1.032 e 1.583 foram substituidos pelos §§ 2° e 3° do
art. 1.278 do Codigo Civil Portuguez, em seguida transcriptos :

Art. « A renuncia é de má fé quando o sócio renunciante
pretende apropriar-se exclusivamente dos beneficios que os socios se
proponham colher em commum ; e será havida por inopportuna si as
cousas não estiverem no seu estado integral ou si a sociedade puder
ser prejudicada com a dissolução nesse momento. »

Art. « No primeiro caso do artigo antecedente, os demais
socios teem o direito de excluir desde logo o socio de má fé, sem pre
juizo de suas quotas na vantagem esperada; no segundo caso, a socie
dade pode continuar, apezar da opposição do renunciante, até a época
do primeiro balanço ordinario ou até a conclusão do negocio pen
dente. »

Art. (o 1.279 do Codigo Civil Portuguez em substituição ao
1.034 do projecto). « Quando a sociedade tiver prazo determinado não
poderá ser dissolvida por effeito de renuncia de algum dos socios, sinão
nos casos do art. .. (1.526, ns. -I a 5»).

Art. (novo). « Subsiste, mesmo depois de dissolução da so-
ciedade, a responsabilidade solidaria dos socios para com terceiros,
pelas dividas que houver contrahido . Si não tiver sido estipulada re
sponsabilidade desta para com terceiros, a divida será partilhada entre
aquelles em partes proporcionaes ás entradas respectivas. »

Art. (o 1.035 alterado). « São applícaveis á partilha entre os
socios as regras que regulam as partilhas entre herdeiros. »

Paragrapho unico . « O socio de industria, porém, só tem direito
á quota nos lucros ou nos fructos dos bens que constituírem as entradas
dos socios de capitaes, salvo si o contrario tem sido estipulado no con
trato, e não tendo responsabilidade nas perdas _»

Encerrada a materia da - Sociedade - o Dr. Barradas observa
que o projecto não tratou da - Sociedade [amiliar - e que pode
dar-se entre irmãos ou entre paes e filhos maiores, expressa ou tacita-
mente, matéria que no Codigo Civil Portuguez se contém em capitulo •
especial, pelos preceitos que exige. Depois de observações por parte
do Dr , Lacerda, que considera essa instituição em desuso, resolve-se
não incluil-a ,

E eu, A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão ,
lavrei esta acta, que vae assignada pelo Sr. presidente e demais mem
bros presentes á reunião. - Epitacio Pessôa. - Joaquim da Costa
Barradas, - AmpMlopltio. - Francisco de Paula Lacerda de Al~

meida . - O. H. de Aquino e Castro.
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Acta da 39a reunião
No dia 16 de julho de 1900, reunida novamente a commissão e

approvada a acta ela. sessão do dia 13, o Dr. Barradas, antes elecomecar
o estudo da matéria designada para esta sessão, propóz e foi acceÚo
quanto a objecto já visto em reuniões anteriores: '

. a) substituição de toda a. parte concerne~teá hypotheca (do pro
jecto) pelo que se acha consolidado a tal respeito na recente obra elo
Dr , Carlos de Carvalho, nos arts. 716 e seguintes; inclusive o registro
Torrens;

b) inclusão, entre os elireitos reaes ele garantia, elo ele retenção,
como tambem alli foi consolidado (arts. 702 a 705);

c) inclusão de uma secção relativa á sociedade familiar, conforme
expõe Coelho da Rocha nos §§ 871 e 872 (Codigo Civil Portuguez,
art. 18tH);

d) inclusão de uma secção onele se trate das sociedades de credito
real, segunelo igualmente expôz o referido Dr , Carlos ele Carvalho no
art. 1.288 ele sua obra.

Isto posto, passa-se ao

CAPITULO IX - DA PARCERIA RURAL

Resolvida a preliminar ele que o contrato de parceria deve
filiar-se de preferencia ao de sociedade do que ao de locação, como bem
entendeu o projecto, o Dr . Lacerda solicita que antes de se proseguir
inclua-se na materia de locação uma disposição pela qual se dê ao
comprador o direito de não respeitar locações porventura feitas quando
comprou a cousa, o que se depara no art. 655 da Consolidação das leis
civis de Teixeira de Freitas. Assim ficou resolvido.

Art. novo. « O comprador da cousa alugada ou arrendada não
é obrigado a respeitar a locação feita pelo vendedor e pode despejar o
locatario, salvo disposição expressa do contrato».

Voltando-se á matéria de sociedade, tendo-se decidido incluir uma
secção nova sobre a sociedade tácita familiar, passou elIa a ser a V do
capitulo e ficou redigida assim:

Art. Si os paes viverem por mais de um anno juntamente
com seus filhos maiores ou emancipados, ou os irmãos com outros
irmãos, em communhão de mesa e habitação, rendas e despezas, perdas
e ganhos, sem nada terem ajustado, entende-se estabelecida entre elles
uma sociedade familiar.

Paragrapho unico. Nesta sociedade não se communicam entre os
socíos bens de cada um, mas somente o uso, as rendas, o producto do

•



-542 -

trabalho e da industria, e os bens adquiridos pela sociedade e por ella
possuidos indivisamente ,

Art., A cargo da sociedade serão as despezas de habitacão
alimento, vestuário e curattvo dos sócios, as dividas contrahidas· e~
proveito commum , o custeío , conservação dos predios cultivados e os
encargos do patrímonío social.

Art. Dlira~.te a socie?~de pertence.m ao sacio.os moveis, que
comprar e não appl;tcar em .utIlidad~ da SOCIedade, aSSIm como lhe per
tencem também os nnmoveis, que tiver comprado em nome de todos
si não tiver autorização para isso, e si a compra foi feita com fundo~
communs, é elle obrigado a indemnizar os outros sacias a quota, que a
cada um pertence ao preço da acquísíção, é todos os prejuizos resul-
tantes do emprego do dinheiro da sociedade. .

Art. As perdas e damnos, que aconteçam por caso fortuito aos
bens de um dos sacias, só sobre este recahem.

Art. Dissolvida a sociedade, a partilha, em falta de accórdo,
será feita do modo seguinte :

§ 1.0 Si houver immoveis sociaes indivisos, serão partidos por
gleba ou pelo seu valor, quando não admittam divisão commoda ,

§ 2.0 Os fructos serão separados em dois montes, um para ser
repartido pelos sacias na proporção do capital de cada um, entrando
no calculo do capital os animaes e instrumentos de trabalho, e o outro
para ser repartido por cabeça pelos trabalhadores, em cujo numero
entram por metade do quinhão de cada sacio os filhos destes que tra
balharam, sendo maiores de doze annos de idade e menores de dezoito.

Neste ponto insere-se, conforme resolução anterior, um capitulo
novo para as sociedades de credito real, e que ficou constituído pelos
arts. 1.288 a 1 .312 da Consolidação do Dr , Carlos de Carvalho.

Yoltando-se á parceria rural, o Dr , Barradas quer que, logo
depois da inscripção do capitulo XII, se insira o seguinte artigo:

Art. novo. « A parceria é agricola ou pecuaria . »
Em seguida discutiu-se a matería em seu conjuncto, e verificando

se deficiencia de preceitos, tanto mais sensivel quanto estamos em um
paiz agricola , onde os contratos de parceria teem grande importancia, •
é acceita a indicação de ser a secção I toda substituída pelas disposições
do projecto Coelho Rodrigues, e igualmente a secção ll, conservando-se
do projecto, com alteração de redacção, os arts. 1.547 e 1.M8, additado
aquelle com o art. 1.309 do Codigo Civil Portuguez; e portanto, os arts.
1.536 a 1.546, 1 549 e 1.550 do projecto foram substituídos pelos
arts. 789 e 841 do projecto Coelho Rodrigues, a saber:

SECÇÃO I - Pa1'cel'ia aqrieola

Art. Considera-se parceria agrícola, ou colonia parCIana o
contrato pelo qual uma pessoa toma para cultivar um predio rustico

..
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de outra, obrigando-se a dividir com esta os respectivos fructos. As
regras estabelecidas para a locação de cousas, em geral, e para a dos
predios rustícos em particular, são tambem applicaveis a este contrato,
com as modificações dos artigos seguintes.

Art. A perda parcial Ou total dos fructos partíveis, por caso
fortuito ou força maior, é commum ao dono e ao parceiro, e não dá a
nenhum dos dois o direito de pedir indemülzação ao outro.

Art. Salvo autorização expressa no contrato, o parceiro não
pode sublocar o predio fiem ceder a outrem seu direito; e, si o fizer, o
dono do predio poderá tomal-o e rescindir o contrato.

Art. O parceiro também não pode alienar, sem licença, do
senhorio, o pasto, a forragem e o estrume, ainda que superabundantes,
nem fazer transportes para terceiro, que não seja colono ou sub-colono
do mesmo predio.

Art. Na parceria sem prazo fixo, nem o parceiro nem o se-
nhorio pode rescindir o contrato, sem avisar o outro, pelo menos, tres
mezes antes do futuro anno agrícola, e,emquanto não der esse aviso,
presume-se o contrato prorogado por mais um anno.

A.rt. No caso do senhorio ou do parceiro commetter infracção
grave do seu contrato, ou do segundo não poder cultivar o predio,
por impedimento superveniente ou molestia prolongada, a parte pre
judicada poderá pedir e o juiz conceder a rescisão, levando em conta
equitativamente, as circumstancias e os prejuizos de ambos.

Art. A parceria agrícola resolve-se pela morte do colono no
ultimo trimestre do anno corrente; si, porém, elle morre antes, é licito
á viuva ou na impossibilidade desta, aos herdeiros, que moravam com
elle, continuarem e execução do contrato até o fim do mesmo anno ,

Art. Si, todavia, a viuva ou os herdeiros, que invocarem o
direito consagrado pelo artigo anterior, não continuarem regularmente
a cultura, o senhorio poderá concluil-a, e deduzir precipuamente da
colheita futura as respectivas despezas.

Art. Os casos não previstos nos artigos antecedentes nem no
contrato, serão decididos conforme os usos locaes, e, na falta destes,
serão observadas as disposições seguintes.

Art. O gado e utensilios necessarios á cultura do predio serão
fornecidos pelo parceiro, a quem incumbe também preparar o pasto
necessário. Todavia, o que já existir preparado, ou pelo senhorio ou
pelo parceiro, anterior ao tempo do contrato, salvo clausula ex
pressa deste) presume-se ficar á disposição do parceiro do anno se
guinte.

Art. A semente, que não existir no prédio, deverá ser forne-
cida pelas duas partes. .

Art. Ao parceiro incumbem as despezas da cultura ordinaria,
e as da colheita, e ao senhorio as da fabricação, quando o producto
deve ser manipulado ou fabricado, antes de entrar na circulação.
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Art. A plantação ordinaria de arvores fructiferas, assim como

a substituição das mortas ou inutilizadas, durante o contrato, devem
ser feitas pelo parceiro, mas este poderá tira l-as dos viveiros, que por
ventura existirem no predio, sem indemnizar o senhorio.

Art. A conservação dos poços e esgotos, cercas e vallados
assim dos predios como dos caminhos vicinaes, que devam ser man~
tidos pelo senhorio, incumbem ao parceiro, durante o contrato. Tam
bem lhe incumbem os carretos ordinarios exigidos para reparar o
predio ou a casa, ou para transportar os fructos ao logar, onde devem
ser recolhidos antes da partilha.

Art. O parceiro deve participar ao senhorio o principio e o
fim da colheita.

Art. Todos os fructos ordinarios, naturaes ou industriaes elo
prédio, não exceptuados pelo contrato ou pelos costumes locaes, são par
tiveis entre o senhorio e parceiro, por igual, ou na proporção ajustada.

Art. Quando o prédio contiver a matéria prima dos trabalhos ,.
e obras, que incumbem ao parceiro, este poderá utilizar-se della gra
tuitamente,

Art. Quando o senhorio tiver escripturação regular de debito
e credito, cada colono poderá pedir cópia da sua partida e fazer addi
cíonal-a com as suas contas annuaes, depois de verificadas e achadas
conformes; para o que poderá exigir que os lançamentos sejam exa
minados, no logar onde estiverem, por um terceiro. A cópia da par
tida, com o visto do senhorio, e o balanço annual com o conforme do
parceiro, fazem prova plena entre ambos, não só para as quitações e
obrigações reciprocas, como para as alterações ou declarações do re
spectivo contrato.

Art. Na falta elo original, a cópia fará suas vezes, e vice-versa,
comtanto que um e outra estejam escriptos sem vícios, ou com os
vícios resalvados conjunctamente por ambas as partes. .

Art. A parceria agricola pode valer sem contrato escripto e
presume-se feita ou prorogada por um anno, ainda que o contrato
prorogado tacitamente, nos termos do art... fosse de maior prazo.
O aviso, de que trata o mesmo artigo, deve constar de um recibo
escripto do destinario e, si este recusal-o, de uma notificação judicial. •

Art. Quando o rendeiro ou parceiro recebe com o predio o
gado empregado na sua cultura ou nos seus transportes, sem estipu
lação expressa do respectivo aluguel, entende-se que este foi incluido
na renda.

Art. O rendeiro deve deixar no fim do arrendamento uma
quantidade igual de gado do mesmo valor do que recebeu, conforme
o preço da estimação do contrato e, si este fôr omisso a respeito, con
forme o preço corrente, quando terminar o mesmo contrato.

Art. A estimação do contrato não importa alienação do gado,
mas todos os riscos deste correrão por conta do rendeiro, mesmo em
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caso de perda total e por força maior, salvo clausula expressa em con-
trario. .

Art. Findo o arrendamento, o rendeiro não poderá reter mais
de um terço da producção do gado comprehendido nelle, ainda que offe
reça pelas cabeças excedentes o preço da estimação do contrato.
Além disso, é obrigado a entregar os outros dois terços em estado
normal de conservação, segundo a época do anno, sob pena de inde
mnizar o senhorio pelo respectivo prejuizo.

Art. Em regra pertence ao rendeiro todo o proveito do gado,
excepto as crias.

Art. Todavia o rendeiro não pode alienar nem empregar em
outro predio o estrume sobresalente do gado do senhorio, sem licença
deste.

Art. Si o contrato comprehender cabeças que se reproduzam,
e o contrato fôr omisso quanto ás crias, o rendeiro terá a respeito
destas os mesmos direitos e deveres que o parceiro pecuario. .

Art. As disposições deste capitulo são applicaveís ao parceiro
agrícola, que receber no predio ou em uma parte do predio, que oc
cupar, gado de servir ou de criar, pertencente ao senhorio.

Art. Os casos não previstos nelle serão regulados segundo as
disposições geraes relativas á locação de bens moveis.

SECÇlO li - Parceria pecuária

A - DISPOSIÇÕES GERAES

Art. Considera-se parceria pecuária o contrato pelo qual um
dos contrahentes dá uma quantidade de gado, determinada ou não, ao
outro para que a guarde, apascente e trate, mediante certa quota da
producção do mesmo gado.

Art. Pode ser objecto deste contrato qualquer especie de
gado não selvagem susceptivel de producção ou de proveito agricola
ou commercial.

Art. A parceria pecuaria pode contratar-se sendo todo o gado
de uma das partes ou de ambas, em proporções íguaes ou desiguaes.

Art. Na falta de estipulações expressas ou na defíciencia
dellas, este contrato será regulado na conformidade das secções se
guintes do presente capitulo.

.B - PARCERLI. PECUARIA SIMPLES

Art. O simples parceiro pecuarío tem direito a uma quota de
toda o producção do gado, isto é, não só das crias,..como·'d:r lã ou ca
hello de tosquia. Essa quota, na falta de estipJ1l~çiiO' bu[c6~tlÍlTI,~ que
a fixe, será de 10 %. ,1/ ""rc. c. "'vol. 1. 35

\:.
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Art. A estimação do gado no contrato não importa a sua
transferencia ao par~eiro, mas é a base do calculo das reposições, que
elle dever ao senhorio pelas cabeças que faltarem no fim do prazo, ou
na data da rescisão do contrato. .

Art. O parceiro responde pelos casos fortuitos; provando-se
que eommetteu alguma falta, sem a qual não teria sobrevindo o mesmo
caso.

Art. Em caso ~e ~uvida na applicação do artigo antecedente,
a Pl'OVa do Caso fortuito incumbe ao parceiro, e ao senhorio a da
falta que lhe attribuir.

AtL Posto que o parceiro não deva responder pelos casos
absolutamente fortuitos , deve fazer o possivel pata tirar a pelle e o
que no logar se costuma aproveitar dos animaes mortos, si não mor-
rerem de molestia contagiosa. .

. Art. O parceiro tem direito ao estrume eao sérviçoüsttal do
gado, assim comõ ao leite, quando este não Iôr matéria prlma de: outra
industria exercida pelo senhorio,

Al't. A parceria do gado graúdo presume-se feita por cinco
annos e prorogada por tantos outros quantos sobrevierem, sem aviso
de uma das partes, dado á outra tres mezes antes do fim do contrato
ou do anno industrial corrente. O comeco do.anno industrial será de
terminado segundo os usos locaes, si nãó fôr declarado no contrato.

Art. A parceria do gado miudo presume-se feita por um
anno e prorogada até o seguinte, si, um mez antes de findo o corrente,
uma das partes não denunciar o termo do contrato á outra.

Art. .O senhorio pode rescindir o contrato antes do prazo
quando o parceiro deixar de cumprir suas obrigações. Neste caso
poderá exigir-lhe a indemnização dos prejuizos resultantes da sua falta
e deverá pagar-lhes osserviços feitos na proporção do tempo decorrido,
quando os usos locaes não fixarem outra base para este pagamento.

Att. . O parceiro deve annuncíar ao senhorio a data do signal
daserias dá anno corrente, assim como a do começo da colheita, sob
pena de poder ser despedido.

Art. Presume-se annual a partilha da producção do gado
miudo, assim como a. da do sexo masculino do gado graúdo, quando
outro hão fôr o tempo fixado pelo contrato ou pelos usos locaes.

Att. Sempre que fôr possivel, o senhorio deverá dar partilha
ao parceiro, que vae sahir, dentro do tempo do seu contrato; e, si elle
fór despedido depois de começada a colheita do anno corrente, terá o
direito de fazer contar, quando não seja logo possivel assignalar
também, a producção já colhida.

Art. O gado recebido e conservado pelo parceiro em predio
de terceiro fica sujeito ao privilegio deste sobre os alugueis devidos
por eUe, si não tiver autorização escrípta do respectivo proprietario
para recebei-o de parceria.

•

•
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Art. Não epermittido estipulai' neste contrato que o parceiro
tenha nas perdas uma quota maior que a dos seus lucros; nem que seja
obrigado a vender ao senhoriu a sua quota na prorlucção por preço
inferior ao corrente na occasião da partilha, e ainda mesmo que o
parceiro se tenha obrigado a vendel-a por este preço, poderá sempre
reservar para si as cabeças do sexo feminino, que lhe couberem.

c - PARCERlA. ~axTA

Art. Na parceria mixta presume-se que os lucros e perdas
devem ser repartidos pelos contribuintes na proporção da quantidade
de gado de cada um.

Art. Neste contrato, si as partes tomam a si conjunctamente
a guarda, o pascigo e o trato do gado, suas relações são reguladas
pelas regras da sociedade. Si, porém, só uma dellas toma a seu cargo
o proprio gado e o da outra, essa accumulará, aos seus direitos e
deveres socíaes, os de parceiro, e 11, sua quota sobre a producção da
parte pertencente áquella, quando não fôr expressamente concordada,
será a fixada pelo art. ..
. Ar1. Este contrato deve ser sempre celebrado por escripto

e, no silencio das partes, a sua duração, resolução e prorogação serão
reguladas pelas disposições correspondentes da secção anterior.

SECÇÃO m - Trato e sustento dos animaes

Ar1. As pessoas que recebem para pensar e tratar, em edíficios
ou cercados a isso destinados, animaes alheios por preço ajustado, ou
de tabella publicada, ficam responsaveis não só pelo trato regular,
como pelos riscos dos mesmos animaes, .

Art. Nesses riscos se comprehendem não só os da alimentação
nociva ou insufficicnte, como os de furto ou fuga, quando não resul
tarem de incendio, inundação ou outro caso de força maior, provado
pelo dono do respectivo edificio ou cercado.

Art. A autorização do dono á pessoa que trata de animaes,
para utilizar-se de1les, não se estende a serviços pesados, ou demorados
ou contínuos, nem o impede de incumbir a um terceiro de ínspeccio
nal-os, sem molestar o recebedor.

Ar1. (o 1.547 additado com o 1.309 do Codigo Civil Portuguez
e alterada a redacção). « Si algum proveito se puder tirar dos ani
maes que morrem, pertencerá este ao proprietario, ficando por elles
responsavel o parceiro pensador. »
. .. Art, (o 1.548, accrescentando-se depois de « gado» as se-
guintes palavras: - «... querprincipal quer aocrescido w.
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Art. . (novo, o art. 1.314 da obra do Dr. Carlos de Carvalho). -

« São prohibidas no contrato de parceria pecuaria as clausulas que
obrigam o socio ou parceiro pensador:

a) á restituição dos animaes, objecto da parceria, findo o prazo, ou
do seu valor, si forem mortos;

b) á entrega de maior numero de animaes do que o recebido, em
hora cresca ou diminua.

Paragrapho unico (novo, Ord, L. IV Tit. 69). « E' igualmente
prohibida a clausula que exonera o parceiro pensador de restituir,
findo o prazo, os animaes que existirem.»

Suscitou-se, neste ponto, a questão de obrigar o contrato de par
ceria a reqistro quando constar de escripto, Foi, porém, adiada a
matéria.

CAPITULO (o xm)-DA CONSTITUIÇlo DA RENDA fi-

Art. (o 910, additado, do projecto C. Rodrigues, em substi-
tuição dos arts. 1.551 a 1.553 do projecto): .

« E' permittido constituir, por acto entre vivos ou de ultima von
tade, e a titulo oneroso ou lucrativo, uma renda ou prestação perío
dica, por tempo determinado ou não, em favor do proprio constituinte
ou de outrem, mediante a cessão de algum immovel, ou o pagamento
de certa quantia a uma pessoa que se obrigue a satisfazer a mesma
renda ou prestação. .

O instrumento publico é da'substancia deste contrato.»
Art. (o 1.554 alterado). « E' nulla a constituição de renda em

favor de uma pessoa já fallecida, ou que dentro dos 30 dias se
guintes vier a fallccer de molestia de que já soffría quando celebrou o
contrato» .

Art. (o 1.555 do projecto).
Art. . (o 1.556, dizendo-se « obrigar» em vez de « obriga»,

e « rescisão do contrato» em logar de « resilir o contrato »),
Art. (o 1.557, dizendo-se « não [ôr» em vez de -- não tiver

de ser »). . .-
Art. (o '1.1:>58, dizendo-se- «parte» em vez de - quota»,

- e, no segundo período «pode» em vez de - « poderá » -.
Art. (o 913, alterado), do projecto Coelho Rodrigues, em sub-

stituição ao 1.559 do projecto Clovis):
. « E' licito ao constituinte ou ao credor da renda vitalícia exigir,

para sua garantia, a hypothecade um ímmovel de rendimento, pelo
menos igual, ou a caução de titulos da divida publica federal, cujos
juros sejam equivalentes á mesma renda».

O Dr. Barradas foi voto vencido, porque entendia que neste caso
a renda tanto pode ser vitalícia como temperaria, e, assim supprimia a
designação de vitalicia.
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Accrescentou-se tambem o seguinte paragrapho:
Paragrapho unico (novo). « Não havendo hypotheca, a desi

gnação de um immovel para garantia da renda não constitue onus
real si por disposição testamentaria não fôr considerada alimentos ex
pressamente consignados no immovel.»

Art. (o 920 do projecto Coelho Rodrigues, em substituição ao
1.1:560 do projecto). « A renda constituida a titulo gratuito para o pen
sionista pode ser isenta pelo. instituidor de todas as execuções pen
dentes ou futuras, e esta isenção existe de pleno direito em favor dos
montepios das familias dos funccionarios publicos civis ou militares e
em geral das pensões alímenticias ou concedidas como taes aos respe
ctivos titulares »,

Art. (novo, correspondente ao 2.277 do Codigo do Chile).
« A. renda vitalicia prescreve deixando de ser percebida durante trinta
annos consecutívos.»

O Dr. Barradas fez ponderações sobre a faculdade de poder o
devedor da renda resgatar-se da obrigação dentro do prazo de cinco
annos, por exemplo, restituindo o capital, ainda que o contrario tenha
sido estipulado.

Esta indicação não foi acceita.

CONTPJlTO DE SEGURO

Sobre o capitulo XIV, relativo ao seguro, toma a palavra o
Dr. Amphilophio, que trata da preliminar de dever ou não o Codigo
Civil occupar-se deste assumpto.

Em seu entender, ahi só devem figurar preceitos concernentes ao
contrato de seguro-mutuo, que é de Direito Civil, pertencendo as
demais fórmas do seguro ao Direito Commercial, quer terrestre, quer
marítimo, pois que no dito seguro-mutuo o escopo não é lucrar, mas
evitar um prejuizo, ao passo que nas outras espécies a associação ou
companhia, que é o segurador, forma o conjuncto em face do individuo,
que é o segurado, tendo aquella por fim unico o ganho resultante do
excesso da somma dos premios sobre os riscos realizados.

Para chegar á sua conclusão, faz o historico das disposições que
a tal respeito se contém nos diversos codigos modernos: da Italia,
da Belgita, do Chile e da Allemanha (onde não se falla do seguro
mutuo), da Argentina; lê a opinião dos commercialístas franceses
Leon Caen et .Renault, e Rouben de Couder, sobre o assumpto;
examina a nossa jurisprudencia e especialmente julgados ele 1877,
1878, 1880 e outros, e as notas de Teixeira de Freitas e de
Orlando, sobre o nosso Codigo Commercial; considera o Codigo Civil
Portuguez, aliás anterior ao actual Código Commercial desse mesmo
paiz, e finalmente o Codigo Commercíal Hespanhol, de todos o mais
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moderno e o uníco que remette o seguro mutuo para a legislação civil,
sendo que. todos os outros o conservam no Codigo Commercial onde
se fazem as modificações nas regras reclamadas pela natureza da in
stituição, conforme o aspecto que reveste o seguro, quer terrestre. . ,
quer marínmo.

Ora, achando, por um lado, deficiencia no projecto, quando se
refere ás disposições geraes sobre o contrato de seguro, e por outro,
á. inclusão do seguro terrestre sobre a vida, que é puramente com
mercial, e portanto, estranho ao Direito Civil, não succedendo o
mesmo que na Suissa, onde o Codigo Federal das Obrigações tanto se
applica a um como a outro ramo do Direito Privado, - propõe um
substitutivo para este capitulo XIV, cuja redacção offerecerà na
proxima reunião.

Não havendo mais a tratar nesta sessão, eu A. F. Copertino do
Amaral, secretario da commissão, lavrei esta acta, que vae assignada
pelo Sr. presidente e demais membros presentes. - Epitacio Pessôa,
- Joaquim da Costa Barradas.:-: Francisco de Paula Lacerda de
Almeida.- O. H. de Aquino e Castro - Amphilophio,

Acta da 40a reunião
No dia '17 de julho de '1900, reunida a commissão, sob a presi

dencia do Dr. Epitacio, foi approvada a acta da reunião do dia 16.
Em seguida, o Dr. Amphilophio tomou a palavra para desen

volver as idéas que em synthese emittira na reunião antecedente e .
que constam da acta respectiva, relativamente ao contrato de seguro,
matéria dos arts. 1.561 a 1.098 do projecto em estudo; e conforme
promettcra I apresenta, como substitutivo do capitulo XIV, sobre o
contrato de seguro, o seguinte:

DOS CONTRATOS ALEATORlOS

. Art. {( Pelo contrato aleatorio uma pessoa obriga-se .para
com outra, ou ambas se obrigam reciprocamente, a prestar ou fazeI'

certa causa, dado certo facto ou successo futuro incerto.»
Art. «São contratos aleatorios os de :
a) seguro;
b) ernprestimos a risco;
c) jogo e aposta;
d) constituição de renda vitalicia »,

•
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Art. « Diz-se de risco ou de seguro o contrato quando a
prestação ohrigatoria é certa para uma das partes, ao passo que a
outra é somente obrigada depois de realizado o successo futuro
incerto.»

Art. « Os contratos de seguro sem a fórma de mutualidade,
bem assim os de emprestimo a risco, são sempre regulados pelas dis
posições da legislação commercíal, a cuja jurisdicção continuam
sujeitos.»

Art. « O seguro mutuo resulta de um contrato de sociedade
em que cada sacio, investido simultaneamente dus direitos e obri
gações de segurador e segurado, não só se obriga a contribuir com
uma quota não prefixada para as indemnizações que forem devidas
aos outros sacias pelos damnos provenientes dos riscos previstos no
contrato, mas também adquire desde logo o direito de ser pela
sociedade indemnizado dos damnos que lhe possam sobrevir por força
dos mesmos riscos ,»

Paragrapho unico. « Os seguros desta espécie poderão ter por oh
[ecto qualquer dos riscos a que forem applicados os seguros a premio.»

Art. ( o 960 do projecto Coelho Rodrigues) :

« Nesta forma de seguro.em lagar do premio, os segurados devem
contribuir com as quotas necessarias para occorrer ás despezas da ad
ministração e aos prejuizos verificados. No silencio dos respectivos es
tatutos presume-se que a taxa das quotas será determinada conforme
as contas do anno correspondente. »

Art. ( o 961 e o ~62 do referido projecto ) :
« E', todavia, licito estabelecer premias fixos, sem prejuízo da obri

gação dos segurados cotizarem-se para cobrir os riscos verificados,
quando estes excederem ao producto dos mesmos premies. (juando
aquelles forem inferiores a estes, poderão os associados distribuir o
excesso em dividendo, ou formar um fundo de reserva, ou fazer parcial
e simultaneamente uma e outra cousa.

As entradas supplementares e os dividendos devem ser propor
cionaes ás quotas devidas pelos associados».

Art. « As sociedades de seguro mutuo reger-se-hão pelos estatutos
respectivos, pelos princípios geraes de direito e pelas disposições que
lhes forem applicaveis, deste codigo e da legislação commercial sobre
as demais especies de séguro ».

O Dr. Barradas, seguindo-se com a palavra, diz que o projecto do
Dr. Clovis inspirou-se na matéria de seguros no do Dr. Coelho Ro
drigues, que, por sua vez, não fez mais do que reproduzir as dispo
sições do Codigo de Zurich (arts. 496 e 522 j.

Dos codigosmodernos que consultou, verifica que neUes a matéria
é regulada em termos geraes, como no Codigo Civil Ilespanhol
(arts. 1.791 a 1.797 - Tit. dos Contr. aleatorios ) e no Allemão, que
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contém algumas disposições esparsas, e no art. 73 da respectiva lei de
introducção manda observar neste particular as leis dos Estados Fede
rados do Imperio Allemão.

A preliminar é si a matéria de seguro, com excepção do seguro
mutuo, deve pertencer ao Codigo Civil ou ao Commercíal. Neste ponto
acha-se em completa divergencia com o collega que o precedeu, não
vendo razão para que deixe de ser tratada no Codigo Civil.

Quererão que seja materia commercíal puramente, só porque o
seguro exige grandes capitaes que unicamente empresas ou compa
nhias podem fornecer? Porventura não se podem conceber seguros
individuaes? .

Em seu entender, basta a possibilidade de algum seguro assim
feito; para que o Codigo Civil o regule, não o deixando de lado, en
tregue ao arbitrio e a incerteza dos principias sobre este assumpto, rfllC
não raro se afastam das normas jurídicas geraes,

O exemplo do Codigo Commercíal da Hollanda não colhe, porque ..
essa legislação, uma das fontes do nosso Codigo Commercíal quando foi
elaborada tratou de preencher uma lacuna mui sensivel .naquelle paiz
e por isso comprehendeu toda a matéria de seguro, o que levou os
commentadores a consideral-a como de Direito Commercial,

:Mas isto é um exagero de doutrina.
Mais frisante é o seguinte argumento:
A Prussia em 1857 procurou também preencher as lacunas de sua

legislação quanto a seguros, incluindo no projecto de reforma do seu
código commercial os titulas VI e VII, que' tratam do contrato de se
guro e suas differentes espécies, entre as quaes o seguro contra o fogo,
contra a intempérie das estações, contra os riscos dos transportes e o
seguro de vida. - Esses dois titulas, porém, foram rejeitados pela
conferencia de Nuremberg, que, entretanto, acceitou o artigo do re
ferido projecto, que declarou por modo geral acto de commercio-
as empl'ezas de seguro a premio fixo. .

Segundo o testemunho de Chaufton, as razões da conferencia
foram: - que o projecto faria entrar no dominio do Direito Commer-
cial todos os seguros a premio fixo, quaesquer que fossem, posto que •
de nehum modo pertencessem ao Direito Commercial, como os de vida,
os de fogo, e os dos riscos das colheitas ou producções agricolas, nas
quaes ninguem pensa fazer uma operação commercial ; e tambem 1(01'

excluir o mesmo. projecto prussiano os seguros mutuos, ainda feitos
P01' emprezas.

Destes factos resulta que ha também contratos civis de seguro,
que somente revestem a natureza de operações commerciaes quando
forem especulações praticadas por emprezas ou companhias, e, ainda
nesse ponto, escriptores autorizados, como Vívanti, entendem que o acto
é commercial sómente por parte dessas emprezas e não pela do seguracIo.

O Codigo Civil Francez, promulgado em uma época em que ainda
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não era conhecido o valor do contrato de seguro, c menos ainda a
infinita variedade das combinações de que é susceptivel, apenas o
menciona entre os aleatorios.

As necessidades praticas posteriores á sua data obrigaram os le
gisladores a regular no Codigo Commerciale em leis especiaes a materia,
mas sempre com deficíencía e casuisticamente. Não nos deve elle, pois,
servir de modelo.

Neste particular, o projecto do Dr. Coelho Rodrigues é ainda
mais logico do que o do Dr. Clovis porque, além das regras gemes,
dispóz sobre as varias especies de seguro, de fogo, etc., exceptuando
apenas os riscos maritimos.

O Dr. Barradas é, neste ponto, interrompido pelo Dr. Amphilo
phio, que volta aos seus argumentos contra a inclusão no Codigo Civil
dos contratos de seguro em que não existir a mutualidade, dizendo
mais que a lei quiz que esses contratos se regessem pela legislação
commercial para dar-lhes mais garantia, tratando-se nelles de espe
culação, caracteristico do acto de commercio.

O Dr. Barradas replica, ponderando que, si o cri teria fôr simples
mente esse, desapparece a noção do seguro, e este não será mais do
que o contrato de indemnização para obter a reparação do prejuizo.

Em todos os seguros, excepto no mutuo, ha especulação, mesmo
no de vida, até por parte do segurado, sendo-lhe permittido o seguro
em mais de uma companhia.

Acha, pois, falso o criterio, e nesta parte acompanha o Codigo
Commercial Portuguez, quando diz poder ser civil ou commorcial o
seguro, conforme o seu objectivo e as circunstancias que se derem; e,
assim sendo, a legislação civil não pode deixar em silencio o assumpto.

Em conclusão, entendendo que no Codigo Civil é proprio o logar
para estabelecerem-se regras geraes sobre o contrato de seguro, livre
á legislação commercial de adoptar as que julgar também convenientes,
no dominio de sua competencia, propõe que seja o capitulo XIV sub
stituido pelo seu correspondente do projecto Coelho Rodrigues, arts.
922 a 984, por ser mais comprehensivo, tanto nas dísposiçõesgeraes,
como nas especies de seguro.

A sabor:

CAPITULO- DO CONTRATO DE SEGURO (projecto C. Rodrigues)

SECÇÃO li - Disposiçâcs qcraes

Art. Considera-se contrato de seguro aquelle, pelo qual
uma das partes se obriga, mediante um premio pago ou pagavel pela.
outra, a indemnizar esta pelo prejuízo que lhe resultar dos riscos
futuros do respectivo objecto, comprehendidos no titulo ou apolice,



Art. Este contrato não é obrigatorio antes de reduzido a
escripto, mas considera-se perfeito, desde que o segurador remette a
apolice ao segurado, ou faz nos seus livros o lançamento usual da
operação.

Art. . A apolice deve declarar os riscos tomados pelo segu-
rador, o valor do objecto seguro e o premio devido ou pago pelo
segurado, e quaesf{uer outras estipulações feitas entre as partes.

Art. O seguro pode ser feito para cobrir ou attenuar um
risco especialmente determinado, como íncendio, secca, inundação,
geada ou outro semelhante ou, em geral, contra todo risco que o oh
[ecto corra durante um tempo determinado ou, ao menos, limitado.
- Art. E' nuIlo o contrato, quando o risco, que se procura
cobrir ou attenuar, liga-se a um acto illicito do segurado, da pessoa
em cujo favor se faz o seguro, ou dos representantes ou prepostos
daquelle ou desta.

Art. Uma cousa não pode ser segura por mais do que vale
nem seI-o integralmente mais de uma vez. E', todavia licito ao segu
rado segurar o risco da fallencia ou insolvabilidade do segurador, por
meio de um segundo seguro. . .

Art. Si o valor do seguro excede ao da cousa, o segurado
pode, ainda depois de entregue a apólice, exigir a reducção delle ao
real, restituindo ao segurado o premio correspondente ao excesso, ou
mesmo fazer annular o seguro, sem restituir o premio e sem prejuízo
da acção criminal, que .no caso possa caber, quando se provar que o
segurado procedeu de má fé.

Art. . Salvo o disposto no art. , o segundo seguro da cousa
já segura, pelo mesmo risco e no seu valorintegral, pode ser annullado
por qualquer das partes. O segundo segurador que ignorava o pri
meiro contrato, pode, sem restituir o premio recebido, recusar o paga
mento ou repetil-o na parte que exceder ao valor real da causa segura
ainda que não tenha reclamado contra o contrato antes do sinistro.

Art. A vida das pessoas e as suas faculdades pessoaes tarn-
bem podem ser estimadas como objecto de seguro e seguradas, no valor
ajustado contra riscos, como a morte iuvoluntaria, a incapacidade de
trabalhar ou outro semelhante. Considera-se morte voluntariao suicidio
premeditado por pessoa que estivesse em seu juizo e a que resultar de
duello provocado ou acceito pela pessoa fallecida. A incapacidade resul
tante do duello também não se comprehende nos riscos de seguro.

Art. No caso de seguro pessoal é livre ás partes fixar o valor
respectivo e fazer mais de um seguro no mesmo ou em diversos valores
sem prejuizo dos anteriores.

Art. E' tambem livre ás partes fixar entre si a taxa do premio.
Todavia, o seguro feito em sociedade ou companhia, cujos estatutos
tenham tabella da taxa ou das taxas dos respectivos premies, presu
me-se proposto e acceito, na conformidade databella,

,li
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Art. O segurado e o segurador são obrigados a guardar no
respectivo contrato a mais restrícta sinceridade e boa fé, tanto. a
respeito do objecto, como das circumstancias e das declarações perti
nentes.

Art. O segurado deve fazer suas declarações verdadeiras e
completas sem omiuir circumstancia que possa influir na acceitação da
sua proposta ou na taxa do premio, sob pena de perder o direito ao
valor do seguro e ao premio pago, si provar-se que de proposito fez
declaração inexacta ou omittiu circumstancia relevante.

Art. Quando o seguro se faz por intermedio de um represen-
tante do segurado, este responde tambem para com o segurador por
todas as inexactidões, ou omissões daquelle; que possam influir no
respectivo contrato.

Art. O segurador, que ao tempo do contrato sabe estar pas-
sando o risco que o segurado pretende cobrir e, não obstante, expede
a apolice, fica obrigado a pagar em dobro o premio estipulado.

Art. A apolice deve declarar o nome do segurador e do segu-
rado ou do representante deste, ou do terceiro, em nome de quem se
faz o seguro.

Art. A apolice só pode ser expedida ao portador quando este
fôrcommerciante, fabricante ou industrial em grosso, commissario
commercial, empreza ou emprezariorle transportes ou de expedições
de encommendas pelo correio.

Art. A apolice deve também declarar o começo e o fim dos
riscos por anno, mez, dia e hora. Na falta de estipulação precisa,
contar-se-ha o prazo na conformidade do art. .. e a respeito dos objectos
destinados a serem transportados de um lagar para outro, os riscos
começarão desde o recebimento no primeiro e acabarão pela sua entrega
ao destinatário, no segundo.

Art. Toda a acção fundada sobre um contrato de seguro
prescreve por um anno, si as partes estiverem e o risco verificar-se
no território brasileiro, nos seus rios ou nos mares navegados pelos
navios que fazem seu commercio de cabotagem e, no caso contrario,
por dois annos. .

Art. . Essa prescripção começa a correr do dia em que o autor
tem conhecimento do facto em que funda sua acção, ou poderia tel-o
com a attenção ordinaria,

SECÇÃO li· - Obrigações do segurado

Art. Salvo convenção em contrario, o segurado deve pagar
o premio estipulado, no acto de receber a apolice.

Art. O segurado presume-se obrigado a pagar os juros legaes
do premio atrazado, independente de interpellação do segurador, si a
apólice ou os estatutos não estabelecerem taxa maior.
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Art. Si o segurado vem a cahir em fallencia ou interdicção,
estando atrazado no pagamento dos premias, ou si se atraza depois de
fallido ou ínterdicto, o segurador libera-se dos riscos ulteriores, si a
massa ou outro representante legal do primeiro não paga os premias
atrazados antes dos respectivos sinistros. Além disso, o segurador
pode deduzir da indemnização dos riscos anteriores os premies atra
zados, com os juros estipulados, e, na falta destes, com os legaes.

Art. O facto de se não ter verificado o risco em razão do
qual se fez o seguro não exime o segurado de pagar o premio estipu
lado, salvo as disposições especiaes do direito marítimo sobre o estorno.

Art. Salvo disposição expressa do contrato, o segurador
não pode pedir augmento de premio, porque os riscos se tenham
aggravado de um modo que não podia ser previsto quando elle se fez.

Art. Durante o contrato, o segurado deve abster-se de tudo
quanto possa augmentar os riscos, ou seja c.ontrario aos termos do
mesmo contrato, sob pena de perder seus direitos contra o segurador. _.

Art. Sob a mesma pena deverá o segurado communicar ao
segurador qualquer incidente, sobrevindo sem culpa sua, que possa
de qualquer modo augmentar o risco do objecto seguro.

Art. A applicação dessa pena deverá fazer-se equitativa-
mente, tomando-se em consideração a boa fé das partes e abstrahindo
das meras possibilidades do augmento dos riscos, ou dos receios que
possam parecer pueris.

Art. Verificado o sinistro, o segurado deve communícal-o
ao segurador, logo que tenha conhecimento do facto. A. omissão não
justificada deste dever libera o segurador, si este provar que, avisado
em tempo, poderia evitar ou diminuir as consequencias do risco.

SECÇÃO In - Obrigações do seçuriulor

Art. O segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo
resultante do risco assumido e, conforme as circurnstancias, o valor
total da cousa segura.

Art. Em caso de duvida, presume-se que: o segurador não se •
obrigou a indemnizar os prejuízos do vicio intrinseco da cousa segura.

Art. Quando os riscos do seguro forem especializados ou
limitados na apólice, o segurador não respondo por qualquer outro
que a causa venha a soflrer.

Art. Todavia, salvo restricção expressa na apólice, o risco
do seguro compreheude todos os damnos delle resultantes directa ou
índirectamente, como os estragos occasionados pelos meios empre
gados para evitar ou diminuir os efleitos do risco ou para salvar uma
parte dos objectos seguros.

Art. Quando o objecto do contrato fôr estimado em valor
determinado e seguro nelle, o segurador é obrigado, no caso de perda,



..

•

- 557-

. a pagar o montante da estimação. Este pagamento libera-o da sua
obrigação, sem prejuizo do direito, que lhe garantem os arts.

Art. O direito á indemnização do risco pode ser transmittido
a terceiro como accessorio da propriedade oude direito real sobre a
causa segura. Esta transmissão opera-se de pleno direito a respeito da
causa hypothecada ou penhorada. Nos outros casos, ella sómente
poderá operar-se quando a apolice o permittir ou fôr omissa a respeito.

Art. No caso de sinistro, o segurador pode oppôr ao sue-
cessor ou representante do segurado todos os meios de defesa que
poderia oppôr contra este.

Art. Si o segurador vem a fallir, antes que tenha passad o o
risco, o segurado pode recusar-lhe o pagamento dos premias atrasado s
e fazer outro seguro pelo valor integral do objecto. .

SECÇÃO H' - Segui'o mútuo

Art. O seguro pode ser 'organizado de modo que um certo
numero de segurados se obriguem a supportar em commum o prejuízo
soffrido por um delles, em razão de u rn risco corrido por todos.
Neste caso a totalidade dos segurados constitue a pessoa juridica que
exerce as funcções do segurador. .

Ar1. Nesta forma de' seguro, em lagar do premio, os segu-
rados devem contribuir com as quotas necessarias para occorrer-se
ás despezas da administração e aos prejuízos verificados. Nosilencio dos
respectivos estatutos, presume-se que a taxa das quotas será determi
nada conforme as contas do anno correspondente.

Art. E', todavia, licito estabelecer premies fixos, sem prejuizo
da obrigação dos segurados cotizarem-se para cobrir os riscos verifi
cados, quando estes excederem ao producto dos mesmos premias.
Quando aquelles forem inferiores a estes, poderão os associados dis
tribuir o excesso em dividendos, ou formar um fundo de reserva, ou
fazer parcial e simultaneamente uma e outra cousa .

..:\.1'1. As entradas supplementares e 'os dividendos devem ser
proporcionaes ás quotas devidas pelos .associados. .

Ar1. As referidas quotas em regra devem ser fixadas conforme
o valor dos respectivos seguros; mas pode-se também metter no cal
culo riscos dillcrentes e estabelecer entre os segurados duas ou mais
categorias.

SECÇÃO v - Dioersas cspecies de seguros

A - SllGURO CONTRA FOGO

Art. Oseguro contra incendios de edifícios ou de outras con-
strucções de terra ou d'agua, ou de causas moveis, será regulado por
lei especial.
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commum, como das machinas explosivas; ou de guerra, ou os produ
zidos por descargas electricas, salvo restricção expressa na apolice.

Art. Quando o sinistro se verificar por explosão de machinas,
o segurador que o pagar terá acção regressiva contra o dono ou contra
o machinista culpado, ou contra o fabricante, si a explosão resultar do
defeito intrínseco na mesma machina,

B - SEGURO CONTRA. A SECCA:E: CONTRA A. CHUVA.

Art. A estimação do damno causado pela chuva, pela geada
ou pela secca, por outro risco extraordinario da lavoura, faz-se com
parando o producto da colheita com a capacidade productiva do re
spectivo terreno regularmente cultivado.

§ f.o Si parecer possivel aproveitar-se ainda uma parte dos fructos •.
damnifícados, dever-se-ha proceder a uma nova avaliação para recti-
ficar a primeira. . .'

§ 2.° O risco das lagartas não se considera extraordinario.
Art. A indemnização deve ser reduzida equitativamente,

quando o risco se verificar a tempo de se fazer nova plantação, cuja
colheita ainda possa ser aproveitada no todo ou mesmo em parte.

Art. Em regra, a importancia dessa indemnização .deve estar
para com o total do valor s-guro na mesma proporção dos fructos per
didos com o total da colheita normal do terreno comprehendido no
risco.

c - SEGUROS CONTRA OS RISCOS DE TRA.l'!SPORTE

Art. O seguro de mercadorias ou quaesquer outros objectos
moveis pelos riscos de transportes só comprehende, salvo convenção
expressa a respeito dos outros, os de força maior, ou caso fortuito ..

Art. E' licito, tanto á pessoa que expede, como á que faz o
transporte, segurar os riscos, por que são responsaveis, quando elles
não forem imputaveis á culpa do proprío segurado ou dos seus pre- •
postos.

Art. O seguro do risco de transporte de mercadorias por mar
sempre se presume sujeito ás disposições especiaes do direito maritimo.

Art. As emprezas de caminho de ferro ou navegação podem
dar aos seus freguezes, em vez de apolices, boletins .de seguro ao por
tador dos generos transportadospor ellas,quer o segurado seja o remet-
tente, quer o distinatario... .

Art. O seguro sob a fórma de commissão del credere é re-
gulado pelas leis commerciaes, mas não pode ser feito pelo commissario
para segurar os generos que expede, sem autorização expressa do
committente ou destinatário.
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D - SEGURO SOBRE A VIDA

Art. Os seguros sobre a vida destinados a garantir, no
caso de morte do segurado, certa summa aos herdeiros sobrevivos ou a
outras pessoas, podem ser feitos por toda a vida delle ou sómente du
rante certo periodo. E' tamhem licito ás partes converter o seguro da
primeira especie na segunda, e vice-versa; assim como estipular que o
valor do seguro seja pago em prestações ou de unia só vez.

Art. O proponente deste contrato pode fazer o seguro
sobre a sua propria vida ou sobre a de outrem, mas, neste caso, deve
justificar o interesse que tem na continuação da vida desse terceiro,
sob pena de não valer o seguro e ser annulIavel a todo tempo que se
prove a falsidade do motivo justificado.

Art. A justificação de que trata O artigo antecedente é dis-
pensada, si o terceiro, sobre cuja vida se propuzer o seguro, fôr des
cendente, ascendente ou irmão consanguineo do proponente ou seu
conjuge. .

Art. Salvo disposição contraria e constante da apólice, ou
dos estatutos da respectiva companhia, é licito ao segurado transmittir
por acto entre vivos ou de ultima vontade á outra pessoa capaz, o di
reito ao seguro, e o segurador é obrigado, não obstante quaesquer pre
tenções dos successores do segurado, e por morte deste, fazero pa
gamento á pessoa que justificar a posse legitima da respectiva
apólice.

Art. Exceptua-se da disposição do artigo antecedente a
pessoaque fôr legalmente inhibida de receber doação do segurado.
. Art. Quando as prestações ou annuidades do seguro hou-

verem prejudicado as legitimas dos herdeiros necessarios, estes só po
derão haver do beneficiado o montante do respectivo prejuízo, com os
juros legaes contados desde a morte do de-cujo.

Art.. . Quando a importancia do seguro dever ser paga a
diversos herdeiros ou diversas especíes de successores, a pessoa que
o fizer não poderá augmehtar a seu arbítrio o numero desses succes
seres, mas, poderá restringil-o por acto entre vivos ou de ultima
vontade, sem embargo de quaesquer disposições em contrario dos es-
tatutos da respectiva companhia ou associação. ..

Art. A disposição do artigo antecedente é applicavel aos
montepios de qualquer espécie, ou sejam particulares ou officiaes, fa
cultativos ou ohrigatorios, salvo todavia as pensões cuja successão
seja aberta antes da execução deste ,coLligo.

Art. E' também licito fazer o seguro de modo que .o se-
gurado só tenha direito a elle, si attingir a uma certa idade ou si
ainde fôr vivo em uma certa época.
,Art. Salvo as disposições dos arts. e , este seguro

pode ser feito por qualquer quantia que as, partes ajustarem, e
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tantas vezes quantas lhes aprouver, comtanto que os seguradores pos
teriores tenham conhecimento dos contratos anteriores, sob pena de
nullidade dos seguintes. -

O Dr. Olegario manifesta-se de accórdo com a proposta do Dr.
narradas, e o Dr. Lacerda a favor da do Dr. Amphilophio.

Foi adiada a resolução deste assumpto para quando se tratar da
revisão das emendas.

Após a matéria de seguro, entende a commissão deverem se
guir-se disposições concernentes aos demais contratos aleatorios:
sobre jogo e aposta e sobre constituição de renda vitalicia.

CAPITULO (novo) - DO JOGO E DA APOSTA

•
Art. As dividas de jogo ou aposta não obrigam a paga-

mento; não pode, todavia, ser repetido o que voluntariamente foi
pago, salvo dólo da parte que ganhou.

Paragrapho unico. Applica-se a disposição antecedente a qualquer
contrato que encubra ou envolva reconhecimento, novação ou
fiança de dividas de jogo.

Art. Não pode ser pedido o pagamento daquillo que foi
emprestado para jogo ou aposta no proprio acto do jogo ou aposta.

Art. Sem embargo do disposto no art. . .. autorizam co-
brança do premio da quantia ganha os jogos destinados a exercitar
força ou destreza, como a esgrima, as corridas a pé, a carro ou a ca
vallo e outros, respeitadas as disposições policiaes e posturas muni
cipaes.

Paragrapho unico. O direito de haver pagamento ela quantia
ganha ou da cousa apostada se não refere ao jogo e aposta que entre
si fazem os espectadores de taes exercícios.

Art. Ficam salvas as prohibíções relativas a casas de
tavolagem e reputa-se illicito ,o ganho nos respectivos jogos para au- ..
torízar a repetição de qualquer quantia ou valor perdido.

Art. Ficam igualmente salvas as prohibições sobre rifas e
loterias não autorizadas para o effeito do art...

Art. São considerados jogos e como taes sujeitos ao disposto
nos artigos antecedentes os contratos sobre _papeis de bolsa, nos
quaes ajusta-se que uma das partes ganhará ou perderá a differença
entre o preço ajustado e a cotação que tiverem na época da effectiva
entrega. -

- Ar1. A sorte para dirimir questões ou dividir cousas com-
_muns será considerada modo de partilha ou transacção, conforme o
caso.. .

..
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CAPITULO (novo) - DA C01'\STl'l'UIÇÃO DE RENDA Vl'l'ALICIÂ.

Art. A constituição de renda quando fôr feita por toda.
vida de outra pessoa será regulada pelas disposições do cap. XIV
(1.561 e seguintes) na parte que lhe forem applicaveis.

Passa-se depois ao exame do capo XV, que trata da (lança.

SECÇÃO I - Disposições çerae« (alterada a epigraphe)

Art.
de outrem »},

Art. (novo). « Si a responsabilidade do fiador fôr garantida
]201' outra fiança ou abono, applicar-se-hão ao abonador as disposições
deste capitulo..

Art. (novo). « Salva a restricção do § 4° do art. .. (o
art. 5° da parte geral do projecto), as mulheres podem se obrigar por
flanca.»

. O art. 1. GOO foi eliminado.
Art. (o 1.GOl).
Art. (novo). « O instrumento publico é da substancia deste

contrato.»
Art. (o 1.602, dizendo-se: - Tornada certa e liquida, em

vez ele-liquidada).
Art. (o 1. 603, alterada a redacção). « A fiança não sendo

limitada comprehende todos os accessoríos da divida principal, inclu
sive as despezas judiciaes desde a citação do fiador.»

Art. (o 1.604., dizendo, no segundo periodo- em -em vez
de-sob).

Art.
Art.
Art.
Art.

rantia rcal »)•

Art. (o 1.609, eliminando-o-antes de pagamento, e à
palavra final: -principal).

Art. (o 1.610, alterado). « Si até á contestação da lide o
devedor não oppuzer o beneficio do artigo antecedente, não terá
effeito de impedir a acção do credor.» .

Art.· . (o 1 . GIl , alterado). « O fiador demandado que allcgar
o referido beneficio deve nomear bens do devedor, situados na
mesma circumscripcão, desembargados e sufflcientes para o paga
mento da divida. »

C.C.-Val.r 36
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Art. (o 1.612, alterado). « Feita a nomeação nas condi-
ções :referidas, si o credor retardar a execução, e durante sua de
mora tornar-se o devedor insolvavel, o fiador ficará desonerado pro
vando que os bens por elle indicados eram, naquelle tempo,
suffícientes para o pagamento da divida.»

Art. (o 1.613, dizendo-se, no n. 3°: «insolvavel »},
Art. (o 1.614" dizendo-se: «estipular em o beneficio, etc..

cada fiador responde unicamente por sua parte na fiança »).
Art. (o1.615, dizendo-se: neste, - em vez de: « nesse» ; e

eliminando o final: « do que estípulou»).
Art. (o 1.616, dizendo-se - «pagar», em vez de paga; e

- pode - em vez de: poderá. - « No 2° periodo » : ínsolvavel).
Art. (o 1.617).
Art. (o 1.618).
Art. (o 1.619, alterado). « O fiador pode oppór ao credor

todas as excepções que disserem respeito á divida e ao devedor prin
cipal, si não forem passoaes a este. »

Art. (o 1.620, alterado). « Si por factodocredor, fór possivel
a subrogação nos seus direitos, etc... »

Art. (o 1.621, alterado). « Si, o credor acceitar amigavel-
mente qualquer cousa em pagamento, o fiador fica desonerado, nem
sua obrigação revive, ainda no caso de evicção.» I

Art. (o 1.622, alterado). « Fica outrosim desonerado ofiador
si, sem seu consentimento, o credor conceder ao devedor, etc ... »

Art. (o 1.623); eliminando: principal; dizendo: pode, -
em vez' de: poderá; o seu andamento - em logar de; «a sua con
clusão »). A segunda parte do artigo passou a constituir artigo novo,
com a seguinte alteração:

Art. « As disposições do artigo antecedente são applícaveis
ao abonador. »

E eu, A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão, lavrei
a presente acta. - Epitacio Pessôa. - O. H. de Aquino e Castro.
Dr, Franciscode Paula Lacerda de Almeida.- Amphilophio.- Joa
quim da Costa Barradas.

Acta da 41a reuniãa

Ao dia 19 de julho de 1900, reunida a commissão, sob a presi
dencia do Sr. Dr. Epitacio Pessóa, foi approvada a acta da reunião do
dia 17.

Sendo objecto de estudo a matéria do titulo VI, relativo ás 
« Obrigações derivadas de declaração unilateral da vontade» -, o

•
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Dr. Lacerda faz observações relativamente ao capitulo I, que se in
creve - Dos titulos ao portador - e diz que o projecto ahi só traçou
regras applicaveis aos titulas destinados á circulação, sendo deficiente
quanto aos titulas ao portador, impropriamente taes e destinados ao
uso pessoal do portador, - os unicos que devem ser tratados no Co
digo Civil, nãoalludindo siquer a essa distincção, aliás difficil, quando
procura de enumerar os alludidos titulas, pela multiplicidade de fórmas
que revestem, como reconhece Vivanti.

Sobre a natureza commercial dos primeiros nenhuma duvida ha.
O que convem, pois, é fixar regras applicaveis aos de natureza pri
vada, distinctós dos destinados á circulação, pois que nos desta ultima
classe attende-se só á commodidade do emissor, e nos daquella á com
modidade tanto do emissor como do portador.

Nos titulas destinados á circulação o emissor tem obrigação de
pagal-os logo que lhe sejam apresentados; nos de natureza privada,
não, cabendo ao emissor averiguar o bom direito de quem os apre-
senta, antes de acceital-os ou recusal-os.

Feitas estas ligeiras considerações, passa a analysar as disposições
do projecto, para additar o que fór conveniente, e resolve-se fazer as
alterações seguintes:

Art. . (o 1.624, alterado). «O detentor de um titulo ao por-
tador, com direito de livre disposição, pode reclamar ao subscriptor
a prestação devida. O devedor, porém, exonera-se, etc ... »

Art. (o 1.625).
Art. (o 1.626, dizendo-se: ... « ou as que pertençam, etc ... »).
Art. (o 1.627, alterado). «O devedor só é obrigado a pagar

á vista do titulo, salvo o caso de ter sido este annullado. »
Art. (novo). « As disposições dos artigos precedentes não

comprehendem os titulas ao portador que se não destinam á circulação,
a respeito dos quaes observar-se-ha o seguinte:

1.° Pode o devedor recusar o cumprimento da prestação ao credor
que não se habilitar, justificando seus direitos ao titulo;

2.° E' obrigado, porém, o devedor a pagar ou a satisfazer ao credor
habilitado, embora não exhiba titulo;

3.° Não pode ser considerado em móra o devedor que retardar o
pagamento do titulo, quando duvidar da legitimidade do portador;

4.° A penhora ou embargo sobre taes titulos depende, para sua
effectividade, de ser notificado o devedor; e o pagamento feito ao no
tificante é valido e extingue a obrigação, embora seja feito na ausencia
do titulo; .

5.° E' licito ao devedor rectifícar erro que haja na emissão do
titulo ao portador, cobrar a differença do preço, ou allegar vicio de
acquisição, por parte do credor.»

Art. (o 1.628, dizendo: o - em vez de .« aquelle »; titulo
- em vez de: « titulas» e no fim: intervenção judicial) .
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Art. (o 1.629, dizendo: portador - em vez de: « deten-
tor »).

Ar1. (o 1.630,dizendo:-pode-cm vez de: «poderáll-'
eliminando titulas depois de novos; e dizendo: dos - em vez. de ~
« aos »). .

Neste ponto, julga a commissão conveniente incluir as disposições
applicaveis do decreto legislativo n. 149 B, de 20 de julho de 1893,
que dispóz sobre titulas ao portador. .

Ar1. (o 1.631, alterado) « Sob pena de nullidade dos titulas,
ninguem poderá, sem autorização do Poder Legislativo Federal, emit
ti los de modo que obriguem o devedor ao pagamento, de certa somma
em dinheiro, ficando, em todo caso, o emissor responsave! por perdas
e damnos resultantes da emissão.

Quando emittidos, ninguem poderá empregal-os ou recebel-os
em troca de objectos, valores ou serviços de qualquer espécie, ou em
geral dar-lhes qualquer applicação de moeda legal, sob pena de serem
também nullos todos os contratos e actos jurídicos em que os alludidos
titulas forem empregados como moeda.

Paragrapho unico. As disposições deste artigo não se applicam ás
obrigações emittídas pela União ou pelos Estados, as quaes continuam
reguladas por lei especial.

Ar1. (o 1.632, accrcscentando no fim da primeira parte: « ou
de caução »].

CAPITULO II - DAS PRmiESSAS DE RECü:lIPENSA

Art. (o 1.633, alterado). « A. promessa de recompensa ou
gratificação, feita por meio de annuncios publicas a quem prestar
certo serviço ou preencher certa condição, obriga o promittente:»

Ar1. (o 1.634, alterado). « Quem quer que preste um serviço
ou preencha uma condição, nos termos do artigo antecedente, pode
exigir a recompensa promettida, ainda que não os tenha realizado por
causa da promessa. II

Art. (o '1.6315, eliminando as palavras : « que teve a pro-
messa) e « um »; dizendo: dentro delle).

Art. (o 1.636, alterada a primeira parte). « Si o neto
para que se fez a promessa fôr praticado por diversos, prefere
aquelle que primeiro o executou. II (Na terceira parte, eliminando:
então.)

Ar1. (o 1.637, alterado). « A determinação de prazo é con-
dição essencial para a validade da recompensa promettida como
premio.» (Os paragraphos sem euunendas.) . . . .

Art. (o 1.638, dizendo-se, no fim: - « .•• trver SIdo esn-
pulada essa clausula»),

.-

.'



TITULO VII - Das obrigações resultantes de actos illicitos

Ar1. (o 1.639, eliminando a repetição da preposição por).
Art. (o 172, alterado). «Não constitue acto illicito o pra-

ticado em legitima defesa, própria ou de terceiro, contra uma aggressão
actual. ))

Art. (o 173, alterado). ({ Tamhem não o constitue a des-
truição ou deterioração de cousa alheia para remover um perigo
immínente, que provenha della.

Será legitimo o procedimento sómente quando as circumstancias
o tornarem absolutamente necessario, e si não exceder os limites do
indispensavel para produzir o afastamento do perigo. »

Art. (o 1.640, dizendo-se: ... tem direito de ser, ete.)
Art. . (o '1.641, eliminando: um; e dizendo: esta acção com-

petirá áquelle, etc.).
Ar1. (o 1.642, eliminando as palavras: por crime ou con-

travenção).
Art. (o 1.643, dizendo: responsaveis pela reparação, etc ...

sem que se tenha a distinguir, etc ... )
Art. (o 1.644, dizendo no n. 1.: Os paes, em vez de: o

progenitor; e eliminando: a sua; no 2, dizendo: ... se acharem
nas mesmas condições). .

Os ns. 3 e 4 sem emenda. Accrescentou-se o n. 5: ({ Os que gra
tuitamente houverem participado dos productos do crime até concur
rente quantia ».

Art. (o 1.645, dizendo: comprehende, em vez de: estende-
se tambem ; e, no fim- que exercerem industl'ia ).

Art. (o 1.646, accrescentando: ({ excepto as mencionadas
no n. 5 depois da palavra - antecedentes; substituindo: se por: ellas ;
eliminando: por antes de seus; e concluindo assim: «... toda a
necessaria diligencia e precauções para que o damno se não desse»).

O art. 1.647 foi supprimido,
Art. (o 1.6.5:8, alterado). ({ Todo aquelle que pagar o damno

causado por outrem, pode repetir deste o que houver pago, salvo si
fôr seu descendente.».

Foi supprimida toda a segunda parte do artigo.
Art. ( o 1.649, alterado). «O dono ou detentor do animal

deve resarcir o damno por este causado, si, etc ... (dizendo-se: pro
vocado, em vez de: excitado; e: por outro animal, ou por impru
dencia, etc ... » ).

Art. (o 1.650, dizendo: «si esta, provier de falta de repa-
ração, cuja necessidade era manifesta»),

Art. (o 1.651, dizendo; da mesma, em vez de: della].
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Art. (1.632, dizendo: accumar - permuta, - e:. " «fica
obrigado a esperar tanto tempo quanto faltava; a descontar os juros
correspondentes, embora estipulados e a pagar as custas em dobro»).

Art. (o 1.633 alterado). «Aquelle que accionar outrem por
divida já paga, no todo ou em parte, sem resalvar as quantias rece
bidas por conta ou mais do que lhe fôr devido, fica obrigado: no pri

.meiro caso, a pagar ao devedor o dobro do que houver recebido; e
no segundo, o equivalente do que lhe exigir, salvo si decahir da acção
por estar prescripto o seu direito.»

. O Dr. Lacerda votou contra estas disposições, e o Dr. Amphi-
lophio contra a inclusão da segunda hypothese prevista no artigo.

Art. (o 1.6M, eliminando a palavra seus)~

O Dr. Olegario votou contra a disposição deste artigo.
Art. (o 1.633, dizendo: «Cessam, etc ... »)
Art. (o 1.636, dizendo: «Quando o autor que exige o paga-

mento de quantia já paga, ou maior do que lhe era devida, ou antes
do tempo, fôr successor, etc ... »)

TITULO VIII - Outras causas de obrigações

Art. (o 1.637, alterado). «Este livro não comprehende as
obrigações relativas ao direito da família, á posse, aos direitos reaes,
ao direito hereditario, nem as que procederem dos principios de direito
publico.»

Levantando-se a reunião, eu, A. F. Copertino do Amaral, secre
tario da commissão, lavrei esta acta, que vae assignada pelo Sr. presi
dente e demais membros presentes.- Epitacio Pessôa.- .0. H. de
Aquino e Castro.- Francisco de Paula Lacerda de Almeida.- Joa
quim da Costa Barradas.- Amphilophio,

Acta .da 42a reunião

No dia 20 de julho de 1900, reunida a commíssão, sob a presi
. dencia do Sr. Dr. Epitacio Pessôa, foi approvada a acta da reunião
do dia 19.

E' objecto de estudo o titulo IX que no projecto se inscreve:
Da liquidação das obrigações - epigraphe que é substituida por esta:
Da responsabilidade civil, por indicação do Dr. Barradas.

••

•
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Logo após, resolve-se que toda a materia do capitulo I, arts. 1.658
a 1.664, que contém disposições geraes, seja deslocada para o
titulo I (Das modalidades das obrigações), constituindo alli o penul
timo capitulo, em seguida ao que trata das obrigações solidarias,
modificados, porém, os citados artigos pela fórma seguinte: sob a
epigraphe - Das obrigações illiquidas. .

Art. 1.658 (alterada a segunda parte: « Considera-se etc »).
« Si o devedor não puder cumprir a prestação na propria es

pede ajustada, deve ella ser substituída pelo seu valor em moeda
corrente, no logar da execução dá obrigação.» (Indicação do
Dr. Lacerda). . '

O Dr. 'Ulegario votou contra esta alteração, pois que apenas
substituiria o adverbio individualmente por individuadamente; assim
como declara acceitar todo esse capitulo, formulado como se acha no
projecto substituindo tambem noart. 1.662 a palavraarbitros por
arbitradores.

A.rt. 1.659 (eliminando por antes de accordoi.
Art. 1.660 (alterado e com suppressão da ultima parte):
« As partes capazes de reger suas pessoas e bens podem liquidar

por mutuo accôrdo as obrigações illiquidas, ainda resultantes de
delicto ».

Art. 1.661 (eliminando se, depois de determina?' e tambem; elle
e havido).

Art. i.662 (alterado). «Nos outros casos far-se-ha a liquidação
por arbitramento.»

TITULO IX - Da responsabilidade civil

(alterada a epíqraphe)

CAPITULO I - DISPOSIÇÕES GEMES (novo, os arts. 1.658 a 1.662,como
já se viu, foram deslocados para o tit. I deste mesmo lív.,
constituindo o respectivo capo VII).

Art. (novo). « Aquelle que offende os direitos de outros é
obrigado a indemnizar o offendido pelos prejuízos que lhe causou.»

« A offensa pode derivar de acção ou de omissão. »
Art. (novo). « Acção ou omissão pode produzir responsabi

lidade criminal ou simplesmente civil, ou uma e outra ao mesmo
tempo.»

« A responsabilidade criminal é sempre acompanhada da civil;
mas esta nem sempre é acompanhada daquella.»
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Art. (novo). «O direito de exigir reparação e a obrigação de
prestal-a, transmitte-se com a herança, salvo nos casos em qúe por
este codigo fôr determinado o contrario.»

CAPITULO II -DA RESPONSABILIDADE RESULTANTE DE ACTOS
ILLICITOS (alterada a epigraphe)

Art. (o '1.663, substituido pelo artigo novo que se segue):
« Os bens do responsavel pela offensa ou violação do direito ele

outrem ficam sujeitos á reparação do damno causado; e si forem mais
de um os autores da oííensa, todos serão responsaveis solidariamente
pela sua reparação».

Art. (o 1.664, dizendo-se -consiste-em vez de « consis- :Ia

tirá» ). .....

1.0 (alterado). « No pagamento das despezas com o tratamento do
offendido, seu funeral e luto da familia » ;

2.° (alterado). « Na prestação de alimentos ás pessoas a quem o
defunto os prestava».

Art. (o 1.665, dizendo-se - olfens01' - em vez de « autor»;
tratamento, em vez de « curativo»; molestia, cm vez de « conva
lescença» e... « pagar-lhe-ha, além disto, uma somma... etc.»).

§ 1.0 Sem alteração.
§ 2. 0 Eliminando um; e dizendo olfens01" em vez de «autor».
Art. ( o 1.666, supprimindo-só as palavras - « a saude » e

dizendo-se tratamento em vez de « curativo»).
Art. (o 1.667 alterado). « Estas. disposições applícam-se

mesmo ao caso em que a morte ou lesão tenha resultado de acto
considerado crime justiíícavel, comtanto que não fosse praticado pelo
offensor na repulsa de aggressão da pessoa offendida, ou impellido
1)01' medo irresistivel de perigo ímmimente ,» .

O art. 1.668 foi supprimido.
Art. . (o 1.669, alterado). « Si o offendido tinha obrigação de

prestar serviços a terceiro, este pode igualmente reclamar reparação
do damno que lhe causou a morte, privação da liberdade, ferimento
ou outro incommodo de saude de que fora victima a pessoa obrigada
aos sobreditos servicos.» .

. Art. . . (o f .670, ~izendo.se: «... quando a morte, ferimento
ou inhabilitaçâo ao Sf!1'VZÇO resultarem etc ... »)

Art. (o 1.671). .
Art. (o 1.672, dizendo-se: «... do damno que dellaspossa

resultar para o o/fendido »). .
Paragrapho unico. Sem alteração.
Art. (o '1.673, dizendo-se: « do olfensol'» - e não.: « de
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seu ofíensor »; e: ... « um dote correspondente á condição e estado
da mesma o/Tendida»). .

Os ns, 1 e 2 forám substituidos pelos §§ 10 a q,o do art. 1.228
do projecto C. Rodrigues.

§ 1.0 Si a pessoa oflendida, sendo virgem e menor, fôr deflorada.
§ 2.0 Si a offendida, sendo mulher honesta, íôr violentada, ou

aterrada por ameaças.
§ 3.° Si a offendida fór seduzida.
S 40. 0 Si a offendida fôr raptada.
Art. (o 1.674, dizendo-se: ... « a indemnização será arbi-

trada judicialmente)}).
Art. (o 1.675, dizendo-se: (c ••• pagamento das perdas e

damnos que sobrevierem, etc .. »; e corrigindo-se a citação que é a
do art. 1.672 do projectc).

Art. (o 1.G76, eliminando-se, 'no n. 2, a palavra: « dada »).
Art. (o 1.677, dizendo-se: (c ••• autoridade que decretou a

prisão é obrigada a indemnizaçâo » ).

Ar1. (o 1.678, alterado). «Nos casos não previstos neste
capitulo, a indemnização será fixada por arbitramento. i>

TITULO X - Da insolvencia do elevedor e do concurso
elos credores

CAPITULO UNICO - DA L.'iSOLVENCIA DO DEVEDOR

sscçxo I - Disz,osições geraes

Art. (O '1.679). o

Art. ' (o 1.680, dizendo-se: «incluan-s-eu: vez de: «inclue»).
Art. (o 1.681, dizendo-se - « um ou mais» em vez de :

« qualquer »),
Art. (o 1.274 do projecto Coelho Rodrigues). « A verificação

da insolvencia não importa a transferencia aos credores da proprie
dade dos bens do devedor; mas, dá-lhes o direito de tomar posse destes,
de fazel-os vender para o seu pagamento, e de annullar , para o
mesmo fim, as alienações feitas pelo insolvavel em seu prejuizo ,»

Art. (o 1.682, dizendo-se, no n. 1 « demandado» - em vez
de: « accionado »; e accrescentando-se, no fim do n. 2, as palavras:
« de seus bens)}).

Art. (o 1.276 do projecto Coelho Rodrigues). « O devedor
que requer a verificação da própria insol vencia, justificando na con
formidade da secção seguinte, gozará dos favores concedidos pelo
art. » (1.699),
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SECÇÃO n - Cessão de bens

Art. (o 1.683, alterado). « E' concedidoao devedor civil que
se torna ínsolvavel, sem culpa, abandonar todo o seu actívo aos
credores para que se paguem, sem ser necessaria a declaração judicial
de sua ínsolvencía.»

Art. (o 1.684, alterado). « A cessão de bens pode ser ami-
gavel , mas deve ser acceita unanimemente pelos credores. Si algum
fór omittido, terá acção regressiva contra os que acceítaram a cessão
pela sua quota, e contra o cedente pelas perdas e damnos, si tiver
havido má fé ,»

Art. (o 1.685, alterado). « A cessão judicial deve ser reque-
rida pelo devedor aO juiz competente, com citação de todos credores.»

Art. (o 1.686, eliminando-se a palavra: « sua »).
Art. (o 1.687, alterado). « A petição do devedor que requerer

a cessão judicial de bens deve ser instruida com uma lista completa
dos credores e inventario exacto de seu activo e passívo.»

Art. (o 1.688, alterado). « Deferida a petição, os credores
nomearão, em audiencia, dois dentre elles, para fazerem a discri
minação dos creditos, classificando-os em reivindicantes, privilegiados
e simplesmente chirographarios.»

Art. (o 1.689, alterado). « O juiz nomeará um curador aos
credores ausentes, para tamhem intervir na classificação dos creditos.»

Art. (o 1.690, alterado). « O devedor é obrigado a assistir
ao processo da classificação e a prestar as informações pedidas pelos
credores.»

Art. (o 1.691, alterado). « Compete aos chirographarios de-
liberar sobre a cessão de bens, a qual se reputará acceita si fôr appro
vada por um numero que represente, ao menos, tres quartas partes
dos credores e a maioria dos creditos da mesma classe, votando como
um só credor o curador dos ausentes.»

. Art. (o 1.692, reunido ao 1.693 e alterada a redacção), « A
cessão de bens deve ser homologada pelo juiz e os credores excluidos
pela commissão classificadora dos creditos poderão recorrer da sen
tença de homologação, que ficará suspensa em seus effeitos até decisão
superior. »

Art. (o 1.694).
Art. (o 1.695, com as seguintes alterações: n, 1-dizen-

do-se «estaca já em vez de já estava).
. N. 2, dizendo-se- deu garantia real ás dividas que não a
tinham etc. . . »

N. 5, dizendo-se - « uma vez» em legar de « outra vez»;
N. 6, dizendo-se no fim-de que trata o art... (1.690).
Art. (o 1.696, dizendo-se, no primeiro periodo- « deposi-

tario » - em vez de - « thesoureiro » e alterado o segundo período:

•

•
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« O administrador e o dspositario podem ser escolhidos entre pessoas
não credoras»). .

Art. (o 1.697, eliminando no primeiro período as palavras:
- «da massa» - accrescentando, depois de posse - « e reioin
dicação » - e redigindo-se assim ~ segundo periodo: « O curador dos
credores ausentes deverá ser ouvido sobre a venda dos bens do de
vedor, as acçõesa propôr ou a continuar e a restituição dos bens alheios
que se acharem na massa»). .

Art. (o 1.290 do projecto Coelho Rodrigues). « Si o producto
da massa bastar para o pagamento de todos os credores, inclusive os
juros vencidos até a data da apresentação do requerimento da cessão,
o devedor, que a obteve, ficará liberado; si não bastar, continuará
obrigado. pelo restante, e si exceder, receberá, com a quitação do
administrador, a importancia do saldo da mão do deposítarío.»

. Art. (o 1.698, alterado). « O administrador e o depositario
ficam sujeitos ás leis do deposito e podem ser demittidos pelos credores,
mediante requerimento motivado de dois, pelo menos, para nova con
vocação, em que se deliberará sobre a conservação ou demissão de
qualquer delles ou de ambos.»

Art. (o 1.699).
Art. (o 1.700, alterado). « A cessão de bens, sendo acceita

pelos credores em maioria, nos termos do art. (1.691), importa qui-
tacão do devedor.»

. Art. (o 1.701, dizendo-se.- « depositaria» - em vez de-
« thesoureiro »).

Art. (o 1.702, dizendo-se - « depositaria » - em vez de-
« thesoureiro »).

SECÇÃO III - Insolvencia declarada judicialmente

Art. (o 1.703, alterado). « Si os credores, na deliberação de
que trata o art. (1.694), recusarem a cessão de bens, o juiz de-

. clarará o devedor insolvavel, e convidará os mesmos credores para
., elegerem o administrador e o depositario, na conformidade da secção

precedente.» .
Art. (o 1.704 alterado). « Si a ínsolvencía fôr declarada na

conformidade do art. (1.694) o juiz, na mesma sentença que julgar
a justificação, declarará insolvavel o devedor e ordenará a convocação
dos credores presentes e a do curador dos credores ausentes.»

Art. (o 1.705). '.
Art. (o 1.706, alterado). « Ao devedor fica salva qualquer

acção civil que lhe possa competir contra aquelles que dolosa e falsa
mente justificaram a sua insolvencia, sobre a qual deverá ser ouvido,
si não estiver foragido, ou em logar incerto. Fica-lhe tambem salvo o
recurso suspensivo da sentença declaratoria.»
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Art. (o 1.707, dizendo-se: - ficam em vez de: «ficarão »).
Art. (o 1.708, alterado). (C O devedor judicialmente declarado

insolvavel fica privado da posse de seus bens, que passarão a ser
administrados na forma do art. (1.697), excepto os indicados no
art. (1.001). A segunda parte do art. 1.708 foi supprimida.

O art. 1.709 foi supprimido.
Art. (o '1.710, alterado). « Liquidados e apurados os bens

sobre os quaes exista uma garantia real ou privilegio especial, e
applicado seu producto ao pagamento dos respectivos credores, o
administrador procederá ao pagamento dos preferentes por privilegio
geral.» .

Art. (o 1.711, eliminando-se a palavra - (C simplesmente »).
Art. (o 1.712, alterado). CC OS credores de garantia real e os

privilegiados, especialmente, que não forem pagos da totalidade de
seus credites, serão considerados chirographarios pelo remanescente,
e nesta qualidade serão convocados para a deliberação de que trata.
o artigo antecedentc.»

SECÇÃO H' - Preferencia« e pri'l)ilegios

Art. (o 2.626 do projecto Felicio dos Santos). « Não havendo
causa legal de preferencia, teem os credores igual direito sobre os
bens de seu devedor commum.»

.Art. (o 2.627, alterado, do dito projecto). « As causas legaes
de preferencia são as hypothecas e os privilegios.»

Art. (o 2.628, alterado, do dito projecto). « Os credores hypo-
thecarios ou privilegiados conservam seus respectivos direitos:

« § 1.0 No caso de perda ou de deterioração da cousa sujeita á
hypotheca ou ao privilegio, sobre o preço do seguro, si a cousa estava
segura, e sobre a indemnização devida, havendo alguém responsavel
pela perda ou deterioração da mesma cousa ».

« § 2.° No caso de desapropriação por utilidade publica, ou de
servidão imposta por lei, sobre o valor da indemnização.» -.

Art. (o 2.629, alterado, do dito projecto). « Nos casos dos
artigos antecedentes, o devedor do preço do seguro, ou da inde
mnização,se exonera pagando sem opposição dos credores hypothecarios
ou privilegiados».

Art. (o 1.713).
Art. (o 1.714, alterado). « A preferencia resultante da hypo-

theca, penhor e demais direitos reaes, será regulada na conformidade
do livro antecedente. »

Ar1. (o 1.715, alterado). « Quando concorrerem aos mesmos
bens, e por titulo igual, diversos credores da mesma classe, espe
cialmente privilegiados, haverá entre clIes rateio proporcional ao valor
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dos respectivos creditas, si o producto não bastar para o pagamento
integral de todos.»

Este artigo foi alterado contra o voto do Dr. Barradas, que acceita
o do projecto como uma innovação que merece applausos,

Art. (o 1.716 alterado). « A disposição do artigo antecedente
applica-se tambem entre credores de privilegio geral sobre bens insuf
íicientes.»

Art. (o 1.717) accrescentando-se um 4° numero, a saber:
« Ao valor do seguro e da desapropriação. II

Art. (o 1.218). .
Art. (o 1.119).
Art. (o 1.720, accrescentando-se no fim as seguintes palavras:

«pela ordem em que vão enumerados. »)
Art. (o 1.721).
Art. (o 1.722, alterado). « Si houver credores com direito ao

privilegio do n. 3, conjunctamente com os do n. 4, applicar-se-ha a
disposição do art. .. 1.715.»

Art. (o 1.723).
N. 3 (alterado). « Por despezas com o luto do conjugo sobre

vivente e dos filhos do devedor fallecido, si forem modicas.»
N. 4 (alterado). « Pelas despezas com a doença de que falleceu

o devedor, durante os seis mezes antecedentes á sua morte.»
N. 5, eliminando-se - « feitas» - e - « restrictamente »•

. " N. (j, dizendo-se - « Pelos impostos II etc, ..
N. 7, dizendo-se - « insolcaoetw-:« em vez de - « insolvente".
Art. (o 1.72q" dizendo-se - « Nos ordenados ll ••• - em vez

de « Nesses ordenados»... ; e supprímindo-se 11 palavra « tambem »},
Art. (o 1.725, com alteração da ultima parte que ficou assim

redigida: « Os demais credores mencionados no citado artigo entram
em rateio. sem distincção de classes »).

Levantando-se a reunião, eu A. F. Copertino do Amaral, .secre
tario da commissão, lavrei esta acta, que vae assignada pelo Sr. pre
sidente e mais membros presentes. - Epitacio Pessôa - O. H. de
Aquino e Castro - Dr. Francisco de Paula Lacerda de Almeida.
Joaquim da Costa Barradas.

àeta da 43a reunião
No dia 23 de julho de 1900, reunida a commissão , sob a presí

dencia do Sr. Dr. Epitacio Pessôa , foi approvada a acta da reunião do
dia, 20.
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Iniciado o estudo do Lioro Quarto, que trata do Direito das sue
cessões, é modificada a epigraphe do titulo I, dizendo-se: Da successâo
hereditaria em geral; e tambem a do capitulo I, para - Disposições
geraes, fazendo-se nos artigos respectivos as seguintes alterações:

Art. . (o 1.726 reunido ao 1.727 do projecto, com modifi-
cações). « Considera-se herança a universalidade dos bens, direitos e
obrigações de uma pessoa fallecida : herdeiro aquelle que succede na
totalidade da herança ou em parte della, sem determinação de valor
ou de objecto; e legatario aquelle em cujo favor o testador dispõe de
valor ou objectos determinados, ou de certa parte delles.»

(Modificação feita de accórdo com o art. 1.736 do Codigo Civil
portuguez.)

O art. 1.728 foi supprimido ,e, em seu lagar, redigido o seguinte
paragrapho unico para o artigo acima:

Paragrapho unico. « Não se transmittem por herança direitos e
obrigações pessoaes, nem os exceptuados por disposição do defunto,
ou da lei.» .

Art. (o 1.729, alterado.) «A successão hereditaria tem lagar
ou por disposição de ultima vontade, ou em virtude de leio»

Art. (o 1.730, alterado) « Si a pessoa morrer sem testamento,
a herança transmitte-se a seus herdeiros legitimos..

Art. (o 1.731 reunido ao 1.732, com modificação). « Aos her-
deiros nomeados no testamento transmitte-se a herança na sua totali
dade; mas si houver herdeiros necessários, o testador não poderá
dispôr de mais do que a terça da herança.»

Art. (o 1.733, alterado). « Tambem subsiste a successão le-
gitima, si o testamento caducar, ou si fôr julgado nullo, ou si testador
não dispuzer de todos os bens.» .

Art. (novo). « A capacidade para succeder é a do tempo da
abertura do testamento; e, pela lei vigente nesse tempo será a sue
cessão regulada».

CAPITULO II - DA TRÀJ.'iSMISSÁo DA HERANÇA

Art. (o 1.734, dizendo: pela morte, em vez de - no mo-
mento da morte).

A materia dos arts. 1.733 e '1.736 suscita discussão, sendo ven
cedora, contra o voto do Dr. Lacerda, a indicação do Dr. Barradas,
reunindo os dois artigos pela fórma seguinte :

Art. (o 1.735 reunido ao 1.736, modificados.) « O dominio e
posse da herança transmitte-se aos herdeiros legitimas ou testamen
tarios desde a morte do autor».

..
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- O Dr. Lacerda, de accõrdo com o alvará de 1.754, e assento
de 16 de fevereiro de 1817, manteria apenas o art. 1.1136, que con
sagra a posse civil.

Sobre o objecto dos arts. 1.737, '1.738 e 1.739, o Dr. Amphi
lophio, manifestando-se de accórdo com as ponderações a esse respeito
feitas pelo conselheiro Duarte de Azevedo, em seu parecer, e não ap
plaudindo nenhuma alteração do direito vigente neste particular, propóz
que os ditos tres artigos fossem substituidos pelas disposições corre
spondentesda Consolidação do Dr. Carlos de Carvalho, feitas as alte
rações de fórma julgadas necessarias.

O Dr. Lacerda opinou cru:e se reconhecesse ao inventariante, não'
cabeça de casal, somente o direito de administração dos bens, visto
que a posse elle tem por tão bom direito, como qualquer outro her
deiro.

Foi vencedora a indicação do Dr. Barradas, reunindo os tres ar
tigos seguintes:

Art. (os arts. 1.737, 1.738 e 1.739). « Si o fallecido deixar
conjuge meeiro, com quem estivesse vivendo ao tempo da morte; será
este mantido na posse e administração dos bens communs até a par
tilha; si não houver conjuge sobrevivente, a posse e administração
competirá ao herdeiro designado pelo juiz; si outro não o tiver sido
no testamento.»

Depois deste são incluidos os arts. 2.015, 2.016 e 2.017 do Co
digo Civil Portuguez :

Art. (novo). « Sendo á mesma herança chamadas simulta-
neamente varias pessoas, será o seu direito indivisível, tanto a respeito
da posse como do dominio, emquanto a partilha se não fizer.»

Art. (novo). « Cada um dos co-herdeiros pode pedir a to-
talidade da herança a que fôr chamado conjunctamente com outros,
sem que o demandado possa oppôr-Ihé a excepção de que a herança
lhe não pertence por inteiro.»

Art. (novo). « A petição de herança prescreve no prazo
indicado no art ..• (trinta annos}»,

CAPITULO III (fundido com os capitulos IV e V) - DA ACCElTAÇÃO
E REPUDIO DA HERANÇA

Art. (o 1.740, eliminando: alçum, antes de escripto e de
acto ; e ligando os dois periodos pela conjuncção- e, em vez do verbo
~. .

Art. (o 1.741, dizendo: relatioos, em vez de: referentes ;
accrescentando: e gUa1'da, depois de: - administração / e elimi
nando a ultima parte: quando quem os pratica, etc.)
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Art. -{o 2.029 do Codigo Portuguez, substitutivo do 1.742
do projecto). « A cessão da herança não envolve acceitação da mesma,
sendo feita gratuitamente em favor de todos os co-herdeiros, a quem
deveria pertencer na falta do cedente. l)

Art (o 1.743, dizendo: em parte, em vez de: por parte; a
quen.2 foram deixados,. em vez de: em favor de quem eaistirem ;
acceue, em vez de acceitando},

Art. . (o 1.744, dizendo: « O herdeiro que [ôr notificado,
etc » e ligando os dois períodos assim: « ... e findo este prazo sem,
etc entende-se repudiada a herança » ).

Art. (o 2.616, do projecto C. Rodrigues, substitutivo do
1.745 do projecto). « No caso de ausencia ou ignorancia do herdeiro,
seu direito só prescreve vinte annos depois da abertura da successão.»

Art. (o 1.746, alterado). « Si o 'herdeiro fallecer antes de
declarar que acceita a herança, o direito de acceitar passa a seus
herdeiros, salvo si se tratar de instituição sob condição suspensiva,
que ainda não se tenha realizado.»

Os arts. 1.747 a 1.71'>5 foram deslocados.
Art. 1.756 (additado, por indicação elo Dr , Amphilophio, com o

seguinte: - ... « e a elle incumbe a prova do excesso, salvo o caso
de inventario judicial, que faça certa a herança »).

- O Dr. Lacerda combate a doutrina do projecto nos tres arts.
1.756 a 1. 758, visto que não se fazendo inventario o herdeiro é re
sponsavel ultra oiris,

Foram eliminados os arts. 1.7!J7 e 1.758 por causa do citado
additamento.

- O Dr. Barradas propóz que fossem substituidos pelos arts.
2.018 a 2.020 do Codigo Civil Portugues.

Foi acceito o projecto, com o addítamento do Dr. Amphilophio
ao art. 1.756, precedido esse do art. 2.040 do Codigo CivilPortuguez,
a saber:

Art. (novo). « Oscredores daquelle que repudia a herança
em prejuizo delIes podem ser autorizados judicialmente a acceital-a
no logar, c em nome do devedor, mas o remanescente da herança,
pagos os credores, não aproveitará ao repudiante, mas sim aos her- .
deíros ímmediatos..

Art. (o 1.756, additado). « Oherdeiro não responde, etc ...
(como no projecto). .. e a elle incumbe a prova do excesso, salvo o
caso do inventario judicial, que faça certa a herança. l)

Os arts. 1.7ü7 e 1.758 foram supprímídos.
Art. (o 1.749, alterado). « Salvo o caso do art. .. (i,74õ) o

repudio da herança não se presume, C deve serex pressa em instru
mento publico, ou termo judicial »,

Art. (o 1.750, dizendo: repudio, em vez de: renuncia-s-
e; em parte, em vez de: pOl' parte) »,

..

I ....
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Art. (o 1.751, alterado). «O herdeiro que. repudia a he-
rança é considerado como si nunca o tivesse sido. Mas o facto de
repudiar a herança não o inhibe de pedir os legados que lhe forem
deixados no testamento.»

Art. (o 2.620 do projecto C. Rodrigues, substitutivo .do
1.752 do projecto). «Não se pode succeder representando o herdeiro
que repudia a successão. Todavia si elle fôr o unico herdeiro legitimo
do seu grão, ou si todos os outros do mesmo gráoa repudiarem,
os filhos poderão vir á successão por direito próprio e por suas ca
heças.»

Art. (o 1.753, dizendo: « ••• a parte do que repudia a
herança accresce á dos outros da mesma classe, e si for unico dessa
classe, devolve-se aos da subsequente »).

Art. (o 1.754): repudiai-a, e não: renuncial-a).
Art. (o 1.747, fundido com 01.755). «A acceitação ou o

repudio podem ser retractados por erro, violencia ou dólo.»
Art. (o 1.748, eliminando: um; e dizendo: acceitaçâo em

vez de addição).
Art. (o 2.613 do projecto C. Rodrigues). «Si os herdeiros

não concordarem sobre a acceitação ou o repudio da successão,
aquelle ou aquelles que acceitarem adquirirão os respectivos direitos
c ficarão sujeitos aos onus correspondentes, com exclusão dos
renunciantes.

CAPITULO IV (o VI)- DA HERANÇA JACENTE

Art. (o 1.759 do projecto, combinado com o 2.432 do pro-
jecto C. Rodrigues). «Fallecendo alguém com testamento, cujo her
deiro não seja conhecido, ou sem testamento c sem que se saiba se
deixou ou não herdeiro legitimo, ou si o herdeiro repudiou a he
rança, será esta considerada jacente e prover-se-ha á sua guarda,
conservação e administração, si não houver um curador offícial, até
que sejam entregues aos seus donos, ou declarados vacantes.»

Paragrapho unico (o art. 2.434 do projecto C. Rodrigues). «In
cumbe ao curador da herança jacente proceder logo ao inventario

. dos bens da successão, exercer e fazer valer todos os direitos com
prehendidos nelIa, responder ás acções movidas sobre o espolio; re
colher a deposito as quantias que nella se encontrarem e as que
apurar pela venda dos bens moveis, que deverá promover em hasta
publica; arrendar do mesmo modo os immoveis e prestar contas,
assim que terminar a. arrecadação, liquidação e o aproveitamento dos
referidos bens.»

Art. (o '1.760, eliminando: - se - depois de - contar) .
c. C. Vol, - I, 37
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Art. (o L 761, substituindo - Estado- por: - muni-
cipio).

E eu A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão,
lavrei esta acta, que vae assignada pelo Sr. presidente e demais
membros presentes.- Epitacio Pessoa.- Joaquim da Costa Ba1'
radas.-O. H. de Aquino e Castro.-Amphilophio.-Dr. Francisco
de Paula Lacerda de Almeida.

ABta da 443. reunião

No dia 24 de julho de 1900, reunida a commissão, sob a presi- ..
dencia do Sr. Dr. Epitacio Pessóa, foi approvada a acta da reunião
do dia 23.

O Dr. Lacerda pondera que o capitulo VII (do titulo I do livro
IV) do projecto, relativo á indignidade, não está, em seu entender,
bem collocado, porque, por uma ordem, logica, e mesmo jurídica,
dever-se-ma tratar primeiramente da incapacidade, da qual é aquella
uma nuança, podendo até a incapacidade ser posterior á acceitação
da herança. Acha regular a distincção que faz o projecto, attenta a
complexidade da materia- de incapacidade para succeder ab intestato
e incapacidade para receber a herança por testamento; mas, pensa
que se deve transportar para outro logar a incapacidade, additando
disposições comprehensivas dos casos omittidos no projecto, a saber:

a) concubinas, em relação ao concubinario casado;
b) desherdados solemnemente, em vida;
c) paes que não fazem inventario, havendo filhos de outro leito;
d) parentes proximos que se excusam da tutela dos orphãos;
e) espurios, havendo herdeiros necessarios;
f} filhos naturaes, não reconhecidos, havendo filhos legitimos;
g)os que houverem escripto o testamento a rogo.
O Dr. Barradas combate a proposta do Dr. Lacerda e adopta o

plano do projecto, porque já se tratou da incapacidade na parte geral
do Codigo, e no capitulo VII do projecto, em estudo, tem cabimento
tratar-se da indignidade, que nos codígos modernos se confunde com
a incapacidade.

O Dr. Lacerda replica, dizendo que a distincção é frisante; a in
capacidade torna a instituição como si não fosse inscripta ; indignidade
não. Em theoria não se podem confundir. Attendendo, porém, ás
necessidades praticas, podem se fundir, applicando-se a ambas as
mesmas regras. .
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Resolve-se seguir o projecto, quanto ao capitulo VII, que se
inscreve - Dos indignos de succeder.

Art. 1.762. E; .acceita a indicação do Dr. Barradas, redigindo-se
o artigo pela fórma seguinte:

« São excluídos da successão :

1.° O que houver morto voluntariamente, ou tentado matar, o
autor da herança;

2.° O que o tiver accusado calumniosamente em juizo ou jurado
falso contra elle;

3.° O pae ou mãe que tiver exposto o autor da herança; e lhe
houver negado alimentos, ou contestado a sua filiação;

4.° O pae ou mãe privado do patrio poder por ter incorrido em
crime contra a honra do autor da herança;

5.° O que por violencia ou fraude o tiver impedido de.fazer tes
tamento, houver retido ou occultado o testamento já por elle feito, ou
obrigado o autor da herança atestar, romper, ou alterar o testa
mento;

6.° Por indicação do Dr , Amphilophio, tendo votado contra o
Dr. Olegario:

« As filhas que, vivendo com o pae, se deixarem deshonestar com
algum homem».

O Dr. Amphilophio foi voto vencido, quanto aos ns. 1 e 2, os
quaes redigiria mais comprehensivamente assim:

« 1.0 O condemnado por sentença passada em julgado, sem pre
juizo do recurso do art. 81 da Constituição, pelo crime de homicidio,
sua tentativa ou cumplicidade, ou pelo de offensas physicas, de in
juria, calumnía ou attentado contra a honra ou pudor na pessoa a
quem teria de succeder ; . . .

2.° O ascendente ou descendente que denunciou ou accusou em
juizo o autor da herança por crime ou delícto que não fosse contra a
pessoa delle, seu conjuge, descendentes, ascendentes ou irmãos.»

Art. (o 1.763, alterado). « A indignidade deve ser decla-
rada por sentença em acção contenciosa movida por interessados.:
(Dl'. Barradas.) . .

Art. (o 1.764, alterado). « Cessam os effeitos da indigni-
dade com o perdão do autor da herança .» (Dr. Barradas.)

Foi eliminado o paragrapho unico.
Art. (o 1.765, alterado). « O excluído da successão como

indigno é obrigado a restituir os fructos e rendimentos que houver
percebido dos bens da herança até a data da sua abertura.

Art. (o 1.979 do Codigo Portuguez, substitutivo do
art. '1.766 do projecto). « A indignidade termina no herdeiro; os
seus filhos e descendentes, havendo-os, succedem como succederíam,
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si o indigno houvesse fallecido e não tivesse havido tal incapacidads.»
(Contra o voto do Dr. Lacerda.)

O Dr. Lacerda mantem o direito vigente, passando os bens do
indigno aos herdeiros, na ordem da successão, isto é, o direito de
accrescer.

Art. (o 1. 767).
Art. (o 1.768).
Art. (novo: o 2.402 do projecto Coelho Rodrigues). « Em

qualquer dos casos dos artigos antecedentes o pae ou mãe excluído da
successão não terá direito ao usufructo nem á administracão dos
bens que nella couberem a seus filhos menores e, na successão even
tual dos mesmos bens, os irmãos do de cujo preferirão ao pae ou mãe
excluídos.

Art. . (novo: o 2.403 do projecto Coelho Rodrigues). « O
tutor não póde ser herdeiro nem Iegatario do pupilo por testamento
feito antes da prestação judicial e quitação das contas da respectiva •
tutela, salvo si fôr ascendente ou irmão do testador.»

TITULO II - Da suecessão legitima

CAPITULO I - DOS QUE PODEM SER HERDEIROS LEGITIMOS

Art. (o 1. 769, (alterado). « Não pode ser herdeiro legitimo
o que não estava ainda concebido ao tempo da abertura da successão.»

Art. (o 1.770, additado com a inclusão dos -parentes
que se excusam da tutela do orphão e este faUece na idade pu pilar) .

O Dr. Barradas propõe a eliminação do artigo, porque acha
a pena dura de mais para o conjuge sobrevivente; em seu parecer
bastaria prival-o cIo usufructo, da administração dos bens e quando
muito, do pátrio poder.

O Dr. Olegario mantem a disposição do projecto, no que é acom-
panhado pelo Dr. Amphilophio, que depois acceita o additameuto in- .,
dicado pelo Dr. Lacerda, quanto á inclusão dos: - « parentes que se
escusam da tutela do orphão c este fallece na idade pupilar »..

CAPITULO II - DA ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITARIA

Art. (o 1.771, dizendo - A.o - em vez de - Aquelle- e eli-
minando - deixa» ).

Art. (o 1.772, dizendo-se. " e os demais descendentes, etc.,
eliminando as palavras: mais afastados e todos ).
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Art. (o 1.773, como no projecto; accentuando o Dr. Amphi-
lophio que se deve entender como filhos naturaes só os in specie, ex
cluidos os adulterinos e incestuosos.

Quanto ao art. 1.774, ficou adiada a resolução da matéria, em
que houve empate, querendo uns que se supprimisse, outros não.

O Dr, Barradas propõe a eliminação deste artigo, argumentando
com a lei franceza de 1891, no que é seguido pelo Dr. Lacerda.
Adiado, porque votam pelo projecto os Drs. Amphilophio e Olegario.

Sobre o art. 1.775 deu-se tambem empate. -o Dr. Barradas ad
mitte apenas a primeira parte do artigo e eliminaria a segunda por
julgar injusta a disposição em prejuizo dos filhos legitimos.

Concorda com elle o Dr. Lacerda. -Foi tamhem adiado como o
anterior. "

No art. 1.776, dizendo-se na primeira parte: sobrevivente em vez
de superstite. Houve também empate, por ter sido proposta a elimi-
nação do artigo. "

Art. ( o 1.777 ).
Art. (o 1.778).
No art. 1.779, para o qual uns propuzeram a seguinte redacção: "

« Fallecendo o filho adoptivo, sem posteridade e vivendo seus paes e
o adoptante, aos primeiros cabe a totalidade da herança»; e outros
substituiriam o referido artigo dizendo: « Mas a herança será dividida
per capita, entre os demais ascendentes naturaes do adoptado e o ado
ptante».

Art. (o 1.780).
Art. (o 1.781, alterado).
« Si fallecer o filho sem descendentes, nem testamento, deixando

bens, que herdou de seu pae ou de sua mãe, succeder-lhe-ha nesses
bens o pae ou mãe que sobreviver, nos termos do art. 1.775.

Mas si o pae ou mãe passar a outras nupcias ou já era casado ao
tempo em que succedeu, e existirem outros filhos do casamento pre
cedente, irmãos do defunto, não terá o mesmo pae ou mãe nesses bens
sinão o uso e fructo durante a vida, e será obrigado a reservar a pro
priedade delles aos irmãos do defunto, que existirem ao tempo do seu
fallecimento.

Esta disposição não terá logar si somente sobreviverem ao pae
ou mãe, netos filhos de algum ou alguns irmãos germanos do defunto.

Paragrapho unico. Si o filho de cuja successão se trata, se finar
com testamento, guardar-se-ha o que se acha disposto sobre a sue
cessão testamentaria, salvo sempre a reserva a favor dos irmãos do
defunto, nas duas terças partes da herança, em que são os paes her
deiros necessários, segundo o disposto no art. 1.884.

Art. (o '1.782, alterado). « Na falta de descendentes ou as-
cendentes, serão chamados á successão os irmãos e sobrinhos do falle
cido, que concorrerão com o conjuge sobrevivente não divorciado; e
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na falta de irmãos e sobrinhos, a herança pertencerá por inteiro ao
outro conjuge.

Esta disposição terá logar ainda quando concorram á herança
sobrinhos sómante.»

Os arts. 1.783 a '1.786, como no projecto.
Art. ( o 1.787). Neste artigo o Dr. Amphilophio é de opinião

que se consagre a idéa inversa, para haver reciprocidade.
. Art. Co 1.788, dizendo-se : município em vez de: Estado Fe-
derado, e eliminando-se a, ultima parte ).

E eu A. F. Copertino elo Amaral, secretario da commissão, lavrei
esta acta, que vae assignada pelo Sr. presidente e demais membros.v-,
Epitacio Pessoa. - O. H. de Aouino e Castro. - Francisco de Paula
Lacerda de Almeida. - Amphilophio, - Joaquim da Costa Barradas.

•
Acta da 45" reunião

No dia 26 de julho de 1900, reunida a commissão, foi approvada
a acta da reunião do dia 24, e voltou-se á materia já tratada, cuja de
cisão ficara adiada.

O Dr , Barradas, analysando as disposições de varios códigos, como
o da Itália, nos arts 753 a 757; o Hespanhol, nos arts. 834 a 839; o
Argentino, nos arts. 3.570 a 3.576 ; odo Chile, nos arts. 1.172'a 1.178;
o Allemão, nos arts. 1.931 a 1.933.; o projecto de Laurent, no art. 793,
e o Codigo do México, unico que se approxima do projecto, quanto ao

. objecto do art. '1.774, e ainda argumentando com as disposições da lei
franceza de 1891, mostra-se cada vez mais convencido contra a inno
vação do projecto que dá ao conjuge sobrevivente, que não se achava
divorciado do fallecido, no regimen de separação, direito a uma porção
de bens igual á quota de cada filho; -- e, uma vez que o usufructo ..
não desfalca a legitima, propõe, no intuito de conciliar as opiniões di
vergentes no seio da commissão, o seguinte substitutivo para o
art. 1.774, que deslocaria para depois de estabelecida a ordem geral da
vocação :

« Nos casos dos artigos antecedentes, o conjuge sobrevivo, casado
pelo regimen exclusivo da communhão, si não tiver bens proprios,
com que se possa manter, terá direito ao usufructo dos bens do casal,
na seguinte proporção:

Havendo filhos ou descendentes, o usufructo será da quarta parte
dos bens; havendo irmãos e sobrinhos que concorram com estes, da
metade.
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Paragrapho uníco. Cessa este usufructo com as segundas nu
pelas.

Art. Na falta de irmãos e sobrinhos que concorram juntos,
o conjuge sobrevivo herdará todos os bens em plena propriedade »,

O Dr , Amphilophio diz que o projecto estabeleceu uma boa dis
posição, visto que no caso de separação de bens ella evitará que o con
juge sobrevivo fique na indigencia, tendo seus filhos ricos: o que se
justifica não só em face da moral como do próprio direito, pois que a
legitima não fica prejudicada uma vez que os filhos não teem direito
adquirido, e sim uma espectativa de direito, cuja realização é depen
dente de círcumstancia eventual: antecipadamente não existe quota
certa, que só na occasião do fallecimento pode ser determinada.

Adopta o projecto, porque não quer o arbítrio para o juiz, nem a
verificação da indigencia.

O Dr , Barradas diz que o seu collega encarou a questão só sob
um aspecto, pois não figurou a hypothese de ser rico o conjuge sobre
vivo, nem a de existirem filhos de leito anterior.

O Dr , Olegario é da opinião do Dr , Amphilophio e o Dr , Lacerda
da Dr , Barradas.

Ainda nada ficou, pois, decidido a esse respeito.
Sobre o art. 1.776, que o Dr , Barradas supprimiria, subsiste

tambem a duvida, por prender-se o assumpto ao do art. 1.774.
Quanto ao art. 1.779, os Drs , Lacerda e Amphilophio diriam, em sub
stituição da segunda parte do artigo: ... « :Mas a herança será divi
dida per capita entre os demais ascendentes naturaes do adoptado e o
adoptante ».

Os Drs. Barradas e Olegario sustentam a disposição do projecto ;
subsiste, portanto, o empate.

O art. 1.781 foi approvado, salva a redacção, que ficou de ser
dada pelo Dr , Barradas. .

A materia do art. 1782, alterada na reunião do dia 24, ficou
tambem additada assim: « Esta disposição terá logar, ainda quando
concorram á herança sobrinhos sómente » .

Sobre o capitulo Ill, que trata do - Direito de representação,
foram os respectivos arts. 1.789 a 1.794, por indicação dos Drs. Ole
gario e Barradas, substituidos pelos arts. 1.980 a 1.984 do Codigo Civil
Portuguez, a saber:

Art. . Dá-se o direito de representação quando a lei chama
certos parentes de uma pessoa fallecida a succeder em todos os direitos
em que essa pessoa succedería si viva fosse.

Art. . O direito de representação dá-se sempre na linha
recta descendente, mas nunca na ascendente. '

Art. . Na linha transversal só se dá o direito de represen-
tação em favor dos filhos de irmãos do fallecido, quando concorrem
com algum irmão do dito fallecido.
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Art. . Os representantes só podem herdar, como taes, o
que herdaria o representado si vivesse.

Art. . Sendo varias os representantes da mesma pessoa,
repartirão entre si, com igualdade, o que teria de caber ao represen
tado, si fosse vivo.

- O voto vencido do Dr . Amphilophio foi que os arts. 1.789 e'
1.790 fossem alterados pela fórma seguinte, ficando os quatro restantes
como no projecto. (Codigo Italiano, arts. 720-734. Projecto Fe-.
licio dos Santos, art. 1.476):

« Pelo direito de representação certos parentes de uma pessoa
fallecida, ou declarada indigna, segundo este codigo, são chamados a
occupar o mesmo lagar e gráo dessa pessoa na successão do caso
da herança, com os mesmos direitos que ella teria se viesse a sue
ceder» .

« Este direito compete: - a) na linha recta, a todos os desceu- ...
dentes da pessoa representada, quer no caso de concorrerem filhos elo
autor da herança com descendentes de. algum outro filho já fallecido
ou indigno de succeder, quer no caso de só concorrerem descendentes
de filhos do autor da herança, em grãos iguaes ou desiguaes ou em
numero desigual com igualdade de gráo; b) na linha collateral aos
filhos de irmãos do autor da heranca em concurrencia com irmão
deste .: .

- O Dr, Lacerda adapta todo o capitulo IH, excepto o art. 1.791,
que alteraria.

TITULO In - Da suecessão testamentaria

CAPITULO I - DO TESTAMENTO EM GERAL

Art . (os 1.795 e 1.796 reunidos, com alteração).
Considera-se testamento o acto solemne e revogavel pelo qual ._.

alguém dispõe segundo a lei,' e para depois de sua morte, de
todo o seu patrirnonio ou de parte delle em favor de uma ou mais
pessoas.

Art. (o 1.797, dizendo-se: E' prohibido, em vez de: E'
metIo. • • etc. ) . .

. O Dr , Olegario votou contra esta disposição, entendendo que se
devia manter o testamento ele mão commum, bem como o nuncupa
tivo ou verbal, usados na pratica e sem razão excluídos do projecto .

Contra o substitutivo do art. 1.795 do projecto, quanto á defi
nição ele testamento, apresentou o Dr, Lacerda o seguinte voto em
separado:

« Voto no sentido de excluir-se da noção de testamento as palavras



•

- 583 -

« ou parte della », por entender que a successão testamentaria exclue
a successão legitima. .

O caso excepcional da Ord. liv , 4, tit. 82, isto é, de ter o tes
tador filhos e dispôr sómente da terça está por si resolvido. -:- A con
strucção juridica obedeceu alli ao systema: a successão é testamen
taria no todo, os filhos entendem-se tacitamente 'instiruidos . - Tam
hem não faça duvida a Ord. do liv. 4, tit. 83, §. 3, que permítte ao
soldado morrer em parte testado, em parte intestado ,

Esta permissão tem o mesmo fundamento theorico e assenta em
razões historicas, que Mello Freire, obcecado pela prevenção contra o
que chamou-se preconceito do paganismo e abusões do povo romano,
não viu nem suspeitou, e que hoje rehabilitados pela exegese germa
nica, tem-se reconhecido attestar o senso juridico daquelles immortaes
legisladores.

A razão do favor dos militares é analoga ao motivo que levou o
direito francez a erigil-o como regra geral em materia de successao ,

O soldado tinha dois patrimonios bem distinctos : os bens adven
ticios, isto é, os de origem civil, e os castrenses, adquiridos pelo
exercício das armas; a natureza diversa de taes bens está mostrando
que é possivel, dispondo de uns, entender-se que os outros teem na
tural destino. Os castrenses constituem verdadeiro patrimonio que
mesmo durante o patrio poder pertence exclusivamente ao filho (La
fayette-D. das Fam , § 116, lI), e de que pode dispôr livremente.

O Direito Francez, admittindo a dualidade e simultaneidade das
successões, foi logico e coherente ,

Os bens eram, segundo o Direito Consuetudinario (nas províncias
onde não vigorava direito escripto), divididos em próprios, reaes,
nascentes, avoengos, collateraes de linba e próprios sem linha (Po
thier, T1'. des Propres, obras, volume VIII, ns , [) e seguintes) e a
disposição sobre cada espécie destas entendia-se disposição unioersal
(Pothier, Consto d'Orleans, introd. ao tit. XVII, art. 1°, n. 4).
Ainda hoje o Codigo que, como é de bom aviso, acostou-se ao direito
tradicional, considera legatario uniuersal o herdeiro testamentario
(Cod. Nap., art. 1.003) e ainda bem, porque os herdeiros sómente
são por Direito Francez os herdeiros legitimas, os compossuidores dos
bens da familia: heredes successores que sui cuique liberi, etc., nullum
testamentum . Tacit. German. N. 20: tal o direito antiquissimo, do
qual não se afastaram os francezes. Pode-se dizer, portanto, que ha
no Direito Francez uma só successão : a legitima, e o Codigo Civil no
respectivo titulo de outra não trata.

Testamento, herdeiro testamentario são expressões equivalentes
:1 doação e donatarios e o Codigo Civil, ainda neste ponto coherente
com o systema, classifica no mesmo titulo: « Donations et Testa
ments ll, uma e outro funde-os nas mesmas disposições e, levando ás
ultimas o parallelo, concede o direito de investidura (saisine heredi
taire) sómente aos herdeiros legitimos, art. 724; - é da mão destes
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que o testamenteiro, taes quaes os legatarios, vão receber o que lhes
deixou o testador, artigo 1.004 do Codigo Civil.

O Direito até hoje vigente no Brazil é o Direito das Ordenações
que é o Direito Romano neste ponto. '

Debalde as leis pombalinas tentaram dar preferencia á successão
legitima, introduzindo o hybrido e o exotíco na pura tradição ro
mana; foi um relampago que passou, mal ruiu por terra o poder do
terrivel ministro com a ascensão ao throno de D. Maria I.

E' um direito fundado nas mais solidas razões theoricas: o patri
monio é um só ; o nosso direito aboliu as castas nos bens como nos ci
dadãos, e não se pode conceber como alguem que dispõe do que é seu,
queira outorgar á lei a faculdade de prover ao que elle testador
deixou esquecido; faculdade subsidiaria que a lei exerce só quando
não ha disposições; que assenta na vontade presumida, o que deve,
portanto, ceder á vontade expressa.

O Direito Internacional moderno dá testemunho de que a unidade
do património é uma victoria, e que não ha, portanto, erro ou super
stição em admittir que, consoante a ídéa de unidade do patrimonío, a
successão hereditaria exclue a successão legitima, e tem para supprir
lhe as deficiencias institutos proprios, como a substituição e o direito
de accrescer,

Definir, porém, num projecto de codigo a herança, todoo activo
e passivo de uma pessoa fallecida ; herdeiro ou successor na totalidade
do acervo e legatario e successor a titulo particular, art. 1.786; dizer
que aquelle que morre sem deixar testamento succedem seus descen
dentes, etc ., art. 1.771 e seguintes, tornando assim a successão legi
tima subsidiaria da successão testamentaria; e depois vir na definição
de testamento adoptar o systema francez da simultaneidade das duas
successões, sem modelar todo o direito das successões de accôrdo com
esse intuito, e subordinando-o aos principios vigentes no Codigo Na
poleão, - é o que não se comprehende sem grande aberração de todos
os preceitos, não já do Direito, mas da logica elementar, além de re
volucionar o Direito tradicional nosso, ao qual, salvo em raros pontos,
submetteu-se e está de accôrdo o projecto » .

E eu, A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão, lavrei
esta acta.- Epitacio Pessôa.- O. H. de Aquino e Castro.- Amphi
lophio.-Dr. Francisco de Paula Lacerda de Almeida.-Joaquim da
Costa Barradas.

•
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Acta da 46a reunião

No dia 27 de julho de 1900, reunida a commissão, sob a pre
sidencia do Sr. Dr , Epitacio Pessôa, foi approvada a acta da reu
nião do dia 26.

E' materia da' analyse o capitulo II - da capacidade testamen-
taria actioa , no qual se fizeram as modificações seguintes:

Art. (o 1.798, alterado) :
no n. 2: « Os loucos de todo o genero, excepto, etc ... »;
no n. 3: « Os que não estiverem em seu perfeito juizo no mo

mento de testar» ;
no n. 4: « A mulher viuva ou separada do marido nos termos

do art. 218, n. 13»;
e accrescentando-se:
n . 5 (o paragrapho unico do art. 1.764 do Codigo Civil Por

tuguez). « Os cegos e os que não possam nem saibam ler, aos quaes
é prohibido testar em testamento cerrado» (houve empate);

n. 6: « Os prodigos declarados por sentença» (houve empate ).
Este ultimo numero foi inserto contra os votos dos Drs. Bar

radas e Amphiloquio; tendo o Dr . Lacerda optado pela inclusão,
considerando incongruencia que a uma pessoa impossibilitada de
administrar seus bens se faculte em certo momento dispôr dos mesmos
bens, tanto mais quanto, a prodigalidade é considerada por escri
ptores de boa nota como uma especie de loucura; ao que replicou
o Dr, Barradas que, com a prohibição de testar fica o prodigo, ou
declarado como tal, inhibido de vingar-se da iniquidade que possa
ter sido contra elle praticada por aquelles mesmos a quem irá apro
veitar o seu patrimonio.

Art. (o 1.799, alterado). « O filho-familia maior de 14 annea
só não pode dispôr dos bens profecticíos.»

O Dr, Barradas foi voto vencido nesta disposição.
Art. (o 1. 800 do projecto ).

CAPITULO III' - DAS FÓRllIAS ORDL."iARIAS DO TESTAMENTO

SECÇÃO I - Disposições ge'l'aes

Art. (o 1. 801, .alterado de accôrdo com o art. 1. 053 da
Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas). O Dr, Bar
radas foi voto vencido, quanto ao testamento nuncupativo, que
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só admittiria em acto de combate, na guerra. Ficou pois redigido
assim:

« O testamento é de quatro espécies, a saber:
1°, publico, ou feito por tabellião;
2°, cerrado, com instrumento de approvação;
3°, particular ou escripto pelo testador;
4°, nuncupativo, ou feito de viva voz.»
Art. (o 1.802).

SECÇÃO TI - Testamento publico

Art. (o 1.803 alterado). « São requisitos esseneiaes do testa-
mento publico:

10, que seja escripto por offieial publico competente, em um
livro de notas, sob dictado ou declaração do testador e na presença
de cinco testemunhas, varões e maiores de 14 annos.»

O Dr. Barradas votou contra a substituição da palavra «idoneass
do projecto, pois que elle admittiria as mulheres como testemunhas.

2° (como no projecto ). .
3° (substituindo tabeliiâo por -- olficial, accrescentando-se :

«ou pelo testador, si o quizer, na presença do offlcíal e testemunhas».
4° dizendo-se: instrumento em vez de «escriptura»; e accrescen

tando-se : « assim como do dia, mez, anno e logar em que for feito».
5° (dizendo-se: em seguida á leitura... , etc., e eliminada a re

petição da preposição; assim tambem substituindo - tabellião por
olficial) .

Art. (o 1. 804 alterado):
« Si o testador não souber ou não puder assignar, o official assim

o declarará, devendo neste caso assignar pelo testador uma das tes
temunhas instrumentarias, a rogo delle, declarando a razão por que o
faz,» •

Art. (o 1 . 803, substituindo enunciações por declarações: e
eliminando as palavras - nesta [ôrma de testamento).

Art. ( novo). «O offícial publico declarará no testamento,
na fé do seu offieio, como foram cumpridas, especificando-as, todas
.essas formalidades. .

Faltando alguma das sobreditas formalidades, ficará o testamento
.sem efleito, mas será o offieial publico responsável por perdas e
damnos e perderá o seu offlcio ,

Esta 2a parte é o art. 1.9'19 do Codigo Civil Portuguez.
Art. (o 1.806, dizendo: O que puder, etc, .. eliminando a pa-

lavra - ellas).
Foi eliminado o art. 1.807.

·A·



•

- 589-

Art. (o art. '1917 do Codigo CivilPortuguez). « Quem fór in-
teiramente surdo, mas souber ler, deverá ler o seu testamento, e, si
não souber ler, designará a pessoa que o ha de ler em seu logar,
sempre na presença das testemunhas ,»

Art. (novo). Oart. 733 do Codigodo Uruguay). «O cégo só
pode fazer testamento aberto, que será lido em voz alta duas vezes,
uma pelo official publico, e outra por uma das testemunhas desi
gnadas pelo testador, devendo esta circumstaneia ter menção especial
no testamento. »

SECÇÃO IH - Testamento cerrado

Art. (o 1.808, substituidos os respectivos numeras pelo do
art. 1.055 da Consolidação das Leis Civis, e addítado o § 40 di
zendo-se: « • •• ao offícial, perante testemunhas, em numero pelo
menos de cinco, varões maiores de 14 annos.

1 .o Que seja escripto pelo testador ou por outra pessoa a seu
ro~; .

2. o Que seja assignado pelo testador, si não foi por elle es
cripto ; .

3 . o Que, não sabendo o testador assignar, seja assignado pela
pessoa que lh'o escreveu;

4. o Que o testador o entregue ao officíal perante testemunhas
em numero pelo menos de cinco, varões e maiores de 14 annos;

5. o Que o tabellião perante as testemunhas pergunte ao testador
si é aquelIe o seu testamento, e si o ha por bom, firme e valioso,
quando o testador não se tenha antecipado em declaral-o ;

6. o Que logo em presença das testemunhas o offícial faça o in
strumento ele approvação, declarando neIle que o testador lhe entregou
o testamento e o houvera por seu, bom e firme;

7. o Que o instrumento de approvação comece logo e immedia
tamente no fim do testamento;

8. o Que não havendo logar na ultima folha escrípta do testa
mento para nelIe começar o instrumento de approvação, o offícial
ponha no testamento seu signal publico, e assim o declare no in
strumento;

9. o Que o instrumento de approvação sejaassignado pelas tes
temunhas e pelo testador si souber ou puder assignar;

10. Que não sabendo, ou não podendo o testador assignar , as
signe por elle uma das testemunhas, declarando ao pé da assigna
tura que o faz a rogo do testador, por não saber ou não poder
assignar».

Foi supprimido o art. 1.809.
.Art. ( novo). « Si o offícial tiver escripto o testamento a rogo

do testador, podel-o-ha não obstante approvar, como pessoa publica. 11
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Art. (o 1.810 alterado). « O testamento pode ser escripto em
língua nacional ~u estrangeira pelo proprio testador ou outrem a
seu rogo , A assrgnatura deve sempre ser do punho do testador OU
de quem escreveu o testamento .»

Art. (o 1.811, substituído pelos arts. 1.923 e 1.924 do Codigo
Portuguez ) :

« São inhabeis para dispôr de seus bens em testamento cerrado
os que não sabem ou não podem ler.

Art. Pode fazel-o o surdo-mudo, comtanto que seja todo es-
cripto, assignado e datado de sua mão, e que ao apresental-o ao
oflicial publico perante as cinco testemunhas, escreva no dorso do
papel ou do envolucro que aquelle é seu testamento, para o qual
vem pedir a approvação do offícial publico.

Art. Depois de approvado e encerrado, será entregue ao tes-
tador, e o officialIançará no seu livro nota do logar, dia, mez e anno
em que o testamento foi approvado e entregue.

Art. Pode o testador conserval-o em seu poder, commetter a
guarda delle ao proprio offieial ou á pessoa ou estabelecimento de sua
confianca.

Art. Este testamento será aberto e publicado pelo juiz, que
o mandará cumprir si não encontrar vicio externo que o torne sus
peito de falsidade, sendo registrado na repartição competente e ar
chivado no respectivo cartorio ,»

O Dr, Amphilophio foi voto vencido nesta ultima disposição,
por não dar ao juiz competencía para conhecer administrativamente,
e de plano, dos vícios externos.

SECÇÃO IV - Testamento particular

Art. (o 1.8'12, alterado):
« São requisitos essenciaes do testamento particular:
Seguem-se os §§ 10 a 30 do art , 1.060 da Consolidação das

LcisCivis. •
1. o Que seja feito pelo testador, ou por outra pessoa a seu

rogo;
2. o Que Intervenham cinco testemunhas varões e maiores de

14 annos, além do testador ou além do escriptor, ou signatário do
testamento;

3. o Que seja lido perante as testemunhas, e, depois de lido,
por ellas assignado ,»

Foi supprimido o art. '1.8'13.
Art. (o 1.814, alterado). « Por morte do testador será o tes-

tamento publicado em juizo com citação dos herdeiros legitimos,»
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Art. (o 1.815, alterado). « Si as testemunhas forem contestes,
sobre o facto da disposição, ou ao menos sobre a sua leitura perante
ellas, e si reconhecerem as próprias assignaturas ou signaes, assim
como a do testador, será confirmado o testamento .»

Art. (o '1.816, alterado). « Faltando até duas das testemunhas
por morte ou ausencia em lagar não sabido, o testamento pode ser
confirmado si as tres restantes forem contestes nos termos do artigo
antecedente» .

Art. (o 1.817, alterado). « O testamento particular pode ser
escripto em lingua estrangeira, comtanto que as testemunhas a com
prehendam bem.»

SECÇÃO V ( nova ) - Testamento nuncupativo

Art. E' requisito essencial do testamento nuncupativo que o
testador annuncie sua vontade perante seis testemunhas, varões ou
mulheres, as quaes devem ver o testador, conhecer o seu estado de
são juizo e animo de testar e entendei' a disposição.

Tambem valerá este testamento si o testador, em vez de enun
ciar sua vontade oralmente, mandar ler á hora da morte, perante
as testemunhas, o que tenha feito por escripto, declarando ser essa
sua vontade.

Art. O testamento nuncupativo fica nullo, si o testador con-
valecer da molestia.
. Art. Este testamento, depois da morte do testador, deve ser
publicado judicialmente do mesmo modo que o testamento particular,
com differença que as seis testemunhas, homens ou mulheres, devem
depôr contestes sobre o conteudo da disposição,

Paragrapho unico. A contradição, ainda de uma só das nume
rarias, ou a sua falta, obsta a publicação do testamento.

• SECÇÃO VI ( a V do projecto ) Testemunhas testamentarias

Art. (substituído o 1.818 pelo art. 1.063 da Consolidação,
com modificações).

Não podem ser testemunhas em testamento:
1 . o Os menores de quatorze annos;
2. o Os loucos de todo genero;
3. o Os mudos e surdos, e os cégos;
4. o Os herdeiros instituídos, os filhos que tiver sob seu pátrio'

poder, assim como os legatarios;
5. o O pae, sob cujo poder estiver o herdeiro instituído;
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6. o Os irmãos do herdeiro instituido, si todos estiverem sob o
poder de seu pae;

7. o Os herdeiros e legatarios , seus ascendentes e descendentes
e affins na mesma linha, salvo no auto de approvação do testamento
cerrado.

O Dr, Amphilophio foi voto vencido, pois admittiria a inclusão
dos prodigos como testemunhas, pela razão de que só devem elIes ser
considerados incapazes no que fôr concernente á administração e
disposição de.seus bens.

Por indicacão do Dr, Lacerda additou-se também a materia do
§ 40 do art. Li28 do projecto Felicio dos Santos e que constitue o
§ 7° deste artigo. O Dr, OIegario foi voto contrario.

CAPITULO IV - nos comCILLOs

(Substituido o art. 1.819 pelos 1.077 a 1.083 da Consolidação das
Leis Civis. )

Art. Tambem se pode fazer disposição de ultima vontade por
meio de codicillos sem instituir herdeiro, ou desherdal-o, como aliás
se faz no testamento.

Art. Aquelles que podem fazer testamento podem fazer codi-
cillos, .

Art. Os codicillos podem ser feitos por offieial publico, ou
cerrados com instrumento de approvação nas costas, ou feitos e assi
gnados pelo testador, ou por outrem a seu rogo.

Art. Nas cidades, vilIas e lagares de grande povoação devem
intervir para os codicilIos quatro testemunhas, homens ou mulheres,
maiores de quatorze annos ; além do official ou testador, ou de quem
os escrever.

Art. Todas as testemunhas nomeadas no instrumento de
approvação dos codicillos, devem assignal-o , incorrendo o oflicial pu
blico, que fizer o contrario, nas penas do artigo ...

Art. Nos outros lagares de pequena povoação, onde não seja
facil achar testemunhas, valerá o codicilIo com tres testemunhas,
homens ou mulheres; ou seja aberto ou cerrado, ou feito de viva voz
ao tempo da morte.

Art. As cartas de consciencia, deixadas aos testamenteiros,
teem validade, e reputam-se incluídas no testamento ou appensas a
elIe.

Art. (o 1.820, dizendo « do mesmo modo que o testamento
cerrado» ) .

Art. (o 1.821, alterado). « A suppressão do c.odicillo tornará
quem Q fizer indigno de succeder .» .

•

•
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CAPITULO V - DOS TESTAMENTOS ESPECIAES

SECÇÃO I - Tesiamento em tempo de peste

Art. (o 1. 822, alterado). « Nos lagares assolados pela peste
ou outra molestia reputada contagiosa, é valido o testamento feito por
offieial publico ou perante qualquer autoridade judiciaria ou gani
taria, ou ministro de qualquer religião, do lagar, na presença de tres
testemunhas.

Este testamento será assignado pelo testador, pela autoridade ou
pessoa perante quem foi feito e testemunhas, mencionando o dia, mez,
anno e Jogar em que foi feito. .

Si o testador não puder escrever, assignará por eIIe uma das
testemunhas declarando a razão por que o faz. »

Art. (o 1.823, alterado). « Este testamento deixa de valer
seis mezes depois que houver cessado a peste no logar onde foi jeito ou
que o testador se houver mudado para outro logar. «

SECÇÃO II - Testamento mal'itimo

Art. (o i .824). Foi substituido por diversos, apresentados
pelo Dr, Barradas, a saber:

Art. O testamento a bordo dos navios nacionaes de guerra
ou mercantes, em viagem de alto mar, será feito pelo commandante
ou escrivão da embarcação, que reduzirá a escripto a declaração do
testador ou a escreverá sob seu díctado, perante duas testemunhas
presentes a todo o acto, e assignado pelo testador e pelas testemunhas;
escolhidas de prefereneia entre os passageiros.

Paragrapho unico , Si o testador ou alguma das testemunhas não
souber ou não puder escrever, observar-se-ha o disposto no art. 1.809.

Art. O testador pode tambem escrever seu testamento ou
mandar escrevel-o por outrem. No primeiro caso, será o testamento
assignado pelo testador; e no segundo, por quem o escreveu, com a
declaração de que o faz a rogo do testador. O testamento assim feito
será pelo testador entregue ao commandante ou escrivão de bordo,
perante duas testemunhas, que reconheçam e entendam o testador,
declarando este no mesmo acto ser seu testamento o escripto apre
sentado.

O commandante ou o escrivão o receberá e em seguida certificará
abaixo delle todo o occorrido, datando e assignando com o testador e
as testemunhas.

Art. (o paragrapho unico do art. 1. 824 dó projecto). « Si o
commandante ou qualquer outro offícial quizer fazer testamento,
seu posto será occupado por quem o substituir a bordo. »

c.C.-Yol.T 38
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Ârt. (o i. 825 alterado). « O testamento maritimo deverá ser
feito em duplicata para ficar um exemplar em-poder, etc ... »

(E como 2a parte do mesmo artigo o 1826, alterado). « O outro
exemplar será conservado com os papeis de bordo e mencionado no
respectivo diario de navegação. »
· Art. (o L 827).
· . Art. (o i. 828, dizendo : agente diplomatico ou consular, e
eliminando - no estrangeiro) .

. Art. (o 1.829, eliminando as palavras-de que trata, etc )
Art. (o 1.830, dizendo: agente diplomatico ou consular e: .

deve remettel-o ao qouerno para fazel-o, etc ... )
Art. (o 1.831).
Seguem-se .tres artigos novos:
Art. (novo). Não se reputará testamento feito no mar, posto

que no curso da viagem, si ao tempo em que foi feito o navio' tinha •
chegado a algum porto; salvo o caso de impossibilidade de commu-
nícação do navio com a terra.

Art. (novo). Em perigo de naufragio, observar-se-ha o disposto
no art. .. (sobre o nuncupativo).

Art. (novo). E' também admittida a bordo de navios estran-
geiros a fórma do testamento nuncupativo, o qual será publicado no
primeiro porto nacional pelo juiz local, e si o porto fôr estrangeiro,
pelo agente diplomatico ou consular brasileiro. - (Foi voto vencido
o Dr, Barradas.)

Voltando á materia deste ultimo artigo, o DI'. .àmphilophio, que
o havia proposto, suggere duvidas que lhe occorreram, e para sanal-as
propõe o seguinte substituitvo, que é acceito pelos Drs , Olegario e
Lacerda:

Art. (novo). « Si o navio, apezar de estrangeiro, fôr mercante
quer a viagem seja entre portos nacionaes, e. estrangeiros, quer só
mente entre nacionaes, a lei brasileira regulará os testamentos de
viva voz, ou nuncupativos feitos a bordo por brasileiros em viagem
:para algum porto nacional, fosse estrangeiro ou nacional o porto de
embarque do testador.
:' . Paragrapho unico. A esses testamentos, bem como á sua reducção
á' publica fórma, serão applicadas as disposições deste codigo sobre
testamentos nuncupativos, feitos no territorio nacional, bastando,
porém, tres testemunhas. »

· E eu, A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão ,
Iavreíesta acta, que vae assignada pelo Sr. presidente e demais
membros presentes. ~ Epitacio Pessôa. - O. H. de Aquino e Castro.
:- Dr, Francisco de Pauta Lacerda de Almeida. - Joaquim da Costa
Barradas.
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Acta da 47a reunião
. No dia 30 de julho de 1900~ reunida novamente a commissão,

sob a presídencia do Dr. Epitacio Pessôa, foi approvada a acta da
reunião do dia 27 e proseguiu-se na analyse da matéria testamentária,
a saber:

SECÇÃO m - Testamento militai'

Art. (o 1.832, alterado). O testamento dos militares e das
pessoas ao serviço do Exercito, em campanha, dentro ou fóra do paíz,
ou em praça sitiada, ou com as communicações cortadas.rpode ser

.feito no logar em .que não houver offlcial publico, perante duas teste
munhas~~.:res~ si o testador não souber ou não puder assignar,
fazendo por elle a terceira testemunha, pelo modo seguinte:

10, dizendo-se: pode ser feito, em vez de : - poderá ser authen
ticado ;

2°, dizendo-se: no hospital, e... será feito perante o respe
ctivo oflicial de saude ; eliminando-sea parte restante;

3°, dizendo-se:... será feito perante aquelie que o substituir.
Art. (o 1. 946 do Codigo Portuguez). « Si O militar ou o

empregado civil souber escrever, poderá fazer testamento por seu pro
prio punho, comtanto que o date e assigne por extenso, e o apresente
aberto ou cerrado, na presença de duas testemunhas, ao auditor ou ao
offícial de patente que para esse fim o substituir.

Paragrapho unico. Oauditor ou o officíal, a quem o dito testa
mento fôr apresentado, escreverá em qualquer parte delle, uma nota
do logar, dia, mez e anno em que foi apresentado. Esta nota será assi
gnada por elle e pelas ditas testemunhas, dando-se ao testamento o
destino indicado no art ... »

Art. (o 1.721 do projecto Felicío). « No conflicto da batalha
ou estando feridas, podem as pessoas mencionadas no art... testar
nuncupativamente só com duas testemunhas, ainda que saibam e
possam escrever.

Paragrapho unico. Este testamento deixará de ter validade si o
testador não morrer na guerra, ou logoque se restabeleça doferimento.»

Art. (o 1.833, dizendo. " « serão remettidos com a possivel
brevidade ao Governo, nos termos do art ... » (o 1.830 do projecto).

O art. 1834 foi supprimido.
, Art. (o 1.835, numero que foi repetido no projecto (1).

Accrescentou-se a seguinte restricção : salva a hypot1lese do artigo
antecedente) .

(i) Na publicação mandada fazer pelo Ministério do Interior G Justiça foi
corrigido este engano.na numeração dos artigos, não se repetindo o art. 1.835.
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Additou-se em seguida uma nova secção para regular os testa
mentos feitos em paiz estrangeiro, a qual passou a ser a IV do capitulo.
ficando constituida pelos arts. '1 962 a 1.965 do Codigo Civil Portuguez:

SECÇÃO VI (nova) - Testamen'os feitos em paiz estrangeiro

Art. Os consules ou vice-consules brasileiros poderão servir'
de tabellião na celebração e approvação dos testamentos de brasileiros,
comtanto que se conformem com as disposições deste codigo.

Art. Os consules ou vice-consules logo que hajam formulado,
algum testamento em nota publica, transmittirão uma cópia ao Go-
verno afim de ter o destino indicado no art. . . t

Art. Si o testamento fôr cerrado, o consul ou vice-consul,
que o houver approvado, lançará por cópia na respectiva nota O,
termo de approvação, e assim o participará ao Governo. ,

Paragrapho unico , Si o testamento fôr dado a guardar ao consul
ou vice-consul, o depositario fará menção desta circumstancia , e pas
sará recibo da entrega.

Art. O testamento feito por brasileiro fóra do seu paiz, produ-
zirá neste os seus effeitos legaes, ainda com relação aos bens nelle
existentes, observando-se no testamento as disposições da legislação
do paiz onde fôr feito.

CAPITULO IV - DAs DISPOSIÇÕES TESTA.'\lENTARIAS EM GERAL

Antes do art. 1. 836 (1), primeiro deste capitulo, no projecto, por
indicação do Dr. Lacerda é incluído o seguinte:

Art. (novo). « A nomeação de herdeiro ou legatario pode,
ser feita pura e simplesmente, ou debaixo de condição ou termo,
ou para certo fim ou modo, ou por certa causa.»

Por indicação do Dr, Barradas, seguem-se a este os arts. 1.743
a '1.747 do Codigo Civil Portuguez.

AI't. (o paragrapho unico do 1. 743 do Codigo Portuguez).
« As condições impossíveis, absoluta ou relativamente, ou contrarias .-
á lei, teem-se por não escríptas, e não prejudicam os herdeiros ou
os legatarios, ainda que o testador disponha o contrario.»

Art. . (o 1.644, idem). « Si o cumprimento da condição fór
impedido por alguem que tenha interesse em que ella se não cumpra
ter-se-ha por cumprida.»

Art. (o 1.745, idem). « A invocação de uma causa falsa será
tida por não escrípta, excepto si do próprio testamento resultar, que o
testador não teria feito tal disposição, si conhecessea falsidadeda causa.»

(-1) Daqui em diante as referencias constantes das Actas da commissãO
revisora estão de accordo com a numeração dos artigos do Projecto Bevaaqua,.
publicado neste volume. Vide nota á pago 538.
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Art. (o 1.746, idem). «A invocação de uma causa, quer falsa
quer verdadeira, contraria á lei, produz sempre a nullidade da
disposição.»

Art. (o 1.747, idem). « A designação de tempo em que deva
começar ou cessar o effeito da instituição de herdeiro ter-se-há por
não escripta ,

Art. (o 1. 836 do projecto alterado). « Na interpretação das
disposições testamentárias deve-se attender mais á vontade dotestador
do que ás palavras de que usa.»

Segue o artigo proposto pelo DI'. Lacerda:
Art. (novo). « Quando a disposição testamentaria fôr susce-

ptivel de varias interpretações, deve-se no caso de duvida, preferir
aquella que melhor assegure a realização da vontade do testador.»

Art. (o 1.809 do Codigo Portuguez, substitutivo do 1.837 do
projecto). « E' nulla a disposição feita sob condição de quo o herdeiro
ou legatario faça igualmente em seu testamento alguma disposição
em favor do testador ou de outrem.»

A primeira parte do art. 1.838 foi substituida pelos arts. 2.515
-a 2.517 do projecto Coelho Rodrigues.

Art. (o 2.515 do projecto C. Rodrigues). « E' nulla qualquer
disposição em favor do uma pessoa incerta de tal modo que não
possa ser determinada.» .

Art. (o 2. 5i 6, idem). « E' tambem nulla a disposição em
favor de uma pessoa incerta que deva ser determinada do arbitrio
de um terceiro. Vale, porém, o legado a uma pessoa, que deva ser
determinada por terceiro dentre diversas pessoas determinadas pelo
testador, ou pertencente a uma família, ou a um corpo collectivo QU

a um estabelecimento, designados por elle.»
Art. (o 2.517, idem). « E' igualmente nulla a disposição quo

deixa ao arbitrio do herdeiro ou de terceiro a determinacão do valor
do legado, salvo si este fôr deixado em remuneração -de serviços
prestados ao testador por occasião de sua derradeira molestia.»

A segunda parte do art. 1. 838 foi supprimida ,
Art. (o 1.839, dizendo - ultima - em vez de: derradeira) .
O art. 1.840 foi supprimido.
O Dr, Barradas votou contra, pois o substituiria pelo art. 831

do Codigo Italiano ou pelo 1.775 do Codigo Portuguez.
Art. (O 1.841, accrescentando depois das palavras - ahi

existentes - o seguinte: « salvo si constar claramente que a in
tençâo do testador era a favor dos pobres de outro ioqar, preferin
do-se sempre as instituições particulares ás publicas.» (Eliminada a
segunda parte.)

Segue-se um artigo novo, por indicação do DI'. Lacerda, a saber:
Art. (novo). « E' nulla a instituição em favor de pessoa

incerta, salvo si puder tornar certa pela realização de alguma condi-
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ção, ou si a clausula testamentaria se referir a pessoa que reuna.
certas qualidades ou se ache em certas circumstancías.»

Art. (o 1.842, dizendo: torna inefficaz, em vez de - annulla;
eliminando - respectiva - ; substutuindo - quando - por si>
possa -por puder; e accrescentando no fim designada pelo testador).

Art. (o 1.843, accrescentando : nos termos do art. (32) da
Parte Geral deste Codigo.

Art. (o 1. 844 dizendo : forem, em vez de - são-; a lte.:.
rança será) em vez de: entende-se que a herança deve ser).

Art. (o 1 .845, dizendo: quotas em vez de - partes - ;
individuos em vez de - pessoas individualmente consideradas - ;
e eliminando: - conjunctamentev,

Art. (o 1. 846, dizendo: quotas, em vez de - partes; não se-
esgotando com, em vez de - não exhaurindo - e: - « • •• o re
manescente pertencerá aos herdeiros legitimos pela ordem da respe
ctioa successâo, Si não existirem herdeiros leçitimos, o remanescente
pertencerá aos testamentarios que só preferirão ao fisco).

. O Dr , Lacerda dá preferencia aos testamentarios sobre os le
gitimos.

Art. (o 1.847, dizendo: quinhões, em vez de -partes-; os-
em vez de - a - ; aos, em vez de - a estes-; satisfeitoe, em vez
de - deduzidas - ; e quinhões, em vez de -porções hereduarias,

Art.' (o 1. 848 do projccto).

CAPITULO VII - DOS LEGADOS

..

Antes do art. 1. 849, inserem-se os arts. L 801 e 1. 802 do Co-
digo Portuguez. ' .

. Art. (o 1. 801 do Codigo Portuguez). « E' nullo o legado de
cousa alheia, mas si do testamento' se deprehender que o testador
ignorava que lhe não pertencia a cousa legada, deverá o herdeiro
adquiril-a para cumprir a disposição, e si isto não fôr possivel pagará
ao legatario o valor della.» .
, Art. (o 1 .802 do Codigo Portuguez). « Si. a cousa legada, que •

não pertencia ao testador no momento de feitura do testamento, se tiver
depois tornado sua por qualquer titulo, terá effeito a disposição re-
lativa a ella, como si ao tempo do testamento pertencesse ao testador.»

Art. (o 1. 849 do projecto, dizendo: « E' valido, porém, o le-
gado, etc.. . »)

Art. (o 1.804 do Codigo Portuguez subst. do 1850 do projecto) .
« Si .o testador, o herdeiro ou o legatario fôr senhor tão sómente de
parte da cousa legada ou só tiver algum direito a essa cousa, não valerá
o legado sinão pelo que tocar a essa parte ou a esse direito, salvo si
constar que o testador estava persuadido de que a cousa lhe pertencia
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integralmente ou ao herdeiro ou ao legatario, pois nesse caso se obser
vará o que fica disposto no art ... ))

Art. (o 1.805 do Codigo Portuguez, subst , do 1851 do pro-
jecto). « O legado de causa móvel indeterminada incluida em certo
genero ou especie será valido, posto que tal cousa não exista, entre
os bens do testador ao 'tempo de sua morte ,» ,

Art. (o 1.806 e 1.807 do Codigo Portuguez, subst. do 1.852)l< Si'
o testador legar cousa propria, designando-a singularmente, será nullo
o legado si ao tempo de sua morte tal causa se não achar na herança.

Si, porém, existir na herança, mas não na quantidade ou porção
designada, haverá o legatario o que existir, nem mais nem menos. ))

Art. (o 1.817 do Codigo Portuguez, subst. do 1.853) «Olegado
de causa ou quantidade que deve ser recebida em logar designado Só
poderá ter effeitoaté onde chegar a porção que S6 encontrar nesse mesmo
logar, »

Art. (o 1.854 do projecto, eliminando-uma - e dizendo:
transferida gratuitamente pelo testador). '

Art. (o 1. 855, alterado). (C O legado de credito ou de quitação
de divida tem effeito s6 quanto ao montante 'de um ou outro ao tempo
da morte do testador e o herdeiro satisfaz este legado entregando ao,
legatario o respectivo titulo .»)

Paragrapho unico (novo). (C Este legado não comprehende as
dividas posteriores á datado testamento. ))

Art. (o art. 1. 820 do Codigo Portuguez). «O legado feito a
um credor, sem que se refira á divida do testador, não será consi-
derado como compensação da mesma divida.» ,

Art . (a 2a parte do art. 1 856 do projecto) Tambem va.le, etc."
Art. (o '1 .857), accrescentando curativo depois de - sustento

- e substituindo a ultima parte pelo seguinte:
« ... e as despesas de educação, quando feita a um menor»2.
Art. (novo). (C O legado de usufructo sem determinação de

tempo, entender-se-há durante a vida do legatario. I)

4-rt. (o 1.844 e paragrapho .do Codigo Portuguez, subst. do
1858). « Si aquelle que legar alguma propriedade lhe ajuntar depois
novas acquisições, estas, ainda que contíguas, não farão parte do legado
sem nova declaração do testador.

Paragrapho unico , Isto não se entenderá, porém, a respeito
das bemfeitorias necessarias, uteis ou voluptuárias feitas no próprio
predio legado.»

. Resolveu tamhem a commissão incluir outras disposições do
Codigo Portuguez, relativas á matéria de legados.

E eu A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão, lavrei
esta acta, que vae assignada pelo Sr. presidente e demais membros
presentes.- Epitacio Pessôa.- O. H. de Aquino e Castro.- Joaquim
da Costa Barradas.- Dr. Francisco de Paula Lacerda de Almeida.
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ABta da 48a reunião
No dia 31 de julho de 1900, reunida novamente a commissão,

sob a presidencia do Dr. Epitacío Pessôa, foi approvada a acta da
reunião do dia 30, e passou-se á analyse do

CAPITULO VIll- DOS EFFEITOS DOS LEGADOS E DO SEU PAGAMENTO

Art. (o 1.859, alterado). « O legado puro e simples confere ao
legat:ario, desde a morte do testador, o direito transmissível aos seus
successores de pedir a cousa legada aos herdeiros instituidos. »

Paragrapho unico (ó art. 1.840 do projecto Felicio dos Santos).
«( Não pode o legatario apropriar-se da cousa legada por autoridade
propria. » ..

(O art. 1..860 foi supprimido.]
. Art. (novo). « O direito de pedir os legados não se exerce

emquanto pende o litigio sobre a validade do testamento; e nos lega
dos condicionaes e a prazo, emquanto pende a condição ou não chega
a termo o prazo »,

Â.rt. (o 1 .837 e respectivo paragrapho, do projecto Felicio dos
Santos, em substituição ao 1. .861). « A cousa legada é devida ao lega
tario desde o dia da morte do testador, e si produzir fructos, estes per
tencerão ao legatario, a contar-se do mesmo dia. »

Paragrapho unico. O legado de dinheiro s6 vence juros do dia em
que a pessoa obrigada a prestai-o foi constituida em móra,

O art. 1. 862 foi eliminado. .
Art. (o f. 863, accrescentando-so, depois da palavra « pe-

eiodica, » as seguintes: - « a titulo de alimento»).
. Art. (o 1 864).
Art. (o 1.865).
São aqui incluidos os arts. 2.554 a 2.559 do projecto Coelho Ro

drigues, a saber :
Art. Si o legado consistir em cousa apenas determinada pelo •

seu genero ou especie, compete a escolha ao herdeiro, que não será
obrigado a dal-a da melhor qualidade, nem tambem poderá dal-a da
peior. .

Art. A mesma disposição deverá ser observada quando a es-
-colha tiver sido deixada a arbitrio de um terceiro. Si, porém, esta não
quiser ou não puder fazel-a, fal-a-ha o juiz, na conformidade doartigo
antecedente.

Art. Si a opção fôr deixada ao legatario, elle poderá escolher
a melhor que houver na herança. Si, porém, esta não tiver cousa da
qualidade da legada, o herdeiro deverá dar-lhe uma da mesma especie

•
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ou do genero determinado pelo testador, observando a disposição do
art. ., (2.554).

Art. No legado alternativo também se presume a opção deixada
ao herdeiro.

Art. Si o herdeiro ou legatario, a quem cabe a opção, fallecer
antes de fazel-a, seu direito a el1a transmitte-se ao respectivo herdeiro,
mas a opção, uma vez feita, fica irrevogável.

Art. Si na herança só houver uma causa do genero ou da es-
pecie designada pelo testador presume-se, pelo mesmo facto, annullado
'O direito de opção do herdeiro ou legatario, e satisfeito este pela en
trega da que resta.

Art. (o 1.866).
Art. (o 1.867).
Art. (o 1. 868, alterado). « Todavia, si algum dos legados con-

sistir em causa pertencente a um dos herdeiros, só a este incumbirá
pagai-o, com regresso aos outros herdeiros pela respectiva contri
buição, salvo disposição expressa em contrario do testador. II

Art. (o 1.869, alterado.) « As despezas e risco da entregado le-
gado são por conta do legatario, si o testador não dispuzer o contrario. »

Art. (o 1.870, alterado). « A causa legada deve ser entregue
com os seus accessorios necessários no lagar onde e no estado em que
se achar, no momento da morte do testador, e passa ao legatado com
todos os encargos nella impostos »,

O art. 1.87'1 foi eliminado.
Art. (o 1.872.) ,
Abre-se aqui um capitulo novo para tratar-se da - « caducidade

dos legados ll, a saber :
Art. Caduca o legado :
1.o Si o testador transformar a causa legada, de modo que não

'conserve mais a fórma nem a denominação que tinha ;
2.o Si o testador alienar por qualquer titulo a causa legada ou

parte della, ficando sem effeito nesta parte o legado ;
3.0 Si a causa perecer, ou fôr evicta em vida do testador, ou

-depois da morte deste, sem culpa do herdeiro.
Art. Si o legado fôr de duas ou mais causas alternativamente

e perecer alguma dellas, subsistirá o legado nas restantes. Pere
-cendo só parte de uma causa, será devido o resto.

CAPITULO X (o IX) - DO DIREITO DE ACCRESCER ENTRE HERDEIROS
E LEGATAillOS '

Art. (o 1.873).
Art. (o 1.874).
Art. (0'1 .875, alterado). « Si um dos herdeiros nomeados mor-

Ter antes do testador , renunciar a herança e fór excluido della; on
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quando não se realizar a condição sob a .qual tiver sido instituido, o
respectivo quinhão, salvo direito de representação, reverte em favor
dos co-herdeiros conjunctos ou dos herdeiros legitimos, nos termos do
artigo seguinte.»

(Contra o voto do D:. LaceI:da; vencido! porque, em s~u entender,
fundira este com o seguinte artígo, e, referindo-se, no primeiro, posi
tivamente á indignidade, faria reverter o quinhão do indigno aos her-·
deiros legitimos, consoante á ordem da successão , )

Art. (o 1.876, alterado). « Quando não tem logar o direito de-
accrescer, a quota vaga do herdeiro nomeado transmítte-se aos legi
times» .

Art. (o '1.877, dizendo-se: « que pesavam sobre o mesmo»,
em vez de « correspondentes ao mesmo »}.

. Art. (o 1.879, transposto e alterado). « Quando não tem legar-
o direito de accrescer entre os co-legatarios, a quota do que faltar apro
veita ao herdeiro ou legatario pessoalmente encarregado de satisfazer
o respectivo legado, ou a todos os herdeiros, na proporção dos respecti-
vos quinhões, si elle tiver sido deduzido da herança. » .

Ar 1. (o 1. 878, alterado). « Legado o mesmo usofructo a diver-
sas pessoas conjunctamente, a parte do que faltar accresce aos co-lega
tarios , Si, porém, não honver conjuncção entre estes, ou si, apezar de
conjunctos, só lhes foi legada uma parte certa do usofructo, as quotas.
dos que faltarem consolidar-se-hão na propriedade, á medida que elles.
forem faltando. »

Art. (o 1880).

CAPITULO XI (o X) - DA CAPACIDADE PARA ADQuiRIR POR TESTAMENTO

Art. (novo) .: « Podem adquirir por testamento as pessoasexis-.
tentes ao tempo da morte do testador e que não forem por este codigo.
declaradas incapazes.»

Art. (novo, em substituição ao 1.881). « São incapazes abso-
lutamente: os não concebidos ao tempo da morte do testador, excepto •
Os filhos de certas e determinadas pessoas que existam ao tempo da".
abertura da successão . »

Art. (o 1.882, accrescentando-se « tambem », depois de « po-
dem» ).

N. 1, eliminando-se as palavras: « seus ascendentes, descen-
dentes e irmãos» .

N. 2, com o seguinte accrescimo : «salvo quanto ás do auto de
approvação do testamento cerrado» .

Ns. 3 e 4 sem emenda.
N. 5, alterado. O ofâcial publico, civil, militar, o commandante

e o escrivão perante quem fôr feito ou que approvar o testamento ;.
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assim como a autoridade judiciária ou sanitária ou o ministro de qual-
quer religião, nos casos do art. . . (1. 824). 

Neste ponto o Dr. Barradas suggere a conveníencia de se dispôr
sobre a capacidade das pessoas jurídicas para adquirirem por testa-·
mento ,

Resolveu-se; porém, nada incluir porque a essas pessoas moraes.
devem ser applicados os principios geraes já estabelecidos. -

Depois do art. 1.882 incluiu-se o seguinte:
Art. (novo) . « As disposições em favor das pessoas incapazes.

são nullas, ainda quando simuladas em forma de contrato oneroso ou
feitas em nome de interposta pessoa.

Paragrapho unico , Reputam-se pessoas interpostas: - o pac, a
mãe, os descendentes e o conjuge do incapaz.

Art. (o 1.883) como no projecto; contra o voto do Dr. Lacerda,
que julgou dever tornar claro que a capacidade tamhem é exigida ao
tempo em que se verifica a condição, nas instituições e legados
condicionaes.

CAPITULO XII (o XI) - DOS HERDEIROS NECES&.A.RIOS

Art. (o 1.884, alterado). « O testador que tiver descendente,
ascendente ou conjuge successivel não pode dispôr de mais de um
terço de seus bens; os dois terços restantes pertencem de direito ao-o
descendente, ao ascendente e ao conjuge, segundo o disposto no 'capi
tulo lI, titulo II deste livro. »

O Dr , Lacerda votou contra a inclusão do conjuge como herdeiro
necessario, e também o Dr. Olegario, resalvando este ultimo a hypo
these do art. 1. 774.

Art. (o 1.885, dizendo-se - « Calcula-se» - em vez de-
« Computa-se» -, no primeiro período; « Calculam-se» - em vez
- « Computam-se» - no segundo; e accrescentando-se as seguintes
palavras, no fim - « e ao conjuga sobrevivente» -).

A respeito deste artigo suscitou-se discussão, não só quanto á
collocação da respectiva materia, que também se poderia prender á das.
reducções e á das collações, mas tambem quanto ao seu conteudo.

- O Dr , Barradas entende que, relativamente á 2a parte do artigo,
isto é, ao calculo das legitimas, devem ser neste computadas todas as.
doações, inclusive as feitas pelo pae ainda a estranhos. Foi, porém,
vencido pela maioria, entendendo esta que se additem apenas as
doações feitas ao conjuge sobrevivente, que foi equiparado aos
filhos.

Ficou, portanto, o artigo neste mesmo lagar, usando-se do verbo.
calcular em vez de - computar -, e accrescentando no fim as pala-.

-vras : - ou ao conjuge sobrevivente.
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• .~rt. (no,:o, em substituição dos arts. 1.886 e 1.887). « Aos
;nerderros necessanos de que trata o art... (1.884) pertencem duas
terças partes da herança, como legitima, e esta não pode ser onerada

-com condições, encargos ou legados, nem pode ser substituida por
-dinheíro quando lhes devam caber outros bens na herança.

Art. (o 1.888, dizendo-se - « necessario» - em vez de -
« legitímario » - ; e - « tira» - em vez de - « tolherá» -; sup
primindo-se a palavra - «pleno» -)

Art. (o 1.889, dizendo-se-«Oscollateraes ... » em vez de
- « Os parentes collateraes... »)

O Dr. Barradas teria supprimido este artigo.
Pelo adiantado da hora, suspende-se a reunião neste ponto; e

-eu A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão, lavrei esta
-acta, que vae assignada pelo Sr. presidente e demais membros da
mesma.-Epitacio Pessôa.-: O. H. de Aquino e Castro.-Joaquim da
'Costa Barradas. - Dr, Francisco de Paula Lacerda de Almeida.
Amphilophio.

Acta da 49a reunião

No dia 2 de agosto de '1900, reunida novamente a commissão sob
a presidencia do Dr. Epitacio Pessôa, é approvada a acta da reunião
do dia 30 de julho e continuando o estudo da matéria de successão,
.analysa a commissão o

CA.PITULO XII - DA REDUCÇÃ,O DAS DISPOSIÇÕES TESTAlIIENTERIAS

(alterada a epigraphe)

Art. (o 1.890, dizendo-se - « dispuser » - em vez de-
'« dispõe» -; e - « serão reduzidas ás (orças da terça» - em vez
·de-= (C são reductiveis aos limites da terça» -).

Art. (o 1. 891, alterado). « Verificado oexcessoda terça, serão
reduzidas proporcionalmente as quotas do herdeiro ou herdeiros nella
instituidos quanto bastar; e, si não bastar, também os dos legatarios
entre si, na proporção do valor de cada uma. »

Art. (o i .892, dizendo-se - «[ar-se-lia nos outros quinhões
ou legados - em vez de ,- « far-se-ha nos quinhões ou legados dos
-outros ») .

•

•
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Art. (o 1.893). . .
. § 10 (alterado). « Si a divisão não íôr possivel commodamente

e o excesso do legado fôr de mais de um quarto do valor do predio, o'
legatário deve deixar o ímmovel inteiro na herança, salvo o direito,
de pedir aos herdeiros o valor da parte que couber na terça; e, no
caso contrario, pode ficar com o immovel, tornando-lhes o excesso
em dinheiro. »

§ 20 (alterado). « Si o legatario fôr ao mesmo tempo herdeiro ne
cessarío, pode inteirar-se de sua legitima no mesmo immovel de
preferencia aos outros, sempre que o valor do dito ímmovel não
exceda á legitima e mais a terça. »

CAPITULO XIII - DAS SUBSTITmçÕES

O Dr. Lacerda indicou que, por um principio logíco , antes deste
capitulo se abrisse outro para dispôr a respeito da desherdaçâo, de·
que falla o projecto em um ou outro artigo, matéria esta attinente á
legitima dos herdeiros necessarios.

O Dr, Barradas vota contra a inserção de capitulo especial sobre
desherdaçâo ; mas, a admíttír-se a instituição, propõe que della se"
trate depois do capitulo relativo ás substituições; e assim se decidiu
pelos votos dos Drs. Olegario e Amphilophío, tendo ficado o Dr. La
cerda de redigir as respectivas disposições.

Art. (o 1.894, alterado). « E' licito substituir outra pessoa,
ao herdeiro ou legatario nomeado, para o caso de um ou outro não
querer ou não poder acceitar a herança ou legado. As duas contin
gencias, de não poder ou não querer o herdeiro instituido acceitar a
herança, sempre se subentendem, ainda que o testador só tenha feito
menção de uma dellas , Esta substituição expira desde que o herdeiro
acceite a heranca , »

Art. (o 1. 895, alterado). « Pode tambem o testador substituir
muitas pessoas a uma só ou vice-versa e ainda substituir com reci
procidade ou sem ella. »

Art. (o '1896). ,
Art. (o 1897, alterado). « Si entre muitos co-herdeiros ou·

legatarios de partes desiguaes, fôr estabelecida uma substituição reci
proca, a proporção dos quinhões fixada na primeira disposição en
-tende-se tambem mantida na segunda. Si, porém, fõr incluída mais
alguma pessoa na substituição, com as outras anteriormente nomeadas,
o quinhão vago pertence em partes iguaes aos substitutos ») •

Art. (o 1. 898, alterado). « Pode tambem o testador instituir
herdeiros ou legatarios por meio de fideicommisso , impondo a um,
que é o gravado, ou fiduciario, a obrigação de transmittir a outro,
que é o fideicommissario, a herança, o legado ou o que restar delles.,
por sua morte ou em outro tempo e ainda sob certa condição. »
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Foi voto vencido o Dr , Olegario, que excluiria do projecto as
'disposições relativas ao fideicommisso (art. 1. 898 e seguintes). Este
.assumpto, diz elle, foi objecto de particular estudo na commissão de
'que fez parte em i889. Foi então resolvido não incluir o fídeicom
misso, considerando:

- que essa instituição é com razão condemnada e excluida de
diversos codígos modernos, como os da Italia e de Portugal, embora

.admittída por outros, em 10 gráo, a favor de parentes proximosdo
testador;

- que, com a instituição do usofructo, são attendidos sufficien
temente os interesses legitimos que se tem em vista resguardar na
.transmissão dos bens, sem ser preciso recorrer aos fideicommissos
·contrarios aos valiosos interesses sociaes que se prendem á organização
da propriedade e aos bons princípios de economia politíca , quanto á
livre circulação dos bens, além de serem na pratica fonte fecunda de
litigios como tem se observado em toda parte onde existe ou existiu
tal instituto. -

Estas e outras razões então ponderadas, e bem conhecidas pelos
·que estudam as matérias de direito, levaram-no a excluir, como agora
o faz, o fideicommisso do projecto de Codigo Civil Brasileiro.

Art. (o 1.899. alterado). « O flduciario tem a propriedade da
.herança ou legado, mas restricta e resoluvel. »

O art. 1.900 foi eliminado.
Art. (o 1 .9D'l, alterado). « O fideicommissario pode repudiar

.a herança ou legado, e neste caso, o fideicommisso caduca, ficando os
bens propriedade pura do fíduciario, si não houver disposição contraria
·do testador. »

Art. (o 1 .902, alterado). « Si o fideicommissario acceitar a
herança ou legado terá direito á parte que accrescer em qualquer
tempo ao fiduciario . »

- Ar1. (o 1.903, alterado). « O fideicommissario responde pelos
-encargos da herança que ainda restarem quando vier a successão.»

Ar 1. (o 1.904, alterado). «Caduca o fídeicommissc si o fidei-
-commissario morre antes do fiduciario ou-antes de se realizar a con
dição resolutoria do direito deste ultimo. Neste caso a propriedade

-consolida-se no fiduciariocomo ficou disposto no art ... (1901).»
Art. (o 1.905). /
Ar 1. (o 1. 906).

CAPITULO (novo) - DA DESHERDAÇl0

Art. Os herdeiros necessarios podem ser privados de sua
ilegitima ou' desherdados em todos os casos em que podem ser excluidos
-da successão como Indignos.

.-

..
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Art. A desherdação só se pode ordenar em testamento com
-expressa declaração da causa.

Art , Ao herdeiro instituido ou áquelle a quem aproveita a
desherdação incumbe provar a legitimidade e veracidade da causa de
-clarada ; não sendo provada a causa de desherdação serão nullas a
instituição ou as disposições que prejudicam a legitima do desherdado ,

Art. Além das causas mencionadas no art.,. (1.762), auto-
.rizam a desherdação dos descendentes por seus ascendentes, as se
.guintes :

1a, offensas physicas aosascendentes;
2", grave injuria;
3a, relações illicitas com a madrasta ou concubina do pae ou com

o padrasto ou mancebo da mãe;
. 4a , desamparo do ascendente em alienação mental ou grave en-
fermidade .

Art. Dão lagar á desherdação dos ascendentes pelos descen-
-dentes, pelo mesmo modo, as seguintes:

1a, offensas physicas ao ascendente;
2", grave injuria;
3a, relações illicitas do ascendente com a mulher ou concubina do

filho ou neto, ou com o genro, marido da neta, ou mancebo da filha
ou neta;

4", desamparo do filho ou neto affectado de alienação mental ou
.grave enfermidade.

Art. O que se aproveita dos bens de que foi excluído o des-
herdado é obrigado a prestar-lhe alimentos, si elle não tiver outros
meios de subsistencia, mas não além dos rendimentos dos ditos bens.

Art. Prescrevem em dois annos, .contadcs da abertura da
.successão, a acção do interessado para provar a causa da desherdação
e a do desherdado para impugnar a desherdação,

Levantando-se a sessão, eu A. F. Copertino do Amaral, secre
tario da commissão, lavrei esta acta , que vae assignada pelo Sr. pre
.sidente e demais membros presentes. - Epitacio Pessôa.- Joaquim
.da Costa Barradas.- Dr. Francisco de Paula Lacerda de Almeida.:-:
·0. H. de Aquino e Castro.- Amphilophio .

Acta da 50U reunião
No dia 3 de agosto de 1900, reunida novamente a commissão, sob

.a presidencia do Dr . Epitacio Pessoa, foi approvada a acta da reunião
-da vespera , e tratou-se da analyse do
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CAPITULO XIV- DA REVOGAÇÃO DOS TEST,UfENTOS

Art. (o 1 .772 do projecto Felieio dos Santos, em substituição
ao 1 .907 do projecto Bevilaqua}, .

« Todo testamento pode ser revogado no todo ou em parte:
1. o Por outro testamento posterior, qualquer que seja a fôrma

deste ;
2. o Por declaração feita pelo testador, pessoalmente, perante

qualquer offlcial publico, que tenha as funcções de tahellião, e com as
formalidades do testamento publico. » .

Art. (o 2.488 alterado do projecto Coelho Rodrigues). « Si na
occasião não houver offícial publico e o testador correr imminente risco
d e vida, poderá também revogar seu testamento mediante uma decla-
r '3> çãofeita ou escripta por el1e perante seis testemunhas, que poderão •
ser varões maiores de 16 annos ou mulheres maiores de 14. Esta revo-
gaç ão, porém, ficará sem effeito, si o testador convalescer ou fal1ecer,
passados dois mezes, sem romper ou revogar de outro modo seu tes-
tamento. » .

Art. (o 1 .908, dizendo-se A revogação do testamento . . . )
Art. (o 1.909, alterado). « A revogação terá effeitoainda que

o testamento posterior caduque por indignidade, incapacidade ou re
nuncia do herdeiro nelle nomeado, mas não si fôr declarado nu110· o
testamento posterior. »

O Dr. Olegario ponderou que a disposição do Codigo Italiano, no
art. 918, manda substituir o testamento anterior, no caso de nullidade
do segundo.

O art. 1.910 foi substituido pelos arts. '1.766 a 1.768 do projecto
Felieio dos Santos, a saber:

Art. O testamento cerrado que o testador abrir, ou dilacerar,
ou fôr aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver-se-ha corno
revogado.

Art. Si o testamento cerrado apparecer aberto ou dilacerado.
em poder ou no espolio do testador, presume-se que foi aberto ou di- •
lacerado por e11e, ou com o seu consentimento.

. Art. Si o testamento cerrado apparecer aberto ou dilacerado,
em poder de terceiro presume-se que o facto não foi praticado pelo
testador nem com o seu consentimento.

Art. (o 1 .771 do projecto Felieio dos Santos). « Si perder-se
algum testamento, por qualquer evento, ou fôr supprimido ou dilace
rado por pessoa que não seja o testador, poderão os interessados re
querer o seu cumprimento, no todo ou em parte, conforme provar-se
o seu conteudo no todo ou em parte. »

Oart. 1.911 foi supprimido por ter-se tratado do respectivo as
sumpto no capitulo especial sobre « caducidade dos legados» .
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Art. (o 1.912, dizendo-se: rompe-o - em vez de - « ínva-
1ida-o » ; e sobreviver - em vez de « sobrevive»; com additamento do
seguinte periodo : .

A mesma disposição prevalece em relação ao conjuge, si o tes
tador casar-se, depois de feito o testamento, pelo regimen de separação
de bens).

Art. (o 1.913, supprimindo-se as palavras; « que foi»; e di-
zendo- se - herdeiros necessarios- em vez de -« herdeiros reserva
tarios do testador »).

Art J (o 1.914, eliminando « porém» e dizendo-se: quando o
testador, prevendo o caso, resalva a legitima do herdeiro neees
sario).

CAPITULO XVII - DO TEST~'lIENTEmO

Art. (o 1.91D, alterado). « O testador pode nomear um ou
mais testamenteiros conjunctos ou separados.

Só podem ser testamenteiros os que, ao tempo da morte do tes-
tador, podiam contrahir obrigações. » .

Art. (o 1.916 , alterado). « O testador pode tambem conceder-
a posse de seus bens ao testamenteiro, no todo ou em parte, não ha
vendoconjuge ou herdeiros necessarios. »

Art. (o 1.917, alterado). « Qualquer outro herdeiro, na hy-
pothese do artigo antecedente, pode fazer cessar a posse do testamen
teiro entregando-lhe somma sufficiente para os legados ou dando caução
no cumprimento delles. »

Art. (o 1.918, alterado). « Si o testamenteiro tiver a posse e
administração dos bens incumbe-lhe requerer o inventario e cumprir
o testamento.

Si não lhe competir a posse e administração, tem, não obstante, o
direito de exigir que os herdeiros lhe forneçam meios necessarios para
o cumprimento das disposições testamentarias , e si os legatarios o de
mandarem pode nomear á execução os bens da herança. »

Incluir-se-hão onde convier as disposições seguintes, tiradas da
Consolidação de Teixeira de Freitas, si não estiverem comprehendidas
no projecto :

Art. Antes do prazo marcado, o juiz a requerimento de
parte interessada, ou ee-officio, havendo razão de suspeita contra
-quem tiver o testamento em seu poder, deverá obrigal-o a que logo
faça o registro sem mais demora alguma.

Art. Os testamenteiros são obrigados a cumprir as disposições
testementarias no prazo marcado pelos testadores; e a dar contas do
que receberam, e despenderam. .

Art. Levar-se-hão em conta aos testamenteiros todas as des-
pezas legalmente feitas conforme o testamento até o dia da citação
para prestação de contas.

c. C.-Vol I. 39
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Art. Sendo glozadas as despeza.s por. illegaes, .ou por não
'COnformes ao testamento, ou por terem SIdo feitas depois da citação
para presta~ão de contas, os testamenteiros serão removidos e perderão
o premio deixado pelos testadores.

Art. Tamb~m i~correrãoos testamenteiros na perda do pre-
mio, quando, tendo SIdo citados para prestação de contas, não acudirem
á citacão .

Árt. (novo). « Além dessas attrihuições terá o testamenteiro
.as que lhe houverem sido conferidas pelo testador dentro dos limites
da. lei. » ,

Art. (o i.91. 9, alterado). « Compete ao testamenteiro defender
a validade do testamento por si ou com o inventariante e demais her
deiros instituidos. »

Art. (o 1. 920, alterado). « Si o testador não conceder prazo
ma.ior, deve o testamenteiro cumprir o testamento e prestar suas
'contas dentro de um anno, contado da acceitação da testamentaria.

Este prazo só pode ser prorogado havendo motivo justo para
isto. »

Art. (novo). « Na falta de testamenteiro, ou porque o tes-
tador não o nomeou; ou porque o nomeado não acceitou o encargo;
ouporque acceitando-o foi destituido, a execução testamentaria com
;pete ao cabeça de casal e na falta deste a algum herdeiro. »

A ultima parte do artigo representa uma fórmula conciliatoria
das diversas opiniões a tal respeito manifestadas, querendo o Dr , Bar
radas que se dissesse: . .. « compete aos herdeiros»; -- o Dr , Ole
:gario: ... « compete ao conjuge ou herdeiro cabeça de casal» ; - o
Di. Amphilophio : ... « compete ao cabeça de casal. »

Art. (novo, em substituição ao 1..921.). « O'encargo da testa-
montaria não se transmitte aos herdeiros do testamenteiro, nem pode
ser delegado; mas pode o testamenteiro fazer-se representar nos actos
judiciaes e extra-judiciaes por procurador com poderes especiaes , )

Art. (o 2.586 do projecto Coelho Rodrigues, em substituição
.ao 1..922 do projecto). « Havendo dois ou mais testamenteiros simul
-taneos, que tenham acceítado o encargo, cada um delles pode agir na
falta dos outros, mas todos ficam solidariamente obrigados a prestar
'Contas dos bens que lhes forem confiados,' salvo si o testador houver
discriminado as respectivas funcções e cada um se limitar ás suas. »
" Art. (o 1..923, alterado). « As despezas com o desempenho

.das funcções do testamenteiro correm por conta da herança. »
, Art. (o 1.924" alterado). Si o testamenteiro não fôr herdeiro

nem legatario tem direito a um premio, que, si não houver sido
fixado pelo testador, será de 1 a 5 %, arbitrado pelo juiz sobre toda a
;herança liquida, conforme a importancia della e a maior ou menor
difflculdade da execucão do testamento. \

Paragrapho unico. Este premio será; deduzido sómente da terça
quando houver herdeiros necessarios. »

•
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Art. (o 1.925, alterado). «( O testamenteiro que fôr legatario
poderá preferir o premio ao legado. »

Art. (novo). «O premio que o testamenteiro perder por ter
.sido destituido ou por não ter cumprido o testamento reverterá á he
ranca. "

. O Dr, Amphilophio foi,voto vencido, pois queria que na hypothese
figurada metade do premio revertesse á herança e a outra metade ao
.executor . '

Art. . (o 1.926, alterado). « Si o testador tiver distribuido toda
a herança' em legados, o testamenteiro será o inventariante, não ha
vendo conjugo ou outro herdeiro investido a quem compita o mesmo
-encargo como cabeça de casal.

rL'IrJ['ULO IV - Do inventario e da partilha

CAPITULO I (o II do projecto, com alteração da epigraphe)
DO ll'iVENTARIO

Art. (o 1.933, alterado). « A partilha judicial será precedida
-da descripção e avaliação dos bens.

O inventario deve começar dentro de um mez, a contar da morte
do autor da herança e a partilha ultimada tres mezes depois.

Este ultimo prazo pode ser prorogado si houver litígio ou outro
motivo justo. »

Art. (o 1.934, alterado). « No inventario devem-se descrever
com individuação e clareza todos os bens da herança, assim como os

.alheios nella encontrados. "
Art. (o 1.935, alterado). « A avaliação deve ser feita por dous

peritos. »
Art. (o 1.936, alterado). « Consideram-se partes legitimas para

nomear peritos os herdeiros maiores e os representantes dos menores
incapazes .

Si houver divergencía entre os peritos o juiz nomeará o terceiro
que desempate. »

Art. (o 1.937, alterado). « O fisco só se considera parte legi-
tima para intervir nas avaliações quando fôr chamado na qualidade de
herdeiro. ») .

Art. (o 1.938, alterado). ( Si a herança não exceder a dois
contos de réis, serão dispensadas as formalidades ordinarias e redu
zida a um s6 auto ou termo a descrípção,avaliação e partilha, assignado
pelo juiz e parte, sem necessidade de sentença ,» . .

Art. (novo). « A licitação só é permittida entre herdeiros
.sobre o objecto indivisivel, ou que não admitta commoda divisão .»
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CAPITULO 11 (o I do projecto) - DA PARTILHA

Art. (o 1.927, alterado). « O herdeiro pode pedir partilha,
ainda que o autor da herança o tivesse prohibido.

Podem tambem pedil-a os cessionarios e credores dos herdeiros.»
Paragrapho unico (novo). « Não obsta ao direito de pedir par

tilha o estarem os herdeiros ou algum delles na posse de certos bens:
da herança, salvo si decorrer o prazo de 30 annos. J)

Art. (o 1.928, alterado). « Si os herdeiros forem maiores-
e capazes, podem fazer partilha amigavel, por escriptura publica,
termo nos autos do inventario, ou escripto particular, homologado pelo.
juiz. J)

O art. 1.929 foi supprimido, conforme a proposta do Dr. La-
cerda, que considerou a matéria como de regulamento fiscal.

Art. (o 1.930, alterado). « Quando os herdeiros não estiverem
de accordo , ou algum delles fór menor ou incapaz, a partilha será
sempre judicial. J)

Art. (o L 931., alterado). « A partilha deve ser feita com a
maior igualdade, não só quanto ao valor, mas tambem quanto á natu
reza e qualidade dos bens. J)

Art. (novo). « E' valida a partilha feita pelo pac, por acto
entre vivos ou de ultima vontade, comtanto qqe não prejudique SI

legitima dos herdeiros necessarios. J)

Art. (o '1.932, alterado). « O immovel que não couber no,
quinhão de um só herdeiro ou não admittir divisão commoda, será
vendido em hasta publica, para partir-se o preço, salvo si alguns her
deiros requererem que lhes seja adjudicado, repondo aos outros, em,
dinheiro, o excesso de seus quinhões. J)

Foi voto vencido o Dr, Amphilophio, que contemplaria a hy-.
pothese e o preceito do § 2° do art. 2.672 do projecto CoelhoRodrigues,
a saber: - Si algum dos herdeiros fôr interdicto e o seu representante
requerer a venda do immovel em hasta publica, poderá o juiz auto-
rízal-a, apezar do voto contrario da maioria. .

Art. (novo). « Os herdeiros que estiverem na posse dos bens •
da herança, o cabeça de casal e o inventariante deverão trazer ao
acervo os fructos e rendimentos que houverem percebido dos mesmos,
desde a morte do autor da herança; terão direito ás despezas neces-
sarias e uteis por elle feitas e responderão pelos damnos e prejuízos.
occasionados por maliciâ ou negligencia. J)

Art. (o 2.684- do projecto Coelho Rodrigues):
« Quando uma parte da herança consistir em bens situados.

noutro logar distante do do inventario ou litigiosos, ou de liquidação
difficil ou morosa, poder-se-ha fazer no prazo legal a partilha dos que
não o forem e deixar aquelles para uma ou mais sobre-partilhas.
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posteríores, sob aguarda e administração do mesmo ou de outro
inventariante, a aprazimento da maioria dos herdeiros. Tambem
ficam sujeitos á sobre-partilha os sonegados e quaesquer outros bens
do espolio que se descobrirem depois da partilha.»

CAPITULO III - DOS SONEGADOS

Art. (o 1.939, alterado). « O herdeiro que sonegar bens da
herança, deixando de os descrever no inventario, quando estejam
em .seu poder, ou de outrem, com sciencía sua, ou omittindo-os na
-eollacão que delles deva fazer, ou si os não restituir, perde o direito
que tinha sobre elles.»

O Dr. Amphilophio foi voto vencido, porque acceitando, em
parte, o projecto, isto é,quando, na hypothese figurada, obriga o
herdeiro a .entregar os bens sonegados, diria mais: ... « no estado
"em que se acharem, com os fructos e rendimentos respectivos, re
spondendo pelas deteriorações que por culpa sua se tiverem verificado,
além da perda de todo direito sobre os bens sonegados» j alterando,
portanto, a ultima parte do artigo.

O Dr. Lacerda diria O herdeiro que sonegar bens da herança
ou rendimento della, etc. . . e emittiu o seguinte voto em separado:

« A existencia dos bens sonegados pode ser provada até por
presumpções no caso de dinheiro ou valores em poder do inventa
riante, cabeça de casal ou herdeiro em cuja companhia morreu o
autor da herança, e incumbe ao accusado de occultação a prova de
que não existem taes valores ou não é por e11es responsavel.

Entre nós, que não se usa a providencia salutar da apposição de
se11os, Codigo Civil Francez, art. 819, Codigo do Processo Francez,
arts. 908, 914 e 915; que está abolida a solennidade do juramento j

que o sentimento da responsabilidade, da honra e da lealdade parece
que neste particular nenhuma influencia teem no animo dos possui
dores de heranças; que a acção de sonegados é sempre de resultados.
negativos pela impossibilidade absoluta de fazer prova da existencia de
bens como a moeda e objectos de valor, quasi invariavelmente secretos
e occultos pela propria natureza das causas, parece-me providencia de
alto valor para resguardar direitos sempre ludibriados e menoscabados, o
inverter os papeis em materia de prova na acção de sonegados, fazendo
presumir a existencia de dinheiro e valores (dado que o defunto fosse
pessoa que devesse tel-es] e incumbindo ao inventariante, ou pos
suidor dos bens moveis do defunto a prova de que o dinheiro ou
valores não existiam na herança ou que por elles não é responsavel:
v. g., por tel-es o defunto confiado a algum outro herdeiro ou depo
sitado em algum banco ou estabelecimento analogo, etc.
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. E' sediço entre nós e não mais admira o apparecer em heranças'
pingues de outros bens, dinheiro ou valores de facil occultação: estes.
pertencem ao inventariante, disso não cogitam herdeiros, tolhidos pelo
complicado mecanismo das provas, e obrigados a abrir mão de um
direito que para elles é meramente nominal.

Parecerá de uma originalidade odiosa a medida proposta; mas,
além de que se esquece a frequencia também odiosa dos abusos e a
escandalosa audacia de quem os pratica, não é raro por conveniencia
geral inverter a lei o cargo da prova do autor para o réo , e no caso
vertente a tradição do nosso direito autoriza a maior largueza na prova
de sonegados.

Resumindo os autores antigos, LOBÃO, Damnos, §§ 219-240,
deixa bem claro que a prova do juramento in litem « admittida para o
quantum dos sonegados, mas, que tambem a de presumpçâo impõe-se
com a força da natureza das cousas:- um lavrador que morre logo
colhidos os fructos, diz elle em a nota ao § 220 - verosimilmente os
que terá sem consumpção , terá alfaias, abegoarias, etc. ; um offícial,
ferramentas do seu officío ; o negociante, dinheiros; o nobre, pratas,
louças e trastes proprios do adorno de sua casa e da sua pessoa,
etc. »

Art. (o 1. 940 , eliminando-se as palavras - « o testamen-
teiro » -; e accrescentando-se no fim- ou que elle negue a exis
tencia dos bens denunciados).

Art. (o 1 941, alterado). « A pena dos sonegados só pode ser
pedida e imposta por acção ordinaria.

A sentença obtida por um dos herdeiros aproveita aos demais.»
Art. (o 1. 942, dizendo-se - deve elle pagar o valor dos.

mesmos com perdas e damnos, em vez de - deverá elle ... , etc.»]
Art. (o 1. 943). .
O Dr, Barradas allude á conveniencia de additar-se alguma dis

posição, que se encontra em varies codigos, sobre a separação dos
patrimonios, requerida pelos credores, resolvendo-se incluil-a ,

Art (o 1. 944, alterado). « A arguição de sonegado só pode
ser feita ao inventariante depois de encerrada a descrípção dos bens
com a declaração de não existirem outros sujeitos á collação ; e ao
herdeiro, depois de declarar nos autos que os não possuia com essa
obrigação. »

E eu, A. F. Copertino do Amaral, secretario da commíssao,
lavrei esta acta , que vae assignada pelo Sr.· presidente e demais
membros presentes. - Epitacio Pessoa.- O. H. de Aquino e Castro.
- Amphilophio.- Joaquim da Costa Barradas.
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Acta da 518 reunião
No dia 6 de agosto de 1 .900, reunida novamente a commissao,

sob a presidencia do Dr , Epitacio Pessôa , foi approvada a acta do dia
3 desse mesmo mez, e passou-se ao estudo do capitulo IV, que trata
das collações, concordando-se no seguinte:

Art. (novo). « A collação tem por fim igualar as legitimas
dos herdeiros. Os bens conferidos não augmentam a terça do autor
da herança e respondem pelas dividas e encargos da mesma. »

. Art. (o 1.945, alterado). « Os descendentes que concorrem á,'
successão do ascendente commum, ainda que a beneficio de inven
tario, devem conferir as doações ou os dotes, que delle receberam em
vida, com os fructos accrescidos aos mesmos, desde a abertura da,
successão . »

Paragrapho unico (o art. 1.207 da Consolidação):
« Si ao tempo do fallecimento do doador ou doadores os donata

rios já não possuírem os bens doados, não terão obrigação de trazer á
oollação os fructos. »

Neste ponto o Dr. Amphilophio, figurando a hypothese de constar,
a doação de rendimentos e não de bens, como por exemplo: si se
tratar de uma mensalidade em dinheiro, p,:n; modica que seja, que o.
pae, em vida, mas durante longo tempo, tenha feito a uma filha;
morto o pae, si tal mensalidade, que importa em rendimentos, vier a
collação,a alludida herdeira ficará em uma situação inferior aos demais
que tiverem bens, visto que o fim da collação é a igualdade das legi
timas; si não vier, dará isto lagar a fraudes que convem prevenir, pois
que os rendimentos só devem ser contados da data do fallecimento do
autor da heranca ,

O Dr, Lacerda, por sua vez, admittida a solução que devam vir á
collação esses rendimentos, inquire por que valor serão estimados, si
pela somma das parcellas da alludida mensalidade, na hypothese
figurada, ou si pelo capital, cujos juros sejam as parcellas reunidas
de um anno?

Em seu entender, o valor deveria ser calculado por uma quantia
muito menor do que a somma das alludidas parcellas ,

O Dr , Barradas, intervindo, declara que em geral veem á col
lação só os bens, e que basta a disposição do art. 1. 945 com a alte
ração que nelle foi feita, quer se trate de bens, quer de dinheiro,
.computado neste ultimo caso o valor pela quantia recebida.

Nada, pois, é additado a este respeito.
Art. (o 1 .196 da Consolidação) :
« Os filhos dotados pelopae, ou pela mãe, ou por ambos juntamente,
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ou. que delles receberam doações, podem abster-se da herança, ou.con
correr á partilha deUa com seus irmãos. »

Art. (o 1.197 idem) :
« Quando os filhos dotados, ou donatarios, se abstiverem da he

rança, as doações só prevalecem não sendo inofficiosas, isto é não
desfalcando as legitimas dos outros filhos. » ,

O 1.946 do projecto foi supprimido por ter sido o respectivo.
assumpto comprehendido no 1.945, depois de alterado.

Art. . (o 1.947, alterado). « São dispensados da collação as
doações ou dotes que o doador determinar que saiam de sua terça,
conferindo, porém, o que exceder desta .»

Depois do art. 1. 947, já emendado, segue-se a seguinte dispo
sição, indicada pelo Dr . Lacerda :

Art. (novo). « A collação tem por fim igualar as legitimas
dos herdeiros. •

Os bens conferidos não augmentam a terça do autor da herança
e respondem pelas dividas e encargos da mesma,»

O Dr, Amphilophio suggere a conveniencia de inserir-se aqui
disposição que indique claramente a revogação do nosso direito actual,
relativamente á collaçãode bens doados pelos avós aos netos, sendo
os paes destes obrigados a conferil-os.
, E' 'o assumpto tomado em consideração, inserindo-se mais

adiante a materia, que é a do art. 2.100 do Codigo Civil Portuguez.
Art. (o L 948, alterado). « A dispensa da obrigação de con-

ferir pode ser dada ou por testamento ou no proprio titulo da doação.»
Art. (o 1.949, alterado). « O que repudiou a herança ou o

que foi excluido deUa deve, não obstante, conferir as doações rece
bidas para o fim de repór a parte inofficiosa.»

Paragrapho unico (o art. 1.950, alterado). « Considera-se inoffi
ciosa. a parte da doação ou do dote que exceder á legitima do descen
dente ou do conjuge e mais a terça da herança. »

Art. (o 2.100 do Codigo Portuguez) :
« Quando os netos succederem aos avós, representando seus pa.es,"

trarão á collação tudo aquillo que os ditos seus paes devessem conferir,
ainda que o não hajam herdado» .

Art. (o 2.101, idem):
« Não são obrigados os paes a trazer á collação, na herança de

seus ascendentes; o que foi doado por estes a seus filhos, nem os filhos
o que lhes foi doado pelos ascendentes, succedendo-lhes representati
vamente».

Art. (novo, em substituição do 1951) :
« A collação deve ser feita nos proprios bens da doação, e só na

falta delles se fará pelo seu valor, nos termos dos artigos seguintes».
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Art. (o 1. 2H da Consolidação) :
« Dá-se opção ao filho donatario que fez bemfeitorias nos immoveis

-doados , ou para trazer á collação os proprios bens, como se acharem,
uma vez que os irmãos lhe paguem as bemfeitorias , ou para conferir o
-primitivo valor ao tempo da doação».

Art. (o 1 .212 idem) :
« Si os ímmoveís estiverem damnificados, tambem compete opção

'aos irmãos co-herdeiros, ou para exigirem a collação dos proprios bens
'com indemnização do damno , ou então a do valor correspondente ao
tempo em que foram doados » .

Art. (o 1 .213 idem) :
« Todavia esses direitos alternativos só terão logar quando as bem

'feitorias, ou deteriorações, chegarem á quarta parte do preço que os
'bens valiam ao tempo em que foram doados».. .

Art. (novo). « Quanto aos nioveis , si o donatario ainda os
'tiver, irão á collação no estado em que se acharem, e si já não os
possuir, pode trazer á collação ou o valor, ao tempo da doação, ou
'outros moveis da mesma qualidade, que os substituam. »

- Foi voto vencido o Dr , Amphilophio, que opinou por que se
-contemplasse a disposição do Codigo Portuguez, no art. 2.107, segundo
a qual a collação far-se-hia, não em substancia , mas pelo valor que as
-cousas doadas ou dotadas tinham ao tempo da doação ou do dote, ainda
'que então não fossem estimadas, excepto si os interessados, sendo
-maiores, concordassem em que a collação se fizesse em substancia,

O 1.952 foi supprimido, por estar prejudicado.

Art. (o L953, alterado) :

« Não serão trazidos á collação os bens que tiverem perecido sem
'culpa do herdeiro. .

Todavia si estavam seguros, deve ser conferido o valor destes ,»
Art. (o 1.628, do projecto Felicío, modificado). « Não virão

·tambem á collação os gastos ordinarios, que fez o ascendente para a
-educação, estudos e estabelecimento do descendente, alimentação,
vestuario, tratamento nas enfermidades, enxoval e despezas para casa
-mento, e livramento de crime de que houve ahsolvição,»

Art. (o i. 629 idem) :

« Si os gastos, de que trata o artigo antecedente, forem além dos
-indiepensaveís ou com notável detrimento do patrimonio do ascen-
dente, que os fez, deve o excessoser conferido». .

Art. (o 1. 630 idem). « As doações remuneratorias por ser-
viços feitos ao ascendente não estão sujeitas á collação.»

Art. (o 1.631 idem). «Tambem não estão sujeitos á collação
'quaesquer lucros, que teve o descendente, de contratos feitos com
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o ascendente, si os não foram só no intuito de colher aquelle alguma.
vantagem directamente .»

Art. (o 2.108 do Codigo Portuguez). « Sendo feita a doação.
por ambos os conjuges, no inventario de cada um delles far-se-ha a
collação de metade; si a doação tiver sido feita só por um delles, a
collação far-se-ha só no seu inventario ,»

Art. (o 2.111 idem, modificado) « Si o valor dos bens doados,
exceder á legitima e á terça, a reducção das doações inofflciosas.
começará pelos testamentarios ou legados e só se estenderá ás doações.
entre vivos, si não chegarem os bens legados.

Si bastar reducção parcial dos legados, será esta rateada entre os
legatarios, salvo si o testador houver ordenado que para este effeito
seja preferido um del1es, ou que algum fique isento de tal encargo.

Si fôr necessario recorrer a doações entre vivos, começar-se-ha
pela ultima, no todo ou em parte, e si não bastar, passar-se-ha á ímme-.
diata , e assim por diante, emquanto doações houver.

Havendo diversas doações feitas no mesmo acto ou da mesma
data, far-se-ha a reducção entre ellas rateadamente ,»

Paragrapho unico , « Si o autor da herança houver disposto da
terça em proveito de outrem, .não terão effeito estas disposições. »

Art. (o 1. 954 do projecto, alterado). « Si o herdeiro que
trouxer bens á collação fór devedor ao autor da herança, o seu debito
será imputado ao seu quinhão e. deduzido dos proprios bens confe-·
ridos. »

CAPITULO V -no PAGÂ~E"'TO (alterada a epigraphe)

Os arts. '1.955 a 1.962 substituidos pelos arts. 2.115 a 2.125;
do CodigoPortuguez, em seguida transcriptos.
. Art. A herança responde solidariamente pelo pagamento das

dividas ao autor del1as ; mas, depois de feitas as partilhas, os co-her-.
deiros só respondem em proporção da parte que lhes coube na herança.

A.rt. As despezas do funeral serão pagas pela herança ainda
indivisa, haja ou não herdeiros legitimarios. A. nenhumas outras des-
pezas com suffragios por alma do fal1ecido é obrigada a herança ou a. ,.
terça della, não tendo sido ordenadas em testamento, nos termos do-
art. ..

Art. Nos inventários de maiores serão attendidas as dividas,
consentindo todos os interessados. f

Art. Nos inventarios de menores, interdictos ou ausentes, só
serão attendidas as dividas cujo pagamento fôr autorizado pelo conselho f

de familia , não havendo opposição de algum co-herdeiro maior.
. Paragrapho uni co. Os credores que concorrerem ao inventario,.

pedindo o pagamento dos seus creditos, deverão apresentar os títulos.
em que se funda o seu direito.
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. Art. O pagamento, nos casos em que fôr admissivel;:será
feito, nos inventaries de maiores, em dinheiro ou em bens separados
para esse fim.

Paragrapho unico . Si o credor não quizer receber os ditos bens,
serão estes vendidos em hasta publica, e será pago o mesmo credor
pelo produeto delles.

Art. Nos inventarios de menores ou de pessoas semelhantes.
será o pagamento feito em dinheiro, ou, não o havendo na herança,
em moveis ou immoveis; mas em tal caso serão os bens postos em
praça, e só não havendo lançador serão adjudicados ao credor,
querendo este recebel-os pela sua estimação.

Art. Si os immoveís da heranca se acharem onerados com
hypothecas ou com prestações remíveis. qualquer dos co-herdeiros
poderá exigir, havendo dinheiro disponível na herança, que os ditos
encargos sejam remidos antes da partilha.

Art. Si os immoveis entrarem em partilha com os sobreditos.
encargos ou com quaesquer outros, serão estimados como si taes en
cargos não tivessem; deduzir-se-há depois o capital correspondente ao
encargo, e o herdeiro que ficar com o immovel pagará exclusivamente
o dito encargo.

Art O co-herdeiro que, por eífeito de hypotheca cujo en-
cargo não fosse descontado, pagar mais do que a parte que lhe com
petir da divida commum, só terá regresso contra os outros co-her
deiros pela parte que a cada um delles tocar, em proporção da sua
quota hereditaria , e isto ainda quando o co-herdeiro, que houver
pago, se tiver feito subrogar nos direitos do credor.

Paragrapho unico . Em caso de insolvencia de algum dos co-her
deiros, será a sua parte repartida entre todos proporcionalmente, si
ao tempo da partilha o encargo era desconhecido, ou era questionada
a sua existencia .

Art. Os titulos de execução apparelhada contra o autor da
herança terão a mesma força contra os proprios herdeiros, mas não
poderão os credores proseguir na execução, sem que os herdeiros.
sejam habilitados e novamente citados, com o prazo de 10 dias, afim
de pagarem ou de se proseguir nos termos da execução. .

Art. Si as dividas attendiveis excederem a massa da herança
e os credores concordarem no rateio ou nas preferencias, que possam
dar-se, observar-se-há o seu accôrdo; si. não se accordarem , soe
correr-se-hão aos meios competentes.

Art. (o 2.710 do projecto Coelho Rodrigues, substitutivo do
1 .963 do projecto). Os credores e os legatarios podem pedir que o.
patrimonio do de cujo seja separado do do herdeiro, e sobre aquelle
terão preferencia em concurso com os credores deste. .

Art. (o 2.711, idem). Oscredores ou legatarios que pedirem
a separação do patrimonío , dentro dos tres mezes seguintes á aber-
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'tura da successão , poderão inscrever a sua acção no respectivo re
gistro predial.

§ 1.0 Depois desta inscripção todas as alienações ou hypothecas
-de bens do espolio presumem-se feitas em fraude dos credores, que
-a tiverem promovido.

§ 2. o E', todavia, licito ao herdeiro especializar a hypotheca
para o pagamento dos mesmos credores; pagar-lhes a importancia
dos seus credites, ou deposital-a em juizo e fazer cancellar a in
-scripção.

Art. (o 2. 7-I 2, idem). O credor ou legatario, que fizer no-
vação ou transigir com o herdeiro, perderá o direito que lhe garante
-o artigo antecedente.

Art. (o 2.713, idem). A inscripção de que trata o mesmo
artigo só terá effeíto até tres annos contados da sua data.

Art. (o 2.714, idem). Os credores do herdeiro não são
.admittidos a pedir a separação dos patrimonios contra os da successão.

Art. (novo). Não é permittido nas partilhas judiciaes, ha-
vendo menores, a adjudicação aos credores dos bens separados para
as dividas, os quaes deverão sempre ser vendidos em hasta publica.

Si não houver herdeiro menor, a adjudicação só poderá ter
Iogar por consentimento expresso de todos os demais.

·.cAPITULO VI- DOS EFFEITOS DA PARTILHA E GARANTIA DOS QUINHÕES

Art. (o 1.964 substitui do pelo 2. Hi8 do Codigo Portuguez).
-« A partilha legalmente feita confere aos co-herdeiros a propriedade
exclusiva dos bens que são repartidos entre elles.»

Art. (o 1.963, substituido pelos 2.Hi9, 2.160,2.161 e 2.162
do dito codígo}. .

. Art. Na partilha os co-herdeiros são reciprocamente obri-
gados a indemnizar-se em caso de evicção dos objectos repartidos.

Art.. Cessa essa obrigaçãlo hadvend? convenção em contrario, •
ou se a evicção acontecer por cu pa ° evicto ou por causa postenor
.á partilha.

Art. O evicto será indemnizado nella pelos co-herdeiros na
proporção de suas quotas hereditarias; mas, si algum delles se achar
insolvavel, responderão os demais co-herdeiros pela parte deste na
dita proporção, deduzida a quota que corresponderia ao indemnizado.

Art. A acção pela garantia mencionada nos artigos pre-
cedentes, isto é, para indemnização reciproca entre os herdeiros, no
caso de evicção, prescreve conforme as regras geraes, contando-se
-desde o dia da evicção.

O art. 1. 966 foi eliminado.
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CAPITULO VII - DA RESCISÃO DA PARTILHA

••

Art. . (O 1. 967, substituido pelo 2.719 do projecto Coelho-
Rodrigues e additado com a ultima parte do 1.968 do projecto Be
vilaqua).

(~A partilha pode ser rescindida nos casos de violencia ou fraude, e,
bem assim quando um dos co-herdeiros provar que foi lesado em
mais de um quarto do seu quinhão.

A acção de rescisão prescreve um anno depois da partilha; e a.
lesão se determina pelo valor dos bens ao tempo desta ,»

Art. (o 2.721 do projecto Coelho Rodrigues).
« A acção de rescisão cabe contra qualquer acto que tenha por

fim fazer cessar entre os co-herdeiros a communhão dos bens da sue
cessão, ainda que se lhe dê o nome de venda, troca, transacçao ou'
outro semelhante.

Não cabe, porém, contra a transacção feita para resolver dif-.
ficuldades ou questões supervenientes a uma partilha anterior, ainda
que essa transacção não fosse precedida nem determinada por um
litigio. »

Art. (o 1. 969, alterado). •
« Aquelle contra quem é movida a acção de rescisão pode evitar

a nova partilha, depositando a importancia da lesão.»
Art. (o 1.970, alterado).
« O herdeiro que fez cessão de seu direito hereditario antes da.

partilha não pode intentar a acção de rescisão por lesão.
Tambem não cabe acção si a cessão tiver sido feita a um ou.

mais co-herdeiros ,»
Art. (o 1.971, alterado).
« Si alguns bens forem omittidos na partilha será esta, não ob-.

stante, mantida e far-se-ha uma sobrepartilha dos bens omittidos.»
Art. (o 1.972, alterado).
« Si, de boa fé, tiver havido omissão de um herdeiro, cada um

dos outros é obrigado, na proporção de sua quota, a compór o quinhão>
do herdeiro não contemplado na partilha, sem necessidade de ser esta
rescindida. )}

O art. 1.973 foi supprimído, por desnecessario.
Por indicação unanime foi inc1uida a seguinte

DISPOSIÇÃO FINAL

Art. (novo). Ficam revogadas todas as leis, decretos, usos'
e costumes que constituiam o Direito Civil Brasileiro sobre cada uma..
das materias que fazem objecto deste codigo.
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Por esta fórma, no entender da commissão, ficou concluída a
primeira parte da tarefa que, a convite do governo, havia tomado
.sohre si,-da analyse detalhada do Projecto do Codigo Civil, ela- .
borado pelo Dr. Clovis Bevilaqua, faltando apenas uma revisão geral
que poderia ser confiada ao Dr. Lacerda, por motivo da redacção e
da boa collocação de disposições novas que foram additadas.

Declarou, então, o Sr. Dr. Epitacio Pessôa aos membros da' com
missão que lhes era agradecido pelo modo por que haviam corre
spondido ao aIludido convite, desempenhando-se cabalmente da
íncumhencia ; mas que só poderia dar por terminados os trabalhos
da commissão depois que, em uma nova sede de reuniões, pelo menos
bi-semanaes, se dignassem de ouvir o autor do projecto a respeito de

.algumas das alterações, por ella feitas no mesmo trabalho, afim de
qne então se pudesse redigir definitivamente o Codigo.

Foi, pois, marcado o dia 9 do corrente para a proxima reunião '..
da nova sede, tendo a commissão presentes as emendas, já impressas,
sobre a lei de introducção e sobre a parte geral do projecto, e le
vantou-se a reunião.

Eu, A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão, lavrei
esta acta, que vae assignada pelo Sr. presidente e demais membros
da mesma. - Epitacio Pessôa.- O. li. de Aquino e Castro:- Joa

.quim da Costa Barradas. - Dr, Francisco de Paula Lacerda de
.Almeida .

Ãcta da ia reunião (2a série)

No dia 9 de agosto de '1900, reunidos na Secretaria da Justiça e
Negocies Interiores os 81'S. Drs. Olegario Herculano de Aquino e
Castro, Joaquim da Costa Barradas, Francisco de Paula Lacerda de
Almeida e o autor do projecto do Codigo, Dr. Clovis Bevilaqua, sob •
a presidencia do Sr. Ministro Dr. Epitacio Pessõa, foi lida e approvada
a acta da 51a e ultima reunião da commissão nomeada para rever o
aIludido projecto.

Em seguida, o Dr. Epitacio expõe o intuito desta nova serie de
reuniões, segundo o qual, o Dr. Clovis, qne já havia escripto sua
opinião a respeito de uma parte das emendas feitas pela commissão,
leria esse trabalho até onde já havia analysado o da commissão, dei-.
xando de occupar-se das emendas que reputasse acceitaveís, para
.abreviar a revisão, e mais tarde daria suas razões de recusa ás demais
.emendas com que não concordasse, tendo á vista o extracto das.actas,
Já impresso.
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Ficou também desde logo resolvido que o autor do projecto to
.maria, assim, parte nas votações, contribuindo o seu voto para as
resoluções definitivas, quando a commissão não se conformasse com
as suas razões, as quaes seriam adoptadas por maioria, e pelo voto de
'qualidade do presidente, no caso de empate. '

Outrosim decidiu-se que o Dr , Lacerda iria redigindo desde
logo o projecto, tendo em attenção o que se fosse vencendo nestas
reuniões. '

O Dr. Clovis, depois de explicar desenvolvidamente qual ia ser
sua posição em face da commissão, cuja competencia e saber era o
primeiro a reconhecer, e historiando o processo de revisão soffrido
por outros codigos, tornou saliente que não vinha defender syste
maticamente o projecto, tanto que acceitava muitas das correcções
'feitas, mas apenas collaborar no aperfeiçoamento de um trabalho,
que, uma vez entregue, deixara de ser seu e passara a cousa
-commum - que a todos hoje interessa. '

Tratou, depois de explicar o systema synthetico que adoptara
para o Codigo, convencido de que esse molde de normas geraes e
amplas, é o que mais convem ao Brasil, já pelo seu actual regimen
politico, em que é preciso a combinação exacta do direito privado
com o constitucional, já pela vastidão e configuração de seu terri
torio e outras circumstancias ethnographicas, ponto esse de vista
muito diverso daquelle em que se collocou a commissão, preferindo
as minudencias dos codigos antigos, processo, é certo, outr'ora ne
-cessario, mas actualmente sem cabimento no mundo occidental,

Dahi a divergencia de opinião em grande parte das emendas,
tanto mais quanto a commissão nem sempre foi fiel ao seu ideal.

Passou depois o Dr . Clovis á analyse das emendas feitas na lei
preliminar ou de introducção ao Codigo.

Foram acceitas as relativas aos arts. 1° e 2° do projecto, não
assim o accrescimo das palavras - ou do seu desuso - no art. 3°,
com o que concordou 11 commissão.

Tendo sido deslocado o art. 15 do projecto, o foi também 016,
que áquelle se prende. ,

A emenda ao art. 17 foi acceita, com suppressão da ultima
parte: - ou a uma lei prohiõitioa federal.

A do art. 18 foi rejeitada.
A do art. 22, depois da discussão sobre a expressão - estado

- foi acceita, dizendo-se, no substitutivo: pela lei do domicilio e na
falta deste pela da residencia.

A do art. 27, acceita, dizendo-se: pela lei do primeiro domi
.dlio conjugal.

Subsistiu a emenda' suppressiva do art. 29, contra o voto do
Dr. Clovis, que argumentou com a opinião de varios jurisconsultos
,e com varias decisões dos tribunaes italianos e francezes sobre a
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effícacia da extraterritoriabilidade do divorcio, tendo defendido a.
emenda os membros da commíssão e especialmente o Dr, Lacerda,
que não admitte o effeíto de um acto jurídico contrario á ordem pu
blica, á organização da família e aos bons costumes, reproduzindo
os argumentos de que se serviu quando a commissão adoptou a elí
-minação do artigo.

A. emenda ao art. 30 foi rejeitada ..
O art. 33 ficou redigido assim: « Salvo os de localização per

manente, que ficam, como os immoveis, sujeitos á lei 'do logar de
sua situação, os bens moveis são regulados pela lei pessoal do pro
prietario » •

Quanto ao art. 35, prevaleceu a emenda da commissão, não,
obstante as explicações do autor do projecto, o qual não destacaria.
da substancia das obrigações convencionaes os seus effeitos, seguindo
um dos muitos systemas que nesta matéria formam um verdadeiro.
cardume.

No art. 38 deverá, na redacção definitiva, ser citado o artigo.
a que alli se faz referencia ,

Foi rejeitada a emenda do art. 41, ficando a redacção do pro
[ecto com eliminação das palavras seguintes: depois de homologadas·
pelo Supremo Tribunal Federal.

O.art. 42 foi restabelecido, contra o voto dos Drs. Olegario e·
Lacerda. J .

Nada mais havendo a tratar, levantou-se a reunião, e eu A.
F. Copertino do Amaral, secretario da commíssão, lavrei .a presente
acta, que vae assignada pelo Sr. presidente, pelos membros da
commissão e pelo autor do projecto. - Epitacio Pessôa. - O. K
de Aquino e Castro. - Dr. Francisco de Paula Lacerda de Almeida ..
- Joaquim da Costa Barradas. - Clovis Beoilaqua,

Aota da 2a reunião (2a serie)
No dia 13 de agosto de 1900 reuniram-se novamente, sob ai

presidencia do Sr. Dr, Epitacio Pessóa, os Srs , Drs. Olegario, Bar- .
radas, Lacerda e Clovis, e foi approvada a acta da reunião do dia 9,..
passando-se á revisão das emendas da Parte Geral do Codigo.

Depois de ter o Dr, Clovis explicado o seu pensamento quanto.
á disposição geral do titulo I do livro I, a qual teve por fim en
cerrar a noção geral da materia de Direito Civil, comprehendidas.
todas as suas partes, de modo que sirva de razão de ordem, sem a
feição. da generalidade da lei de introducção, pelo. que reputou dis-

..

'.

•
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.' pensavel a emenda, externou sua opinião o Dr. Lacerda, acceitando
as idéas do autor do projecto, modificada, porém, a noção por elle
dada, que acha restrícta, quanto a prender as relações de família,
independentemente das quaes pensa poder o Direito Civil cogitar dos
direitos e deveres das pessoas naturaes e jurídicas entre si, de
vendo-se tambem alludir ao estado, capacidade e domicilio das
mesmas pessoas, no n. 1 do artigo.

A' vista da discussão é rejeitada a emenda da commissão : de
cidindo-se, porém, modificar a redacção do artigo e constituir a dis
POsiÇãO geral de que se trata em um titulo unico, antes do livro
especial, concernente ás pessoas, pela fórma seguinte:

..

•

PAR:rE GERArt

TlrULO UNICO - Disposição geral

Art. 1. o Este codígo reconhece e regula:
1. o Os direitos e deveres das pessoas naturaes e jurídicas

entre si ;
2. o Os direitos e obrigações das mesmas pessoas em relação

aos bens.

LIVRO PRIMEIRO - Das pessoas

TITULO I - Dívísão das pessoas

CAPITULO I - DAS PESSOAS NATURAES

Art. 2. o Foi restabelecido o do projecto, com modificação da
redacção :

« Todo ser humano é capaz de direitos e obrigações na ordem
civil. »

Art. 30 (o paragrapho unico do art. 2° do projecto).
Art. 4° (o art. 3° do projecto combinado com a emenda da com

missão, modificada) :
« A personalidade civil do ser humano começa do nascimento

com vida; mas, desde a concepção, a lei o considera existindo para
a protecção de seus direitos individuaes»,

c. c. - Yol , I. ' 40
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Art. 5° (o 4° do projecto, com as emendas da commissão, sub
stituindo no n , 4 a expressãó : manifestar - 'por: fazer conhecida,
como no projecto ). .
'. Art. 6° (o 5° do projecto combinado com a emenda da com
missão, menos quanto á inclusão dos prodigos e dos cegos, que é
rejeitada, contra os votos dos Drs. Olegario e Lacerda).

Art. 7° (o 7° do projecto, combinado com o 6° das emendas,
modificado ainda):

« A incapacidade absoluta ou relativa é supprida pelo modo es-
tabelecido na parte especial deste codigo. »

Art. 8. o Foi acceita a emenda ao art. 8° do projecto.
Art. 9 . o Foi acceíta a emenda.
Art. 10. Idem, dizendo que, em vez de: - a qual.
No art. 11. do projecto não houve alteração.
Foi acceita a emenda additiva á epigraphe do capitulo 11.
No capitulo III foi acceita a emenda ao art. 20 do projecto,

bem assim a suppressão dos arts. 21 e 22; a emenda ao art. 23 •
e o artigo novo (21 das emendas}.

Rejeitada a emenda suppressiva de parte da epigraphe da
S8CÇ-,ãO 11, ficou ella concebida assim:

Sociedades civis com personalidade juridica, .
A. emenda ao art. 24 do projecto (22 das emendas) foi acceita

com accrescimo das palavras: que não forem commerciaes, depois
da palavra - alimentares.

Foi acceíta a emenda de redacção, feita á primeira parte do
art. 25 do projecto ; rejeitada, porém, a relativa á segunda parte, .
que ficou assim redigida:

« Aquellas que não tiverem personalidade juridica serão regidas
pelas disposições do livro III da parte especial deste codigo, rela
tivas ás sociedades, valendo, todavia, entre os socios, conforme as
estipulações do seu contrato; e os actos juridicos praticados em
nome dellas obrigarão pessoalmente o seu autor em relação a ter
ceiros.
'. Havendo mais de um autor, a responsabilidade será solidaria,
salvo o direito regressivo contra os demais socios para a devida in- •
demnizacão» .

Votáram contra a sub-emenda os Drs. Olegario e Lacerda.
Foi acceita a emenda ao art. 27 do projecto e a do art. 28;

mas no paragrapho unico, a este ultimo artigo, incluído pela com
missão, foram eliminadas as palavras: e de caracter privado, por
proposta do Dr, Clovis.
. Foram acceitas as emendas á secção III nos arts. 34, 35, 37,
'38, 39, 40 e 41.

A secção nova para o registro civil das pessoas jurídicas (arts. 38
e M das emendas) foi tambem acceita , .



- 627-

• Na secção IV do projecto a emenda ao n. f do art. 42 soffreu
modificação de redacção pela fôrma seguinte:

« Quando estes agirem no exercicio legitimo de suas funcções,
excepto si praticarem abusos ou omissões, pelos quaes serão os unicos
responsaveis» .

No titulo III, capitulo I, foi acceita a emenda ao art. 43 e
rejeitada a suppressão dos arts. 44" 45 e 46, cuja redacção é apenas
modificada:

« Art. 44. Si a pessoa constituir, etc... suas occu pações em
outro, será havida por domiciliada em qualquer delles».

« Art. 45. Aquelle que, etc... no art. 43 ( ... ) será havido
por domiciliado onde fôr encontrado .»

« Paragrapho unico. A disposição deste artigo applíca-se ao via
jante, pelas obrigações que contrahir em viagem .»

Subsistiram as emendas aos arts. 47 a DO, e todas as do ca
pitulo lI, arts. 51, 52, 55, 57, 58 e 59.

LIVRO SEGUNDO - Dos bens

.Foi rejeitada a emenda que reuniu em um titulo disposições
geraes constitutivas da noção de bens. - Foi voto vencido na re
geição o Dr, Barradas.

Restabelecido, assim, o projecto, no capitulo I do titulo unico
foi adaptada uma fórmula para a epigraphe, a saber:

Dos bens considerados em si mesmos

••

o n , f do art. 60 foi modificado, dizendo-se:
- O solo e suas partes integrantes, solidas ou fluidas, sua su

perficie, o espaço acima della, o sub-solo, etc ... (como na emenda).
Foram acceitas as demais emendas desta e da secção II, bem

.assim a nova secção, alterando-se nesta o art. 63, da commissão,
assim:

« São fungiveis os bens moveis que podem ser substituidos, etc.»
No art. 64, da commissão, accrescente-se a palavra -moveis

-depois de - bens.
As emendas ás secções III do Projecto e V (nova) são acceitas,

.sendo voto vencido o Dr , Clovis, quanto á inclusão da classificação
de - cousas singulares e collectivas ,

Tambem foram acceitas as dos arts. 7f, 72, 73 a 75, tendo
sido vencido o Dr, Clovis, quanto ao additamento das palavras:
assim como os rendimentos, no art. 73.
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Foi rejeitada a emen?a additiva á epigraphe do capitulo I1I,. •
a qual ficou como no projecto : mas, contra o voto do Dr. Clovis;
subsistiu o substitutivo das disposições deste capitulo pelas do pro-
jecto do Dr, Coelho Rodrigues, relativamente aos - bens em relação,
ás pessoas.

Levantando-se a sessão, eu, A. F. Copertino do Amaral, secre
tario da commissão, lavrei esta acta, que é assignada pelo Sr. pre
sidente e demais membros presentes. - Epitacio Pessôa .- O. H. de
Aquino e Castro. - Joaquim da Costa Barradas. - Francisco de
Paula Lacerda de Almeida. - Clovis Bevilaqua.

Acta da 3a reunião (2a serie)

No dia 16 de agosto de 1900, sob a presidencia do Sr. Dr. Epitacío.
Pessôa, reuniram-se os Srs. Drs, Olegario, Barradas, Lacerda e Clovis.

Approvada a acta da reunião do dia 13, passou-se á revisão das.
emendas do livro III - Da acquisiçâo, conservação e extincção
de direitos - tit. I - Dosfactos e actos [uridicos.

O art. 98 das emendas, materia nova, subsistiu contra o voto do
Dr, Clovis.

Oart. 99 (novo) foi eliminado por conter matéria de doutrina.
O capitulo II (das emendas) passou a ser o primeiro do titulo, sob.

a epigraphe - Dos actos jurídicos.
Foi alterada a classificação das matérias do capitulo II do projecto..

subsistindo para elle a epigraphe proposta pela commissão, a saber:
- Dos elfeitos dos actosjuridicos-s-, subdividido em tres secções.,

a saber:
I - Dos vícios da vontade (com tres sub-secções: erro ou igno-·

rancía, dólo e coacção) ;
II - Simulação; ..
III - Fraude contra credores.

. Oart. 11O(das emendas) foi eliminado.
Na emenda ao art. 98 do projecto substitue-se a palavra: - cir-·

cumstancía - por - qualidade. -
Foi acceita a substituição da epigraphe do capitulo III do projecto

- Das modalidades dos actos juridicos - subsistindo a emenda ao
art. 122.

No capitulo IV do projecto, mantida a emenda ao art. 146, sub-
stituiu-se a palavra tabellião - por: - olficialpublico competente.
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No capitulo VII (novo) - Dos actos illicitos - a primeira parte
-do art. 184 das emendas foi substituida pelo art. 1.639 do projecto,
-com a seguinte ligeira modificação: - Em vez de :

- « Aquelle que viola ouoffende direitos de outrem fica obrí-
.gado a indemnizar o lesado por todos os prejuízos que lhe causou I) -,

diga-se:
- « Todo aquelle que por acção ou omissão voluntaria, negli-

-gencíaou imprudencia offende o direito de outrem, fica obrigado a
reparar o damno causado » •

O titulo Il, novo, das emendas, passou a ser capitulo VII com a
epigraphe : - Do modo de acquisição dos direitos.

Alterada a numeração dos titulos seguintes, eliminou-se da
znenda ao art. 205 a palavra - taõeliiâee .

PAR"T"E ESPECIA1

LIVRO I - Direito da família

TITULO 1- Do casamento

Foi restabelecida a epigraphe do capitulo I - Das promessas de
casamento, contra o voto do Dr, Barradas.

No art. 211 do projecto foi rejeitada a emenda que mandou sub
stituir residencia por domicilio, dizendo-se então: domicilio ou
.residencia . Subsistiu a emenda ao n. 5 desse artigo.

A emenda ao art. 219 foi modificada, redigindo-se assim:
« Os menores de 21 annos carecem, para casar-se, do consen

timento dos paes, si forem legitimos, prevalecendo o do pae quando
.houver divergencia entre elles.

Si, porém, os paes não forem casados, bastará o consentimento do
pae ou mãe que tiver reconhecido o menor, e na falta de reconheci
mento será bastante o consentimento materno».

Subsistiu a emenda ao art. 223, contra o voto do Dr, Clovis,
'cujo pensamento fóra limitar o preceito á hypothese de denegação do
-consentimento por parte do tutor. Substituiu-se, porém, na alludida
-emenda a expressão - sendo - por - quando.

O art. 267 das emendas foi eliminado por inutil, visto haver
cessado sua razão de ser que era o art. 58, § 30

, da lei n. 181,
.de 1890.

Cahiu a emenda ao art. 243 .
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o art. 285 das emendas ficou redigido assim:
« A .annullação do casamento, nos casos dos §§ i 0, 2° e 3° do ar

tigo antecedente, só pode ser pedida pelo outro .conjuge dentr? do
dois annos, contados da sua data ou da presente lei, SI fôr anterior a,
ella; e, na hypothese do § 4°.do mes~o artigo, o marido só tem direito
de pedir annullação até 10 dias depois de celebrado o casamento »,

O art. 290 das emendas foi deslocado para depois do 301 (novo).
Depois do art. 273 das emendas foi íncluida , como artigo, a.

2a parte do art. 247 do 'projecto , a saber:
- « E' também nullo o casamento quando não tiver sido cele

brado perante autoridade competente. .
A declaração da nullidade do casamento, neste caso, só poderá

ser allegada si tiverem decorrido dios annos depois de sua
celebracão » .

No·capitulo I do til. 11, a emenda ao art. 267 foi acceita, menos
a restricção - quanto aos incestuosose adulterinos.

A emenda ao art. 271 foi rejeitada.
No n. 4 do art. 272 foi restabelecida a expressão -lar - do

projecto , _
O art. 307 das emendas foi eliminado, porque o art , '1.939 do

projecto do Dr , Coelho Rodrigues, correspondente áquelle , subor
dinava-se ao principio adoptado pelo autor, que considerou a locação
como onus real.

No n. 2 doart , 273, mantida a emenda suppressivado advérbio
precipuamente, accrescentou-se o seguinte: - guardada a disposição
do-art. 359.

A' emenda ao art. 276 do projecto accrescentou-se o seguinte:
- ou si ella estiver impossibilitada de dal-a (como está no projecto).

Foi alterada a emenda ao n. 4° do art. 289, dizendo se: Beioin-.
dicar os bens moveis ou immoveis doados ou transferidos pelo marido
á concubina.
. E eu, A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão
lavrei esta acta. -Epitacio Pessôa. - O. H. de Aquino e Castro.
Dr , Francisco de Paula Lacerda de Almeida. - Joaquim da Costa.
Barradas. - Clovis Beoiiaqua .

Aeta da 4a reunião (2a serie)
No dia 20 de agosto de 1900, reunida a commissão , sob a presi

dencia do Sr. Dr . Epitacio Pessôa, e approvada a acta da reunião do
dia 16, o Dr , Clovis proseguiu no exame das emendas da commíssão

•
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com as quaes não se acha de accôrdo , ou a cujo respeito tem de fazer
observacões.

Tit: III - Do regimen dos bens entre conjuqes,
Cap, I - Disposições gel'aes.
Neste capitulo subsist.iram todas as emendas, suppressões e

additamentos. •
Cap. II - Do regimen da communhâo universal.
Neste capitulo foi eliminada a emenda constitutiva do art. 339

novo - e no art. 380 do projecto, n. 4, resolveu-se dizer ...
despesas feitas com o mesmo filho, em vez de: - despesas com
elle feitas. .

As demais emendas foram acceitas ,
No cap. III - Do reqimen da communhão parcial subsistiram

as emendas menos a do art. 348 - novo - que foi supprímida, di
zendo-se na emenda 347 ao art. 319 do projecto: -Entram para a
communhâo , salvo clausula em contrario.

Tratando das emendas ao capitulo IV- Doregimen da separação
- pondera o Dr , Clovis qpe a commissão fel-o perder o seu caracter
proprio, de modo a confundil-o com o da communhão parcial, pois
que o seu característico é que nelle cada conjuga tenha a livre admi
nistração de seus bens; critica as emendas ns , 354, 356 f3 especial
mente a de n , 357.

Resolve-se restabelecer o projecto no art. 324, acceitando-se as
emendas ns. 354- e 360, dizendo-se, porém, naquella:... despesas
(lo casal com uma quota proporcional aos rendimentos de seus bens
proprios , si outra , etc.

Cap , V - Do regimen dotal - O substitutivo ao art. 326 do
projecto ficou assim redigido:

« Para que haja regimen dotal é necessaria a indicação especi
ficada dos bens que constituem o dote, com expressa declaração de
ficarem sujeitos a este regimen ».

Os arts. 329 e 330 fundiram-se sob a fórma seguinte:
« Durante o matrimonio o dote não pode ter outro angmento sinão

por accessões naturaes »,
Foi eliminada a emenda additiva ao art. 332, e em vez do sub- .

stitutivo ao art. 333 adoptou-se a inclusão dos arts. 1.142 e 1.143 do
Codigo Portuguez, onde se faz a dístincção entre o dote dado pelos
paes ou pelos avós e o dado por terceiros.

Na emenda n. 374 (artigo novo) deve-se dizer «- communhãa
parcial. »

No substitutivo aos arts. 341 a 343 fez-se o seguinte additamento:
« Os immoveis dtaes não estimados, ou estimados sem intuito de
alienar, não podem, sob pena de nullidade, ser, etc.» Na mesma
emenda, diga-se: juiz competente, e não - juiz do domicilio con
jugal.
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Subsistindo 'a emenda ao art. 346, additou-se-lhe a segunda parte
da emenda n. 386 (artigo novo), supprimida a primeira parte .

Foram rejeitadas as emendas aos arts. 363 a 366 do projecto ,
contra o voto do Dr, Barrarias.

Cap. VI - Das doações antenupciaes ,
Rejeitada a emenda ao art. 367 do projecto, foi este restabelecido,

dizendo-se: «Quando o regimen dos bens no casamento não fór o da
separação imposta pelo art ... »)

Acceitas as emendas do additivo a este artigo (paragrapho unico ,
novo) com eliminação da palavra: expressa - e do art. 368, foi alte
rada a do subsequente artigo novo, que ficou redigido assim :

.«Si no contrato antenupcial forem estipuladas doações para
depois da morte do doador, aproveitarão aos filhos do donatario, etc.» .
(o mais como na emenda) .

Quanto ao capitulo VII (novo) das emendas, o qual se inscreve 
Das doações entre conjuqes - é a matéria combatida pelo Dr, Clovis,
que julga-o desnecessário, importando a clausula de revogabilidade,
alli consignada, uma verdadeira annullação , Subsiste, não obstante,
a emenda.

Quanto ao outro novo capitulo - Da constituição do lar da
familia -, apesar de manifestarem duvidas o Dr . Clovis, que acha
prematura a inclusão no Codigo Civil, e o Dr, Olegario - resolveu-se
contemplai-a, devendo, porém, a matéria ser ainda revista.

E eu, A. F. Copertino do Amaral, lavrei esta acta , como
secretario da commissâo, - Epitacio Pessôa. - Dl' . Francisco de
Paula Lacerda de Almeida. - Joaquim da Costa Barradas.
Clovis Beoilaqua .

Acta da 5" reunião (2" seria)

••

..

No dia 23 de agosto de 1900, reunida a commissão, sob a presi- •
dencia do Sr. Dr, Epitacio Pessõa, e approvada a acta da reunião do
dia 20, o Dr. Clovis proseguiu no exame das emendas.

TITULO IV-Da dísscluçao da sociedade conjugal e da
posse dos filhos

CAPITULO I - DÁ DISSOLUÇÃO DÁ SOCIEDADE CONJUGAL

Na emenda .aos arts. 385 e 386 do projecto alterou-se u para
grapho unico assim: « O vinculo conjugal é perpetuo e indissoluvel e
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.sõ se rompe pela morte de um dos conjuges; não sendo applicavel a
este caso a presumpção de que trata o art ... »

Foi rejeitada a emenda ao art , 370 do projecto, o qual foi resta
;belecido, dizendo-se ... por qualquer ascendente ou irmão.

CAPITULOll-DA POSSE DOS FILHOS

Prevaleceram as emendas e tambem as do
Titulo V - Das relações de parentesco .
Capitulo I - Disposições geraes.
Capitulo II - Da filiação legitima.
Capitulo lI[ - Da legitimação.
No capitulo IV - Do reconhecimento dos filhos illegitimos - foi

eliminado, contra os votos dos Drs, Olegario e Lacerda, o artigo novo
-correspondente ao 467 das emendas, e, como consequencia, restabe
lecido o art. 421 do projecto, dizendo-se - filho espurio, em vez de
- filho adulterino ou incestuoso.

Na emenda ao art. 422 do projecto foi alterada a redacção : 
« O filho illegitimo reconhecido por um conjuge não poderá residir no
-lar conjugal sem o consentimento do outro».

Na emenda ao art. 428 eliminou-se o adverbio - absoluta-
-mente - e additou-se o seguinte: ... nos casos dos §§ 1° a 1° do
.art. 218» do projecto ,

Na emenda ao art. 431 eliminou-se a palavra -que. - Prevale
-ceram as emendas dos :

Capitulo V - Da adopção. - Capitulo VI - Do patrio poder.
- Capitulo VIl - Dos alimentos, - Titulo VI- Da tutela e curatela
'e da ausencia - Capitulo I - Da tutela.

No capitulo ll- Da curatela - foram retirados das emendas aos
-arts. 528 e 540 osprodiços e os cegos.

Nos demais capitulas deste titulo subsistiram as emendas .

LIVRO H-DIREiTO DAS CaUSAS

TITULO I-Da posse

CAPITULO I - DA POSSE E SUA CLASSIFICAÇÃO

Foram rejeitadas, contra os votos dos Drs. Olegario e Barradas,
'as emendas sob ns. 604 a 606, restabelecidos assim os arts. 565 a 567;
.suppnimida a 2" parte do art. 565 .
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CapituloII- Daacquisiçâo da posse.
Na emenda n . 516 eliminaram-se as palavras: - e objectos .
Prevaleceram as emendas ao capitulo 111- Dos elfeitos da posse.
.No capitulo IV - Daperda daposse, diga-se na emenda n. 639..

- A posse das cousas perde-se.
Na emenda n. 640: - « A. posse dos direitos perde-se desde que

se torne impossivel o seu exercício, ou pelo não uso durante tanto.
tempo quanto necessario para a prescripção , »

Capitulo V - Protecção possessoria .
Subsistiu a emenda.
A. epigraphe do titulo II foi restabelecída : Dapropriedade.
Na emenda ao art. 602 eliminou-se a palavra - absoluto 

contra os votos dos Drs. Barradas e Lacerda; e substituiu-se a ex-
pressão - reioindical-os por: - rehavel-os , .

Subsistiu o paragrapho unico, que trata da propriedade literaria,
scientifica, artistica e industrial, cuja collocação nesse logar foi com-
batida pelo Dr, Clovis.

Subsistiu tambem a emenda n. 645 contra os votos dos Drs.
Clovis e Lacerda.

Foi rejeitada a emenda n , 647, eliminada, portanto, a inclusão do
art. 1.050 do projecto Felicío ; e a suppressiva do art. 604 do projecto.,
o qual subsiste. .

E eu, A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão,
lavrei a presente acta . - Epitacio Pessôa.>: O. H. de Aquino e
Castro. - Joaquim da Costa Barradas, - Clovis Beodaqua , 
Francisco de Paula Lacerda de Almeida.

Aeta da 6" reunião (28 seríe)

No dia 27 de agosto de 1900, reunida novamente a COillIDISsa(}·
sob a presidencia do Dr. Epitacio Pessôà, foi approvada a acta da
reunião do dia 23 e o Dr, Clovis proseguiu no exame das emendas..
fazendo desde logo observações contra a do art. 605, a qual, não ob-
stante, subsistiu. .

Na emenda n. 666 o Dr, Barradas propôz alteração de redacção,
de modo que se diga: ... vem juntar-se a outra porção, etc. accres
cida (em vez de arremessadas e supprímindo-se o adverbio - equi
taticamente,

Por indicação do Dr, Clovis, e que foi acceita, o art. 639 do pro
jecto foi incluido no fim do capitulo I do tit , JI (Da propriedade em,
geral).
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Na emenda n. 678, cuja redacção deve ser alterada, resolveu-se
dizer: usucapião, em vez de prescripção ; e no paragrapho unico:
Beputam-se, em vez de -são.

Na emenda n. 680, diga-se ... cont-a o uso nocivo que o oisinho
taça da sua propriedade e possa ser, etc.; e no paragrapho unico:
como lhe convenha.

Na emenda n . 690, que subsistiu contra o voto do Dr. Clovis,
achou este que a redacção da ultima parte devia ser mais explícita
quanto ás expressões: loqares que não possam ter outra serventia.

Na emenda n. 695 substituiu-se a expressão quintas muradas'
por: chacaras ou sitios murados; e no paragrapho unico: gravados
por - servientes.

Na emenda n . ·703, diga-se: ... limites da área do seu predio ,.
e não: da sua área.

A emenda n, 728, substitutiva do art. 681 do projecto, contra a
qual se manifestou o Dr , Clovis, foi alterada, dizendo-se no n. '1 -
pela alienação, em vez de : pela transcripçâo, etc. .

O § 10 foi substituido pelo seguinte : - « Nos dois primeiros.
casos deste artigo a effectividade da perda da propriedade depende da
transcripção do titulo de transmissão ou do acto de renuncia no respe
ctivo registro» .

No § 20 diga-se: . .. domínio do Estado, e não: dominio do
município.

O Dr , Clovis, também manifesta-se contra a emenda n. 734, a
qual não compreheude todos os direitos reaes; prevaleceu, não ob
stante, a emenda.

A emenda n. 738 provocou discussão, tendo-se resolvido deslocar
a respectiva matéria para a parte do projecto em que se enumeram os
bens pertencentes á União, ao Estado e ao Municipio, mencionando,
nesse logar, como propriedade da primeira, tambem os terrenos de
marinha e os accrescidos, assim como as embarcações e despojos to
mados ao inimigo; ao Estado, os bens e heranças vagos ; e ao muni
cípio os bens do evento e as cousas perdidas, supprimindo-se o que
restar da dita emenda n. 738.

A emenda n. 739 foi supprimida á vista das ponderações do
Dr , Clovis.

Foi também rejeitada, contra os votos dos Drs. Olegario e Bar
radas, a emenda suppressiva dos arts. 691 e 692 do projecto, os quaes
foram restabelecidos.

Na emenda n. 773 houve alteração da redacção, dizendo-se : ...
pode ser coagido judicialmente á divisão da cousa commum ou a:
vender o seu quinhão a outro condomino.

O.Dr. Clovis combate a inclusão no Codigo das disposições sobre
a propriedade industrial, que considera de direito commercial,. espe
cialmente as relativas ás marcas de fabricas, attenta a natureza de seu
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-objecto, desde que o producto respectivo entra em circulação, pois, em
:seu entender, a mediação é o caracteristico do acto de commercio,

O Dr. Barradas sustenta as emendas, declarando que por ser a
znateria mixta deve figurar no Codigo Civil. Subsistem as emendas.

N? art. 765 do projecto resolveu-se dizer combinações em vez de
-arranjos.

Foi rejeitada a emenda ao n. 6 do art 773 do projecto.
Na emenda n, 857, ao art 775 do projecto, o Dr. Clovis foi voto

vencido, quanto a dizer-se: « Oslegados de prestação ou alimentos
'Consignados expressamente no immovel », o que prevaleceu, porque
a commissão quiz tirar a natureza de vinculo; assim como foi tambem
vencido na inclusão do direito de superficie, que considera o restabe
lecimento de um instituto já abolido e desnecessario hoje.
_ Noart. 777 do projecto additou-se; salvos os casos expressos neste

-codiço .
Quanto ao capitulo que trata das-sel'vidões,-o Dr. Clovis, refe

rindo-se ao substitutivo da commissão, diz que no projecto fizera a syn
these de toda a materia nos doze artigos do dito capitulo, porque se
gundo abalizados jurisconsultos, si ha assumpto que deva ser resu
mido, é este, bastando as linhas geraes, os principios dos quaes se
-deduzem as regras que devam ser applicadas aos casos concretos. Isto
se observa nos codigos modernos que compulsou, ao passo que a com
missão desceu a particularidades a seu ver desnecessarias, tornando
demasiado extensa a materia ,

O Dr. Barradas [nstifíca o intuito da commíssão dizendo que, em
verdade, a synthese do projecto encerrava todos os principios concer
nentes ás servidões, mas que, sendo esta uma materia difficil e pouco
conhecida, parecera-lhe que devia ser explanada, afim de que na pra
tica não surgissem difficuldades taes que fosse preciso recorrer con
stantemente aos velhos praxistas.

Resultou da discussãoharmonizarem-seas emendas como projecto
de modo que se resumiu muito a materia, assim:

Na secção I, rejeitada a emenda n. 887, foi restabelecido o
'art , 798 do projecto, supprimindo-se tambem a emenda n. 888, e
substituindo-se a de n. 889 pelo art. 802 do projecto, com ella combi
nado, pela forma seguinte:

« Quando o dono do predio serviente é obrigado a fazer a obra
para tornar possivel ou facilitar o exercício da servidão, com a obri
:gação de conservar uma parede sobre que se apoia a construcção visi
nha, ou um caminho necessario ao serviço do predio dominante, pode
-exonerar-se da obrigação, abandonando a propriedade do mesmo
predio ao dono do predio dominante».

Antes, porém, deste artigo, restabeleceu-se o art. 799 do projecto.
. N~ secção Il a emenda n. 890 ficou assim redigida: - « As ser-

vidões não apparentes só podem ser estabelecidas por meio de inseri
pção no registro predial».

..
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Foi rejeitada a emenda n. 891 e substituida a de n. 892 pelo.
art. 808 do projccto, com modificações, a saber:

« A posse continúa e não contestada da servidão, por espaço de·
iO ou 20 annos, nos termos dos arts .... autoriza o possuidor a fa
zel-a inscrever em seu nome, no registro predial, servindo de titulo a
sentença que julgar consummada a usucapião. Si o possuidor não
tiver titulo, o prazo da usucapião será de 30 annos. )}

As emendas ns . 893 e 894 foram supprimidas.
Na secção I1I supprímíram-se as palavras: - constituída para

satisfazer uma necessidade, no § 2° da emenda n. 896.
Na secção IV as emendas ns , 900 e 901 foram rejeitadas, sendo.

restabelecido o art. 800 do projecto , .
Foi eliminada a emenda n. 903 e substituida a de n. 904- pelo

art. 803 do projecto .
Em vez das emendas ns , 905 e 906 restabeleceram-se os arts. 804"

805 e 806 do projecto.
A emenda n 907 foi mantida, com alteração da redacção, a saber:

« Si as necessidades da cultura do predio dominante exigirem
maior extensão, o dono do serviente é obrigado a supportal-a , mas.
com direito de ser indemnizado na razão do excesso».

Tambem soffreu alteração a emenda n. 908, a saber:
« Si, pelo contrario, as necessidades crescerem por causa da mu

dança no modo de exercer a servidão, como pela construcçãc de um
edificio em terreno anteriormente consagrado á cultura, o dono do
predio serviente poderá oppór-se á extensão da mesma servidão».

As emendas ns , 909 e 910 foram rejeitadas e em seu lagar re
stabeleceu-se o art. 807 do projecto ,

Subsistiu a emenda n. 911, eliminando-se as palavras : para po
derem valer contra terceiros.

Foi supprimida toda a secção V das emendas.
E eu, A. F. Copertino do A.maral, secretario da commissão..

lavrei a presente acta.-Epitacio Pessôa . - O. H. de Aquino e Castro.
~ Francisco de Paula Lacerda de Almeida. - Joaquim da Costa Bar
radas . - Clovis Beoilaqua,

A0ta da 7a reunião (2a serie)
No dia 30 de agosto de 1900, reunida novamente a commissão

sob a presídencia do Dr, Epitacio Pessôa, e approvada a acta da
reunião do dia 27, o Dr , Clovis proseguiu no exame das emendas da.
mesma commissão .
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No capitulo relativo ao usufructo, contra seu voto, prevaleceu a
'emenda que mandou collocar na secção I, que contém disposições
.geraes, o art. 81B do projecto .

Fez tambem o autor do projecto ponderações para justificar o
emprego da palavra constituinte no art. 820., em vez de proprietario ,
-como pretendeu a commissão emendar, explicando a hypothese que o
levara a assim fazer, afim de evitar duvida que o emprego da palavra
«proprietário» poderia levantar.

No capitulo concernente aos direitos reaes de garantia, o Dr. Clo
vis combateu a emenda n. 964 ao art. 8BB do projecto, notando an
tinomia entre a respectiva disposição e a inalienabilidade do usufructo,
por sua natureza indivisivel; prevaleceu, porém, a emenda com o
voto dos Drs. Barradas, Olegario, Amphilophio e Lacerda.

O art. 904 do projecto , na secção do penhor legal, ficou assim
redigido:

(C O conductor ou emprezario de transporte não poderá reter,
pelo frete, os objectos que conduzir, si não tiver-dado á outra parte,

.antes de começar o serviço, uma nota com a declaração do seu nu
.mero ou residencia, do preço edo tempo ajustados. O conductor que
trouxer placa pode omittir o numero na nota» . .

A' vista das observações do autor do projecto, foi rejeitada a
-emenda, em virtude da qual seriam incluidos no projecto os arts. 702
.a 70S da consolidação das leis civis do Dr, Carlos de Carvalho, rela
tivos ao direito de retençâo, visto que a materia foi toda contemplada,

.si bem que em varios logares, conforme a natureza da disposição,
estando aliás quasi toda reunida na secção que trata do penhor legal.

No capitulo da aniichrese, substituiu-se a expressão: como com
pensação, por: somente â conta, no § '1 0 da emenda ao art. 914; e ao
art. 9Hi do projecto additou-se o seguinte: mantendo no ultimo caso
-o direuo de retenção do immouel até ser pago.

Quanto ao capitulo da.hypotheca, que a commissão havia resol
vido substituir todo pelo correspondente da consolidação do Dr, Carlos
de Carvalho, resolveu-se manter o systema do projecto, additado,
porém, com as disposições da lei de 1890, que porventura nelle não
figurassem; e como anteriormente áquella resolução da commissão , na
sua 29" reunião, effectuada a 25 de junho do corrente anuo, eIla havia

.analysado o projecto, naqueIla parte, 'offerecendo-lhe emendas, foram
estas adoptadas com algumas modificações, como por exemplo, no

.art . 925 do projecto, que ficou assim redigido:
{( Na hypotheca posterior não pode ser estipulado prazo que ter

mine antes do vencimento da anterior. Fica, porém, livre ao segundo
-credor executar a hypotheca independentemente da intervenção do
primeiro, quando este não tenha usado do seu direito. »

Nos arts. 923 e 924 eliminou-se a [allencia, tratando-se unica
.mente da .insolvencia.

..

•

..
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. . Depois do art. 928 do projecto pr~tivo incluiu-se o seguinte
-artigo, redigido pelo Dr , Lacerda de AlmeIda, para ser collocado onde
-convier :

Art. (novo). « E' garantido igualmente ao adquirente do immovel
hypothecado o direito de remil-o, e este direito pode ser exercido ainda
.antes de vencida a divida.

§ 1. o Si o adquirente quizer .gara~tir-:s~ contra o effeito da ex
-cussão da hypotheca, deverá notificar judicialmente dentro de 30 dias
.aos credores hypothecarios o seu contrato, declarando o preço da
acquisíção ou outro maIO:' para ter l?~~r :: re~ssão .

A notificação será feita no domicilio mscnpto ou por editaes, si o
-credor ahi se não achar. .

§ 2. o O cred?r notificad? p~d~ requerer, no prazo assignado para
-opposição, que o immovel seja licitado.

São admittidos a licitar:
os credores hypothecarios ;
os fiadores;
o mesmo adquirente.

. § 3. o Não sendo requerida a licitação, o preço da acquisição ou
..aquelle que o adquirente propuzer se haverá por definitivamente
fixado para a ~emissão .do immovel, que ficará livre de hypothecas,
.pago ou depositado o dito preço.

§ 4. o Não notificando o adquirente nos 30 dias do § 10 aos cre-
-dores hypothecarios para a remissão da hypotheca, fica obrigado:

A perdas e damnos para com os credores hypothecarios;
ás custas e despezas judiciaes ; .
á differença da avaliação e adjudicação, si esta houver logar.
O immovel será penhorado e vendido por conta do adquirente,

.ainda que elle queira pagar ou depositar o preço da venda ou avaliação,
'salvo si o credor consentir, ou o preço da venda ou avaliação bastar
para pagamento da hypotheca ou o adquirente pagar a hypotheca ,

A avaliação nunca será menor que o preço da venda.
§ 5. o O adquirente que soffrer a desapropriação do immovelou

pela penhora ou pela citação ; que pagar a hypotheca; que pagal-a por
maior preço que o da alienação por causa da adjudicação ou da lici
tação; que supportar custas e despezas judiciaes , terá acção regressiva

-contra o vendedor.
§ 6. o A licitação não pode exceder o quinto da avaliação.
§ 7. o A hypotheca legal especializada é remivel na fórma por que

-o são as hypothecas especiaes, figurando pelas pessoas a que elia per
tence aquellas que pela legislação. em vigor forem competentes» .

No art. 942, n. 3, eliminou-se a ultima parte; e no n. 40 resol
veu-se dizer: A's pessoas naturaes ou juridicas, que não administram
seus bens, sobre os immoveis dos respectivos tutores, curadores ou
-administradores .



- 640-

No art. 946 o § 2° ficou redigido assim: « As outras hypothecas. •
serão prenotadas emquanto não forem especializadas e inscriptas».

E eu, A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão
lavrei a presente acta , - Epitacio Pessôa . - DI'; Francisco de Paul~
Lacerda de Almeida. - Joaquim da Costa Barradas. - O. H. de
Aquino e Castro.- Clovis Beoilaqua, - Amphilophio.

Acta da ga reunião (2asérie)

No dia 3 de setembro de 1900, reunida novamente a commissão.
sob a presidencia do Dr, Epitacio Pessôa, foi approvada a acta da
reunião do dia 30 de agosto e proseguiu o Dr , Clovis na analyse das. ..
emendas relativas ao registro predial e ás hypothecas das estradas de ....
fe1'1'O, sendo incluidas algumas das disposições do projecto Coelho Ro-
drigues sobre este ultimo objecto ,

Contemplaram-se depois alguns preceitos da lei hypothecaria de
1890, que nelle não figuraram, e passou-se á revisão do livro III, que
trata do - Direito das obrigações.

A' vista das observações feitas pelo Dr, Clovis, a materia do capi
tulo VII das emendas, destinado ás obrigações illiquidas, foi deslocada
para o logar em que o projecto della se occupara (arts. 1.658 a 1.662).

Prevaleceu o art. 1. '100 do projecto, contra a emenda da com-o
missão, dizendo-se em vez de - tempo opportuno - o seguinte:
tempo e logar e pelo modo convencionado.

Nesse capitulo (da mora) - em seguida ao art. 1.100, restabele
ceram-se os arts. 1. .191. e :1 .192 do projecto, que contém as idéas da
emenda constitutiva de um artigo novo que a commissão incluira
depois do dito 1. . t 00, cuja primeira parte foi rejeitada, subsistindo a
2a, relativa á mora do credor, seguindo-se-lhe o artigo, também novo,
sobre a purgação da mora.

O art. 1. 127, que a commissão bavia supprimido, afim de não-
confundir-se a cessão de credito com a subrogação, foi restabelecido, •
attentas as ponderações do autor.
. Nessa reunião terminou-se a analyse do capitulo sobre transacção..
e resolveu-se não incluir no projecto o instituto do lar da familia,
ainda não consagrado em todos os codigos.

E eu, A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão ,
lavrei esta acta.- Epitacio Pessôa.- O. H. de Aquino e Castro,
Joaquim da Costa Barradas.- Clovis Beoilaqua>« Dr, Francisco de
Paula Lacerda de Almeida.
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Acta da 9~ reunião (2" serie)

No dia 6 de setembro de 1900 reuniu-se novamente a commissão
sob a presidencia do Dr , Epitacío Pessôa, .e, lida e approvada a acta
do dia 3, o Dr , Clovis occupou-se das emendas feitas a varies artigos
do projecto , desde o 1.177 até ao 1.535, inclusive.

Subsistiu o capitulo relativo ao Compromisso, organizado pela
commissão, assumpto que no projecto foi tratado em tres artigos, '1.177
a 1.179, com o protesto do Dr, Clovis, que entendeu ser materia pro
cessual o desenvolvimento dado a este objecto.

No capitulo concernente ás perdas e damnos foram eliminadas as
emendas ao art. 1.193, por ser duplicata da idéa contida no 1.188, e a
que contém artigo novo sobre a responsabilidade do co-obrigado so
lidaria, já tratada no art. '1.054.

No capitulo que encerra as disposições gemes sobre os contratos
foi supprimido o artigo formado pela fusão do i .225 com o 1.226, no
qual se via contradicção com o art. 142 da Parte Geral.

ODr . Lacerda supprimiria de preferencía esse art. 142 por conter
innovação que pode produzir inconvenientes.

Restabeleceu-se o art. 1.228 do projecto, supprimindo-se a refe
renda aos direitos de família.

Foi eliminado o art. 1.280 com a emenda respectiva.
A inclusão do capitulo concernente á lesão passou contra o voto

do Dr , Clovis, que julga um defeito para o Codigo.

No art. 1.320 do projecto alterou-se a redacção da emenda, di
zendo:

« O donatario é obrigado a cumprir os encargos impostos no acto
da doação, si forem em beneficio do doador, de terceiro ou de interesse
geral. Si o encargo fôr desta ultima especie , etc ... »

Em seguida o autor do projecto combateu a revogação das doa
ções por inofficiosidade; a inclusão do capitulo sobre vendas aleatórias,
que acha dispensavel ; o relativo aos serviços domesticos, que se en
contra em muito poucos códigos, como o Chileno, o do Mexico c o
Portuguez; o dos serviços immateriaes ; c o do aprendizado.

As emendas que incluíram no projecto os arts. 1.327 e 1.328 do
Codigo Portuguez, sobre procuração publica e particular, foram rejei
tadas.

Restabeleceram-se os arts. L38~ e '1.385 do projecto ,
A materia de mandato judicial foi reputada pelo Dr , Clovis como

de processo; e, por isso, não a contemplaria.
O mesmo doutor, apreciando a emenda ao art. 1.500, que dá a

noção do contrato de sociedade, achou que a commissão restringiu-a,
c. c. - \'01. I. 4i
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mas o Dr, Lacerda explica o pensamento da commíssão , resolvendo-se
alterar apenas o paragrapho unico da dita emenda. .

O Dr , Clovis é voto vencido na inclusão da sociedade tacita fami
liar, assim como do capitulo concernente ás sociedades de credito real,

A respeito destes dois ultimos assumptos ficou adiada a resolução
para a seguinte reunião.

E eu, A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão , lavrei
a presente acta ,- Epitacio Pessôa.- Dr, Francisco de Paula La
cerda de Almeida.- O. H. de Aquino e Castro.- Joaquim da Costa
Barradas>« Clovis Bevilaqua.

ÃGta da toa reunião (2aseriej

No dia 13 de setembro de 1900, reunida novamente a commissão
sob a presidencia do Sr. Dr , Epitacio Pessôa, foi approvada a acta do
dia 6, e em seguida o Dr, Clovis, referindo-se á inclusão do capitulo
sobre -'- as sociedades de credito 1'eal- resolvida pela commissão,
achou-o desnecessario, desde que apropria commissão já havia appro
vado a redaccão da art. 972 do projecto, dizendo-se alli 'que os bancos
de credito real seriam regidos por leis especiaes , Em seu parecer
basta esta disposição.

A' vista do exposto, foi eliminado o capitulo XIV, alterando-se
o citado art. 972, que ficou redigido assim:

{( As sociedades de credito real serão regidas por leis especiaes »,
Tratando do capitulo XV, sobre - a parceria rural, o autor

declarou-se vencido, pois no seu projecto havia tomado por guia
o Codigo Portuguez, mais synthetico do que o correspondente capitulo
do projecto Coelho Rodrigues, que a commissão acceitou de pre
ferencia , Subsistiu, não obstante, o substitutivo.

Na emenda ao art. 1..551, primeiro do capitulo que trata da
Constituição da renda, o autor não incluiria os actos de ultima
vontade, por serem neste ponto deslocados, e diria gratuito em vez de
lucrativa, sub-emenda esta ultima que foi acceita ,

Na emenda ao art. 1.554 acha desnecessario dizer pessoa fá
fallecida. .

No substitutivo ao art. 1.560 deu-se alteração, eliminando-se a
restricção opposta aos montepios, e dizendo-se: « .•. em favor dos
montepios e' pensões alimeniicias n ,

O artigo novo, correspondente ao 2.277 do Codigo do Chile, foi
eliminado, por incidir a matéria em .disposição geral anteriormente
estabelecida.

•

..
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Sobre a matéria do - contrato de seguro - na qual tinha
havido empate no seio da commissão, quando analysada, conforme
as actas ns. 39 e 40 da primeira serie das reuniões da commissão,
prevaleceu, contra os votos dos Drs. Lacerda e Amphilophio, o.substi
tutívo offerecido pelo Dr , Barradas, com algumas emendas do
Dr , Clovis, com cujas idéas aquelle se acha mais de accôrdo do que
o substitutivo do Dr , Amphilophio. '

Antes de proceder á analyse dos artigos do substitutivo acceito,
o Dr , Clovis faz ponderações no sentido de justificar o projecto, onde
consagrou apenas os principios geraes sobre a materia, a especie de
seguro mutuo, sobre a qual nenhuma duvida ha e a do seguro de
vida, entendendo uns, a respeito deste, que é objecto do Direito
Civil e outros que o é do Commercial, conforme o ponto de vista em
que se collocam , mas que em seu entender é civil, embora realizado
por empreza, doutrina corroborada pelo Codigo do Mexico, art. 275
e seguintes, Entre nós o Direito Commercial afastou de si o ·seguro
de vida. Assim, destacou as duas espécies mencionadas, deixando que
ás demais se applicassem os principios geraes, ao passo que o projecto
do Dr . Coelho Rodrigues desceu a minudencias desnecessarias, esta
belecendo regras proprias antes das companhias ou sociedades que
teem por fim o contrato de seguro em suas diversas modalidades.

Em summa, acha o autor, e. com elle o Dr . Barradas, que a
doutrina dominante capitula a matéria na jurisdicção civil, excepto
a do seguro maritimo , sempre que fôr o segurado quem proponha
a acção.

Os Drs. Amphilophio e Lacerda absteem-se de votar quanto ás
emendas indicadas pelo Dr , Clovis ao substitutivo preferido.

O primeiro artigo deste ultimo mereceu reparos do Dr , Clovis;
o 5° soffreu alteração de redacção, dizendo-se: « fôr o resultado de um
acto illicito, em vez de : - liga-se a um acto i/licito, Os 12, i 3 e 14
foram pelo mesmo doutor considerados dispensaveis, mas subsistiram
com o voto dos Drs , Barradas e Olegario ; o 16 e 17 foram fundidos
assim:

« Com excepção do seguro de vida, as apólices podem ser no
minativas, á ordem ou ao portador. Quando nominativas, devem
declarar o nome do segurador e do segurado, ou o do representante
deste ou do terceiro em nome de quem se faz o seguro»,

O 19 soffreu alteração, dizendo-se: - « A acção de seguro
prescreve por um anno, si as partes, etc. , .»

No 3° artigo da secção C, destinada aos seguros contra os riscos
de transporte, alterou-se a redacção, dizendo-se: - «, ., é deter
minado pelas regras especiaes, etc, .. », em vez 'de: - sempre se
presume sujeito ás disposições, etc. .

O Dr . Clovis foi voto vencido quanto á inclusão do capitulo novo
sobre jogo e aposta.
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No capitulo concernente á fiança houve alteração da citação
feita relativamente á restriccão á faculdade de poderem as mulheres
obrigar-se por fiança, e que deve ser o art. 282 do projecto, assim
como foi eliminado o artigo novo estabelecendo o instrumento pu
blico como da substancia do contrato de fiança.

No titulo IX foi restabelecida a epigraphe do projectol:
Liquidação das obriqaçõos -; e no capitulo I desse titulo inclui
ram-se os arts. 1.658 a 1.662 do projecto com as emendas..=anterior
mente propostas pela commissão , eliminando-se todo o primeiro
artigo novo e a primeira parte do segundo.

A epigraphe do capitulo 11 foi restabelecida, dizendo-se -resul
tante, em vez de oriundo,

Depois de ligeiras considerações-do Dr , Barradas'acerca da con
veniencia de conter o Codigo disposições sobre a cessão de bens,
á vista das idéas que hoje parece dominarem a este respeito no
campo do Direito Commercial, resolveu-se mantel-a, e passou-se á ana
lyse das emendas feitas ao livro IV, que trata do Direito das successões,

O substitutivo do art. 1,752 (1) do projecto teve a modificação de
dizer-se classe em vez de gráo.

Foi eliminada a emenda que fezincluir no capitulo sobre accei
tação e repudio da herança o art. 2.618 do projecjo Coelho Bedrigues.

Art. 1.763 do projecto foi mantido contra o voto do Dr , Amphí
lophio, que propuzera a substituição elo Estado. pelo Municipia.

No art. substitutivo do 1. 764 foi deslocado o n . 6 para a parte
relativa á desherdacão .

O artigo novo, correspondente ao 2.402 do projecto Coelho
Rodrigues e que estabelece principio diverso do do projecto, foi com
batido pelo Dr . Clovis, mas prevaleceu' a opinião da commissão,
redigindo-se, porém, diversamente: -.:.. « O pae ou mãe excluído da
successão por indigno .não terá direito ao usofructo nem á admi
nistração dos bens de seus filhos menores nem á successão eventual
dos mesmos bens »,

O artigo seguinte a este (o 2.403 do projecto Coelho Rodrigues)
foi eliminado. =

Foi voto vencido o Dr, Clovis, quanto ao additamento feito" pela
commissão ao art. 1.770; mas prevaleceu sua opinião quanto á in
novação introduzida no nosso direito pelos preceitos dos arts. 1.774,
1.775 e 1.776, contra os votos dos Drs. Barradas e Lacerda.
. Assim tambem, foi restabelecido o art. 1.779 do projecto, ado
ptada a redacção do primeiro elos dois substitutivos que. .lhe dera
a commissão . .

(1) Nas Actas figura o art. 2.620, que'não existe no projectoe que é o
artigo do projecto Coelho Rodrigues, pelo qual foi substituído, como se verifi
ca da acta da 433 reunião da commissão revisora, o art. 1.752 do projecto Be
vilaqua ,

..

•
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Quanto ao art. 1.782 do projecto, a favor do qual, além do autor,
só votou o Dr, Olegario, houve alteração da redacção na emenda
respectiva, afim de tornar mais claro o pensamento, não só quanto
ás quotas, que devem ser iguaes, mastambem quanto a concorrerem
os sobrinhos com os tios. Foi eliminada a segunda parte da emenda.

No art. 1.788 só se eliminou a ultima parte. .
No capitulo relativo ao direito de representação, que é.'.urn sub

stitutivo do do projecto, incluiu-se o art. -1.792 do mesmo.
No substitutivo do art.-l.80l disse- se :- testamento ordinario .
O Dr, Clovis pondera contra a exigencia da commissão - de

deverem ser varões as testemunhas do testamento publico, por não
descobrir motivo de exclusão das mulheres, que aliás são capazes de
ser testemunhas em' outras fôrmas de testamento e em outros actos
judiciaríos.

Por indicação acceita elo Dr, Clovis, é eliminada a restricção do
§ 2° do art. 1.808 das emendas, e consigna-se no § 9° que o instru
mento publico de approvação deve ser lido pelo official publico.

E', porém, vencido quanto ao substitutivo do art. 1.8'11 ;."cJcri-
tica a expressão siqnaes que figura na emenda ao art. 1.815. - .

Na secção concernente ás testemunhas testamentarias, na qual
o projecto seguiu systema diverso, additou-se o conjuçe do herdeiro,
como incapaz para aquelle effeito ,

No capitulo sobre os codicillos é vencido <o Dr, Clovis, quanto
á menção das cartas de consciencia, sendo, entretanto, alterada a
emenda, que a consagrou, dizendo-se: - « As cartas de consciencía,
deixadas aos testamenteiros, ':terão validade si deIlas se fizer menção
no testamento». -

A emenda ao art. 1.821 foi também"alterada assim:

«~O que supprimir o codicillo será indigno de succeder ».
O ultimo artigo da secção sobre testamentos feitos em paiz

estrangeiro foi supprimido ,
No primeiro artigo novo do capitulo que contém as disposições

testamentarias em rleml, eliminaram-se as palavras : ou lermo .
Ao art. 1.747 doCodigo Portuguez, incluido neste mesmo capitulo,

additou-se : ... salvo a disposição íideicommissaria.
O art. 1.836 do projecto foi eliminado por causa donrtigo novo

que" a commissão collocou em seguida a est.e.
O Dr, Clovis não concordou com a inclusão do art. 1.801 do

Codigo Portuguez, no capitulo dos legados.
Neste ponto foi suspensa a reunião; e eu A. F. Copertino do

Amaral, secretario da commissão, lavrei esta acta.- Epitacio Pessôa.
- O. H. de Aquino e Castro.- Clovis Beoilaqua.:-: Amphilophio,
- Dr. Francisco de Paula Lacerda de Almeida.- Joaquim da
Costa Barradas.
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Aota da ir reunião (2' serie)

No dia 14 de setembro de 1900, reunida novamente a commis
são sob a presídencia do Sr. Dr , Epitaco Pessôa, foi approvada a acta
da reunião da vespera, e proseguiu o Dr. Clovis na analyse das emen
das, começando pelo capitulo VIII, que trata dos elfeitos dos legados
c seu pagamento.

Inquire o Dr , Clovis a razão do accrescimo ao art. 1.863, a titulo
de alimentos, restricção que acha desnecessaria , pelo que é rejeitada
a emenda.

Quanto ao art. 2.554, inserido logo após, acha o autor que o pre
ceito já havia sido estabelecido no art. 1.022. Fica a emenda supprí
miado-se as palavras ou espécie e redigindo melhor o final do artigo.

Elimina-se o art. 2.559 do projecto Coelho Rodrigues.
No art. 1.87O retirou-se da emenda a pala"Ta - necessarios - e

- onde - tambem.
O autor faz ponderações sobre a ultima parto da emenda feita ao

art. 1.878, cuja redacção não lhe parece clara. Subsiste entretanto.
No additamento ao art. 1.912 substituiu-se: - reqimen de sepa

ração de bens, pelo seguinte: reqimen exclusivo da communhâo .
Na ultima parte do 1.920, dizendo-se: pOí' motivo justificado.
No art. 1.927, ao paragrapho unico , fez o Dr , Clovis observação

sobre o prazo de trinta annos, que acha longo, e por isso se reduz a
vinte.

No artigo novo, em seguida ao 1.93'1, o Dr. Clovis diz que esta dis
posição é contraria á tradição do nosso direito, e que a subsistir devia
a providencia ser revestida de formalidades especiaes, lembradas pelos
praxistas, identicas ás que se exigem para as doações. E', porém, voto
vencido pelos dos membros presentes Drs. Olegario, Barradas, Lacerda
e Amphilophio.

Na emenda ao art. 1.945, o Dr. Clovis propõe a suppressão das
palavras- ainda que a beneficiodo inventario, o que se acceita. •

Queria o autor que se restabelecesse o art. 1.951 do projecto pri
mitivo, mas prevaleceu a emenda. Tambem faz observações contra
rias á inclusão do art. 1.628 do projecto Felicio, com as minudencias
que encerra, achando, porém, a commíssão que devia subsistir a emenda.

No capitulo V a epígraphe será: - Do pa.qamento das dividas;
e no primeiro artigo supprimíu-se o adverbio solidariamente.

Ahi eliminou-se o artigo relativo ao inventario de menores, inter
dictos ou ausentes, alterado o precedente assim: --:. « Nos inventarios

. judiciaes só serão attendidas as dividas em que expressamente consen
tirem todos os interessados »,

Foi eliminado o ultimo artigo deste capitulo, por estar já previsto
o assumpto .
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No capitulo VI additou-se a emenda ao art. 1.967 ('1) do projecto: ou
dolo - e alterou-se a emenda ao art. 1.970, dizendo-se: « não pode
intentar acçâo para rescindil-a »',

Na disposição final o Dr. Barradas accrescentaria uma restricção ,
resalvando as disposições de leis especiaes. Essa indicação não passou.

o Dr. Epitacio declara que logo que estiver impresso o projecto
de Codigo com a redacção definitiva previnirá a commissão para uma
ultima reunião.

E eu, A. F. Copertino do Amaral, secretario da commissão, lavrei
a presente acta. - Epitacio Pessôa. - O. Il. de Aquino e Castro. 
Dr. Francisco de Paula Lacerda de Almeida i-c- Amphilophio, - Joa
quim da Costa Berrradas . - Clovis Beoilaqua .

Termo de encerramento dos trabalhos da commissão

Nos dias 29 de outubro, 1 e 2 de novembro de 1900 reuniu-se
ainda a commissão sob a presidencia do Sr. Dr. Epitacio Pessôa, afim de
tomar conhecimento da redacção final do projecto , dada pelo Dr. La
cerda de Almeida, á vista do que se havia vencido na segunda serie de
reuniões da commissão, com o voto do autor do projecto Dr. Clovis
Bevilaqua .

Estando presente os Srs. Drs. Olegario Herculano de. Aquino e
Castro, Joaquim da Costa Barradas, Amphilophio Botelho Freire de Car
valho, Francisco de Paula Lacerda de Almeida e Clovis Bevílaqua ,
resolveu-se converter a lei preliminar em um titulo preliminar, incor
porado ao Codigo , indicando, depois disto, cada um dos presentes
ligeiras modificações que foram acceitas ,

Declarou então, o Sr. Ministro da Justiça que mandaria imprimir
definitivamente o projecto, afim de ser, quanto antes, apresentado ao
Sr. Presidente da Hepublica; e, agradecendo á commissãoo importante
serviço prestado na elaboração do futuro Codigo Civil Brasileiro, deu
por encerrados os trabalhos. .

E eu, A. F. Copertino do Amaral, servindo de secretario, lavrei
este termo, que vae por todos assignado .-Epitacio Pessóa.- Joaquim
da Costa Barradas. - Oleçario Il. de Aquino e Castro. - Amphilo
pliio, - Clovis Beoiiaqua .

(1) Art. 2.7i9 é o do projecto Coelho Rodrigues pelo qual foi substituido
o art. i,967 do projecto Bevilaqua. Dahi o equivoco, que se corrige de figurar
nas Actas, como figura, aquelle em vez deste. Vide acta da Ma reunião.
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lií8llSa~BJll fia Sr. Pr8sident8 da R8Dllblica Dr. M. F8rraz de CaillDos Salles

Exposição d.e motivos do Sr. Ministro do Interior Dr. Epitacio Pessôo.

Senhores Membros do Congresso Nacional~ Tenho a honra de
submetter ao vosso esclarecido exame o projecto do Codigo Civil Brasi
leiro, elaborado pelo Dr, Clovis Bevilaqua e revisto por unia com
missão. e~pecial de jU:'isconsultos, o q~al acaba de ser-me apresentado
pelo ~IIm~tro da Justiça, com a exposição que a este acompanha.

Realizou-se assim a esperança que vos manifestei em minha
mensagem de 3 de maio do corrente anno, .

Resta agora ao Congresso Nacional, inspirando-se no seu reco
nhecido patriotismo e dedicação á causa publica, converter em reali
dade. a legitima e antiga aspiração da Nação Brasileira de possuir,
reunidas em um só corpo, todas as disposições de seu Direito Civil.

Capital Federal, 17 de novembro de 1900.

:M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES.

Sr. Presidente~ E' de tão grande alcance para a vida de um
povo a codificação de suas leis, e particularmente de suas leis civis,
que nunca serão demais os esforços empregados para obtel-a,

Expressão do estado do Direito no momento em que é promulgado,
um Codigo Civil condensa os resultados até esse momento adquiridos
pela razão jurídica e revela á Nação a sua propria cultura e os meios •
de acção a seu alcance.

. Interpretando as necessidades da época, cerca os interesses legi
timos de garantias adequadas e abre espaço ás expansões da actívidade
livre. Definindo de modo preciso os direitos e regulando-lhe o exer
cicio, cerceia as intrusões do arbítrio e firma entre os interesses que
collidem o equilíbrio nccessario ao regular desenvolvimento da vida
social. Eliminando as fôrmas imprestaveis , alliviando a intelligencia
de uma sobre-carga inutil, facilita a acção da justiça, tornando-a mais
accessível aos particulares, impondo-a mais lucidamente á consciencia
dos juizes, dando relevo e nitidez ao seu conceito. Enfeixando os pre
ceitos legaes em um todo simples e methodico, expungindo-lhes as
contradições éincongruencias , subordinando-os a um systema claro
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c harmonico , o Codigo é como um verbo creador que faz brotar da
confusão e da incerteza a simplicidade luminosa do Direito.

Essas vantagens não foram desconhecidas dos antigos. Prova-o a
história romana, cuja codificação ainda hoje constitue, por assim dizer,
a trama sobre que se urde a nossa concepção juridica; prova-o tambem
a historia da Península Iberica , de onde procederam os nossos ante- \
passados e cujos monumentos legislativos, a começar do codigo wisigo
thico, si não teem a imponente magestade das construcções romanas,
são todavia repositorios opulentos de bons e valiosos principies.

lUas fOI incontestavelmente neste século que a importancia da
codificaçãu se revelou, de modo dominador, á consciencia dos povos.
E' assim que se explica a generalização do movimento que, iniciado na
França em 1804 e na Austria em '18H, se propagou celere por toda a
Europa e se estendeu impetuoso por toda a America, quebrando as
resistencias do tradicionalismo, vencendo a inércia das idéas adqui
ridas e dominando até os antagonismos politicos , O instincto de imi
tação e o amor da novidade seriam explicações mesquinhas para a
grandeza e extensão' desse movimento, que só estacionará, de certo,
quando houver feito o seu caminho através do direito -privado de todos
os povos cultos.

E esse alvo não está longe. Fácil é verifical-o, examinando o es
tado actual da legislação civil da Europa e da America ,

A Belgica, annexada á França na occasiãoem que Napoleão publi
cava o seu codigo, recebeu-o então e ainda hoje o conserva com pe
quenas alterações, emquanto se prepara na meditação e no estudo
para substituil-o por um outro genuinamente nacional.'<'<'; i
: r , A Hollanda , depois de reger-se durante muitos annos pelo Codigo
Francez , conseguiu em 1838 condensar a expressão peculiar de seu
direito em uma nova systematizacão em que se equilibram-as in
fluencias das idéas francezas e das idéas allemãs ,

A Italia, fraccionada ainda no momento em que lhe chegaram os
primeiros impulsos de movimento de codificação, deixou-se invadir por
elle e mais tarde, conquistada a unidade politica , apressou-se em
consolidal-a, adoptando em 1865 um Codigo Civil Geral, que se pode
considerar um aperfeiçoamento do Codigo Napoleão.

Pouco depois era Portugal que, livre emfím do absolutismo,
abandonava as velhas Ordenações, e publicava o seu Codigo Civil,
obra. notavel pela prudencia com que procurou conservar as tradições
do Direito l\êlç,;rlllal e pela justiça e segurança de suas idéas, mais do
que pela originalidadcv-talvez não muito feliz, da sua classificação.

Na Suissa surgem os cod.;gos civis de diversos cantões, alguns
delles modelos estimados, como o de Zurich, obra de Bluntschli, que
se tornou a fonte dos codigos helveticos do gr;.'~o germanico ,

Dos cantões subiu o movimento até á Federação, que promulgou
o Codigo das Obrigações em 1881 e para mais tarde prepara o Projecto
de Codigo Civil Suisso, destinado a substituir as legislações cantonaes.
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A Hespanha, onde os [ueros pareciam obstáculo insuperavel á
unificação das leis civis, possue o seu codigo desde 1889, e o Imperio
Allemão, conseguindo subordinar ao interesse e á gloria do paíz as
pretenções dos Estados confederados, revê-se hoje com orgulho na
obra legislativa de '1896, de uma admiravel correcção scientiííca
allíada ás mais uteis applicações do espirito pratico. '

A Russia, a Roumania, o Montenegro, a Turquia e a Grecía não
se mostraram indifferentes ao trabalho de systematízação do Direito
Civil.

A Inglaterra, é verdade, tem-se mantido em posição excepcional,
insulada nas suas tradições, circumstancia que, no dizer de Taylor,
dá ao Direito Privado Inglez uma estranha feição medieval.

Entretanto, mesmo na Inglaterra, jurisconsultos os mais emi
nentes, como Bacon , Young, Barrington e outros, teem salientado a
obscuridade e inconsístencia do Direito Inglez e reclamado a codificação ..
como medida salvadora. Já Bentham dizia que a commoti law era a
vergonha e o flagello do seu paiz, e empenhava-se por submetter a
legislação ingleza a uma codificação homogenea.

Como quer que seja, porém, o caso excepcional da Inglaterra não
constitue razoavelmente um argumento contra as vantagens da codifi
cação, que apezar delle, será o característico da historia do Direito no
seculo XIX.

Na America, os povos de origem hespanhola consideram a adopção
de uma legislação civil de caracter nacional como um complemento da
sua emancipação política. ,

A Bolívia teve o seu Codigo Civil em 1830, o Perú em 1851, o
Chile em 1855, o Equador em 1862, a Venezuela em 1861, o Uruguay
em 1868, a Republica Argentina em 1869, o México em 1870, Hon
duras e Salvador em 1880, Guatemala em 1887.

Somente o Brasil não tem um Codigo Civil! O seu codigo são as
Ordenações Philippinas, já repudiadas pelo proprio Portugal, e que
contam approximadamente tres seculos de existencia l

Ora, por mais lenta que tenha sido durante esse tempo a evolução
da sociedade, é fóra de duvida que não pode esta legislação reflectir os ..
interesses, as idéas e os sentimentos da época presente. Accresce que
no seu tronco vetusto se vieram enxertar, segundo o exigiram neces-
sidades reaes ou suppostas, leis extravagantes em tão crescido numero
e dominadas por tão diversa orientação, que não é fóra de propósito
repetir com um jurista francez do seculo passado: « Temosieís inuteis,
leis insufficientes, leis esquecidas, leis conn'adictorias, leis perigosas e
leis impossiveis »..,' r' ,.,/,,-

Dahi este facto, que,cw-" .iatería de Direito Civil não temos a
simplicidade, a clareza .e,..;.., segurança que, nesta ordem de idéas são
vantagens que atadas superam; temos, pelo contrario, a duvida, a
confusão, a.anal;chia, que facilita a subtileza das interpretações cavi-
losas e escora a fraqueza das decisões vacillantes. .
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Dos perigos de um tal estado do Direito nos informa a historia das
nacões,

. Foi attendendo a essas considerações, foi inspirando-me nos
exemplos acima apontados, que entendi já ser tempo de enfrentar,
com decisão e firmeza, a obra, difficil sem duvida, mas hoje inadiavel,
de remodelacão do nosso Direito Civil.

Como sabeís , em principio do anno passado, convidou o Governo
oDr. ClovisBevilaqua, lente cathedratico de legislação comparada na
Faculdade de Direito do Recife, para elaborar o Projecto do nosso Co
digo Civil, aproveitando, tanto quanto possivel, os trabalhos conge
neres que já possuimos e os bons elementos do direito vigente.
O Dr . Clovis Bevilaqua estava como que naturalmente indicado para
a grandiosa empreza , não só como um dos nossos mais profundos
jurisconsultos, mas tambem por já haver desenvolvido, em eminentes

.. obras de doutrina - o Direito da Famiiia ; o Direito das Obrigações,
o Direito das Successões - quasi todo o Direito Civil.

Iniciado o trabalho em abril e terminado em novembro de 1899,
remetti-o sem demora a alguns dos nossos mais conceituados juristas,
cuja opinião e conselhos desejei ouvir. O Dr. Manoel Antonio Duarte
de Azevedo, o primeiro a quem me dirigi, apresentou-me extenso e
lucido parecer, de que em tempo vos dei conhecimento. Mais tarde
resolvi reunir os outros jurisconsultos Drs. Olegario Herculano de
Aquino e Castro, João Evangelista Sayão de BulhõesCarvalho, Joaquim
da Costa Barradas, Amphilopbio Botelho Freire de Carvalho e Fran
cisco de Paula Lacerda de Almeida, em commissão revisora do Pro
jecto , sob a: minha presidencia.

Encetada a primeira revisão em março deste anno, estava ella
concluida em principio de agosto, após 51 sessões. Seguiu-se uma
segunda revisão, desta vez com audiencia do autor, celebrando-se
mais 12 sessões. Terminada esta segunda revisão, redigido o Projecto
e impresso de accôrdo com o vencido, foi ainda sujeito a uma nova
leitura em tres sessões e, em principio do mez corrente, definitiva-
mente approvado. .

.. Como vêdes , não houve precipitação que prejudicasse a marcha
regular dos trabalhos e a execução da obra; houve, sim, perseverança
e esforço por parte daquelles a cujas luzes e patriotismo recorrera o
Governo. .

------..~--- - '"'--P~.ais, é preciso ter em consideração que não é essa a nossa
primeira ten:tatjya para a elaboração de um Codigo Civil. Não se deve
dissociar o projecto â;:~:1g,l:l?s que o precederam.

O primeiro passo para aGJ[!illcação do Direito Civilpatrio foi dado
em 1855, quando o insigne Teixér8.-.~~ Freitas, se encarregou de
consolidal-o. Já antes o assumpto preoccüpacaos nossos homens pu
blicos, pois juristas como Carvalho Moreira insfà;yé'.Z\ pela Beoisâo
geral e classificação das leis civis e do processo no Brasil (1845) e
estadistas como Euzebio de Queiroz vacillavam entre a idéa de fazer-se
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uma adaptação do Digesto Portuquez de C.orrêa Telles e a de pre
parar-se desde logo um Codigo Civil. Infelizmente , esses desejos não
se traduziram em factos.

Em 1858, estava terminada a Consolidação das Leis Civis, sólida
construcção de scíencia e de Direito Pratico, emprehendida como tra
balho preliminar e « de simplificação destinado á grande obra do Codigo
Civil Brasileiro, » e encetava-se a codificação confiada ao mesmo sabio
jurisconsulto, empreza extraordinária a que elIe dedicou todas as
energias do seu grande espirito até 1872, apenas com uma curta
interrupção em 1866.

Em -1872, rescindido o contrato com Teixeira de Freitas, firmou-se
um' outro com o conselheiro Nabuco, que desgraçadamente é surpre
hendido pela' morte/em 1878, antes de ultimada-a obra a quese con
sagrara.

O novo-contratante não era um estranho aos trabalhos da codifí- ..
cacão do Direito Civil Brasileiro. Já em 1851 declinara a missão de
preparal-a ; em 1858 fizera parte da commissão incumbida de dar pa-
recer sobre a Consolidação ; na qualidade de ministro, convidara
Teixeira de Freitas para emprehender" a elaboração do Codigo Civil e
no Conselho de Estado opinara por que se acceitassem as idéas do codi-
ficador, que se propunha a fundir o Direito Commercial com o Civil e a
precedel-os de um Codigo Geral destinado ás definições e aos principios
communs aos diversos ramos da legislação. .

Fallecendo o conselheiro Nabuco, offereceu-se ao Governo o Dr .
Felicio dos Santos para continuar a empreza interrompida, e tres annos
depois, em 1881, apresentava os seus Apontamentos. A commissão
nesse mesmo anno nomeada para emittir parecer sobre esse trabalho
não lhe foi favoravel, embora não lhe desconhecesse Io valor nem os
meritos do operoso jurista. •

Resolveu então o Governo converter a commissão 'revisora dos
Apontamentos em commissão permanente para elaborar um projecto
definitivo. Fizeram parte desta os Drs. r Lafayette Rodrigues Pereira,
Antonio Joaquim Ribas, Francisco Justino de Andrade, Antonio Coelho
Rodrigues, Antonio Ferreira Vianna e Joaquim Felicio dos Santos. ..

A commissão foi dissolvida em 1886, depois de se haverem della
retirado os Drs. Ribas, Justino de Andrade e Felicio dos Santos, c
s6mente em .1889 foi .nomeada outra. em substituição, composta do,:'3,._...,..,.---..
Drs. Olegario de Aqumo e Castro, SIlva Costa, Affonso P~nIl.-E!,,s6iÍza,

Dantas, Coelho Rodrigues e José Julio, sob a pres,tcl.e.n-cl.â do Ministro
da Justiça, Dr . Candido de Oliveira., r-"-'-'

Iam os trabalhos dessa nova ccmniissão marchando com regula
ridade, quando sobreveiu a 'filêdà da Monarchia ,

A Republica_Dij'y'podia deixar de preoccupar-se com o grave
assumpto cl.p,;e:rendo emprehender alguma cousa de mais decisivo,
íncumbirrém 1890 o Dr, Antonio Coelho Rodrigues de redigir o pro
jecto do Codigo Civil Brasileiro.
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Concluido em 1893, não foí o projecto acceito pelo Governo, em
virtude do parecer da commissão que o examinara. A' vista disto,
resolveu o seu autor oíferecel-o ao Senado da Republlca, onde repre
sentava então o Estado do Piauhv.

Depois elelargo e luminoso (lebate nessa -Casa elo Congresso, foi
resolvido, a 6 de novembro ele 1896, que se autorizasse o Governo a
contratar « com um jurisconsulto ou com uma commissão de juriscon
sultos brasileiros a revisão do projecto elo Codigo Civil organizado pelo
Dr , Antonio Coelho Rodrigues» .

Essa solução ficou pendente ele deliberação dê), Camara dos Depu
tados, que lhe não eleu andamento.

Do que acabo eleexpor, creio poder concluir:

1. o Que desde 1850, com pequenas interrupções, ele '1886 a 1889
e de 1896 a '1899, o pensamento brasileiro se tem applicado directa
e esforçadamente á consecução de um Codigo Civil ;

2. o Quo esses esforços mantidos perseverantemente durante
40 annos e corajosamente recomeçados sempre que os desfallecimentos
ou outras circumstancias adversas os vinham interromper, constituem
uma verdadeira cadêa, sem solução de continuidade, já porque o
apparecimento das mesmas pessoas em duas ou mais das tentativas
indicadas firmou entre estas um bem accentuado traço de união, já
porque os estudos successivamente feitos vieram aplainando as diífi
culdades, robustecendo, com a experiencia, a razão jurídica e concor
rendo com valiosos subsídios para o trabalho ele hoje, que se apresenta
como o resumo elos precedentes, additado pelos ensinamentos da
doutrina e da legislação comparada.

Estudando a bistoria das codificações modernas, será facil reco
nhecer que nenhum povo consumiu tanto tempo em conquistar um
Codigo Civil.

Na França, o primeiro projecto de Cambacérês foi apresentado em
1793 e em 1804 já o paiz entrava no regimen do Codígo.

A Allemanha gastou vinte e dous annos, desde 1874, época em
que o Conselho Federal nomeou a Commissão preparatória encarregada
de fixar o plano e o methodo da elaboração do Codigo, até '1896~ data
da sua promulgação. E o Imperio Allemão, mais do que difficuldades
de pura elaboração, teve que vencer as resistencias dos costumes affeí
coados aos diversos regimens juridicos e a desconfiança dos Estados
particulares que se defendiam nas suas legislações autonomas como
num reducto , receiosos de serem inteiramente absorvidos no vasto
organismo imperial, que se erguia pujante e avassalador com a victoria
sobre a França.

A Hespanha teve, em 1801, um projecto de Codigo Civil; mas
essa primeira tentativa parecia definitivamente abandonada, si não
esquecida, quando em 1880 recomeçaram os trabalhos de organização
do Codigo, que desta vez foram coroados de exito em 1889.
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Poderia levar adiante o ôónfronto, cada vez mais frisante, si não
me detivesse o receio de alongar-me demasiado.
. Uma outra conclusão pode-se ainda tirar do historico que fiz das
tentativas de codificação entre nós e é que a iniciativa do Governo
actual, convidando um jurisconsulto a. preparar o projecto do Codigo
Civil Brasileiro, tendo em vista os trabalhos anteriores, é, de alguma
fórma, a realização do pensamento do Senado, expresso no projecto
n. 35, de 1896.

A idéa da codificação já está sufficientemente amadurecida entre
nós; os estudos necessarios já foram feitos na medida de nossas forças
e a Nação anceia por ver reflectida na esphera do Direito Privado a
expressão nitida e vigorosa de sua unidade politica, e por sentir no
dominio jurídico a força cohesiva que ha de promanar do Codigo Civil
como base dos Codigos Processuaes dos Estados. I

Não vos farei, Sr. Presidente, uma exposição circumstanciada do
systema seguido nem das in novações propostas pelo Projecto.

Para caracterizal-o, porém, nas suas idéas fundamentaes e delle
vos offerecer uma rapida vista de conjuncto, direi que pode ser consi
derado um natural desdobramento do direito patrio vigente, ao influxo
das correntes do pensamento moderno, do qual procurou reflectir as
conquistas já incorporadas ao patrimonio humano, e que ao principio
de liberdade que domina o Direito Privado oriundo da Revolução Fran
ceza, principio que dignifica e estimula o individuo, associou o prin
cipio da solidariedade humana, por influencía do qual o Direito encara
os .individuos não como seres isolados, mas como elementos de um
todo de ordem mais elevada e, harmonizando todos os interesses,
ampara aquelles que, de outro modo, não poderiam resistir no conflicto
~~. .

Entrego-vos, Sr. Presidente, o Projecto do Codigo Civil Brasileiro,
para que vos digneis apresentai-o ao Congresso Nacional, ele cujo
saber e patriotismo espera o Brasil a votação desta lei ha tantos annos
promettida; e, concluindo, seja-me licito externar os votos que faço e
que, acredito, serão os votos de toda a Nação, para que o resultado
de tão prolongados labores não seja, ainda desta vez, uma simples
obra de literatura juridica accrescentada ao catalogo elas que já
possuimos.

Capital Federal, 10 ele novembro de 1900. - Epitacio Pessôa .

..
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PROJECTO REVISTO

Projecto de Codigo Civil :Brasileiro

TITULO PRELIMINAR

Art. 1.0 A lei promulgada na fórma da Constituição, si não fixar
outro prazo, será obrigatoria: na Capital Federal e nas dos Estados,
tres dias depois de publicada na respectiva folha official; nos muni
eipios, trinta' dias depois de sua publicação na Capital do Estado
respectivo.

O Governo Federal providenciará sobre a publicação da lei nas
capitaes dos Estados.

Art. 2.° Quando a execução da nova lei ficar dependendo da
expedição de regulamento do Poder Executivo, os prazos do artigo
antecedente serão contados da data da publicação do regulamento, na
forma estabelecida pelo mesmo artigo.

Alt.3.0 Desde que a lei é obrigatoría , ninguem pode allegar a
sua ignorancia . Todavia, os actos praticados em contrario ás suas
disposições, antes de conhecidas, por falta de publicação oílicial,
serão validos, sem prejuízo dos recursos ainda cabíveis na conformi
dade da legislação anterior.

Art. 4.° A demora da publicação offlcial da lei devidamente pro
mulgada ou a sua occultação, promovida ou occasionada por funccio
nario publico de qualquer ordem ou categoria, é considerada opposição
directa e effectiva á execução da mesma lei.

. Art. 5.° A lei não prejudicará em caso algum direitos adquiridos,
actos juridicos já perfeitos c a cousa julgada. .
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§ 'Í.o Consideram-se adquiridos não só os direitos que o titular .-
ou alguem por elle já pode exercer , como aquelles cujo exercício
depende de prazo prefixado ou condição preestabelecida e não alte-
ravel a arbítrio de outrem.

§ 2.0 Considera-se acto jurídico perfeito o que está concluido na
conformidade da lei vigente ao tempo em que foi praticado.

§ 3.0 Considera-se cousa julgada a decisão judiciaria, contra a
qual não cabe mais recurso ordinario ,

Art. 6.° Salvo a disposição do artigo antecedente, a lei interpre
tativa se considera da mesma data da interpretada.

Art. 7.0 As leis relativas ao estado das pessoas applicam-se,
desde que se tornam obrigatorias, aos que se acham nas condições por
ellas estabelecidas.

Ar1. 8.0 Uma lei só pode ser derogada ourevogada por outra.
Art. 9.0 A lei posterior revoga a anterior em tudo que lhe fôr

contrario. Todavia, a disposição especial posterior não revoga a geral
anterior; nem a geral posterior revoga a especial anterior, quando
aquella não se referir a esta, explícita e implicitamente, para
alteral-a ,

Paragrapho unico. Tambem se considerará revogada a lei ante
rior quando a posterior regular por completo a mesma materia ,

Art. 10. As leis federaes são obrigatorias em. todo o território
brasileiro, nas suas aguas territoriaes, e no estrangeiro até onde se
estender a sua extraterritorialidade, reconhecida pelo Direito ou
pelas convenções internacionaes.

Are. 1'1. O juiz não pode recusar-se a decidir as causas sub
mettidas ao seu conhecimento, sob pretexto de silencio, obscuridade
ou dubiedade da lei.

Art. 'Í2. A lei que faz excepção ás regras geraes só pode ser
applícada aos casos nella especificados.

Ar1. 13. Nos casos omissos applicam-se as disposições regu
ladoras dos casos analogos e, na falta destas, os principios geraes de
Direito.

Art. '14. Ninguém pode derogar, por convenção, as leis:' que
regulam a constituição da familia, nem as que interessam á ordem
publica e aos bons costumes.

Are. '11'i. Não será applicada , no: Brasil, lei estrangeira con
traria á soberania nacional. offensiva dos bons costumes ou directa
mente incompatível com uma lei federal brasileira fundada em motivo
de ordem publica.

Art. 'Í 6. São reconhecidos no Brasil os direi tos adquiridos em
virtude de sentença ou acto praticado no estrangeiro, segundo a lei
respectiva, comtanto que não importem offensa á soberania nacional,
á ordem publica ou aos bons costumes.

Art. 17. A forma extrínseca dos actos puhlicos ou particulares
é regulada pela lei do logar em que 8<10 praticados.

...



- 657-

Art. 18. Os meios de prova são regulados pela lei do logar onde
se verificou o acto ou facto que se tratar de provar; si, porém, a
lei commum das partes autorizar meios differentes, estes serão
admissiveis entre ellas.

Art. 19. A prescripção extinctiva é regida pela lei do logar em
que se originou a obrigação, e a usucapião, pela da situação dos
bens. Si estes forem moveis que tenham mudado de logar entre o
começo e o fim do prazo da usucapião, esta será regulada pela lei da
situação delles ao tempo em que se consummar ,

Art. 20. A lei nacional da pessoa rege o seu estado e capacidade.
Todavia, o estado e a capacidade civil serão subsidiariamente regu
lados pela lei do domicilio e na falta deste pela da residencia :
, a) quando a pessoa não tiver patria, por havel-a perdido em um
paiz e não havel-a adquirido em outro;

, b) quando a pessoa tiver duas patrias, em razão de conflicto não
resolvido das leis do paiz do nascimento e do paiz de origem; excepto
si uma das patrias fôr a brasileira,caso em que deverá esta preva
lecer.

A capacidade das pessoas jurídicas é regulada "pela lei de" sua
séde, salvo, quanto ás estrangeiras, autorização do Governo para
funccionarem ou fazerem valer seus direitos no Brasil.

, Art. 21. Ninguem pode prevalecer-se da mudança de naciona-
lidade em prejuizo das obrigações que houver contrahido anterior
mente.

Art. 22. Os brasileiros que se acharem no estrangeiro poderão
casar segundo a fórma legal do paiz em que estiverem, ou segundo
a estabelecida pelo Codigo Civil Brasileiro, devendo ser, nesta ul tima
hypothese, o casamento celebrado perante o agente consular' ou
diplomatíco do Brasil no logar.

. Art. 23. Em qualquer dos casos do artigo antecedente, deverão
ser respeitadas as disposições do Codigo Civil que exigem publicações
de proclamas e estabelecem impedimentos matrimoniaes.

§ 1.° Os proclamas serão publicados no domicilio do contrahente
brasileiro ou no domicilio de cada um dos contrahentes, si ambos
forem brasileiros. Si o contrahentebrasíleíro não tiver domicilio no
Brasil, as publicações dos proclamas serão feitas no seu ultimo domi
cilio nacional.

§ 2.° Os interessados poderão oppór os impedimentos legaes,
perante o agente consular ou diplomatico do logar onde se tiver de
realizar o casamento, e o agente os communicará, de officio , ao con
trahente ou contrahentes brasileiros, para que sejam levantados no
fóro de seu domicilio nacional.

§ 3.° Uma cópia authentica do acto de casamento será remettida
ao juiz do domicilio nacional do conjuge brasileiro, afim de ser feita
a inscripção no livro do registro civil.

c, c. - Vo1. r. -12
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Si ambos os conjuges forem brasileiros, bastará que a inscripção
se faça no domicilio nacional do marido.

Art. 24. As disposições do Codigo Civil Brasileiro sobre os im
pedimentos e as formalidades preliminares do casamento são appli
caveis aos estrangeiros que se casarem no Brasil.

Art. 25. O estrangeiro que quizer casar no Brasil, deverá, além
disso, provar que se acha em condições de contrahir casamento
segundo a sua lei nacional. Essa prova far-se-ha por meio de cer
tificado, quer do agente consular ou diplomatico, quer de autoridade
competente de seu paiz, ou por outro modo julgado suffíciente pela
autoridade local.

Art. 26. Os effeitos civis do casamento em relação á pessoa dos
conjuges serão regulados pela lei nacional do marido. -

Art. 27. O regimen dos bens entre os conjuges de nacionalidade
differente, na ausencia de pactos ante-nupciaes, será determinado pela
lei do primeiro domicilio conjugal. •

Art. 28. Si o casamento fõr celebrado perante o representante
consular ou diplomatico do paiz de origem do marido, será a lei
nacional deste, na ausencía de declaração em contrario, a reguladora
do regimen matrimonial, dos bens.

Paragrapho unico , A lei nacional regulará tambem o regimen
matrimonial, quando os conjuges estrangeiros tiverem a mesma na
cionalidade.

Art. 29. Embora a tutela do incapaz seja regulada. por sua lei
nacional, as autoridades brasileiras terão competencia para tomar,
provisoriamente, as medidas necessarias á protecção da pessoa e con
servação dos bens do incapaz estrangeiro, até que o Estado respectivo
proveja como de direito.

Art. 30. A tutela do incapaz estrangeiro será regulada pela lei
brasileira:

1.o Si, por qualquer motivo, o estado a que pertence o incapaz
não providenciar para que lhe seja dado tutor ou curador, não
obstante se achar informado dessa necessidade;

2.0 Si o tutor ou curador, nomeado por quem tiver direito de •
fazel-o , residir no Brasil.

Art. 31. Logo que fór informado pelas autoridades Iocaes de que
existe um incapaz estrangeiro, a cuja representação é preciso prover,
o Governo brasileiro communical-o-ha ao Governo estrangeiro com
petente.

Art. 32. Salvo os de localização permanente que ficam, como os
immoveis, sujeitos á lei do logar de sua situação, Os bens moveis são
regulados pela lei pessoal do proprietario ,

Art. 33. Os bens moveis, cuja situação Iôr mudada, pendendo
acção real sobre elIes, continuam sujeitos á lei da situação que tinham
quando foi iniciada a mesma acção,
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Art. 34. As obrigações convencionaes, assim como as que se
originam de declaração unilateral da vontade, serão reguladas:

a) quanto a substancia, pela lei do lagar onde foram celebrados
os actos que as originaram, salvo estipulação em contrario, offensa ao
Direito Nacional dos pactuantes ou á ordem publica;

b) quanto aos seus cffeitos e ao modo de execução pela lei do
lagar onde se cumprirem.

Seguirão, porém, a lei brasileira as obrigações que, pelo seu ob
jecto, só no Brasil forem exequiveís.

Art. 35. As obrigações resultantes de actos illicitos são regidas
pela lei do lagar onde foram praticados os factos que lhes deram
causa.

Art. 36. Abre-se a successão hereditaria no ultimo domicilio do
autor da heranca ,

Art. 37. Á ordem da vocacãohereditaria e o direito dos herdeiros
legitimas regulam-se pelo Direitó Nacional da pessoa de cuja successão
se trata, salvo o que se acha disposto no liv. IV, tit , I, cap. VI e
tit. II, cap. n, sobre heranças vagas abertas no Brasil.

Art. 38. A fôrma do testamento é regulada pela lei do lagar em
que é feito; e a substancia, pela lei nacional do testador, vigente ao
tempo de sua morte.

Art. 39. A competencia, a fórma do processo e os meios de
defesa são regidos pela lei do lagar onde se mover a acção.

Art. 40. As sentenças dos tribunaes estrangeiros serão exe
quiveis no Brasil, mediante as condições estabelecidas pela lei bra
sileira.

Art. 41 Não exigirá fiança ás custas do processo aqueIle que
invocar a intervenção dos tribunaes brasileiros, para a solução de
qualquer pendencia de ordem privada, ainda que resida fóra da
Republica.

PAI11JTR GERAL.

TITULO UNIOO

Disposição geral

Art. 1.~ Este codigo reconhece e regula :
1.o Os direitos e deveres das pessoas naturaes e juridicas entre

2. o Os direitos e obrigações das mesmas pessoas em relação aos
bens.
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LIVRO PRIMEIRO

Das pessoas

TI':rULO I

Divi",ão das pessoas

CAPITULO I

DAS PESSOAS NATURAES

Art. 2.° Todo ser humano é ca.paz de direitos e obrigações na
ordem civil;

Art. 3.(1 A lei não reconhece distincção entre nacionaes e estran
geiros para a acquisição e gozo dos direitos civis .

Art. 4.° A personalidade civil do ser humano começa do nasci
mento com vida; mas, desde a concepção a lei garante os direitos
eventuaes do nascituro.

Art. 5.° São absolutamente incapazes de exercer por si os actos
da vida civil :

1.° Os menores de quatorze annos, de ambos os sexos;
2.° Os loucos de todo o genero ;
3.° Os surdos-mudos, sem educação que os habilite a fazer conhe

cida sua vontade;
4.° Os ausentes declarados taes em ju.!zo.
Art. 6.° São incapazes, relativamente a certos actos, ou ao

modo de exercel-os :
1.° Os maiores de quatorze annos , emquanto não completarem

vinte e um;
2.° As mulh eres casadas, emquanto subsistir a sociedade con

jugal, com as restricções constantes do liv. I da parte especial,
tit , lI, capo m.

Art. 7.° A incapacidade absoluta ou relativa é supprida pelo
modo estabelecido na parte especial deste codigo.

Art. 8." Na protecção que o Codigo Civil dispensa aos incapazes,
não se comprehende o beneficio de restituição.

Art. 9.° Aos vinte e um annos completos termina a menoridade;
todavia o menor que tiver completado dezoito annos poderá ser decla
rado maior.

Si o menor estiver sob o pátrio poder, essa declaração será feita
por quem exercer esse poder, e homologada pelo juiz.
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Si estiver sob tutela, será feita judicialmente, a requerimento do
menor autorizado pelo tutor.

Art. 10 A existencia da pessoa natural termina com a morte, c
esta se presume no caso de ausencia , nos termos dos arts. 572 e 573.

Art. 11. Si duas ou mais pessoas fallecerem na mesma occasíão,
sem que se saiba qual dellas morreu primeiro, presume-se que mor
reram simultaneamente.

CAPITULO II

DO REGISTRO CIVIL DOS NAscmENTos, CASá...l\IENTOS E ORITOS

Art. 12. Os nascimentos, casamentos e obitos serão registrados
em livros para esse fim destinados, os quaes devem ser abertos, nume
rados, rubricados e encerrados pela autoridade judiciária competente.

Art. 13. Os termos de nascimento, casamento e obito serão
sempre gratuitos.

Art. 14. A certidão extrahida dos livros do registro civil pelo
respectivo offícial, fará prova plena, emquanto não fôr contenciosa
mente demonstrada a sua falsidade ou a do termo correspondente.

Art. 15. Os erros verificados nos termos do registro civil poderão
ser rectificados, á margem, depois de justificados judicialmente, pela
parte interessada, com citação do official do registro e do Ministerio
Publico.

Art. 16. A falta dos termos por omissão ou extravio dos lan
çamentos, ou por perdas dos livros, poderá ser justificada do mesmo
modo, conjunctamente com o facto cujo termo se tratar de supprir.

Art. 17. A ratificação de nome, sobrenome ou appellido, e a
mudança de sobrenome ou appellido poderão ser registradas por des
pacho do juiz, em petição motivada do requerente ou de quem de
direito o representar.

CAPITULO TIl

DAS PESSOAS JURIDICAS

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERiI.ES

Art. 18. As pessoas juridicas são de Direito Publico ou de Direito
Privado.

Art. 19. São pessoas jurídicas de Direito Publico interno:
a) o aggregaclo dos Estados Brasileiros, considerado como unidade

nacional;

i



b) cada um dos Estados contidos na Federação Brasileira;
c) cada um dos municípios constitucionalmente organizado no

território brasileiro.
Art. 20. São pessoas jurídicas de Direito Privado: as sociedades

civis e as fundações, quando devidamente inscriptas, e as sociedades
commerciaes , observadas as disposições do Direito .Commercial.

Art. 21. Este codigo reconhece as pessoas jurídicas estrangeiras ;
mas, as de Direito Publico não poderão possuir immoveis no Brasil,
sem prévia autorização do Governo Federal. As de Direito Privado
serão, em tudo, equiparadas ás nacionaes, desde que se suhmettam ás
leis e aos tribunaes do paiz , condição também necessária para que
possa ter, no Brasil, succursal, agencia ou estabelecimento que as
represente legalmente.

Art. 22. E' applicavel ás pessoas jurídicas o disposto no art. 8°.

SECÇIO II

socmDADES CIVIS coar PERSONALIDADE JURIDIC,\

..
Art. 23. Não poderão constituir-se nem funccionar no Brasil,

sem prévia autorização, as sociedades, agencias ou estabelecimentos de
seguro, ou de monte-pio, nem as destinadas ao fornecimento de ge
neros alimentares.

Si tiverem de funccionar na Capital Federal ou em mais de um
Estado, a dita autorização será concedida pelo Governo da União; si,
porém, em um só Est.ado, pelo Governo respectivo.

Art. 24. As sociedades organizadas, como pessoas jurídicas,
teem exístencia distincta da dos socios que as compõem.

.àquellas que não tiverem personalidade jurídica serão. regidas
pelas disposições do liv. IH da parte especial deste codigo, relativas á
sociedade, valendo, todavia, como contracto entre os socios; e os actos
jurídicos praticados em nome dellas obrigarão pessoalmente o seu tfi
autor, em relação a terceiro.

. Havendo mais de um autor, a responsabilidade será solidaria,
salvo o direito regressivo contra os demais socios, para a devida
indemnízação ,

Art. 25. A sociedade organizada, como pessoa juridica, é repre
sentada nos actos judiciaes ou extra-judiciaes , por seus directores ou
gerentes, incumbidos de sua administração.

Art. 26. A sociedade, como pessoa juridica deixa de existir e
procede-se á respectiva liquidação:

1.0 Quando a maioria dos socios tiver resolvido sua dissolução,
resalvados os direitos da minoria e de terceiros;
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2.°Quando cahir em estado de insolvencia judicialmente verificada;
3.° Quando expirar o prazo estabelecido para sua duração ;
4.° Quando realizado o fim para que fóra organizada;
5.° Quando decretada sua dissolução pela autoridade competente;
6.° Quando o numero de socios ficar reduzido a menos de sete,

si ella se tiver constituído sob a fórma anonyma, e a menos de tres
nos outros casos.

Art. 27. A dissolução só pode ser decretada pela autoridade nos
casos dos ns. 2, 3 e 6 do artigo antecedente, ou a requerimento de
qualquer socio, quando a direcção da sociedade comprometter o inte
resse publico.

Paragrapbo unico . A dissolução das sociedades de fins economi
cos não comprehendidas no art. 23, rege-se pelos preceitos estabe
lecidos na secção competente da parte especial deste codigo,

Art. 28. Extinguindo-se uma sociedade de fins ideaes, cujos
estatutos não disponham sobre o destino ulterior de seus bens, e não
tendo os socios tomado a respeito uma deliberação válida, será o patrí
monio social devolvido a um estabelecimento do municipio ou do
Estado, que prosiga o mesmo fim. .

Não havendo no municipio, nem no Estado estabelecimento algum
nas condições indicadas terá logar a devolução em favor do fisco do
Estado.

Art. 29. Extinguindo-se uma sociedade de fins economícos, o
remanescente do haver social partilhar-se-ha entre os socíos e seus
herdeiros.

SECÇÃO I!I

FUNDAÇÕES

Art. 30. No acto constitutivo da fundação deve o seu instituidor,
seja pessoa natural ou juridica , fazer-lhe dotação especial de bens
livres e desembargados, e declarar não só o fim a que a destina, como
tambem o modo pelo qual deve ella ser gerida e representada .

A fundação é representada pelas pessoas incumbidas de sua admi
nistração, as quaes poderão delegar seus poderes a um ou mais pro
curadores geraes on especiaes, de accórdo com as disposições dos seus
estatutos.

Art. 31. A fundação pode ser constituída por escríptura publica,
estando o instituidor na livre disposição e administração de seus bens,
ou por acto de ultima vontade

Art. 32. Quando os bens destinados á fundação forem insuffi
cientes, deverão ser reduzidos a títulos da divida publicaou adminis
trados segundo as disposições do instituidor, até que, pelos seus ren
dimentos, accumulados ou por novas dotações destinadas ao mesmo
fim, possam ser efficazmenteapplicados.
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Art. 33. As fundações ficarão sob a inspecção do Ministerio
Publico do Estado onde estiverem situadas.

Si estenderem sua acção a mais de um Estado, ficarão sob a
inspecção do Ministério Publico de cada um delles ,

O disposto em relação aos Estados tem applicação ao Districto
Federal.

Art. 34. As pessoas encarregadas da applicação dos fundos, logo
que tiverem conhecimento da instituição, formularão, de accõrdo com
as bases desta, os estatutos pelos quaes se ha de reger a fundação,
submettendo-os, em seguida, á approvação da autoridade competente.

Si fôr denegada a approvação , poderá esta ser supprida pelo juiz
competente do Estado ou do Districto Federal, com os recursos legaes.

Art. 35. Os estatutos da fundação só poderão ser modificados
sob as seguintes condições:

1.a Que a modificação seja decidida pela maioria absoluta da -.
corporação ou das pessoas que' teem direito de gerir e representar a
fundação;

2.a Que não contrarie o fim da fundação;
3.a Que seja approvada pelo respectivo inspector ,
Art. 36. A maioria vencida, na modificação dos estatutos, po

derá, dentro de um anno , recorrer ao juiz competente para pedir
a annullação della, ficando salvo o direito de terceiros.

Art. 37. Verificando-se que é nociva ou impossivel a manu
tenção de uma fundação, ou vencido o prazo de sua duração, serão os
seus bens, salvo disposição em contrario, do acto consecutivo ou dos
estatutos, incorporados ás outras fundações que se destinem ao
mesmo ou analogo fim. .

Art. 38. Esta verificação pode ser promovida pela maioria de
que trata o art. 35, ou pelo ínspector da fundação, mediante acção
contenciosa.

SECÇÃO IV

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

Art. 39. Para as inscripções das associações e fundações, de
accôrdo com o disposto no art. 20 deste codigo, haverá na Capital
Federal e na dos Estados, um registro publico, feito em livro espe
cial e annexo ao registro predial, em conformidade do regulamento
que fôr expedido pelo Governo da União.

A inscripção far-se-ha á vista do contrato social, estatutos ou
compromissos, .devidamente authenticados, os quaes ficarão archi
vados no cartório do registro predial, bem assim o acto de auto
rização, no caso do art. 23.
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Art. 40. Não só o acto constitutivo, mas também o registro,
deverão conter as seguintes declarações :

1.a A denominação, fins e séde da associação ou fundação;
2.a O modo pelo qual é administrada e representada, activa e

passivamente, em juizo e em geral nas suas relações com terceiros;
3.a Si os estatutos, contrato ou compromisso são reformáveis

no tocante .a administração, e de que modo;·
4.a Si os membros respondem subsidiariamente pelas obrigações

da associação;
o.a Os casos de extincção e o destino do respectivo patrimonio .
Art. 41. Antes da ínscripção, os estatutos, contrato ou com

promisso serão publicados integralmente, ou por extracto que con
tenha as declarações a que se refere o artigo antecedente, na folha
official da capital onde a sociedade ou fundação tiver sua séde.

Paragrapho unico. Todas as alterações que soffrer o acto con
stitutivo deverão ser publicadas e escriptas do mesmo modo, sob
pena de não poderem ser oppostas a terceiros.

SECÇÃO Y

PESSOAS JURIDICAS DE DInEITO PUBLICO

Art. 42. As pessoas juridicas de Direito Publico responderão
pelos damnos causados por seus representantes:

1.o Quando estes agirem no exercício de suas funcções, excepto
si praticarem abusos ou omissões, pelos quaes serão os unicos re
sponsaveis.

2.o Quando em nome dellas, praticarem actos de Direito Privado,
dentro dos limites de suas attribuições ,

TITULO li

Do:m.icilio civil

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GEMES

Art. 43. O domicilio civil da pessoa natural é o logar onde
estabelece de modo definitivo sua residencia.

Al:t. H. Si, porém, a pessoa tiver a séde de seus negocias ou
occupações em lagares differentes, ou si a sua residencia fôr em



logar diverso da séde de seus negócios ou occupações, será havida
por domiciliada em qualquer desses logares ,

Art. 45. Aquclle que não tiver residencia habitual conhecida,
nem puder justificar posse de domicilio, de accôrdo com o disposto
no art. 43, será havido por domiciliado onde fôr encontrado.

Art. 46. A disposição do artigo antecedente applíca-se ao via
jante, quanto ás obrigações que contrahir em viagem,

Art , 47, A mudança do domicilio de uma pessoa opera-se pela
transferencia de sua residencia, acompanhada da intenção de fixar-se
em outro logar ,

Paragrapho unico , A prova da intenção deve ser feita pelas
declarações da pessoa mudada, ás municipalidades dos legares de
onde sahe e para onde vae; e, na falta dessas declarações, pode pre
sumir-se a intenção pelo facto da mudança e pelas circumstanciàs
que o acompanharem,

Art , 48. O domicilio das pessoas jurídicas de direito privado é
onde estiver á séde de sua administração ou direcção , si outro não

. fixarem os estatutos.
Tendo porém, a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em

circumscripções jurisdiccionaes differentes , cada um delles será con
.siderado domicilio para os actos nelle praticados,

Si a séde da administração ou direcção da pessoa juridica se
achar no estrangeiro, os estabelecimentos situados no Brasil são ha
vidos por domicilio para as obrigações contrahidas pelas respectivas

. agencias.

CAPITULO II

DISPOSIÇÕES ESPECIAES

Art , 49. Os incapazes teem o mesmo domicilio de seus repre
sentantes.

Paragrapho unico . A mulher casada tem por domicilio o do •
marido, salvo o caso de estar judicialmente separada ou quando lhe ..
competir a administração do casal.

Art. 50. Os funccionarios publicos consideram-se domiciliados
no logar onde exercem suas funcções, não sendo estas temperarias,
periódicas ou de simples commissão,

Paragrapho unico , Sendo as funcções de qualquer das categorias
exceptuadas , conservam os funccionarios o domicilio que tinham
antes de exercel-as, até manifestarem a intenção de mudal-o, na con
formidade do paragrapho unico do art. 47.

Art. 51. O domicilio do militar em serviço activo é o legar onde
o estiver prestando, salvo o direito de opção pelo anterior, quanto
aba actos praticados antes da transferencia da sua residenõia ,
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Paragrapho unico. As pessoas com praça na armada teem seu
domicilio na respectiva estação naval, ou no logar onde fór a séde do
emprego que estiver exercendo em terra,

Art. 52. O domicilio dos offlciaes e tripulantes da marinha mer
cante é o logar onde estiver matriculado o respectivo navio.

Art. 53. O logar da prisão ou do desterro é o domicilio do preso
ou do desterrado em cumprimento de sentença; mas, um e outro
podem optar pelo domicilio anterior á prisão ou ao desterro.

Art. 54. A pessoa que pode optar por um domicilio deverá
fazer em juizo a declaração de sua preferencia, logo que fôr citada,
sob pena de ficar pertencendo o direito de escolha ao autor.

Art. 55. O ministro ou agente diplomatico do Brasil, que, citado
no estrangeiro, allegar sua extraterritorialidade, sem declarar domi
cilio patrio , pode ser demandado no ultimo que teve em território
nacional, ou na Capital Federal.

Art. 56. Para a execução das obrigações nascidas de contrato,
podem as partes livremente escolher fôro diverso do domicilio.

LIVRO SEGUNDO

Das causas

TITULO UNICO

Dift"erentes classes de bens

CAPITULO I

DOS BENS CONSIDERADOS ElII SI l\IESllIOS

SECÇÃO I

nsxs BllIIOVEIS

Art. 57. São bens immoveis:
1.o O solo e suas partes integrantes, solidas ou fluidas, sua

superfície, o espaço acima della, o subsolo com as minas nelle exis
tentes, as arvores e os fructos pendentes;

2.o Tudo quanto está permanentemente incorporado ao solo pela
acção do homem, como as sementes depois de lançadas na terra, os
edificios e construcções de qualquer natureza, cuja àdherencia ao solo
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não seja provisória, e o que se acha fixado num immovel de modo que
se não possa retirar delle sem destruição ou fractura ; .

3.0 Os objectos moveis que o proprietario intencionalmente cal
loca no immovel como accessorio permanente para exploração indus
trial, smhellezamentouu commodidade.

Art. 58. Consideram-se ímmoveis para os effeitos legaes :
1.o Os direitos reaes sobre immoveis, inclusive o penhor agricola

e as acções garantidoras desses direitos;
2. 0 As apólices da divida publica. consolidada que forem immo

bilizadas perpetua ou temporariamente;
3.0 O direito á successão aberta.
Art. 59. Os bens moveis, immobilizadoscomoaccessorios, podem

em qualquer tempo, ser mobilizados peloproprietario e dístrahídos de
seu destino, salvo direito de terceiro. .

Art. 60. Não perdem a qualidade de immoveis os materíaes ..
provisoriamente separados de um predio para reparos e melho
ramentos delle , t

TI E N S }[ o V E I S

Art. 61. São moveis os bens que podem ser transportados de
um logar para outro, por força propria ou estranha, exceptuados os
accessorios de ímmoveís, nos termos dos arts. 57, n . 3, e 60.

Art. 62. São considerados moveis para os effeitos legaes:
1.o Os direitos reaes sobre objectos moveis e as acções corre-

spondentes ;
2.o Os direitos de obrigação e as acções respectivas;
'3.o Os direitos de autor.
Art. 63. Os materiaes destinados a alguma construcção , em-

quanto não forem empregados, conservam a sua qualidade de moveis, •
e readquirem-na os que provierem da demolição total de algum prédio.

SECÇÃO III

COUSAS FU:iGIVEIS E CO"í'SmIn'EIS

Art. 64. São fungiveis os bens moveis que podem ser substi
tuidos por outros do mesmo genero , qualidade e quantidade; e não
fungiveis os que não se prestam a esta substituição.
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Art. 65. São consumíveis os bens moveis cujo uso importa .des
truição immediata de sua substancia, sendo considerados taes os des
tinados á alienação.

SECÇÃO IV

CODSAS DIVISIYEIS E IXDIVISIVEIS

Art. 66. Cousas divisiveis são as que se podem partir em por
ções reaes e distinctas , formando cada uma dellas um todo perfeito.
No caso contrario, são indivisiveis.

Art. 67. São indivisíveis:
1.o Os bens que não se podem partir sem damno;
2.0 Os que, embora naturalmente divisíveis, a lei ou a vontade

das partes considera indivisiveis.

SECÇIO v

COUSAS SLXGULARES E COLLECTIVA6

Art. 68. As cousas simples ou compostas, materiaes ou imma
teriaes, podem ser singulares ou conectivas:

a) singulares quando, embora reunidas, são consideradas de
per si e independentemente das demais;

b) e conectivas, ou universaes, quando se consideram formando
um todo. .

Art. 69. Nas cousas conectivas, o desapparecimento de indiví
duos não importa o da conectividade, salvo quando reduzida a um.

Art. 70. Na conectividade fica subrogado ao individuo o re
spectivo valor e vice-versa.

Art. 71. O patrimonio e a herança são cousas universaes e
subsistem ainda que não constem de cousas materiaes.

CAPITULO II

DOS IJENS CONSIDERADOS UNS EM nELAçXo AOS OUTROS

;~U~~Art. 72. Cousa principal é a que tem existencia própria, ab
stracta, ou concreta, mas distincta de outra; accessoria é aquella cuja
existencia suppõe a da principal.

Art. 73. Salvo disposição especial, a cousa accessoria segue a
principal ,
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Art. 74.· Os fructos e productos, assim como os rendimentos ,
entram na classe das cousas accessorias,

Art. 75. São accessorios do solo: o espaço aéreo acima de Slla
superficie, os productos organicos desta, o sub solo com os mineraes
nelIe incluidos, bem assim quaesquer obras feitas, acima ou abaixo da
superfície, adherentes de modo permanente.

Art. 76. Tambem se consideram accessorios da cousa todas as
suas bernfeitorias, ainda que de maior valor, excepto:

1.° A pintura em relação á tela;
2.° A esculptura em relação á matéria prima;
3 ° A escriptura e quaesquer trabalhos graphicos em r,elação ao

papel, pergaminho, panno, pedra, madeira ou metal em que se acha
rem fixados.

Art. 77. 1).s bemfeitorias podem ser voluptuarias, uteis ou ne
cessarias.

§ 1.0 São voluptuarias as que não augmentam o valor da cousa
ainda que tornem mais agradavel o seu uso.

§ 2.° São uteis as que augmentam o valor da cousa ,
§ 3.° São necessarias as que teem por fim conservar a cousa ou

evitar a sua deterioração.
Art. 78. Não se consideram bemfeitorias os melhoramentos so

brevindos á causa, sem a intervenção do proprietario , possuidor ou
detentor.

CAPITULQ III

DOS BEN~ EM REI;.AÇÃO AS PESSOAS

SECÇÃO I

BENS PUBLIcas E PARTICULARES

Art. 79. São publicas os bens pertencentes á União Federal ou
a cada um dos Estados ou muuicipios do Brasil, e particulares todos
os outros bens pertencentes ás demais pessoas, naturaes ou juridicas.

Art. 80. Os bens publicas podem ser de uso especial, de uso
commum ou dominiaes,

§ 1.° São de uso especial os edificios publicas e os terrenos appli..
cados a repartições ou estabelecimentos de serviço da União ou de al
gum dos Estados 011 municípios, e pertencentes á pessoa, a cujo cargo
estiver o respectivo serviço, bem assim os accessorios dos mesmos edi
ficios ou terrenos.
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§ ~.o São de uso commnm os bens que se applicam á commodi
dade 01l recreio da população em geral.

§ ~Lo São dominíaes os bens que se comprehendem no patrímo
nio do titular , como objecto de direito realçupessoal, e não estão
applicados a algum uso commum OU especial',

Art. 81. Os bens comprehendidos nos §§ 10 e 29 do artigo ante
cedente são inalienaveis, emquanto conservarem o respectivo uso eg.,
pecial ou commum ; os do § 30

, porém, podem ser alienados, na con
formidade da lei.

Art. 82. O uso commum dos bens publicos pode ser gratuito ou
retribuido, conforme fôr estabelecido pelas respectivas leis especíaes,
e segundo a natureza dos mesmos bens ou do seu uso.

SECÇÃO li

BENS DA UNIÃO

,Art, 83. Comprehendem-se nos bens pertencentes á União:
§ 1. 0 A zona de que trata o art. 30 da Constituição, e os bens des

tinados ao uso commum e ao especial a que se referem os artigos se-
~i;n~; - .
-. § 2.0 As ilhas formadas nos mares do Brasil ou nos rios nave
gaveis ou fluctuaveis que banharem dois ou mais Estados, ou ligarem
algum delles á Capital Federal, ou desaguarem no oceano, ou servirem
de limite entre o territorio da União e o de outro paiz;

§ 3.0 Os terrenos de marinha e accrescidos, salvo os direitos
adquiridos;' .

§ 4.0 Os despojos tomados ao inimigo;
§ 5.0 Os bens que de futuro adquirir por qualquer titulo civil,

emquanto não tiverem uso especial ou commum. .
Art. 84. Considera-se terreno de marinha uma faixa de terra de

.. trinta metros, contados do ponto attingido pelo preamar médio na
costa ~)U nas margens dos rios que desaguam no mar, até onde soffre
rem a influencia dos respectivos Il uxo c refluxo.

§ 1.0 Esses terrenos, depois de discriminados os que forem pre-,
cisos para a facilidade da navegação e defesa e segurança da costa,
deverão ser aforados a quem os requerer, preferindo, porém, os donos
das terras limitrophes, na proporção das respectivas testadas.

§ 2.0 Esta preferencia , e na mesma proporção, competirá aos
referidos donos, .em relação aos terrenos accrescidos aos de ma
rinha.

§ 3.0 O aforamento de uns e de outros deverá ser precedido da
'publicação da base do calculo do respectivo fôro..'
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Art. 85. São bens federaes de uso commum :
§ 1.0 Os mares territoríaes, comprehendidos entre a costa e a

linha de respeito, os golphos, bahías, enseadas portos e ancoradouros.
§ 2.° Os rios navegaveis ou fluctuav~is, até onde o for.em, que

ligarem, ao menos, um dos Estados á CapItal.Federal, ?u .dOIS delles
entre si, ou desaguarem no oceano, ou servirem de limite entre o
Brasil e outro paiz.

§ 3.° As estradas e caminhos publicos que entrarem no plano
da viação federal, ou communicarem dois estados da União entre si
ou algum delles com a Capital Federal, ou com a fronteira de outro
paiz.

§ 4.° Os telegraphos e telephonos estabelecidos pela União ou
desapropriados por ella, ou adquiridos por qualquer outro titulo.

Art. 86. Entre os bens federaes de uso especial comprehen
dem-se os do art. 64 da Constituição e os definidos no § '1° do art. 80
deste codigo .

Art. 87. A.s estradas e caminhos comprehendídos no § 3° do
art. 85, mas construidos por outrem, continuarão a pertencer aos
respectivos donos, emquanto não forem desapropriados pela União,
ou reverterem a ella, si a reversão tiver sido estabelecida por lei ou
contrato.

§ L° Os Estados interessados na construcção das referidas es
tradas ou caminhos poderão promovel-a, com ou sem auxilio da União,
mediante prévio accórdo com o Governo desta, sobre o traçado, a
bitola, a fixação do respectivo capital e as bases da tarifa dos trans
portes de bens federaes e dos funccionarios da União em serviço.

§ 2.° Quando as mencionadas estradas ou caminhos interessarem
a dois ou mais Estados, seus Governos poderão celebrar entre si e
com o da União os accôrdos necessarios á respectiva construcção, os
quaes, todavia, não poderão importar onus ti. Fazenda Federal, si
não forem autorizados pelo Congresso Nacional.

§ 3.° Si a construcção se fizer por concessão a alguma empreza
ou companhia mediante clausula de reversão, esta só aproveitará .ao
Estado ou aos Estados que houverem promovido a mesma construcção. ..

§ 4.° As disposições anteriores não prejudicam o direito, que
tem a União, de desapropriar as mesmas estradas ou caminhos, quando
lhe convier, e de computar no respectivo pagamento a importancia do
auxilio que lhes houver prestado.

Art. 88. Os rios comprehendidos no § 2° do art. 85 podem ser
utilizados pelos Estados ribeirinhos, sem licença do Governo da União.
Este direito é extensivo aos outros Estados em relação aos rios que
desaguarem na costa do Brasil, salvo o disposto no paragrapho unico
do art. '13 da Constituição. .

. Art. 89. Quando a pessoa que houver feito ou 'adquirido essas
estradas ou caminhos, construidos com subvenção, garantia de juro
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ou outro auxilio do Governo da União ou de algum dos Estados, fôr
declarada insolvavel , o mesmo Governo poderá desapropriaI-os pelo
valor que então tiverem, deduzido o da respectiva subvenção, ga
rantia de juro ou auxilio.

SECÇÃO 1lI

BE'-'iS nos ESTADOS

Art. 90. São pertencentes a cada Estado:
§ 1.° Os bens que eram da antiga província e os que -depois

adquiriu ou adquirir no futuro, por qualquer titulo civil, e não forem
applicados a algum uso especial ou commum.

§ 2.° Os bens que lhe foram attribuidos pelo art. 64 da Consti
tuicão.

. § 3. ° Osbens vagos e heranças vacantes.
Art. 91. São bens de uso commum :
§ 1.° Os rios e lagos navegaveis, ou fluctuaveis , as estradas e

caminhos publicas que não estiverem comprehendidos nos §§ 2° e 3°
do art. 85, nem circumscriptos ao território de um dos respectivos
municípios.

§ 2. ° Os telegraphos estabelecidos na conformidade do art. 9°,
§ 4°, da Constituição.

Art. 92. Serão considerados bens de uso especial de cada Estado
os que estiverem comprehendidos na definição do art. 80, § 1°.

SECÇAO IV

BR.'íS lIllIT\ICIP..I.ES

Art. 93. Pertencem a cada município :
§ 1.° Os bens proprios, que houver adquirido e os que no futuro

adquirir por qualquer titulo, emquanto não forem destinados a algum
uso especial ou commum.

§ 2.° Os bens do evento e os moveis, a que não fór achado se-
nhorio certo. .

. Art. 94. São bens municípaes de uso commum :
§ 1.0 Os rios e lagos navegaveis, ou Iluctuaveis, e as estradas e

caminhos publicas circumscriptos ao território do respectivo muni
cipio.

§ 2.o As feiras, mercados, theatros, ruas, praças, passeios, jar
dins e quaesquer logradouros ou estabelecimentos publicos feitos á

c. c. - vet, I. 43
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custa das rendas munícipaes ou mediante subsidio do respectivo Es-
tado, ou da União j ou por donativos particulares. ,

, § 3. o Os cemiterios publicas e os particulares, que forem desa-
propriados.

Art. 95. Todos os bens publicas de uso especial, que não per
tencerem á União ou a algum dos Estados, serão considerados do re
spectivo municipio. Esta disposição comprehende as escolas primarias,
a casa da municipalidade e cadeias sitas no respectivo territorío, ainda

, que construidas por conta da União ou do Estado, assim como os quar-
teis não destinados á força federal. ,

CAPITULO IV'

DáS cousas QUE ESTÃO F6R.A do COMMERCIO

Art. 96. São cousas fóra do commercio aquellas que não são
susceptiveis de apropriação individual e aquellas cuja alienação fór
prohibida p01' lei.

LIVRO TERCEIRO

Da aaquisIqão; aonaerllaqã6 e extIncção de direItos

TITUJLOI

_4...ctos juridicos

CAPITULO i

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 97. Todo acto licito que tenha por fim irnmediato adquirir;
conservar, modificar ou extinguir direitos denomina-se acto juridico.

Art. 98. Para validade do acto juridico exige-se: capacidade no
agente, objecto licito e Iórrna prescripta ou não prohibida por lei.

Art. 99. A incapacidade de uma das partos mio pode ser invo
cada. p~la outra em proveito proprio, salvo si Iôr indivisivel o objecto
do direito ou da obrigação commum,

'.
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Art. 100. As pessoasabsolutamente incapazesdevem ser repre
sentadas por seus paes, tutores ou curadores; das relativamente in
capazes, os menores de vinte e um annos serão autorizados por seus
paes ou tutores nos actos que importem extincção de direitos ou crea
ção de obrigação, e a mulher casada, pelo marido, nos casos em que a
autorizacão fôr necessaria. .

Art'. 101. Nas declarações de vontade, deve-se attender mais á
intenção de quem as faz do que aos termos de que se serve.

CAPITULO II

DOS DEFEITOS DOS ACTOS JURlDICOS

SECÇÃO I

VICIO DA VONTADE

A

ERRO OU lGNORL"ICL\.

Art. 102. Os actosjuridicos podem ser annullados quando as
declarações da vontade houverem sido feita por erro substancial.

Art.1 03. Considera-se erro substancial o que versa sobre o
objecto principal da declaração ou sobre alguma de suas qualidades
essenciaes, em relação ao fim vizado pelo declarante. .

Art. 104 ~ Reputa-se igualmente erro substancial o que recae
sobre qualidades essenciaes da pessoa a quem se refere a decla-
ração. .

Art. 105. A. transmissão erronea da vontade, por íntermedío
de alguem ou de algum instrumento, pode ser arguida de nullidade,
nos mesmos casos em que o pode a declaração directa ,

Art. 106. O erro de conta e de calculo dá sómente ao preju
dicado o direito de rectífical-o até um, dois ou tres annos depois de
approvada a conta ou calculovconformeresidirem as partes no mesmo
município, em municípios differentes do mesmo Estado ou em di-
versos Estados. .

Art. 107. A falsa causa somente vicia o acto quando fór ex
pressa como razão determinante ou sob a fórma de condição.

Art. 1OS. O erro na indicação da pessoa ou da cousa a que se
referir a declaração da vontade não vicia o acto quando, por seu
contexto e pelas circumstancías, se puder verificar .a identidade,
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B

DOLO

Art. 109. Os actos [uridicos podem ser annullados por dolo,
quando este fôr causa do acto ,

Art. 110. O dolo accidental dá apenas logar a indemnização por
perdas e damnos. E' accidental o dolo quando, a despeito delle, o acto
teria sido effectuado embora por modo diverso.

Art. iH. Nos actos bilateraes, o silencio de uma das partes
sobre facto ou qualidade essencial que a outra tenha ignorado, con
stitue omissão dolosa, si se provar que, sem elle, o acto não se teria
realizado.

Art. 112. Pode também ser annullado o acto por dolo de ter
ceiro quando tiver havido sciencia de uma das partes.

Art. 113. O dolo commettido pelo representante de uma das
partes obriga o representado, mas dá-lhe acção regressiva para in
demnizar-se do damno contra o representante doloso.

Art. 114. Si o dolo fôr de "ambas as partes, nenhuma dellas
poderá allegal-o para annullar o acto ou para pedir indemnização,

c

COACÇÁO

Art. 115. A coacção, para viciar a vontade, deve ser tal que
inspire ao paciente receio fundado de damno imminente á sua pessoa,
familia ou bens, igual, pelo menos, ao que possa resultar do acto a
que é coagido.

Paragrapho unico , Entre os meios de coacção comprehendem-so
as suggestões hypnoticas.

Art. 116. Na apreciação da coacção ter-se-há em vista o sexo, a
idade, a condição, a saude, o temperamento do paciente e quaesquer
outras circumstancias que o possam ou não fazer parecer grave.

Art. 117. Não se considera coacção a ameaça do exercício
normal de um direito, nem o simples temor reverencial.

Art. 118. A coacção vicia o acto , ainda que exercida por ter
ceiro.

§ 1. o Si a coacção exercida por terceiro tiver sido prévíamente
conhecida da parte a quem elIa aproveitar, responderá esta soli
dariamente com o autor da violencia por todas as perdas e damnos
causados.

§ 2. o Não tendo a parte prejudicada com a annullação do acto
tido conhecimento da coacção exercida por terceiro, será este 1'0 4

sponsavel para com ella por perdas o damnos.

•
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SECÇÃO II

OUTROS DEFEITOS

A

SlilIULAÇÁO

Art. 1'19. Haverá simulação nos actos juridicos em geral:

1. o Quando constituírem ou transmittirem direitos a pessoas,
que não forem aquellas para quem realmente se constituem ou
transmittem ;

2. o Quando contiverem qualquer declaração, confissão, condição
ou clausula que não fôr verdadeira.

Art. 120. Haverá simulação nos actos entre vivos:
1. o Quando as partes os tiverem celebrado sem intenção de realizar

o acto apparente, ou qualquer outro. Haverá em tal caso simulação
absoluta;

2.0 Quando as partes os tiverem disfarçado, na intenção de
realizarem outro acto de diversa natureza. Haverá, em tal caso, si
mulação relativa;

3 .o Quando a data dos instrumentos particulares também não
fôr verdadeira.

Art. 121. A simulação, todavia, não se considerará defeito em
qualquer dos casos dos dois artigos antecedentes, sem que tenha
havido má fé, isto é, intenção de prejudicar a terceiros ou de violar
disposição da lei.

Art. 122. Si a simulação fôr absoluta, sem que tenha havido
intenção de prejudicar a terceiros ou de violar disposição da lei, e
assim se provar a requerimento de algum dos contrahentes, julgar-se-ha
que nenhum acto existira.

Art. '123. Si a simulação fôr relativa e tamhem não tiver havido
intenção de prejudicar a terceiros, ou de violar disposição da lei, os
actos não valerão com o caracter apparente que tiverem, mas com
seu caracter verdadeiro, si como taes puderem valer.

Art. 124,. Sempre que tenha havido intenção de prejudicar a
terceiros ou de violar disposição de lei, os contrahentes nada poderão
requerer ou allegar em juizo sobre a simulação dos actos, quer em
acção de um contra o outro, quer contra terceiros.

Art. '125. Terceiros prejudicados pela simulação, ou o Ministério
Publico, no interesse da Fazenda Nacional ou da lei, poderão de
mandar a nullidade dos actos simulados.
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B

F1U.UDE: CONTRA. CREDORES

Art. 126. Os actos de alienação gratuita ou de remissão de
divida, praticados pelo devedor já insolvente, ou proximo ao estado
de insolvencia, poderão ser annullados pelos credores chirographarios
como lesivos de seus direitos. '

Sómente os credores que já o eram ao tempo da realização dos
actos considerados fraudulentos podem pedir a rescisão delles.

Art. 127. Tambem se consideram lesivos dos credores chiro
grapharios, e por isso annullaveis, os contratos onerosos do devedor
insolvente, quando os pactuantes tiverem procedido de má fé. Esta
presume-se : a) quando a insolvencia fôr notaria, ou, pelo menos,
houver razão para ser conhecida da pessoa que contrata com o in
solvente; b) quando o preço da cousa transferida pelo devedor fôr
consideravelmente inferior ao corrente. .

Art. 128. Si o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda
não tiver pago o preço e este fôr, approximadamente o corrente,
desobrigar-se-ha fazendo deposital-o em juizo, com citação edital de
todos os interessados .

. Art: 129. A acção rescisória, nos casos dos arts. 126 e 127,
sómente procederá contra o devedor insolvente e a pessoa que com
elle celebrou estipulação considerada fraudulenta. Não será admittida
contra ulteriores adquirentes.

Art. 130. O credor chírographario, que recebe do devedor in
solvente o pagamento da divida ainda não vencida, fica obrigado a,
repôr á massa tudo quanto recebeu.

Art. 131. Presumem-se fraudatorias dos direitos dos outros cre
dores as garantias de dividas ainda não vencidas, que o devedor
insolvente tiver dado a algum credor chirographario,

Art. 132. Presumem-se, porém, de boa fé e valem:

1.o Os negocios ordinarios índispensaveis ;í manutenção de esta
. belecimento mercantil, agrícola ou industrial do devedor;

2.o Os pagamentos de divida vencida;
3.0 Os actos pelos quaes o devedor contrahe novas dividas, ainda

que estas sejam garantidas.

Art. 133. Annullados os actos fraudulentos, a vantagem re
sultante reverterá em proveito da massa.

Si os actos revogados tinham por unico objecto attribuir direitos
de preferencía por hypotheca, antichrese ou penhor, a sua nullidade
importará sómente a perda da preferenéia.

..
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CAPITULO III

DAS MODALIDADES DOS ACTOS JURIDICOS

Art. 134. Considera-se condição a clausula que faz depender
de algum acontecimento futuro e incerto a efficacia do acto juridico .

Art , '135. São permittidas, em geral, todas as condições que
não forem expressamente prohibidas por lei. Entre as prohihidas
incluem-se aquellas que tirariam todo O effeito ao acto ou fal-o-híam
subordinado ao arbítrio de uma das partes,

Art. 136. As condições physicamente impossíveis e as de não
fazer uma cousa impossivel reputam-se inexistentes.

As juridicamente impossíveis invalidam os actos a ellas subor-
dinados. .

Art. 137. Não se considera condição a clausula que não deriva,
exclusivamente, da vontade dos agentes, mas decorre, necessariamente,
da natureza do direito a que accede.

Art. 138. Si a efflcacia de um acto juridico depender de con
dição suspensiva, emquanto esta não se cumprirvnão se tem adquirido
o direito que o acto visa estabelecer. _

Si depender de condição resolutiva, o direito tem-se por adqui
. rido para poder ser exercido desde logo.

Art. 139. Reputa-se realizada, para os effeitos jurídicos a con..
dição cujo implemento fór maliciosamente impedido pela parte, em
cujo detrimento se realizar. Ao contrario, reputa-se não realizada a .
condição maliciosamente cumprida pela parte a quem aproveita o seu
implemento.

Art. 140. Ao titular do direito eventual, no caso de condicão
suspensiva, é permíttido exercer os actos destinados a conserval-o ,

Art. 141. Si alguem dispuzer de uma cousa, sob condição
suspensiva, e, pendendo a condição, fizer outras disposições sobre a
mesma, estas invalidar-se-hão com o implemento da condição, si forem
com este incompativeis ,

Art. 142. O termo inicial suspende o exercício, mas não a
acquisição do direito.

, Art. 143. Ao termo inicial applícam-se as disposições dos
arts. 140 e 141, referentes á condição suspensiva e ao final as do
art. 138, relativa á condição resolutiva.

Art. 144. Salvo disposição em contrario, computam-se os prazos
excluindo o dia de seu inicio e incluindo o de seu vencimento . Si
este cahir em dia feriado, considerar-se-ha prorogado o prazo até o
seguinte dia util.

O decimo quinto dia. de cada mez é considerado sempre o meiado
delle.
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Considera-se um mez o tempo decorrido de um dia qualquer de
um delles até ao dia de igual numero no seguinte.

Os prazos fixados por hora serão contados de minuto a minuto.
Art. 145. Nos testamentos, o prazo presume-se em favor do

herdeiro; e, nos contratos, em favor do devedor, salvo si do teôr
do instrumento ou das circumstancias resultar que foi estabelecido
em favor do credor ou de ambos.

Art. 146. Os actos entre vivos sem prazo são exequíveis desde
logo, salvo si a execução dever ser feita em logar diverso ou depender
de tempo para se realizar. -

~~t. 147: ~ encargo J?-ão suspenderá a.acquisição .nem o
exerCICIO do direito, excepto Imposto como condição suspensIva por
declaração expressa do disponente.

..
CAPITULO IV

DA FÓRilIA DOS ACTOS JURIDICOS E SUA PROVA

Art. 148. As declarações de vontade não dependem, para sua
validade, de forma alguma especial sinão nos casos em que a lei
expressamente o exigir.

Art. H:9. Prescrevendo a lei fórma especial para o acto, não
terá eIle validade, si se apresentar revestido de outra fórma, excepto
quando tiver sido estabelecida sancção differente contra a preterição
da fôrma exigida.

Art , 150. Em relação ás partes, presumem-se verdadeiras as
declarações constantes dos documentos por elIas assignados.

Art. 151. Todavia, as enunciações que não tiverem relação
directa com as disposições principaes ou com a legitimidade das partes
não dispensam de outras provas as pessoas interessadas na verdade
das mesmas.

Art. 152. Quando a lei exige certo e determinado meiode prova,
entende-se que estabelece fôrma especial para o acto. ..

Art. 153. -O assentimento ou autorização de alguem, necessario
para a validade de algum acto, deverá ser provadodo mesmomodo que
este, e constar, sempre que fôr possivel, do proprio instrumento.

Art. 1M. Quando as partes celebrarem um contrato com a
clausula de não valer sem instrumento publico, este será da sub
stancia do acto.

Art. 155. O instrumento publico é da substancia do acto:
1. o Nos pactos ante-nupciaes e nas adopções;
2. o Nos contratos tendentes á constituição ou translação de di

reitos reaes sobre ímmoveis ;
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3. o Nos contratos de penhor agricola ou pecuario, e nos de
caução de titulas de credito publico, quando immobilizados.

Art. 156. O instrumento particular, feito e assignado por quem
estiver no gozo da livre disposição e administração de seus bens e
subscripto por duas testemunhas, prova obrigações convencionaes de
qualquer valor, quando o instrumento publico não fór da substancia
do acto, por determinação da lei ou por convenção entre as partes.

A data desse instrumento, porém, em relação a terceiros, será
a do reconhecimento por official publico, ou de sua apresentação em
juizo ou em repartição publica ou, finalmente, a do faUecimento de
alguma das partes signatarias.

Art. 107. Os actos jurídicos a que não fór imposta fórma obri-
gatoria poderão ser provados por qualquer dos seguintes meios:

1 . o Confissão;
2. o Actos processados em juizo; ,
3.0 Documentos publicas ou particulares;
4. o Folhas publicas officiaes ou não;
o.o Testemunhas;

. 6.° Presumpção ;
7.° Exames e vistorias ;
8.° Arbitramento.
Art. 108. As certidões verbo ad oerbum. de alguma peça judi

cial ou do protocoUo das audiencias feitas pelo escrivão respectivo ou
sob suas vistas e subscriptas por elle, bem assim os traslados de autos,
si forem conferidos ou concertados por outro escrivão, farão a mesma
prova que os originaes.

Art. 159. Terão tambem ,a mesma força probante os traslados e
publicas-fórmas, feitos por official publico de instrumentos ou do
cumentos lançados em suas notas, sendo conferidas e concertadas por
outro.

Art. 160. Os traslados de que tratam os artigos antecedentes,
ainda que não concertados, serão considerados instrumentos publicas,
si os originaes tiverem sido produzidos em juizo para prova de al
gum acto ,

Art. '161. Em nenhum caso considerar-se-ha prova sufficiente
o testemunho de uma só pessoa. ~

.::\.rt. 162. Não podem ser admittidos como testemunhas:
1.0 Os loucos de todo o genero, ainda que nos intervallos lucidos;
2.° Os cegos e surdos, nos casos em que o conhecimento do facto

que se quer provar depende da vista ou do ouvido;
3.° Os menores de quatorze annos ;
4.° Os condemnados por falsidade, furto, estellionato ou roubo.
Art. 163. Podem ser recusados como testemunhas:
1.0 O que tiver interesse noobjecto do litigio ou fôr ascendente
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ou collateral em segundo grão, por consanguinidade ou por affinidade,
de algumas das partes ; . .

2.° Os conjuges, em favor um do outro.

Art. 164·. Podem escusar-se de ser testemunhas todas as pessoas
que, por seu estado ou profissão, devam ser depositarias de segredo
alheio.

Art. '165. A lei federal, quando allegada, não necessita de prova.
A estadoal e a municipal, quando tiverem de ser applicadas fóra

das oircumscripções territoriaes para as quaes foram promulgadas, de
verão, assim como a estrangeira, ser provadas por quem as invocar.

CAPITULO V

DAS NULLIDADES .•

Art. 166. E' nullo o acto juridico :

1.0 Quando praticado por pessoa absolutamente incapaz;
2.° Quando a lei o prohíbir á pessoa de que se trata;
3.° Quando fôr illicito ou impossível o seu objecto ;
4.° Quando não revestir a fórma prescripta por lei;
5.° Quando fór preterida alguma solennidade que a lei considere :

essencial para a sua forma ;
6.° Quando a lei o declarar nullo ou lhe negar o effeito,
Art. 167. As nullidades do artigo antecedente podem ser alle

gadas por qualquer interessado ou pelo Ministerio Publico, quando lhe
couber intervir.

Devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do acto ou de
seus effeitos, e as encontrar provadas, não lhe sendo permittido sup
pril-as, ainda que lh'o requeiram as partes.

Art. 168. Pode ser annul1ado o acto jurídico :
1.0 Quando o agente fôr incapaz relativamente; . . •
2.° Quando se achar viciado por erro, dólo, coacção, simulação,

fraude, ou lesão.
Art. 169. Salvo direito de terceiro, o acto annullavel pode ser

ratificado pelas partes.
A ratificação retroage á data do acto ,
Art. 170. O acto ele ratíflcacão deve conter a substancia da obri-

gação e a declaração ela vontade de ratifical-a , .
Art. 171. E' escusado a ratificação expressa, quando a obriga

ção já tiver sido cumprida em parte pelo devedor que conhecia o vicio
respectivo,
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Art. 172. A ratificação expressa, assim como a execução volun
taria da obrigação annullavel, nos termos dos artigos antecedentes,
~porta renuncia a todas as acções ou excepções que o devedor podia
mtentar ou oppôr ,

Art. 173, As nullidades do art. 168 não teem effeito antes de
julgadas por sentença. nem podem ser pronunciadas de officio. Sómente
pelos interessados podem ser allegadas, e aproveitam só aos que alle
gam, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade.

Paragrapho unico. A nullidade do instrumento não induz a do
acto, sempre que este puder provar-se por outro meio.

Art. 174,. A nullidade parcial de um acto não prejudicará. a
parte valida, quanto esta fôr separavel. A nullidade da obrigação
principal implicará a das obrigações accessorías, mas a nullidade destas
não induz a da.obrigação principal.

Art. 175. As obrigações contrahidas por menores, entre qua
torze e vinte e um annos, podem ser annulladas, quando resultarem:

1.o De acto por elles praticado sem autorização de seus legitimos
representantes;

2. o De acto praticado sem assistencia do curador que nelle devia
intervir.

Art. 176. O menor não pode invocar sua idade para eximir-se
de uma obrigação, si dolosamente a occultou, quando inquirido pela
outra parte; ou si espontaneamente se declarou maior na occasião de
obrigar-se.

Art. 177. O menor é equiparado ao maior em relação ás obri
gações resultantes dos actos illicitos pelos quaes deva responder.

Art. 178. Ninguem pode reclamar o que pagou a um incapaz,
em virtude de uma obrigação annullada, si não provar que a impor
tancia paga verteu em proveito do mesmo incapaz.

Art. 179. Annullado o acto, as partes serão restituidas ao estado
em que se achavam antes de pratica}:..o. Não sendo possivel a resti
tuição, serão indemnizadas de modo equivalente.

CAPITULO VI

DOS ACTOS ILLICITOS

Art. 180. Aquelle que, por acção ou omissão voluntaria, negli
gencia ou imprudencia, oífende direito de outrem fica obrigado a re
parar o damno causado.

A determinação da violação ou oífensa e avaliação da responsa
bilidade regulam-se pelas disposições dos tits. VII e IX, capo II, do
liv. UI da parte especial deste codígo,
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Art. 18'1. Não constituem actos il1icitos os praticados em leeitima ..
defesa ou no exercicio regular de um direito reconhecido. o

Art. 182. Tambem não constitue acto illicito a deterioracão ou
destruição de causa alheia, para remover perigo imminente. .

Este procedimento será legitimo, sómente si as circumstancias o
tornarem absolutamente necessario e não exceder os limites do indis
pensavel para remoção do perigo.

CAPITULO VII

DO MODO DE ACQIDSIÇÁO DOS DIREITOS

Art. 183. Na acquísição dos direitos vigoram as regras seguintes:
L° Os direitos adquirem-se quer por acto proprio, quer por in

termedio de outrem ;
2.° E' permittido adquirir direito para si ou para terceiro;
3.° Os direitos completamente adquiridos dizem-se presentes;

aquelles, porém, cuja acquisição não se operou completamente, dizem-se
futuros.

O direito futuro é deferido quando a acquísição só depende da
vontade do respectivo sujeito; e não deferido, quando depende de
facto ou condição que pode falhar.

TITULO TI

Conservação e defesa dos direitos

Art. 184. Todo direito reconhecido é provido de uma acção que
lhe garante o exercício.

Art. 185. Para propôr a acção em juizo, assim como para con
testaI-a, é necessario ter nella interesse legitimo, seja economíco ou de
ordem moral.

Ointeresse moral só autoriza a acção quando se referir directa
mente ao autor ou a sua familia,

TITULO TIl:

Extiuccão dos direitos

CAPITULO I

DO PERECli~NTO DA CaUSA

Art. 186. O perecimento do objecto de um direito, importa a
extincção deste.
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Art. 187. Considera-se perecida a cousa :
1.° Quando perde suas qualidades essenciaes ou seu valor eco

nomico ;
2.° Quando se confunde com outra, de modo que as duas se não

possam distinguir ;
3.° Quando fica em logar de onde não pode ser retirada.
Art. 188. Si o perecimento da cousa resultar de facto contrario

á vontade do dono, este tem acção pelos prejuizos causados, salvo si se
verificarem as hypotheses dos arts. 181 e 182.

Art. 189. A mesma obrigação de indemnízar contrahe aquelle
que, sendo incumbido de conservar a cousa, a deixa perecer pornegli
gencia. Ficalbe salvo o direito regressivo contra terceiro culpado.

CAPITULO II

DA PRESCRIPÇÃO

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERA.ES

Art. 190. Para ser valida a renuncia da prescripção exigem-se
os requisitos seguintes:

1.° Que se dê depois de consummada a prescripção ;
2.° Que não seja feita em prejuizo de terceiro;
3.° Que não seja na livre administração de seus bens.
Art. '191. A renuncia da prescripção pode ser expressa ou tacíta,

Esta presume-se dada a realização de qualquer facto do interessado,
incompatível com a vontade de prevalecer-se da prescripção .

Art. 192. Os credores ou terceiros, legalmente interessados em
fazer valer a prescrípção, podem allegal-a, apezar da renuncia do de
vedor.

Art. 193. Salvo o caso de renuncia opportuna e valida, a pre
scrípção pode ser allegada pela parte a quem clla aproveita, quer na
primeira, quer na segunda instancia.

Art. 194. As pessoas juridicas, de qualquer categoria, estão,
relativamente a seus bens, sujeitas aos effeitos da prescripção como
qualquer pessoa natural e podem, do mesmo modo, allegal-a quando
lhes aproveitar.

Art. 195. Fica salvo ás pessoas legalmente privadas da admi
nistração de seus bens, o direito regressivo contra seus representantes
legaes, quando a prescripção fór devida á negligencia ou dolo destes.

•
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Art. 196. A prescripção iniciada contra uma pessoa continua a
correr contra seu-herdeiro.

Art. 197. O juiz não pode supprir, de offício, a allegaçã» da
prescripção.

Art. 198. Com o principal prescrevem os direitos accessorios.

SECÇÃO II

. CAUSAS QUE IMPEDEM OU SUSPENDEM A PRESCRIPÇXO

Art. 199. Não corre prescripção :
1.0 Entre conjuges, na constancia do matrimonio ;
2.° Entre ascendentes, descendentes, durante o patrio-poder ;
3.° Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores,

durante a tutela ou curatela.
Art. 200. Tambem não corre prescripção :
1.° Contra os incapazes de que trata o art. 5° ;
2.° Contra os ausentes do Brasil em serviço federal;
3.- Contra os militares em serviço de guerra.
Art. 201. Não corre igualmente:
1..° Emquanto pende condição suspensiva ;
2.° Emquanto não se vence o prazo ;
3.° Emquanto pende acção de evicção.
Art. 202. A suspensão da prescrípção em-favor de um dos cre

dores solidarios só aproveita aos outros, si o objecto da obrigação fór
indivisivel.

SECÇÃO In

CAUSAS QUE INTERROllIPEM A PRESCRIPÇÃO

Art. 203. A prescripção interrompe-se:
1.° Pela citação pessoal feita ao devedor, ainda que ordenada por

juiz incompetente; .
2.° Pelo protesto, nas condições do numero anterior;
3.° Pela apresentação do titulo de credito em juizo de inventario

ou em concurso de credores;
4.° Por qualquer acto judicial que constitua em móra o devedor;
5.° Por qualquer acto inequivoco, ainda que extrajudicial, que

importe reconhecimento do direito por parte do obrigado.
Art. 204. Em cada um dos casos do artigo antecedente, a in-.

terrupção pode ser promovida não só pelo proprio titular dó direito em

..
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via de prescrever, ou por quem legalmente o represente, como por
qualquer terceiro que tenha legitimo interesse.

Art. 205. Não importa interrupção da prescripção a citação nulla
por vicio de fórma, por circumducção ou por perempção da instancia
ou da accão•

- Art , 206. A interrupção da prescripção feita por um dos credo
res solidariosaproveita aos outros. Quando o reconhecimento do di-o
reito é feito por algum dos devedores prejudica aos seus consortes.

Art. 207. A prescripção interrompida em relação a um dos
herdeiros de um devedor solidario, não obriga os outros herdeiros ou
devedores, ainda que a divida seja hypothecaria , -

Para interromper-seno todo a prescripção, a respeito dos deve
dores solidarios, é preciso que o acto de interrupção seja notificado a
todos os herdeiros do devedor solidario, ao cabeça do casal, ou ao in
ventariante, ou que o reconhecimento da divida seja feito por todos
os herdeiros.

Art. 208. No caso da primeira parte do artigo antecedente, a
massa hereditaria fica sujeita ao pagamento da quota não prescripta
do herdeiro que se confessa devedor ou a quem foi notificado o acto
de interrupção da prescripção .

Art. 209. A interrupção da prescripção em relação ao devedor
principal ou o reconhecimento feito por este, prejudica ao fiador, mas
a prescripção interrompida em relação a este não prejudica ao .devedor
principal. . _ - -

SECÇÃO IV

PRA.ZO~ DA PRESCRIPÇJ.O

Art. 210. O prazo ordinario da prescripção das acções pessoaes
é de trinta annos, contados do dia em que poderiam ter sido propostas.

Art. 211. Prescreve em seis mezes a acção dos hoteleiros, esta
lajadeiros ou fornecedores de viveres para serem consumidos no
proprio estabelecimento, pelo preço da hospedagem ou dos alimentos
fornecidos.

Art. 212. Prescreve em um anno a acção ;

1.° Dos professores, mestres ou repetidores de sciencia, litera
tura ou arte, pelas lições que derem, pagaveis por períodos não exce
dentes a um mez ;

2.° Dos donos de pensão permanente ou casas de educação ou de
instruccão, pelo PI"O(;O da pensão ou instrucção dos seus pensionistas,
alumnos Oll aprendizes; -

3.° Dosserviçaes, operários e jornaleiros pelo pagamento de seus
salarios;
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4.o Dos officiaes de justiça e porteiros do auditorío ou escrivães,
pelos salarios dos actos que praticarem ;

5. o Dos médicos, cirurgiões ou pharmaceuticos, por suas vi
sitas, operações e medicamentos fornecidos mediante prescripção de
facultativo;

" 6.° Dos advogados, solicitadores, curadores, peritos e procura
dores judiciaes, para o pagamento de seus honorarios, contando-se o
prazo do vencimento do contrato, da decisão do processo, ou da
revogação do mandato ;

7.° Dos commerciantes, pelos generos vendidos a retalho sem
titulo escrípto fornecido pelo comprador ; .

8.° Dos corretores, leiloeiros ou agentes de commercio, para
haverem as suas commíssões ou salarios, contado o prazo da data do
acto pelo qual são devidos ;

9.° Dos credores, para revogarem os actos praticados pelo deve
dor em fraude da execução.

Art. 2'13. Os prazos dos ns. 1 e 2 do artigo antecedente
contam-se do termo de cada periodo vencido, considerando-se cada

'prestação como uma divida dístincta ; o do n. 3, da data em que ter
minou o serviço, e si este durar mais de um anno sem ser pago, consi
derar-se-ha ajustado por prestações annuaes, e cada uma dellas como
uma divida; o do n . 4, conta-se da data do acto pelo qual fôr devido
o salario; e o do n. 7, da data da entrega dos generoso

Art. 214. Prescrevem em dois annos as acções:
1.0 Dos credores de divida inferior a 1008, exceptuando-se as

contempladas nos arts. 2'11 e 212 ;
2.° Dos professores, mestres e repetidores de sciencía, literatura

ou arte, cujos honorários sejam estipulados em prestações correspon
dentes a periorlos maiores de um mez;

3.° Dos officiaes publicas, para o pagamento de suas despezas
adiantadas e salarios, contado o prazo da data do respectivo acto ;

4.° Dos engenheiros, architectos, agrimensores e esteriometras,
por seus honorarios, contado o prazo da terminação de seus trabalhos.

Art. 215. Prescrevem em quatro annos as acções de annullação
ou rescisão de contrato, sempre que, por disposição especial, não
tenham menor prazo.

Esta prescripção começa, no caso de víolencía, do dia em que elIa
cessar; no caso de erro, dóloou lesão, do dia em que um ou outro foi
descoberto. Em relação aos actos dos incapazes ou interdictos, do dia
em que cessar a respectiva causa; e em relação aos actos da mulher
casada, do dia da dissolução do casamento.

Art. 216. Prescreve em cinco annos a acção para haver:
L o As prestações de pensões alimentidas ;
2.0 As prestações de rendas perpetuas ou vitalícias ;

•
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3.0 Os juros ou quaesquer outras prestações pagaveis annual-
mente ou em periodos mais curtos ainda de credito real;

4 o Os aluguéis de prédio rustico ou urbano;
5.0 A acção civil fundada na oífensa ao direito autoral.
6.0 A acção para indemnização do damno causado pelo delicto,
Art. 217. São regulados pela parte especial outros casos de

prescrlpçao de curto prazo.

PAlllIfE ESPECIAL

Livro primen-o

Direito da Ia m í l í a

~rITULOI

Casalll.en-to

CAPITULO I

DAS PROllIESSAS DE CASAlliENTO

Art. 218. As promessas de casamento não"produzem obrigação
legal de contrahir matrimonio. Si, porém, a parte promittente se
arrepender, sem culpa da outra, será obrigada a restituir as prendas
recebidas e indemnízal-a do que tiver despendido na previsão do
casamento.

CAPITULO II

DAS FORMALIDADES PRELIMINARES DO CASA..7lIENTO

Art. 219. As pessoas que pretenderem casar deverão habilitar-se
perante o offícial do registro civil, exhibindo, em forma que lhes dê fé
publica, os documentos seguintes :

1.0 Certidão de idade ou prova equivalente;
2.o Declaração de seu estado e domicilio ou residencia;
3.o Declaração do estado, domicilio ou residencía de seus paes,

si forem conhecidos;
C.C.-VoLL ·H
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4.° Autorização das pessoas sob cuja dependencia estiverem,
nos casos em que o direito a faz necessária, ou o supprimento della
pelo juiz;

5.° Declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou extra
nhos, que attestem conhecel-as e affirmem que ellas não se acham
impedidas d~ c?ntrahiJ.: casamen~o;. .

6.° Certidão de obito do conjuge fallecido ou de annullação do
casamento anterior, si o casamento projectado tiver sido precedido de
outro.

Art. 220. A' Vista desses documentos, exhibidos pelos contra
hentes, ou por seus procuradores ou representantes legaes, o official
redigirá o edital dos respectivos proclamas, que será por elle publicado
duas vezes, com o intervalJo de sete dias, de uma á outra, e affixado
em logar ostensivo do edificio onde se celebrarem os casamentos, desde
a primeira publicação até ao terceiro dia depois da segunda.

Art. 221. Si, decorridos quinze dias, depois da publicação dos
editaes, não apparecer quem opponha impedimento e o offieial do re
gistro civil não tiver conhecimento de algum que lhe incumba de
clarar, dará certidão ás partes de que se acham habilitadas para casar
se dentro dos dois mezes seguintes ..

Art. 222. Si os contrahentes residirem em circumscripções [uris
diccionaes diversas, em ambas se fará a publicação dos editaes.

Art. 223. Si algum dos contrahentes houver residido a maior
parte dos dois ultimas annos em outro munieipio, deverá provar que
sahiu delle sem impedimento para casar, ou que desappareceu o que
existia.

Art. 224. Os editaes de proclamas serão registrados pelo official
que tiver publicado, e serão dadas as certidões delles a quem as pedir .
. Art. 225. O juiz poderá, em casos urgentes, dispensar os editaes
de que trata o artigo antecedente, uma vez que lhe sejam apresentados
os documentos exigidos no art. 219.

CAPITULO III

DOS IJIIPEDIMENTOS AO CASAMENTO

Art. 226. Não podem contrahir casamento:
1.0 Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco legi-

timo, natural ou civil; _
2.° Os affíns em linha: reeta, seja o vinculo legitimo ou natural;

. 3,° O adoptante com o conjuge do adaptado, e o adoptado com
o conjuge do adoptante ;

4.° Os irmãos, legitimos ou illegitimos, germanos ou não ;

•
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9.° O adoptado com o filho que tenha sobrevindo a seu pa,e Ou
mãe adoptiva ;

6.° As pessoas ligadas por outro casamento;
7.° O conjuge adultero com o seu co-réo condemnado ;
8.° O conjuge sobrevivente com o que foi condemnado como

autor ou cumplice de homicídio voluntario, ou tentativa de homicídio
sobre a pessoa do conjuge premorto ;

9.° Os que, por qualquer motivo, se acharem coactos, inclusive a
raptada, emquanto não estiver em logar seguro e fóra do poder do
raptor;

. 10. Os que estiverem sob o patrio poder ou sob tutela, ou cura-
tela, emquanto não tiverem o consentimento de seus paes ou tutores;

1!. As mulheres menores de quatorze annos e os homens me-
nores de dezeseis ; .

1~. O viuvo ou a viuva que tiver i)J110 do conjuga fallecido, em-
quanto não tiver inventario dos bens do casal;' .

i 3. A mulher viuva ou separada do ma.rido por nullidade 011
annulação do casamento, até dez mezes depois da viuvez ou dl1 sePa
ração judicial dos corpos, salvo si, antes de terminado o referido prazo,
der á luz algum filho; .

H, O tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes
irmãos, cunhados ou sobrinhos, COJTI a pessoa tutelada ou curatelada,
emquanto não cessar a tutela ou curatela, ~ não estiverem saldadas as
respectivas contas, salvo permissão deixada em testamento, ou outro
escripto authentico, pejo pae ou mãe do tutelado ou curatelado;

H>. O juiz,ou escrivão e seus descendentes, ascendentes, irmãos,
cunhados, ou sobrinhos COm orphão ou víuva da circumscripção ter
ritorial onde um ou outro tiver exercicio, salvo licença especi111 do
presidente do tribunal de appellação do respectivo districto .

.Art. 227. A affinidade illicita só se pode provar por confissão
espontanea nos termos do art. 229.

Art. 228. A filiação natural paterna, porém, pode ser provada
por qualquer dos modos prescriptos no art. 442.

Art. 229. A confissão de que trata o art. 227, só pode ser feita
por algum ascendente da pessoa impedida e, si elle não quizer dar-lhe
outro effeito, poderá fazel-a em segredo de justiça, mediante termo la
vrado pelo escrivão do juiz competente para conhecer impedimento,
perante o juiz e duas testemunhas. .

§ 1.0 Autoada a confissão, o [uiz impedirá o casamento por des
pacho, que se refira a ella, sem nomear o confitente, e que será, de
officio, intimado aos contrahentes.

§ 2.° A esse despacho poderão as partes, depois de haver vista.
dos autos em cartorio, oppôr as provas que em contrario tiverem,
sempre em segredo de justiça.

§ 3.° A' vista dessas provas, o juiz poderá reformar ou sustentar
a sua decisão anterior e, em qualquer dos casos, haverá, recurso sus-
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pensivo para o juiz superior. Este tomará conhecimento do recurso
em sessão secreta e fará devolver os autos registrados ao juiz inferior,
ou entregal-os ao respectivo escrivão, em mão própria e mediante
recibo ..

§ 4.0 Recebidos os autos no juizo inferior, o escrivão, depois do
cumpra-se - fará annexar ao pedido dos proclamas uma cópia do
despacho recorrido, e outro da decisão do recurso, e em seguida quei
mará os autos na presença do juiz .

Art. 230. Osmenores de vinte e um annos carecem, para casar,
do consentimento de ambos os paes, si estes forem legitimos; preva
lecendo o do pae, quando houver divergencia entre elles. Si, porém,
não forem casados, bastará o consentimento do pae ou mãe que o tiver
reconhecido, e na falta de reconhecimento será bastante o con
sentimento materno.

Art. 231. Os paes, tutores e curadores podem, antes de con-
sentir no casamento, exigir do noivo da filha, pupilla ou curatelada,.
attestado medico, provando a ausencia de qualquer lesão que ponha
em perigo a sua vida, ou de molestia grave, incurável ou transmissivel.

Igual direito lhes compete a respeito da noiva do filho, tutelado
ou curatelado.

Art. 232. As mesmas pessoas poderão tamhem exigir, do noivo
da filha, pupilla ou curatelada, folha corrida no seu domicilio actual e
naquelle em que tiver passado a maior parte dos dois ultimos annos,
si o deixou depois de puhere ,

Art. 233. Até ao momento da celebração do casamento, podem
os paes e os tutores retirar seu consentimento.

Art. 234. A denegação do consentimento, quando injusta, pode
ser supprida pelo juiz.

CAPITULO IV

DA oPPoSlçl0 DOS IMPEDIMENTOS

Art. ,. 235. Os impedimentos do art. 226, ns. 1 a 11, podem
ser oppostos:

1.0 Pelo official do registro civil;
2.o Por quem presidir á celebração do casamento;
3.0 Por qualquer pessoa maior que apresente declaração escripta,

com"sua assignatura, e acompanhada das provas do facto que allegar.
Si as provas não puderem ser apresentadas na occasíão , indicará o
declarante, precisamente, o logar onde existem, ou, pelo menos, duas
testemunhas residentes no municipio, que attestem a existencia do
impedimento.
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Art. 236. Os outros impedimentos só poderão ser oppostos :
1.o Pelos parentes, em linha recta, de um dos nubentes, sejam

consanguineos ou affins ;
2. o Pelos collateraes, até segundo gráo, consanguineos ou

affins.
Paragrapho unico . O modo de contar os gráos de parentesco,

regula-se pelos arts. 412 a 418 deste codigo.
Art. 237. Si o impedimento fôr opposto de offício , o offícial dará

aos nubentes ou aos seus procuradores ou representantes uma decla
ração do motivo e das provas do mesmo impedimento, por elle escripta
e assignada. .

Art. 238. Si o impedimento fór opposto por terceiro interessado,
o offícial dará aos nubentes ou aos seus representantes uma declaração
do motivo, do nome e da residencía do impedíente e das suas teste
munhas, ou a summa das provas offerecidas , na falta de testemunhas
nomeadas.

Art. 239. Em qualquer dos casos de impedimento legal, oppor
tunamente opposto por pessoas competentes, o official entregará a de
claração do art. 237 ou a do art. 238 aos nubentes ou a seu repre
sentante, aos quaes fica salvo promover a prova contraria e as acções
civis ou crimínaes, que no caso couberem, contra o impediente que
proceder de má fé.

Art. 240. A má fé não se presume no impediente, que' proceder
em razão do offício, nem nos parentes. . .: ~.. : ..

CAPITULO V

DA CELEBRAÇÃO DO CASAl\qi:NTO

Art. 241. Habilitados os contrahentes e rcom a certidão do
art. 221, pedirão á autoridade que tiver de presidir ao casamento a
designação do dia, hora e logar do mesmo.

Art. 242. Na falta de designação de outro lagar, o casamento se
fará na casa das audiencias durante o dia e a portas abertas, na pre
sença pelo menos de duas testemunhas, que podem ser parentes dos
contrahentes, ou em outra casa publica ou particular, a aprazimento
das partes, si uma dellas não puder sahír da sua, ou não parecer
inconveniente áquella autoridade a designação do lagar desejado pelos
contrahentes,

Al't. 243 . Quando o casamento fôr celebrado em casa particular,
esta deverá conservar as portas abertas, durante o acto , e as teste
munhas serão tres ou quatro, si um ou ambos os contrahentes não
souberem escrever.
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Ál't. 244. No dia, hora e logar designados, presentes as partes,
as.testemunhas e o officíal do registro civil , o presidente do acto lerá
em voz clara e intelligível o art. 226, e depois de perguntar a cada
um dos contrahentes, começando da mulher, si não tem algum dos
impedimentos do mesmo artigo, si quer casar com o outro por sua
livre e espontanea vontade, e ter de ambos resposta affirmativa,
convidal-os-ha a repetirem na mesma ordem; cada um de per si, a
fórmula legal do casamento.

Art. 2M>' A fórmula é a seguinte para a mulher: « Eu F. re
cebo a vós F. por meu legitimo marido emquanto vivermos ,»
E para o homem: « Eu F. recebo a vós F. por minha legitima
mulher, emquanto vivermos ,»

Art. 246 . Repetida a formula pelo segundo contrahente, o pre
sidente dirá de pé:« Eu F., como juiz, vos reconheço e declaro
legitimamente casados, desde este momento .» . .

Art. 247. Em seguida o official do registro lançará no respe
ctivo livro o acto do casamento nos termos seguintes, com as modi
ficações que o caso exigir: « Aos... de.. . de. .. ás... horas ...
da ... em casa das audiencias do juiz (ou onde fór) , presentes o
mesmo juiz commigo official effectívo (ou ad hoc) e as testemunhas
F. e F. (tantas quantas forem exigidas, conforme o caso) recebe-o
ram-se em matrimonío F. (exposto, ou filho de F., ou de F. e F. si
fõr legitimo ou reconhecido) com. .. annos de idade, natural de .. "
residente em... e F. (com as mesmas declarações, conforme afiliação)
com... annos de idade, natural de ... residente em ... às qqaes no
mesmo acto declararam (si este caso si der) que tinham tido antes do
casamento os seguintes filhos: F. com... annos de idade, F. com...
annos de idade etc. (ou um filho ou filha de nome F. com. . . annos
de idade), e que são parentes (si o forem) no 3° gráo (ou no 4° gráo
duplicado) da linha collateral, Em firmeza do que eu F. lavrei este
acto, que vae por todos assignado (ou pelas testemunhas F. e F. a
rogo dos contrahentes, que não sabem ler nem escrever).

Paragrapho unico. Neste acto as datas e os numeres serão es- •
.criptas por extenso e as testemunhas declararão ao assignar-se a idade,
profissão e residencia, cada uma de per si. .

Art. 248. Si um dos contrahentes tiver manifestado seu consen
timento por escripto, o termo tambem mencionará esta circumstancia
e a razão della.

Art. 249. Tambem se mencionará nesse termo o regimen do
casamento, com declaração da data e do cartorio, em cujas notas foi
passado o instrumento ante-nupcial, 'quando o regimen não fór
commum, ou o legal estabelecido no tit. III deste livro para certos
conjuges.

Art. 250. Si no acto do casamento algum dos contrahentes
recusar repetir a fórmula. legal, ou declarar que não casa por sua
vontade espontanea, ou que está arrependido, o presidente do acto
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suspendel-o-ha immediatamente, e não admittírá retractação naquelle
dia.

Art. 251. Si o contrahente recusante ou arrependido fôr mulher
e menor de vinte e um annos, não será recebida a casar com o outro con
trahente, sem que este prove que ella está depositada em legar seguro
e fóra da companhia da pessoa, sob cujo poder ou administração se
achava na data da recusa ou arrependimento.

Art. 252. No caso dê molestia grave de um dos contrahentes, o
presidente do acto será obrigado a ir á casa do impedido, e mesmo á
noite, comtanto que, neste caso, além das duas testemunhas exigidas
no art. 242, assistam mais duas que saibam ler e escrever e sejam
maiores de 18 annos.

Art. 253. No referido caso, a falta ou impedimento da autoridade
competente para presidir ao casamento será supprida por qualquer
dos seus substitutos legaes, e a do official do registro civil por outro
ad hoc nomeado pelo presidente, e o termo avulso lavrado por aquelle
será lançado no livro competente no prazo mais breve possivel.

Art. 254. Quando algum dos contrahentes estiver em imminente
risco de vida, ou fôr obrigado a ausentar-se precipitadamente em
serviço publico, obrigatorio e notorio, o officíal do registro, precedendo
despacho do presidente, poderá, á vista dos documentos exigidos no
art. 219, e independentemente dos proclamas, dar a certidão de que
trata o art. 221-

Art. 255. No primeiro dos casos do artigo antecedente, si os con-
i trahentes não puderem obter a presença da autoridade competente

para presidir ao acto, nem de algum dos seus substitutos, poderão
celebrar o casamento.em presença de seis testemunhas, maiores de
dezoito annos, que não sejam parentes em grão prohibido do enfermo,
ou que não o sejam mais delle do que do outro contrahente.

Art. 256. Estas testemunhas, dentro de quarenta e oito horas,
depois do acto, deverão ir apresentar-se á autoridade judiciaria mais
proxima para pedir-lhe que faça tomar por termo as suas declara
ções.

Art. 257. As declarações devem affirmar:
1.° Que as testemunhas foram convocadas da parte do enfermo;
2.° Que este parecia em perigo de vida, mas em seu juizo; .
3.° Que tinha filho do outro contrahente, ou vivia concubinado

com elle, ou que o homem havia raptado ou deflorado a mulher;
4.° Que na presença dellas repetiram os dois as formulas do

casamento, cada qual por sua vez.
Art. 258. Autoado o pedido e tomados os depoimentos, o juiz

procederá ás diligencias necessarias para verificar si os contrahentes
podiam ter-se habilitado nos termos do art. 219 para casar pelá. fórma
ordinária, -ouvidos os interessados] pró.e contra'4que lhe reque
rerem, dentro de '11'i dias.
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Art. 259. Terminadas as diligencias e verificada a idoneidade
dos contrahentes para casar-se um com o outro, assim o decidirá, si fór
magistrado, ou remetterá ao juiz competente para decidir, e das de
cisões deste poderão as partes recorrer.

Art. 260. Sida decisão não se tiver recorrido, ou, no casocontrario, '
logo que, apezar do recurso, passar em julgado, o juiz mandará re-
gistrar a sua decisão, no livro do registro de casamentos.

Ar1. 261. Este registro fará retrotrahír os effeitos do casamento,
em relação ao estado dos conjuges á data da celebração; e, em relação
aos filhos communs, á data do nascimento.

Paragrapho unico. Serão dispensadas as formalidades dos
arts. 256 a 260, si o enfermo convalescer e puder ratificar o casa
mentoem presença do juiz e do official do registro civil.

Art. 262. Em caso urgente e de força maior, em que um dos
contrahentes não possa transportar-se ao logar da residencia do outro, •
nem demorar o casamento, poderá o noivo impedido fazer-se repre-
sentar no acto por procurador bastante e especial para receber em
seu nome o outro contrahente, cuja designação certa deverá serJeita
no instrumento da procuração. . .

Art. 263. O estrangeiro, residente fóra do Brasil, não poderá
casar-se nelle com brasileira, por procuração, sem provar que a sua
lei nacional admittea validade do casamento feitopor esse meio.

CAPITULO VI

DAS PROVAS DO CASAlIIENTO

Ar1. 26í. O casamento celebrado no Brasil deve serprovado pela
certidão de seu registro, feito na conformidade da lei vigente, ao
tempo de sua celebração. Mas, justificada a falta do registro, é
admissivel qualquer outro meio de prova. •

Art. 265. O casamento de pessoas fallecidas na posse do estado
de casadas não pode ser contestado, em prejnizo de seus filhos
communs, sinão provando-se, por certidão do registro civil, que
alguma dellas era casada com outra pessoa quando contrahiu 0_matrí
monio"contestado.

Ar1. 266. O casamento celebrado em paiz estrangeiro poderá ser
provado por qualquer dos meios neUe admittidos. Si, porém, o tiver
sido perante agente consular ou diplomatico do Brasil, deverá ser
provado por certidão quer do registro do consulado ou legação, quer
do legar do Brasil onde tiver sido inscripto o acto de casamento, de
accôrdo com a cópia authentica remettida pela autoridade consular
ou diplomatica. .
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Art. 267. Quando a prova da celebração do casamento resultar
de processo judicial, a inscripção do julgado no livro do registro civil
produzirá, quer a respeito dos conjuges, quer dos filhos, todos os
effeitos civis. desde a data do mesmo casamento. i

Art. 268. Na collisão e equivalencia de provas contradictorias
sobre a existencia do casamento, a duvida será resolvida em favor
do mesmo, si os conjuges em questão viverem ou tiverem vivido na
posse do estado de casados.

CAPITULO VII

no CASAMENTO NULLO E ANNULLAVEL

Art. 269. E' nullo e não produz effeito, em relação aos contra
bentes, nem em relação aos filhos, o casamento feito com infracção de
qualquer dos ns _ '1 a S do art. 226.

Art. 270. E' tambem nuUo o casamento quando não tiver sido
contrahido perante autoridade competente. A declaração da nullidade,
neste caso, não poderá ser allegada si já tiverem decorrido dois annos
depois da celebração do casamento.

Art. 27L A declaração dessa nullidade pode ser requerida por
qualquer pessoa, ~que;nella tenhainteresse, ou pelo órgão do Ministe
rio Publico.

Art. 272. E' annullavel o casamento contrahido com infraccãode
qualquer dos ns, 9 a 15 do art. 226. .

Art. 273. A annullação do casamento por coacção de um dos
conjuges, só pode ser requerida pelo coacto, dentro de seis mezes
seguintes á data em que tiver cessado a coacção.

Art. 274. A annullação do casamento, feito por pessoa incapaz
de consentir, só pode ser promovida por ella mesma, quando se
tornar capaz, ou por seus representantes legaes, nos seis mezes
seguintes ao casamento, ou por seus herdeiros dentro de igual prazo,
depois de sua morte, si esta se verificou durante a incapacidade.

Art. 275. Si a pessoa incapaz se tornar capaz, depois do casa
mento e ratífical-o, antes de annullado, a ratificação retrotrahirá seus
effeitos á data da mesmo casamento.

Art. 276. A annullação do casamento feito com infracção do
n , '10 do art. 226, só pode ser requerida pelas pessoas que tinham o
direito de consentir e não assistiram ao acto, dentro de tres mezes
seguintes á data em que tiverem conhecimento do casamento.

Art. 277. A annullação do casamento da menor de quartoze annos
ou do menor de dezeseis, só pode ser requerida pelo proprio conjuge
menor, até seis mezes depois de attingir áquella idade ou pelos seus
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representantes legaes, ou pelas. pessoas meD;cionadas no art. 236,
observada a mesma ordem, até SeIS mezes depois do casamento.

Art. 278. Si a annullação docasamento fôr requerida por terceiro,
fica salvo aos conjuges ratifical-o quando attingirem a idade exigida
no n. H do art. 226, perante o juiz e o official do registro civil, e a
ratificação terá effeito retroactivo, salva a disposição do art. 328, n. 2.

Art. 279. A annullação do casamento não obsta a legitimidade do
filho concebido na constancia delle.

Art. 280. Tambem será annullavel o casamento quando um dos
conjuges houver consentido nelle por erro essencial, em que estivesse
a respeito da pessoa do outro.

Art. 281. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro
conjuga:

1.o A ignorancia do seu estado civil ou religioso;
2. 0 A ignorancia de crime inafiançável e não prescripto, com

mettido antes do casamento;
.3.0 A ignorancia de defeito physico irremediável e anterior, como

a impotencia, e qualquer molestia grave, incuravel ou transmissivel ;
4.o Odesvirginamento da mulher, si o marido não tinha conhe

cimento desse facto.
Art. 282. A annullação do casamento, nos casos dos ns. 1, 2 e

3 do artigo antecedente, só pode ser requerida por outro conjuge,
dentro de dois annos, contados da sua data ou da data desta lei, si
fôr anterior a ella; e no caso do n. 4 do mesmo artigo, o marido só
tem direito de pedir a annullação até 10 dias depois de celebrado o
casamento.

Art. 283. A nullidade do casamento não pode ser requerida pelo
Ministerio Publico depois da morte de um dos conjuges.

Art. 284. A declaração da nullidade do casamento será requerida
por acção summaria..

Art. 285. A acção de nullidade ou annullação do casamento e
a de divorcio serão precedidas de uma petição do autor, documentada
quanto baste para justificar a separação que será concedida pelo juiz
com a possivel brevidade.

Art. 286. Concedida a separação, a mulher poderã pedir os
alimentos provisionaes, que lhe serão arbitrados, na fórma do art. 490.

CAPITULO VIII

DISPOSIÇÕES PENAES

Art. 287. O.pae ou a mãe que se casar infringindo a disposição
do art. 226, n. 12, perderá, em proveito dos filhos a quem devia
dar partilha, duas terças partes dos bens que lhe deveriam caber no
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inventario do casal e o direito de usufructo I10S bens dos mesmos
filhos.

Art. 288. t\ -mulher, que se casar com infracção do n . 13 do
mesmo artigo, não poderá mais testar em favor do marido, nem fazer
valer o testamento anterior em que este seja contemplado; nem com
municar com elle os seus bens, quer presentes quer futuros.

Art. 289. Si o casamento tiver sido contrahido com infracção
dos ns. 14 a 15 do mesmo artigo, o regimen matrimonial dos bens
será o da separação, e nenhum dos conjuges poderá receber do outro
cousa alguma por doação ou testamento.

Paragrapho unico , Considera-se culpado o tutor que não puder
apresentar, em seu favor a escusa da clausula final do n , 14 do refe
rido artigo.

Art. 290. O official do registro civil, que publicar proclamas
sem autorização de ambos os contrahentes, ou der a certidão do
art. 221 sem lhe terem sido apresentados os documentos exigidos
pelo art. 249, ou pendendo impedimento ainda não julgado improce
dente, ou deixar de declarar os impedimentos que lhe forem apresen
tados, ou que lhe constarem com certeza, e puderem ser oppostos por
elle eai-officio, ficará sujeito á multa de 20$ a 200$ para a respectiva
municipalidade.

Art. 291. Na mesma multa incorrerá o juiz, que assistir ao
casamento, antes de levantados os impedimentos oppostos contra
algum dos contrahentes, ou deixar de recebel-os, quando opportuna
mente offerecídos nos termos dos arts. 235 a 2W, ou de oppól-os
quando lhe constarem, ou deverem S3r oppostos ex-officio, ou re
cusar-se a assistir ao casamento sem motivo justificado.

TITULO II

E:ff'ei-tosjuridicos do casalll.ento

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GEMES

Art. 292. A legitimidade da família constituída pelo casamento
estende-se aos filhos communs, havidos anteriormente.

Art. 293. O regimen dos bens entre conjuges começa avigorar .
desde a data do casamento e é irrevogável.

Art. 294. O casamento impõe aos conjuges a obrigação da co
habitação, mutua fidelidade e assistencia em todas as circumstancias
da vida.
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Art. 29~L A ambos os conjuges corre o dever de sustentar,
defender, guardar e educar os filhos communs, durante a menor
idade.

Art. 296. Os menores ficam, de direito, emancipados pelo ca
samento, realizado na idade legal.

Art.-297. O casamento contrahido de boa fé terá, em relação
aos filhos e ao património, os effeitos juridicos do casamento valido,
até ser declarado nullo por sentença.:_

Art. 298. Quando o casamento fôr declarado nuUo por culpa
de um dos conjuges, este perderá. todas as vantagens havidas do
outro e ficará, não obstante, obrigado a cumprir as promessas que
lhe houver.feito no respectivo contrato ante-nupcial.

CAPITULO II

DOS DIREITOS E DEVERES DO MARIDO

Art. 299. O marido é o chefe da sociedade conjugal. Com
pete-lhe:

1.0 A representação legal da familia;
2.° A administração dos bens communs e dos proprios da mulher

que, em virtude do regimen matrimonial adoptado, ou do pacto ante
nupcial, devam ser por elle administrados;

3.° O direito de fixar e mudar o domicilio da familia;
4.° O direito de autorizar a profissão da mulher e a sua resi

dencia fóra da habitação conjugal.

Art. 300. Incumbe ao marido:
1.° Dar á mulher protecção, defesa e tratamento correspondente

á sua condição e posses; .
2.° Prover á sustentação da familia, guardada a disposição do

art. 347. •
Art. 301. A obrigação de sustentar a mulher cessa, para o ma

rido, quando ella se ausenta, sem justo motivo, da habitação coujugal
e recusa voltar. Neste caso, o juiz pode, segundo as circumstancias,
ordenar em proveito do marido e dos filhos, o sequestro temporario
dos rendimentos: da mulher.

Art. 302. O marido não pode, sem consentimento da mulher:
1.0 Alienar, hypothecar ou gravar de onus real os bens im

moveis communs, nem dispôr, de qualquer modo, dos direitos reaes
que o casal tiver sobre bens dessa especie;

2.0;;:.Litigar, activa ou passivamente, sobre os referidos bens e
direitos;
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3.° Prestar fiança;
4.° Fazer doacão com os bens e rendimentos communs, salvo si

fór remuneratoria ou de pequeno valor.
Art. 303. Valerão, porém, os dotes ou doações nupciaes feitas

ás filhas e as doações feitas aos filhos por occasião de se casarem ou
estabelecerem economia separada.

Art. 304. A outorga da mulher pode ser supprida pelojuiz si ella
a tiver recusado sem motivo justo ou estiver impossibilitada de dal-a.

Art. 300. O supprimento judicial da outorga valida o acto do
marido, mas não obriga os bens da mulher, nem a sua meação nos
communs ,

Art. 306. A annullação dos actos do marido, praticados sem
outorga da mulher ou sem supprimento do juiz, só poderá ser reque
rida por ella ou seus herdeiros, até quatro annos depois da dissolução
do casamento.

CAPITULO III

DOS DIREITOS E DEVERES DA nruLHER

Art. 307. Pelo casamento torna-se a mulher companheira e socia
do marido, compartilha da sua posição social e tem direito de usar de
seu nome.

Art. 308. E' dever da mulher auxiliar o marido na sustentação
da familia.

Art. 309. Si oregimen dos bens não fór a communhão universal,
a mulher será obrigada a indemnizar as despezas que o marido tiver
feito com a defesa de seus bens próprios e de seus direitos particulares.

Art. 310. A mulher não pode praticar, sem autorização do marido,
os mesmos actos que este não pode praticar sem consentimento della,

Art. 311. Tambem não pode, sem autorização do marido:
1.0 Alienar ou gravar de onus reaes, seus immoveis proprios,

salvo si o regimen fôr o da separação;
2.° Alienar seus direitos reaes sobre immoveis de outrem, man-

tida a clausula restrictiva do numero anterior;
3.° Acceitar ou repudiar herança ou legado;
4.° Acceitar tutela, curatela ou outro munus publico; .
0.° Litigar em juizo civil ou .commercíal a não ser nos casos

indicados nos arts. 317 e 320;
6.° Exercer qualquer profissão;
7.° Contrahir obrigação que possa importar alienação dos bens

do casal.
Art. 312. A autorização domarido pode ser geral ou especial, mas

deve constar de instrumento publico ou particular, previamente
authenticado .
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Art. 313. Esta autorização é revogável a todo o tempo, respeitados
os direitos de terceiros e os effeitos necessarios dos actos iniciados.

Art. 314. A autorização do marido pode ser supprida judicial
mente:

1.0 Nos casos dos arts. 310 e 311, §§ 1° a llo;
2.° Nos casos dos §§ 6° e 7° do art. 311, si o marido não ministrar

. á mulher e aos filhos os meios de subsistencia.
Art. 315. O supprimento da autorização do marido para a mulher

exercer alguma profissão lucrativa importa pa,ra ella O direito de
dispôr do producto de seu trabalho.

Art. 316. Presume-se a mulher autorizada pelo marido:
1.0 Para compra a retalho, mesmo a credito, das cousas neces

sarias á economia domestica, cuja direcção lhe cabe;
2.° Para obter, por emprestimo, as quantias que a acquisição

dessas cousas tornar necessarias ;
3.° Para contrahir as obrigações concurrentes á industria ou pro

fissão que exercer com autorização do marido ou supprímento do juiz.
Art. 317. Independentemente de autorização, pode a mulher

casada:
1.° Exercer o direito que lhe competir sobre as pessoas dos filhos

do leito anterior, nos termos do art. 482 deste codigo ;
2.° Desobrigar ou reivindicar os immoveis do casal que o marido

tenha gravado ou alienado sem sua outorga ou supprimento do juiz;
3.° Annullar as fianças e doações feitas pelo marido com infracção

do disposto nos ns. 3 e 4 do art. 302;
4.° Reivindicar os bens moveis ou immoveis doados ou transfe

ridos pelo marido á concubina;
5.° Díspór dos bens adquiridos na conformidade do numero an

terior, e de quaesquer outros que possua, livres da administração do
marido;

6.0 Promover os meios assecuratorios e acções que lhe compe
tirem contra o marido em razão de seu dote ou de outros bens seus,
sujeitos a administração delle;

.7.° Propôr a acção competente para annullar o casamento;
8.° Propór acção de divorcio;
9.° Pedir alimentos, quando tiver direito de fazel-o .
10. Fazer testamento ou qualquer outra disposição de ultima

vontade.
Art. 318. As acções fundadas nos ns , 2, 3, 4 e 6 do artigo

antecedente competem á mulher na constancia do casamento e nos
quatro annos subsequentes á sua dissolução. E no mesmo periodo os
seus herdeiros podem também propôr as sobreditas acções, si ella
tiver morrido sem o fazer.

Art. 319. Excepto no caso do n . 4 do art. 317, fica sempre
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salvo a terceiro, prejudicado com a sentença favorável á mulher, o
direito regressivo contra o marido ou seus herdeiros.

Art. 320. A' mulher compete a direcção e administração do casal
quando o marido:

a). estiver em logar remoto ou não sabido;
b) estiver em cárcere por mais de dois annos; ou
c) fôr judicialmente declarado interdícto.
Paragrapho uníco . Nestes casos, cabe a mulher administrar os

bens communs, dispôr dos proprios e administrar os do marido.
Para alienacão dos immoveis communs será necessaria autori

zação do juiz. .
Art. 321. A falta de autorização do marido, nos casos em que é

necessaria e não tiver sido supprida, invalida o acto da mulher, e a
sua nullidade pode ser allegada por elle ou seus herdeiros, até quatro
annos depois da dissolução do casamento.

Art. 322. A ratificação do marido, provada por instrumento
publico ou particular, authenticado, conformea circumstancia, importa
a revalidação do acto,

Art. 323. Os actos da mulher autorizados pelo marido obrigam
todos os bens do casal, si o regimen matrimonial fôr o da communhão.
Sendo outro o regimen, obrigam semente os proprios della, si o marido
não assumir conjunctamente a responsabilidade do acto,

Ar1. 324. Qualquer que seja o regimen do casamento, os bens de
ambos os conjuges ficam obrigados igualmente pelos actos que a
mulher praticar na conformidadenos ns. 1 e 3 do art. 316.

Ar1. 325. Annullado o acto ela mulher, por falta da autorização
do marido, repõem-se as cousas no estado anterior, satisfazendo ella,
por seus bens proprios e pelos communs na proporção do proveito
que teve o casal, os damnos resultantes do acto annullado si os preju-
dicados estiverem de boa fé. .

A mesma disposição é applicavel ao caso de ser annullado o acto
do marido por falta do consentimento da mulher.

TITULO ITI

Regb:n.ell dos bens ent.re conjuges

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GEMES

Ar1. 326. E' licito aos nubentes, estipular, antes de celebrado o
casamento, tudo que lhes aprouver, relativamente a seus bens.
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Taes convenções não terão validade si não forem celebradas por ~
escriptura publica. .

Art. 327. Ter-se-ha por não escripta qualquer convenção ou
clausula que altere a ordem legal da successão e os direitos conjugaes
e paternaes, ou que contrarie qualquer disposição prohibitiva .ou im
perativa deste codigo.

Art. 328. Na falta de convenção, ou sendo nulla a celebrada,
vigorará o regimen da communhão universal de bens, excepto para:

1.o O víuvo ou viuva que se =casar infringindo as disposições do
art. 226 em seus ns. 12 e 13; /

2.0 A pessoa que se casar com infracção dos ns. 10, 11, 14 e 15
do mesmo artigo;

3.0 O homem maior de sessenta e a mulher maior de cincoenta
annos, tendo herdeiros necessarios.

Paragrapho unico. Nestes casos o regimen será o de separação
de bens.

Art. 329. As convenções ante-nupciaes ficam sem effeito, si não
se seguir o casamento. .

Art. 330. O marido que estiver na posse de bens proprios da
mulher fica responsavel para com ella e seus herdeiros:

a) como usufructuario, si o rendimento fôr commum;
b) como procurador, si tiver mandato expresso ou tacito para

administral-os ;
c) como depositario, si não tiver direito de usufruil-os, nem de

administrai-os.

Ai·t. 331. As convenções ante-nupciaes não terão effeito para
com terceiros sinão depois ele registradas em livro especial, pelo
offieial de registro predial da comarca do domicilio dos conjuges.

CAPITULO II

DO REGIMEN DA COMll1UNHÃO IJNIVERSAL

Art. 332. O regimen da communhão universal entre conjuges
consiste na de todos os seus bens presentes e futuros, não exceptuados
em lei.

Art. 333. São excluídos da communhão:

1.o As pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas seme
lhantes;

2.o Os bens doados ou legados com a clausula da incommunica
bilidade e os subrogados em logar delles ;

•
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3.° Os bens gravados de fidei-commisso e o direito do herdeiro
fidei-commissarío, antes de realizada a condição suspensiva, bem assim
os herdados pelo pae e mãe binubos, do filho de leito anterior, exis
tindo irmão germano do filho faIlecido;

4.° O dote promettido ou constituido a filho de outro leito e as
despezas feitas com o mesmo filho, inclusive a de alimentos, e o pro
mettido ou constituido expressamente por um só dos conjuges a filho
commum;

5.° As obrigações provenientes de actos illicitos ;
6.° As dividas anteriores ao casamento, salvo si provierem de

.despezas com os preparativos delle, ou si verterem em beneficio
commum;

7.° As doações ante-nupciaes feitas por um dos conjuges ao outro,
com a clausula de incommunicabílidade ;

8.° As roupas de uso pessoal, as joias esponsalicias dadas antes
do casamento pelo esposo, os livros e instrumentos da profissão e os
retratos de familia ;

a.O A fiança prestada pelo marido sem outorga da mulher.

Art. 334. A incommunicabilidade dos bens mencionados no ar
tigo antecedente não comprehende os seus fructos c rendimentos,
desde que sejam percebidos ou vencidos na constancia do casa
menta.

Art. 335. Na constancia do casamento, a propriedade e posse dos
bens communs pertence conjunctamente a ambos os conjuges.

A mulher, porém, só poderá administrar por autorização do ma-
rido ou nos casos do art. 317, n. ti, e art. 320.

Art. 336. Cessa a communhão de bens entre os conjuges:

1.0 Pela morte de um delles;
2.° Pela sentença que annulla o casamento, contrahido de

boa fé;
3.° Pelo divorcio.
Art. 337. Cessando a communhão, e effectuada a divisão do activo

e passivo, não poderá mais um dos conjuges ser demandado pelos cre
dores particulares do outro, em razão de divida não contemplada na
partilha.

Art. 338. Em qualquer dos casos em que cessar a communhão,
terá a mulher o direito de renunciar á sua meação, para o fim de ser
esta applicada ao pagamento dos credores e ficar exonerada das dividas
do casal, salvo si as tiver contrahido antes do casamento ou na quali
dade de commerciante.

Paragrapho uníco. Todavia, a mulher, que depois de renunciar a
meação, fôr demandada POI; dividas contrahidas como commerciante,
na constancia do matrimonio, poderá nomear á penhora bens elo casal
livres e desembargados.

c. c. - Yol, r. -i5
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CAPITULO III

DO REGIMEN DA COllIMUNHÃO PARCIAL

Art. 339. Quando os contrahentes declararem que adoptam o
regimen da communhão limitada ou parcial, ou usarem de expressões
equivalentes, entender-se-ha que excluem da communhão: .

1.° Os bens que cada conjuge possuir ao tempo do casamento;
2.° Os sobrevindos durante o casamento, por doação ou sue

cessão;
3.° Os adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um

dos conjuges, em subrogação dos bens proprios.

Art. 340. Não se communicam tambem:

L° As obrigações anteriores ao casamento;
2.° As provenientes de actos illicitos,

Art. 341. Entram na communhão;

1.° Os bens adquiridos na constancia do casamento, por titulo
oneroso, ainda que só em nome de um dos conjuges ;

2.° Os adquiridos por facto eventual, ainda que sem trabalho, ou
despeza anterior;

3.° Os adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de
ambos os conjuges;

4.° Asbemfeitorias feitas em bens proprios de cada um delles;
~'° Os fructos dos bens communs, ou dos proprios de cada um

dos conjuges, percebidos na constancia do casamento, ou pendentes ao
tempo de cessar a communbão dos adquiridos;

6.° Os fructos civis do trabalho ou industria de cada um dos con
juges ou de ambos.

Art. 342. Neste regimen, os contrahentes devem no proprio con- •
trato ante-nupcial, ou em outra escriptura publica, anterior ao casa
mento, fazer a descripção exacta dos bens moveis que cada um leva
para o casal, sob pena de serem considerados como adquiridos.

Art. 343. Aadrp.inistração dos bens do casal pertence ao marido,
e as dividas por elle contrahidas, na constancia do casamento, obrigam
os bens communs; e na falta destes, os bens proprios de cada conjuge,
na proporção do proveito que cada um houver auferido.

Art. 344. E' applicavel a disposição do artigo antecedente ás di
vidas contrahiclas pela mulher nos casos em que seus actos são auto
rizados pelo marido, ou se presumem sel-o, ou dispensam essa
autorização.
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Art. 345. A communhão limitada aos adquiridos cessa nos mesmos
casos que a universal. Pode tambem cessar a requerimento da mulher
quando lhe fôr prejudicial pela má administração do marido, restrictos,
porém, os effeitos da separação aos bens posteriormente adquiridos.

CAPITULO IV

DO REGlMEN DA SEPARAÇÃO

Art. 346. Quando os contrahentes se casarem, estipulando o re
gimen. da separação de. bens, ~stes. permanecerão sob a e:x;clusiv?,
administração do respectivo propnetarío, que delles poderá dispôr li
vremente.

Art. 347. A mulher é obrigada a contribuir para as despezas do
casal com uma quota porporcional aos rendimentos dos bens proprios,
si outra cousa não tiver sido estipulada no respectivo contrato.

Art. 348. Este regímen é ohrigatorio para as pessoas mencionadas
no art. 328 deste codigo.

CAPITULO V

DO REGIMEN DOTAL

SEcçAo I

CO~;S'!'!TIJIçÃO DO DOTE

Art. 349. Para que haja regimen dotal é necessária a indicação
especificada dos bens que constituem o dote, com expressa declaração
de ficarem sujeitos a este regimen,

Art. 350. A mulher pode dotar-se a si propria com os seus bens
ou ser dotada por seus paes ou por outrem, comtanto que todos os
interessados intervenham por si ou por seus procuradores no mesmo
contrato.

Art. 351. A constituição de dote pode comprehender os bens
presentes e os futuros da mulher, em sua totalidade ou somente em
parte. Os bens futuros, porém, só se consideram comprehendidos no
dote quando forem adquiridos por titulo gratuito e assim fór expres
samente declarada em clausula do pacto ante-nupcial.

Art. 352. Durante o matrimonio o dote não pode ser augmentado
sinão por accessões naturaes.
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Art. 353. E' licito o pacto de reversão do dote ao dotador, dissol
vida a sociedade conjugal, quer a dotada tenha filhos ou não, assim
como o pacto segundo o qual, morrendo a mulher sem herdeiros neces
sarios, lucre o marido o dote.

Art. 354. Si o dote fôr promettido por pae ou mãe conjuncta
mente, sem declaração da parte com que cada um contribue, enten
der-se-lia que cada" um delles se obrigou por metade.

Art. 355.. O dote constituído pelo pae ou pela mãe, considera-se
adeantamento de legitima, salvo declaração em contrario.

Art. 356. O dote dado pelos avós é sujeito á collação nos
mesmos casos em que o dote dos paes aos filhos, guardada a disposição
do art. 2.165.

Art. 357. Si o dote tiver sido constituido pelos paes ou pelos avós
da dotada, serão os dotadores responsaveis pela importancia delle, no
caso de evicção. I

Si, porém, tiver sido" constituído por qualquer outra pessoa, esta
só responderá pela evicção, si houver procedido de má ré, ou si a
responsabilidade tiver sido estipulada.

Art. 358. Os fructos do dote são devidos desde a realização do
casamento, não tendo havido estipulação de prazo.

Art. 359. E' permittido estipular, no contrato dotal, que a
mulher receba, directamente para suas despezas particulares, uma de
terminada parte dos rendimentos dos bens dotaes.

Art. 360. E' também licito estipular que com os bens dotaes haja
outros submettidos a regimens differentes. Em falta de expressa de
claração sobre o regimen destes bens, prevalecerá o da separação.

Art. 361. Neste regimen é applicavel, quanto aos adquiridos, o
disposto no capitulo concernente ao da communhão parcial.

SECÇÃO li

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO 1IIARIDO.ElIf RELAÇÃO AOS BENS DOTAES

Art. 362. Na constancia do matrimonio, tem o marido o direito
de administrar os bens dotaes, perceber os fructos, e usar das acções
relativas a esses bens.

Art. 363. Si o dote ou parte delle consistir em bens moveis,
estimados no contrato ante-nupcial, presume-se translação de do
minio para o marido, salvo clausula em contrario.

A estimação dos bens immoveis, porém, não importará translação
de dominio sem clausula expressa.

Art. 364. Sem a mesma clausula não se considera dotal o im
movel comprado com dinheiro do dote.ou recebido em pagamento
quando o dote consistir em dinheiro.

..
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Art. 365. Quando a estimação importar alienação, o marido é
considerado proprietaTio,· pode livremente dispôr dos bens dotaes, e
por sua conta correrão os riscos e vantagens sobrevindos aos
mesmos.

Art. 366. Os immoveis dotaes não estimados, ou estimados sem
intuito de alienar, não podem, sob pena de nullidade, ser onerados,
nem alienados sinão em hasta publica, e por autorização do juiz com
petente, nos casos seguintes:

1.0 Si de commum accôrdo o marido e a mulher quízerern dotar
suas filhas communs;

2.° Em caso de extrema necessidade, por faltarem outros recursos
para subsistencia da familia ;

3.° Para pagar dividas do dotador, si estas tiverem data certa
anterior ao casamento, não possuindo elle outros bens; e no caso da
primeira parte do n. 2 do art. 372;

4.° Para reparos indispensáveis á conservação de outro immovel
ou immoveis dotaes;

5.° Quando se acharem indivisos com terceiros, e a sua divisão
fór impossivel ou prejudicial;

6.° No caso de desapropriação por utilidade publica;
7.° Quando estiverem situados em logar distante do domicilio

conjugal, e por isso fôr manifesta a conveniencia de vendel-os.

Paragrapho unico. Nos tres ultimos casos, o preço será applicado
em outros bens, em que ficará subrogado.

Art. 367. Ficará subsidiariamente responsavel o juiz que con
ceder a alienação fóra dos casos e sem as formalidades do artigo ante
cedente, ou não providenciar sobre a subrogação do preço, em confor
midade do paragrapho unico do mesmo artigo.

Art. 368. A nullidade da alienação pode ser promovida pela
mulher, na constancia do casamento e até quatro annos depois de
dissolvido; competindo igual direito aos seus herdeiros dentro do
mesmo per-iodo.

A reivindicação dos moveis, porém, só será permittida si o marido
não tiver bens com que responda pelo seu valor, ou si a alienação
pelo marido e as subsequentes entre terceiros, tiverem sido feitas por
titulo gratuito ou de má fé.

Art. 369. O marido fica obrigado por perdas e damnos a ter
ceiros prejudicados com a nullidade, si no contrato não se mencionar
a natureza dotal dos bens.

Art. 370. Si o marido não tiver immoveis que possam ser
hypothecados para garantia do dote, poder-se-ha no contrato ante
nupcial estipular fiança ou outra caução.

Art. 371. Os immoveis dotaes não prescrevem durante o matri
monio; prescrevem os moveis dotaes, mas responde por elles o
marido,
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Art. 372. Quanto ás dividas passivas observar-se-há o seguinto :
§ 1.0 As do marido, contrahidas antes ou depois do casamento,

não serão pagas sinão por seus bens próprios.
§ 2.° As da mulher, anteriores ao casamento, serão pagas por

seus bens extradotaes; e, na falta destes, pelos fructos dos bens dotaes,
pelos moveis dotaes e, em ultimo caso, pelos immoveis dotaes. As
contrahidas depois do casamento só poderão ser pagas pelos bens
extra-dotaes.

§ 3.° As dividas contrahidas pelo marido e pela mulher conjun
. ctamente podemser pagas, a arbitrio do credor, ou pelosbens communs,
ou pelos proprios do marido, ou pelos extradotaes.

SECÇÃO IH

RESTITUIÇÃO DO DOTE

Art. 373. O dote constituído em bens inestimados ou estimados
sem intuito de alienar, deve ser restituido pelo marido á mulher ou
aos seus herdeiros, dentro do mez seguinte á dissolução do matri
mania, ou á separação dos corpos, si não o puder ser ímmedia
tamente.

Art. 374 O dote constituído em bens fungíveis ou não fungíveis, .
mas estimados com intuito de alienar, só pode ser pedido seis mezes
depois da dissolução do matrimonio ou da separação.

Art. 375. Si os moveis dotaes, inestimados ou estimados-para
simples determinação de seu valor, se. tiverem consumido por uso
normal, o marido será obrigado a restituir sómente os que restarem
e no estado em que se acharem ao tempo da dissolução do matrimonio
ou da separação. .

Art. 376. A mulher pode, em todo o caso, reter os objectos de
seu uso, em conformidade do art. 233, n. 8, deduzido o valor delles
do que o marido dever restituir, uma vez que tenham sido estimados
na constituição do dote.

Art. 377. Si o dote inestimado comprehender capitaes ou rendas,
que tenham soffrido diminuição ou depreciação eventual, sem culpa
do marido, este desonerar-se-há da obrigação de restituil-os, entre

. gando os respectivos titulas.
Art. 378. Si o dote fór constituído em usufructo, o marido ou

seus herdeiros serão obrigados sómente a restituir o titulo respectivo
e os fructos percebidos depois da dissolução do casamento ou da
separação.

Art. 379. Presume-se recebido o dote, si o casamento se tiver
prolongado por cinco annos depois do prazo estabelecido para sua en
trega, ou si o devedor delle fór a mulher. Fica, porém, salvo ao

•
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marido o direito de provar que o não recebeu, apezar de tel-o
exigido. .

Art. 380. Dada a separação ou dissolvido o casamento, os fructos
dotaes, correspondentes ao anno corrente, serão divididos entre os
dois conjuges ou entre um e os herdeiros do outro, proporcionalmente
á duração do casamento, no decurso do mesmo anno. Os annos do
casamento contam-se da data de sua celebração.

. Paragrapho unico. Tratando-se de colheitas que se fazem em
periodos superiores ou inferiores a um armo, a divisão se effectuará

.na proporção do tempo durante o qual subsistiu a sociedade conjugal,
dentro do período da colheita.

Art. 38i. O marido tem direito de ser indemnizado das bem
feitorias necessarias e uteis, segundo o valor que tiverem ao tempo
da restituição,e responde pelas deteriorações causadas por culpa sua.

Este direito e esta obrigação passam aos seus herdeiros .

SECÇÃO IV

SEPAR.'>.Ç-40 DO DOTE E SUA. ADMINISTRAÇÃO PELA. l1ULHER

Art. 382. A separação do dote pode ser judicialmente requerida
pela mulher, quando a desordem nos negocios do marido fizer re
ceiar que os bens deste não bastam para garantir os seus, salvo aos
credores o direito de opporem-se á separação, quando esta fôr
fraudulenta.

Art. 383. Separado o dote, sua administração será entregue á
mulher, mas continuará inalienavel, e o juiz que conceder separação
deve providenciar para que as quantias recebidas em pagamento delle
sejam applicadas em bens de estabilidade reconhecida.

Art. 384. A mulher que assim obtiver a separação do dote
deve contribuir para as despezas do casal e da educação da prole, com
os fructos dos bens dotaes e mais com a metade do que renderem
os paraphernaes.

Paragrapho unico. A sentença da separação será averbada no
registro de que trata o art. 331, para produzir seus effeitos relati
vamente a terceiros. .

SECÇÃO V

BENSPARAPHERNAES

Art. 385. A mulher conserva a propriedade e administração,
o gozo e a livre disposição dos bens paraphernaes.
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Art. 386. Si o marido for constituido procurador da mulher para
administrar bens paraphernaes, com a clausula de prestar-lhe contas,
fica sujeito ás obrigações de mandatario. .

Art. 387. Não existindo a alludida clausula, entender-se-ha que
o marido é somente obrigado a restituir os fructos existentes ao tempo
em que a mulher lhe retirar a procuração, ou lhe pedir contas, ou
em que se dissolver a sociedade conjugal.

Art. 388. As disposições dos dois artigos antecedentes serão ap
plicaveis a todos os casos em que o marido administrar bens parti
culares da mulher.

CAPITULO VI

DAS DOAÇÕES Aé'iTE-?iUPCUES

Art. 389. Quando o regimen dos bens no casamento não fór o
da separação de que trata o art. M6, 6 livre aos contrahentes esti
pular, no contrato ante-nupcial, doações reciprocas ou de um ao
outro, comtanto que não excedam á terça do doador.

Paragrapho unico, As doações ante-nupciaes não podem ser an-
nulladas:

1.0 Por falta de acceitação ;
2.° Por superveniencía de filhos;
3.° Por causa de ingratidão.

Art. 390. As doações para casamento podem tambem ser feitas
por terceiros no contrato ante-nupcial ou em outro instrumento pu
blico anterior ao casamento.

Art. 391. Si no contrato ante-nupcial, forem estipuladas doações
para depois da morte do doador, aproveitarão ellas aos filhos do dona
tario, ainda que este falleça antes do doador, e só caducarão no caso
do doador sobreviver a todos os filhos do donatario,

CAPITULO VI

DAS DOAÇÕES ENTRE CO:SJUGES

Art. 392. Os conjuges podem fazer entre si, durante o matri
monio, doações de bens, as quaes silo revogaveis livremente, e a todo
tempo, pelos doadores.

Art. 393. Os bens doados tomarão a natureza de próprios do
donatario, qualquer que seja o regímen matrimonial.

- I
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'1'I'l..'ULO IV

Dissolução da sociedade conjugal e posse dos filhos

CAPITULO I

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL

Art. 39,L A sociedade conjugal termina:

1.° Pela morte de um dos conjuges ;
2.° Pela sentença de nullidade do casamento;
3.° Pela sentença do divorcio.

Paragrapho unico. O vinculo conjugal é perpetuo e indissoluvel,
e só se rompe pela morte de um dos conjuges; não sendo applicavel
a este caso a presumpção de que trata o art. -10 da parte geral.

Art. 393. A acção de divorcio compete somente aos conjugas.
Si, porém o conjuge a quem competir a acção fór incapaz de

exercel-a, poderá ser representado por qualquer ascendente ou irmão.
Art. 396. O pedido de divorcio só pode fundar-se em algum dos

seguintes motivos:

1.° Adultério ;
2.° Sevicia ou injuria grave;
3.° Abandono voluntario do lar conjugal, durante dois annos

continuos;
4.° l\Iutuo consentimento dos conjuges, si forem casados a mais

de dois annos.

Art. 397. O adulterio deixará de ser motivo para o divorcio:

1.° Sio autor houver concorrido para que o réo o commettesse ;
2.° Quando tiver sobrevindo perdão da parte do conjuge inno-

cente.

Art. 398. Presume-se perdoado o adulterio quando o conjuge
innocente, depois de ter conhecimento delle, consente em cohahítar
com o culpado.

Art. 399. Para obterem o divorcio por mutuo consentimento,
deverão os conjuges apresentar-se pessoalmente ao juiz, levando a
sua petição escripta por um e assignada por ambos, ou a seu rogo,
si não souberem escrever, e instruida com os seguintes documentos:

1.0 Certidão do casamento;
2.° Declaração de todos os seus bens e a partilha que houverem

concordado fazer delles ; .
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3.° Declaração do accôrdo que houverem tomado sobre a posse
dos filhos menores, si os tiverem; .

/.,.0 Declaração da contribuição com que cada um concorrerá para
a criação e educação dos mesmos filhos; ou da pensão alimenticia
do marido á mulher si esta não ficar com bens sufficientes para
manter-se;

5.° Traslado da nota do contrato ante-nupcial, si tiver havido.
Art. 400. Recebidos os documentos referidos, e ouvidos separa

damente pelo juiz os dois conjuges sobre os motivos do.divorcio,
aquelle fixar-lhes-há um prazo nunca menor de 15 dias, nem maior
de 30, para voltarem a ratificar, ou retractar o seu pedido.

Art. 401. Si, findo este prazo, voltarem ambos a ratificar o pe
dido, o juiz, depois de fazer autoar a petição, com todos os documentos
do art. 399, julgará por sentença o accórdo, no prazo de duas au-
die~cdias e. a:ppella:rá. eXlh-offihcio. Sdi ambos os conjubg.eds retra.ctarem 04
pedi o, o JUIZ restituir- es- a to as as peças rece 1 as, e SI sómente
um delles retractar-se, a este entregará as mesmas peças na presença
do outro.

Art. 402. No divorcio litigioso o marido é obrigado a prestar á
mulher, sendo ella innocente e pobre, a pensão alimenticia que fôr
fixada pelo juiz.

Art. 403. Ojuiz fixará, também, a quota com que, para a criação
e educação dos filhos, deve concorrer o conjuge culpado ou ambos, si
um e outro O forem.

Art. 404. A sentença de divorcio autoriza a separação dos con
juges e faz cessar o regimen dos bens, como si o casamento fosse
dissolvido.

Art. 405. Os conjuges divorciados podem reconciliar-se em
qualquer tempo, mas não restabelecer o regimen dos bens que, uma
vez partilhados, serão administrados e alienados pelo titular sem
dependencia de outorga do outro conjuge.

Art. 406. A mulher condemnada na acção de divorcio não poderá
mais usar do nome do marido.

•
CAPITULO II

DA POSSE DOS FILHOS

Art. 407. Dissolvida a sociedade conjugal por divorcio amigavel,
observar-se-ha o que os conjuges tiverem accordado sobre a posse
dos filhos.

Art. 40S. Sendo o divorcio litigioso, o juiz mandará entregar os
filhos menores ao conjuge innocente. Si ambos forem culpados, a mãe
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terá o direito de conservar em sua companhia as filhas emquanto
menores e os filhos até a idade de seis annos. Osfilhos maiores de seis
annos serão entregues á guarda do pae.

Art. 409~Havendo motivos ponderosos, o juiz, no interesse dos
filhos, poderá regular por modo differente a situação delles em relação
aos paes, Si sómente a um dos conjuges couber a posse dos filhos,
fixará. o juiz a contribuição com que o outro deva concorrer para o
sustento dosmesmos..

Art. 410. No caso de annullação do casamento, havendo filhos
communs, observar-se-ha o disposto nos arts. 408 e 409.

Art. 411. A mãe que contrahe novas nupcias não perde por isso
o direito de ter os filhos na sua companhia, da qual só poderão ser
retirados, por ordem do juiz, si se provar que a mãe ou o padrasto
não os trata convenientemente.

Relações de pa.rentesco

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 412. São parentes em linha recta as pessoas das quaes uma
procede da outra. Osparentes em linha recta são, entre si; ascendentes
e descendentes. .

Art. 413; São parentes em linha collateral as pessoas que pro
cedem de um tronco commum, sem que descenda uma da outra.

Art. 414. O parentesco é legitimo ou illegitimo, segundo procede
• ou não de casamento.

Art. 415. Na linha recta, contam-se os grãos de parentesco pelo
numero das gerações; na collateral, contam-se subindo de um dos pa
rentes até ao ascendente commum, e descendo, depois, até encontrar.
o outro parente. .

Art. 416. Cada conjuge é unido aos parentes do outro pelo vin
culo da affinidade licita. E' illicita a affinidade que resulta de copula
illegitima.:

Art. 417. A affinidade na ~ linha recta não se extingue com a
dissolução do casamento que a originou. .

Art. 418. A adopção estabelece simples parentesco civil entre
adoptante e o adaptado. .
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CAPITULO II

DA FILIAÇÃO LEGITDIA

Art. 419. São legitimos os filhos concebidos na constancia do
casamento de seus paes. Consideram-se também legitimos os proce-
dentes de casamento annullado, mas contrahido de boa fé. .

Art. 420. Presumem-se concebidos na constancía do casamento:
1.0 Osfilhos nascidos cento e oitenta dias depois da cohabitação

dos conjuges;
2.° Os nascidos dentro dos trezentos dias subsequentes á disso

lução da sociedade conjugal por morte, divorcio ou annullação,

Art. 421. A legitimidade do filho nascido antes de decorridos os
cento e oitenta dias de que trata o n, 1. do artigo antecedente, não
pode, entretanto, ser contestada:

1..° Si o marido, antes de casar, havia tido conhecimento da gra
videz da mulher;

2.° Si assistiu, pessoalmente ou por procurador, a lavrar-se o
termo de nascimento do filho sem contestar a paternidade.

Art. 422. A. presumpção da legitimidade dos filhos nascidos du
rante o matrimonio, passados cento e oitenta dias depois da cohabi
tação ; ou dentro dos tresentos subsequentes á sua dissolução, ou á
separação dos conjuges, só pode ser illidida, provando-se ter-se achado
o marido physicamente ímpossíbititado de cohabitar com a mulher
nos primeiros cento vinte e um dias, ou mais, dos tresentos que hou
verem precedido o nascimento do filho.

Art. 423. A impotencia do marido só pode ser admittida, para
impugnação da legitimidade do filho, quando fór absoluta.

Art. 424. O adulterio da mulher com quem o marido cohabitava
não é sufliciente para destruir a presumpção legal da legitimidade
da filiação, salvo si ella occultar ao marido o nascimento do filho.

Art. 425. Cabe privativamente ao marido o direito de contestar ti
a legitimidade dos filhos nascidos de sua mulher.

Art. 426. Nos casos em que esse direito lhe assiste deve o ma
rido contestar a legitimidade do filho nascido de sua mulher:

1.0 Dentro dos dois mezes seguintes ao nascimento, si estiver
presente;

2.° Dentro dos tres mezesseguintes á sua volta ao logar do nas
cimento ou ao domicilio conjugal, si estava ausente;

3.° Dentro dos tres mezes seguintes ao dia em que teve conheci
mento da occultacão do nascimento.

. Art. 427. A' acção de que trata o artigo antecedente, uma vez
iniciada, passa aos herdeiros do marido.
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Art. 428. A confissão da mãe não basta para excluir a paterni
dade.

Art. 429. A filiação legitima prova-se pela certidão do termo do
nascimento inscripto no registro civil ou, na falta delle, pela posse
continua do estado, desde o nascimento.

Art. 430. A posse do estado resulta da existencia de factos que
induzam relações de filiação e paternidade entre um individuo e o
chefe da família a que elle pretende pertencer.

Art. 431. Não se póde contestar a legitimidade da filiação de
quem tiver posse de estado de filho legitimo em harmonia com o termo
de seu nascimento, salvo o disposto nos arts. 425 e 427.

Art. 432. Ninguém pode vindicar estado contrario ao que resulta
do registro de nascimento, achando-se este confirmado com a posse
do dito estado.

Art. 433. Na falta ou defeito do termo do nascimento e da posse
do estado, a filiação legitima poderá ser provada por qualquer meio,
havendo começo de prova por escripto, proveniente dos paes, con
juncta ou separadamente.

Art. 434-. A acção para provar a legitimidade da filiação pertence
ao proprio filho, emquanto viver. Passará a seus herdeiros, si eUe
tiver morrido ainda menor ou incapaz.

Art. 435. Nos casos em que os herdeiros do filho podem reclamar
judicialmente a legitimidade delle, devem propór a acção dentro de
um anno.

Art. 436. Si a acção tiver sido iniciada pelo filho, tambem po
derá ser continuada por seus herdeiros, si não tiver sobrevindo desis
tenda ou perempção da instancia.

CAPITULO III

DA LEGITll\I.A.çl0

Art. 437. Os filhos legitimados são, em tudo, equiparados aos le
gitimas.

Art. 438. A legitimação resulta do casamento dos paes depois de
concebido o filho

Art. 439. A legitimação dos filhos pré-mortos aproveita aos seus
descendentes.

CAPITULO IV

DO RECO~HECli\1E~TO DOS FILHOS lLLEGITlMOS

Art. 440. O filho illegitimo pode ser reconhecido pelo pae e
pela mãe, conjuncta ou separadamente.
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Art. 441. Quando a maternidade constar do termo de nascimento
<do filho, a mãe só poderá contestal-a, provando a falsidade do termo
ou das declarações communicadas ao offícial que o tiver lançado.

Art. 442. O reconhecimento voluntário do filho illegitimo pode
ser feito no termo de seu nascimento ou por instrumento publico ou
testamento.

Paragrapho unico. O reconhecimento pode ser anterior ao nasci
mento do filho já concebido.

Art. 443. Quando um só dos paes reconhece o filho, não pode re
velar o nome do outro, salvo si este já o tiver tambem reconhecido.

Art. 444. No acto do reconhecimento de filho espurio é vedado,
sob pena de nullidade, fazer qualquer menção da qual se induza que
elle procede de concubito reprovado.

Art. 445. O filho illegitimo, reconhecido por um dos conjuges,
não poderá residir no lar conjugal, sem o consentimento do outro.

Art. 446. O filho reconhecido fica, durante a menoridade, sob o
poder do pae ou da mãe que o reconheceu; e, si por ambos tiver sido
reconhecido, ficará sob o poder do pae.

Art. 447. O pae e a mãe que reconhecem o filho illegitimo são
obrigados a alimental-o e educal-o, segundo suas posses e condição,
como si fosse legitimo.

Art. 448. O reconhecimento não pode ser feito sob condição ou
a termo.

Art. 449. 9 filho maior não pode ser reconhecido sem o seu con
sentimento, e o menor pode impugnar o reconhecimento dentro dos
quatro annos seguintes á sua maioridade ou emancipação.

Art. 450. Osfilhos illegitimos teem acção contra seus paes pata
reconhecimento da filiação nos casos seguintes:

10. Quando o filho que pretende fazer-se reconhecer tem a posse
continua do estado de filho natural da pessoa cuja paternidade
reclama; .

2.° Quando seus paes eram casados apenas religiosamente;
3.° Quando, ao tempo da concepção, sua mãe se achava con

cubinada com o pretendido pae ;
4.° Quando a concepção do filho reclamante coincidir com a data

do estupro ou rapto praticado contra sua mãe pelo supposto pae;
5.° Quando existir um escripto emanado do pretenso pae, reco

nhecendo expressamente a sua paternidade.
-Art, 451. A investigação da maternidade é sempre permittida,

excepto quando tiver por objecto attrihuir filho iIlegitimo a uma
mulher casada ou impedida para o casamento, nos termos dos ns, 1 a
7 do art. 226.

Art. 452. A acção de investigação da paternidade ou mater
nidade pode ser contestada por qualquer pessoa que para isso tenha
interesse fundado.
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Art. 453. A sentença que julga procedente a acção de inv~sti
gação produz os mesmos effeitos do reconhecimento, e pode determinar
que o filho seja criado e educado fóra da companhia do pae ou mãe,
que houver contestado essa qualidade. .

Art. 454. A filiação paterna e a materna, também podem re
sultar de casamento declarado nullo, ainda sem as condições do
putativo.

CAPITULO V

DA ADOpçÃO '

Art. 455. A adopção é permittida ás pessoas maiores de cín
coenta annos, que não tiverem descendentes nascidos ou simplesmente
concebidos. '

Art. 456. O adoptante deve ser, pelo menos, dezoito annos mais
velho que o adoptado.

Art. 457. Ninguem pode ser adoptado por duas pessoas, salvo si
forem marido e mulher.

Art. 458. Ninguem pode ter mais de um filho adoptivo.
Art. 459. O tutor ou curador não pode adoptar o pupilo ou cura

telado, emquanto não prestar contas de sua administração, e pagar o
alcance em que se achar.

Art. 460. A adopção não se pode realizar sem o consentimento
da pessoa sob cuja guarda estiver o adoptado, si fôr menor ou in
terdicto.

Art. 461. O menor interdicto que tiver sido adoptado poderá
romper o laço da adopção dentro do anno seguinte á sua maioridade,

. ao levantamento da interdicção.
Art. 462. Pode tambem romper-se o laço da adopção, quando as

duas partes estiverem de accórdo, ou quando o adoptado tiver com
mettido alguma grave ingratidão para com o adoptante.

Art. 463. A adopção deve ser feita por escriptura publica, não
podendo admittir condição nem termo.

Art. 464. O parentesco procedente da adopção limita-se ao pae
adoptante e ao filho adoptivo, salvo quanto aos impedimentos matri
moniaes, em relação aos quaes se observará o disposto no art. 226, .
ns. 3 e 5.

.Art. 465. A adopção produzirá os seus effeitos ainda que sobre-
venham filhos ao adoptante. .

Art. 466. .Os direitos e deveres que resultam do parentesco na
tural não se extinguem pela adopção, excepto o patrio poder que será
transferido do pae natural para o adoptivo.
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CAPIT.ULO VI

DO PATRIO PODER

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 467. Os filhos legitimas ou legitimados, os reconhecidos le
galmente e os adoptivos estão sujeitos ao patrio poder emquanto
menores.

Art. 468. Na constancia do matrimonio, o patrio poder é exer
cido pelo marido, como chefe da familia, e pela mulher na falta ou
impedimento deste.

Art. 469. O divorcio não altera as relações entre paes e filhos,
sinão quanto ao direito de tel-os em sua companhia.

Art. 470. Dissolvido o casamento, o patrío poder compete ao
conjuge sobrevivente.

Art. 47'1. O filho illegitimo não reconhecido pelo pae, fica sob o
poder da mãe.
. Si, porém, esta não fôr conhecida ou não for capaz de exercer o
pátrio poder, incidirá o menor sob tutela. ,

SECÇÃO II

EFFEITOS DO PáTRIO PODER SOBllE Á PESSOA DOS FILHOS

Art. 472. São direitos do pae sobre a pessoa dos filhos menores
que se acham sob o seu poder : •

1.° Dirigir sua educação; .
2.° 'I'el-os em sua companhia, posse e guarda;
3.° Conceder ou negar consentimento para que se casem;
4.° Nomear-lhes tutor, salvo ao conjuge sobrevivo o direito de

. exercer o pátrio poder;
5.° Representai-os nos actos da vida civil;
6.° Reclamal-os de quem illegalmente os detenha;
7.° Exigir quI} lhe prestem obediencia, respeito e os serviços pro-

prios de sua idade e condição. .
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SECÇÃO IH

EFFEITOS DO PATRlO PODER SOBRE OS BENS DOS FILHGS

Art. 473. O pae e, na sua falta, a mãe, são os administradores
legaes dos bens dos filhos que se acham sob o seu poder, resalvada a
disposição do art. 287. .

Art. 474. Não podem, porém, alienar, hypothecar ou gravar de
onus reaes osímmoveis dos filhos, nem contrahír, em nome delles,
obrigações que excedam os limites da simples administração, salvo
caso de necessidade ou evidente utilidade do filho, mediante autori
zação do juiz.

Art. 475. Sempre que houver opposição de interesses entre
os filhos e o pae, no exercicio do patrio poder, ser-lhes-ha no
meado curador especial, a requerimento do mesmo ou do Minis
teria Publico. Não havendo requerimento, o juiz nomeará de officioo'
curador.

Art. 476. A nullidade dos actos praticados com infracção dos pre
ceitos dos artigos antecedentes pode ser opposta sómente : pelo filho,
dentro de um anno depois da maioridade; pelos herdeiros, dentro de
um anno depois de seu fallecímento ; pelo representante legal, si antes
da maioridade do filho o pae tiver perdido o patrio poder.

Art. 477. Os bens dos filhos que se acharem sob o patrio poder
são usufruidos por quem exercer esse poder, salva a disposição do

art. 287.

Art. 478. Exceptuam-se da regra estabelecida no artigo ante
cedente:

1.0 Os bens deixados ou doados ao filho, com a condição de não
serem usufruidos por seus paes;

2.° Os bens deixados ao filho, para que emprehenda alguma car
reira ou aprenda alguma arte ou officio.

Art. 479. Estão excluidos do usufructo e da administração dos
paes:

1.° Os bens adquiridos pelo filho illegitimo, antes do reconhe
cimento;

2.° Os bens adquiridos pelo filho em serviço militar, do magis
teria ou de emprego publico;

3.° Os bens deixados ou doados ao filho com a condição de não
serem administrados pelos paes.

Art. 480. O pae ou mãe que tiver direito de usufructo nos bens
dos filhos está sujeito ás obrigações dos usufructuarios.

c. c. - Vol. r, ~o
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SECÇÃO IV

EXTINcçÃ.O E SUSPENSÃ.O DO PATRIO PODER

Art. 481. Extingue-se o patrio poder:

1.o Pela morte dos paes ou do filho;
2.0 Pela emancipação resultante do casamento;
3.0 Pela maioridade;
4.0 Pela adopção.

. Art. 482. A mãe que contrahe novas nupcías, perde em relação
aos filhos do leito anterior, os direitos inherentes ao pátrio poder,
excepto o de ter o filho em sua companhia; readquire-os, porém, si
de novo enviuvar.

Art. 483. Si o pae ou mãe abusar do patrio poder por violação •
ou negligencia dos 'seus deveres, ou ruinosa administração dos bens
do filho, o juiz poderá, a requerimento de algum parente ou do Mi-
nisterio Publico, tomar qualquer medida que lhe pareça necessaria
para garantia da pessoa ou dos bens do mesmo filho, inclusive a sus-
pensão de patrio poder.

Art. 481. Si o pae ou mãe castigar immoderadamente os filhos,
abandonal-os, der-lhes ordens, conselhos ou exemplos perniciosos, ou
tornar-se culpado de actos contrarios á moral e aos bons costumes,
será destituido do patrio poder.

CAPITULO VII

DOS ALIMENTOS

Art. 485. Os parentes podem exigir, uns dos outros, alimentos
necessarios á sua subsistencia, de accôrdo com as determinações deste
capitulo.

Paragrapho unico. A presente disposição não exclue a dos
arts. 300, n. 2, 399, n. 4, 403 e 447.

Art. 486. A prestação de alimentos incumbe:

. Lo Ao pae ou mãe em favor dos filhos legitimos, legitimados ou
illegitimos de qualquer especie;
. 2.o Na falta do pae e da mãe, aos descendentes legitimas, legiti-
mados ou illegitimos;

, 3.0 Na falta dos parentes acima designados, aos outros 3.8

cendentes ;
4.0 Na falta de ascendentes, ao sogro e á sogra;
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5.° Na falta do sogro e sogra ao genro e á nora;
6.° Na falta destes ultimas, aos irmãos.
Art. 487. Entende-se que ha falta dos parentes a quem imcumbe,

de preferencia, fornecer alimentos, não só quando já forem fallecidos,
"Como também quando lhes faltaram meios para isso, ou fôr muito dif
ficil demandal-os.

Art. 488. Nenhum parente que demandar alimentos será atten
dido, sem provar que tem carencia de meios de ,subsistencia, e não os
pode adquirir por seu trabalho.

Art. 489. Nenhum parente se eximirá da -obrigação alimenticia,
si não provar que tem apenas o sufficiente para acudir ás proprias ne

-cessidades e ás das pessoas a seu cargo.
Art. 490. Os alimentos devem ser fixados na proporção das neces

sidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Art. 491. Si depois de fixados os alimentos, sobrevier a alteração

no estado de fortuna do devedor ou do reclamante, poderá a parte
Interessada recorrer ao juiz para a cessação, reducção ou augmento,
segundo as circumstancias.

Art. 492. A divida alimenticia não se transmitte com a herança
aos successores do devedor.

Art. 493. A pessoa obrigada a prestar alimentos ou pode dar
uma pensão ao alimentando, ou recehel-o e sustental-o em sua própria

-casa. O juiz, porém, poderá, conforme as circumstancias, fixar o modo
da prestação dos alimentos.

Art. 494. Nos casos urgentes, poderá o juiz impór a obrigação de
prestar alimentos a um só dentre diversos coobrigados, salvo a este o
regresso contra os outros.

Art. 493. O direito de pedir alimentos pode deixar de ser exer
-cido, mas não pode validamente ser renunciado.

TITULO VI

Tutela~ curatela e ausencia

CAPITULO I

DA TUTELA

SECÇÃO I

TUTORES

Art. 496. Fallecendo pae e mãe, ou sendo declarados ausentes,
-ou privados do patrio poder, incidem em tutela os filhos menores.
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Art. 497. O direito de nomear tutor pertence ao pae e na falta
deste á mãe, e 'si ambos forem fallecidos ao avô paterno.

Art. 498. E' .nulla a nomeação de tutor feita pelo pae ou pela
mãe que, ao tempo de sua morte, estava privado do patrio poder.

Art. 499. Na falta de tutor nomeado pelos paes a tutela será de-~

ferida aos parentes consanguineos do menor, na seguinte ordem:
L° Ao avô paterno, depois ao materno, e, na falta deste, á avó, .

. si não fôr binuba ;
2.° Aos tios, preferindo o mais velho ao mais moço, o do sexo

masculino ao do feminino;
3.° Aos irmãos, preferindo os bilateraes aos unilateraes, o mais.

velho ao mais moço e o do sexo masculino ao do feminino.
Art. 500. Não existindo parentes dos designados no artigo ante

cedente, ou não sendo idoneos os que existirem, o juiz nomeará tutor
qualquer outra pessoa idonea.

Art. 501. E' tambem o juiz obrigado a nomear tutor, seja ou não
parente do menor, quando o nomeado pelos paes ou o parente desi
gnado no art. 499 fór excluído ou escusado da tutela.

Art. 502. Qualquer que seja o numero dos irmãos, só se lhes deve
nomear um tutor. .

Sendo nomeado pelo pae ou pela mãe mais de um tutor, en
tender-se-ha que os designados depois do primeiro o substituem suc-·

.cessivamente, dado o caso de morte, incapacidade, impedimento ou
escusa.

o Art. 503. Osmenores filhos de pàes incognitos ficam sob a tutela.
publica do Estado, por intermedio dos recolhimentos especiaes onde
se acharem. '

Na falta desses estabelecimentos, ficam sob a das pessoas que se o

houverem encarregado voluntaria e gratuitamente de sua criação.

SECÇÃO II

INCAPAZES DE EXERCER A TUTELA

Art. 504. Não podem ser tutores e devem deixar esses cargos, si
os estavam exercendo:

1.° Os que não tiverem a livre administração de seus bens;
2.° Os que, no momento de lhes ser deferida a tutela, se acharem

constituidos em obrigação para com o menor ou tiverem direitos a
fazer valer contra este; e aquelIes cujos paes, filhos ou mulheres ti
verem demanda com o menor; .

3.° Os inimigos .do menor ou de seus paes, ou que tiverem sido-
por estes expressamente excluídos da tutela; .
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4.° Os condemnados por crime de furto, roubo, estellionato 011
falsidade, hajam ou não cumprido a pena;

5.° As' pessoas de má conducta ou probidade duvidosa, e as
'culpadas de abuso em tutorias anteriores. . .

SECÇÃO III

ESCUSAS DOS TUTORES

Art. 505. Podem escusar-se do cargo de tutor:
Lo As mulheres;
2.° Os maiores de sessenta annos;
3.° Os que teem sob seu poder mais de cinco filhos;
4.° Os impossibilitados por enfermidade, emquanto elIa durar;
5.° Os que habitarem a grande distancia do logar onde a tutela

-deva ser exercida; .
6.° Os que já exercem tutela ou curatela;
7.° Os militares em serviço;
8.° Os que exercerem funcção publica incompativel com a boa

-admínistração da tutela.
Art. 506. Quem não fôr parente do menor não pode ser obri

gado a acceitar a tutela, si houver no logar parente idoneo, consan
guineo ou atfim, em condições de exercel-a.

Art. 507. A escusa deve ser apresentada dentro de 10 dias
depois da intimação, sob pena de entender-se renunciado o direito de
allegal-o.

Si a causa da escusa occorrer depois de acceita a tutela, os 10
dias contar-se-hão da data em que ella se der.

Art. 50S. Si o juiz não admittír a escusa, a acceitação da
tutela é obrigatoria, até que o tribunal superior reforme a sua de
cisão; e o tutor responderá desde logo pelos damnos e prejuizos que
o menor veio a soffrer, além de ficar privado do direito de herdar
do menor si fôr parente. .

SECÇÃO IV

GARANTIA DA TUTELA

Art. 509. Os immoveis do tutor ficam desde a data da acceitação
legalmente hypothecados em garantia de sua administração.

. Art. 510. Si os immoveis não valerem o patrimonio do menor,
deverá o tutor reforçar a hypothecacom caução real ou fí.íejussoria,
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Art. 511. O juiz responde subsidiariamente pelos prejuizos cau
sados ao menor! ~m conseq"?encia da inso~v~bi1id~de do tutor, ou por
não lhe ter exigido garantia de sua administração, ou por não tel-o-
removido desde que se tornou suspeito. .

Cessará, entretanto, a responsabilidade, provando elle que tomou
as precauções exigidas por lei e não descurou, de modo algum, os in-
teresses do menor. .

Art. 512. A referida responsabilidade será pessoal e directa
quando o juiz'não tiver nomeado tutor ou quando a nomeação não
houver sido opportuna.

SECÇÃO v
EXERC[(;!O DA TUTELA

Art. 513. O cuidado da pessoa do menor e a administração dos
seus bens incumbe ao tutor sob a inspecção do juiz.

Art. 514. Os bens do menor serão entregues ao tutor por inven
tario e avaliação, ainda que os paes tenham dispensado esta forma
lidade.

Art. 515. Cabe ao tutor, quanto á pessoa do menor:
1.0 Dirigir sua educação, defendei-o e prestar-lhe alimentos, se

gundo os haveres e condição do menor;
2.° Recorrer ao juiz para providenciar como julgar mais couve

niente, quando o menor necessitar de correcção,
Art. 516. A criação do menor, não havendo inconveniente, de

verá ser feita, de preferencía, em companhia de seus parentes mais
proximos.

Art. 517. Si o menor possuir bens, será alimentado e educado á
sua custa e para esse fim o juiz arbitrará as quantias que julgar ne
cessarias, em attenção ás forças dos rendimentos do menor, si o pae·
ou a mãe deste não as tiver taxado.

Art. 518. Compete mais ao tutor:
L° Representar o menor nos actos da vida civil, emquanto im..

pubere, e assístil-o, quando pubere, nos actos em que fôr parte, sup
prindo-Ihe o consentimento com sua autorização.

Esta autorização é necessariaem todos os actos que gerarem ou
extinguirem direitos ou obrigações, nos termos do art. 100, e sua
falta importará nullidade, si fõr invocada pelo menor;

2.° Receber as' rendas e pensões do menor; fazer as despezas
com os alimentos e educação do mesmo e com o custeio de seus bens,
e alienar os objectos destinados á venda.

Art. 519. Compete-lhe também, mas com autorização do juiz::
1.o. Fazer as despezas necessárias com a conservação e melhora-

mentos dos bens;·. . '
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2.° Receber as quantias devidas ao orphão e pagar suas dividas,
empregando os saldos;

3.° Impôr onus reaes aos bens do tutelado;
4.°Acceitar herança, doação ou legado, mesmo sujeitos a encargo;
5.° Transigir;
6.° Promover o arrendamento dos bens de raiz em praça;
7.° Requerer a venda, em praça, dos moveis cuja conservação

fôr prejudicial e dos immoveis, nos casos em que é permittida ;
8.° Propôr em juizo as acções e promover todas as diligencias a

bem do menor e defendel-o nas acções contra elle intentadas, guar
dada a disposição do art. 100.

Art. 520. E' absolutamente prohibido ao tutor, ainda com au
torização do juiz:

1.0 Adquirir por si ou por interposta pessoa, por contrato par
ticular ou em hasta publica, bens moveis ou de raiz, pertencentes ao
menor, sob pena de nullidade;

2.° Dispór dos bens do menor por titulo gratuito;
3.° Tornar-se cessionario de direito ou credito contra o menor.
Art. 521. Os bens de raiz do menor não podem ser vendidos

sinão por necessidade indeclinavel ou evidente utilidade e em praça
presidida pelo juiz.

Art. 522. Si a variedade e disseminação dos bens do menor o exi
girem, pode o tutor ser autorizado, sob sua responsabilidade, a tomar um
ou mais auxiliares á sua administração, mediante retribuição marcada
pelo juiz.

Art ... 523. O tutor deverá, antes de assumir a tutela, declarar o
que lhe deve o menor, sob pena de não poder exigir delle o pagamento
do debito, emquanto exercer a tutela, salvo si provar que antes de as
sumil-a não tinha conhecimento da divida.

Art. 524. O tutor responde pelos prejuizos que, por negligencia,
culpa ou dólo, causar ao menor; mas tem direito de ser indemnizado
das despezas feitas legalmente no exercicio da tutela, e de perceber,
salvo no caso do art. 449, uma gratificação pOl~ seu trabalho. ..

Paragrapho unico. Esta gratificação, si não tiver sido fixada
pelos paes do menor, será arbitrada pelo juiz, sem nunca exceder de
dez por cento da renda annualliquida dos bens.

SECÇÃO VI

COFRE DE ORPRÃOS

Art. B2B. Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiros.
de seus tutelados, além do necessario para as despezas ordinarías
com o sustento e educação dos mesmos, e custeio dos seus bens. Todo-
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o mais dinheiro, bem como objectos de ouro e prata, pedras e joias
preciosas, com declaração especificada da qualidade, peso e valor de
cada um delles, e também os titulos de credito e documento de valor,
serão recolhidos ao cofre dos orphãos, sendo o tutor responsavel pelos
jUl'OS da móra, a contar do dia em que o dinheiro e os referidos obje
tos deviam ter sido recolhidos.

Art. 526. Os valores existentes no cofre dos orphãos não poderão
delles sahír, salvo por ordem do juiz e sómente:

L° Para as despezas com o sustento e educação do pupillo e com
a administração de seus bens; .

2.° Para compra de bens de raiz e de apolices da divida publica
da. União ou dos Estados;

. 3.° Para serem empregados, segundo a determinação da pessoa
que os tiver deixado ou doado;

4.° Para serem entregues aos orphãos quando se emanciparem
ou chegarem á maioridade, ou aos seus herdeiros, si morrerem.

SECÇÃO VII

PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA TUTELA

..

A.rt, 527. Os tutores, sem que os possa dispensar disposição
contraria dos paes do menor, são obrigados a prestar contas da sua
administracão.

. Art. 528. No fim de cada anuo apresentarão ao juiz um balanço
de sua administração, o qual, depois de approvado, será annexado aos
actos do inventario.

Art. 529. Os tutores são obrigados a prestar contas de dois em
dois annos, e sempre que por qualquer motivo deixarem o exercicio
da. tutela, ou quando o juiz assim julgar conveniente.

Paragrapho unico. Estas contas serão prestadas em juizo, ouvidos
os interessados, e julgadas; sendo o tutor obrigado a recolher imme-
diatamente ao cofre do'! orphãos o sal.lo ou alcance. ..

Art. 530. Finda a tutela pela emancipação ou maioridade, a
quitação do menor não produzirá effeito antes de approvadas as contas
pelo juiz, subsistindo até então toda a responsabilidade hypothecaria
do tutor.

Art. 531. Nos casos de morte, ausencia ou interdicção do tutor,
as contas serão prestadas pelos herdeiros ou representantes do mesmo
tutor.

Art. 532. Serão levadas a credito do tutor todas as despezas
justificadas ereconhecidamente proveitosas ao menor.
. Art. 533. As despezas com a prestação das contas serão pagas
pelo tutelado.
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Art. 534,. Oalcance do tutor vencerá juros desde o encerramento
-das contas; e o saldo contra o tutelado só começará a vencei-os depois
·que, prestadas as contas e entregues os bens ao menor, fôr requerido
<o pagamento por parte do tutor.

SECÇÁO VIII

CESSAÇÃO DA TUTELA

Art. 535. A tutela cessa em relação ao menor:
1.o Pela maioridade ou pela emancipação;
2.o Por incidir sobre o patrio poder, por effeito de legitimação,

.. 'reconhecimento ou adopção.
Art. 536. A tutela cessa em relação ao tutor:
1.0 Por expirar o termo dentro do qual era obrigado a servir;
2.o Por sobrevir motivo de escusa;
3.0 Pela remoção.
Art. 537. Os tutores são obrigados a servir por espaço de dois

-annos.
Podem, porém, continuar no exercício da tutela depois desse

termo, si assim o quizerem e parecer ao juiz conveniente aos interesses
do menor.

Art. 538. Serão removidos os tutores que malversarem os bens
do pupillo, se tornarem suspeitos por negligencia, desleixo ou má
-conducta, ou incorrerem em alguma das incapacidades constantes do
.art. 504.

CAPITULO II

DA CURATELA

Art. 539.' Estão sujeitos á curatela:
1. o Os loucos de todo o genero;
2.0 Os surdos-mudos sem educação que os habilite a fazer conhe-

-cida sua vontade.
Art. 540. A interdicção destas pessoas deve ser promovida:
1.0 Pelo pae, mãe ou tutor;
2.o Pelo conjuge ou algum parente proximo ;
3.0 Pelo Ministério Publico.
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Art. 54!. A interdicção do Ministerio Publico só terá logar:
L° No caso de loucura furiosa;

. 2.° Si não existir alguma das pessoas mencionadas nos dois pri-
meiros numeros do artigo antecedente, ou não requererem interdicção;

3.° Si as sobreditas pessoas forem menores ou incapazes.
Art. 542. Nos casos em que a interdicção fór promovida pelo

Ministério Publico, o juiz nomeará um defensor ao supposto incapaz.
Nos outros ca80S, o defensor será o l\'1inisterio Publico.

Art. 543. Antes de decidir sobre a declaração da incapacidade,
o juiz examinará pessoalmente o denunciado como incapaz, e pedirá,
sempre que fôr possivel, o parecer de profissionaes. .

Art. 544. A interdícção dos surdos-mudos deve fixar os limites.
da curatela, segundo o gráo de seu desenvolvimento mental.

Art. 545. A sentença que declara a interdicção produz seus.
effeitos desde logo, embora sujeita a recurso.

A.rt. 546. Decretada a interdicção, fica o interdicto sujeito á
curatela, á qual se applica o disposto no capitulo antecedente, com a
restricção do art. 544 e as modificações dos artigos seguintes.

Art. 547. O conjuge não separado judicialmente é, de direito,
curador do outro, quando interdicto.

§ 1.° Na falta do conjuge, é curador legitimo o pae ; na falta
deste, a mãe; e na falta desta, o descendente maior.

§ 2.° Entre os descendentes, os mais proximos excluem os mais
remotos; e, entre os do mesmo gráo, os varões excluem as mulheres.

§ 3.° Não existindo as sobreditas pessoas, compete ao juiz a
escolha do curador.

Art. 54R. Quando o curador fôr conjuge, não será obrigado a
apresentar os balanços annuaes, nem a fazer inventario si o regimen
do casamento fôr o da communhão universal, ou si os bens do incapaz
se acharem descriptos em instrumento publico, qualquer que seja o
regimen do casamento.

§ 1.° Si o curador fôr o marido, observar-se-há o disposto nos
arts. 299 a 306.

§ 2.° Si fôr a mulher a curadora, observar-se-ha o disposto no
art. 320.

Art. 549. Quando o curador fôr o pae ou a mãe, não terá applí
cação o disposto no art. 528.

Art. 550. Quando houver meio de 'educar o surdo-mudo, O,

curador deverá promover sua entrada em estabelecimento apropriado.
Art. 551. Os loucos, sempre que parecer inconveniente conser

val-os em casa, deverão ser tambem recolhidos em estabelecimentos.
adequados.

Art. 552. Si o curatelado tiver filho menor ou por nasc er, 0,
l=l;oder de seu curador estender-se-ha sobre a pessoa e bens delle.
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CAPITULO III

DA CURATELA. no NASCITURO

Art. 553. Será nomeado tambem um curador ao nascituro para;:
velar pelos seus direitos, si fallecendo o marido, a mulher tiver ficado
gravida, e não estiver em condiçõesde exercer o patrio poder. .

E', porém, dispensada a nomeação, quando a mulher estiver in'-
terdicta, observando-se então o disposto no artigo antecedente.

CAPITULO IV

DA AUSENCIA.

SECÇÃO I

CURADORIA DE AUSENTES

Art. 554. Desapparecendo alguem de seu domicilio sem deixar
representante ou procurador a quem caiba administrar seus bens, e·
sem se saber si é vivo ou morto, deve o juiz, a requerimento de
qualquer interessado ou doMinisterio Publico, nomear-lhe um curador .

. Art. 555. Também se nomeará curador quando o ausente deixar
procurador, mas este não queira ou não possa exercer ou continuar O,

mandato.
Art. 556. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-ha os poderes

e obrigações, segundo as circumstancias, observando, no que fór appli
cavel, quanto prescreve este codigo a respeito dos tutores e curadores.

Art. 557. O conjuge do ausente, sempre que não esteja separado,
judicialmente, será seu 'curador legitimo. .

Art. 558. Na falta de conjuge, a curadoria dos bens do ausente
pertencerá ao pae, a mãe, aos descendentes, na ordem em que se·
acham mencionados, não havendo impedimento que os prive de
acceitar esse encargo.

Paragrapho unico. Entre os descendentes, os mais proximos ex
cluem os mais remotos, e, entre os do mesmo grão, os varões excluem,
as mulheres.

Art. 559. Nos casos de arrecadação da herança ou quinhão de
herdeiros ausentes, observar-se-há, quanto á nomeação do curador, o'
que se acha disposto no liv. IV, tit. l, capitulo IV da parte especial
deste codigo.
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SECÇÃO 11

SUCCESSÃO PROVISORIA

Art. 560. Passados dois annos das ultimas noticias do ausente
'que não deixou representante ou procurador, ou quatro, si os tiver
deixado, poderão os interessados requerer que se abra provisoriamente
.a sua successão.

Art. 561. Consideram-se interessados, para esse fim:

1.0 O conjuge não separado judicialmente;
2.o Os herdeiros presumidos, legitimas ou testamentarios;
3.o Os que tiverem sobre os bens do ausente direito subordinado

.á condição de morte;
t.o Os credores de obrigações vencidas e não pagas.
Art. 562. A sentença que determina a abertura da successão

provisoria só produzirá effeito seis mezes depois de sua publicação pela
imprensa; mas, logo que passe em julgado, se procederá á abertura
do testamento, si existir, e ao inventario e partilha dos bens, como si
'0 ausente fosse falIecido. .

Art. 563. Antes da partilha, o juiz deve ordenar a conversão dos
bens moveis, sujeitos a deterioração ou a extravio, em immoveis, ou
-em titulas da divida publica da União ou dos Estados.

Art. 564. Os herdeiros immittidos na posse dos bens do ausente
devem garantir a restituição com penhores ou hypotheca de valor, pro
porcional aos respectivos quinhões.

O que tiver direito á posse provisoria, mas não puder prestar a
.garantia exigida no artigo antecedente, será excluído, mantendo-se os
bens .que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro
herdeiro designado pelo juiz, e que preste a referida garantia.

Art. 565. Na partilha, os immoveis em sua integridade devem ser
-conflados aos successores provisorios mais idoneos.

Art. 566.. Salvo o caso de desapropriação, os immoveis do ausente
só poderão ser alienados mediante autorização do juiz, para evitar
mina, ou quando convenha que sejam convertidos em titulos da divida
publica.

Art. 567. Depois de empossados dos bens, os successores provi
sorios ficarão representando activa e passivamente o ausente, correndo
contra elIes as acções pendentes ou que de futuro se intentarem contra
a ausente.

Art. 568. O descendente, ascendente, ou conjuge que fôr sue
'cessar provisório do ausente fará seus todos os fructos e rendimentos
dos bens que lhe couberem.Osoutros, porém, deverão capitalizar metade
desses fructos e rendimentos, segundo o disposto no art. 563, de

•
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accórdo com o representante do Ministerio Publico, e prestar annual
mente contas ao juiz competente.

Art. 569. O que tiver sido excluido da posse provisória, nos
termos do art. 564, pode requerer, justificando falta de meios, que
se lhe entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocou..

Art. 570. Si durante a posse provisoria provar-se a época exacta.
do fallecimento do ausente, a sua successão considerar-se-ha aberta
nessa data em favor dos herdeiros que então o eram.

Art. 571. Si o ausente apparecer ou provar-se a sua existencia
depois da posse provisoria, cessarão, desde logo, as vantagens dos.
successores immittidos nella, os quaes ficarão, todavia, obrigados a
tomar as medidas assecuratorias precisas, até que entreguem os bens.
a seu dono.

:SECÇÃO IH

SUCCESSÃO DEFIl'ilTIV A

Art. 572. Trinta annos depois de ter passado em julgado a sen
tença que concede a abertura da successão provisoria, poderão os.
interessados requerer a definitiva e o levantamento das cauções pre
stadas.

Art. 573. Tambem pode ser requerida a successão definitiva, si
se provar que o ausente já completou 80 annos de idade e que de
cinco datam as ultimas noticias delle.

Art. 574. Regressando o ausente dentro dos dez annos seguintes
á abertura da successão definitiva ou algum de seus descendentes, ou
ascendentes, aquelle ou estes haverão só os bens existentes, no estado
em que se acharem, os subrogados em seu lagar, ou o preço que os
herdeiros e demais interessados houverem recebido pelosque houverem
sido alienados depois daquelle tempo.

Paragrapho unico. Este direito, concedido aos descendentes e as-o
cendentes prescreve 10 annos depois da successão definitiva.

SECÇÃO IV

EFFEITOS DA AUSENCIA SOBRE OS DIREITOS DA FAMILIA

Art. 575. Si o ausente deixou filhos menores e o outro conjuge
tiver já fallecido ou não tiver direito ao exercicio do patrio poder,
proceder-se-há em relação aos mencionados filhos como si fossem
orphãos.
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LIVRO SEGUNDO

Direito cIas causas

Posse

CAPITULO I

DA POSSE E SUA CLASSIFICAÇÃO

Art. 576. Considera-se possuidor aquelle que, estando em uma
-situação de facto, tem comtudo o exercício pleno ou limitado de algum
dos poderes inherentes ao dominio.

Art. 577. A posse directa, mas temporaria, do usufructuario,
do credor pignoraticio, do locatario e de todos aquelles que se acham
em situação jurídica que lhes dá direito ou impõe obrigação de pos
-suir cousa alheia, não exclue a posse indirecta da pessoa em relação á
qual o direito de possuir lhes é garantido. '

Art. 578. Não é possuidor aquelle que, achando-se em relação
de dependencia para com outro, conserva a posse em nome deste e

'em cumprimento de ordens ou instrucções suas.
Art. 579. Si mais de uma pessoa possuir cousa indivisa, ou es

"tiver no gozo do mesmo direito, poderá cada uma exercer sobre o
-objecto commum actos possessorios, comtanto que não excluam os dos
-outros compossuidores.

. Art. 580. E' justa a posse que não fôr violenta, clandestina ou
precaria.

Art. 581. E' de boa fé a posse, si o possuidor ignora o vicio ou
-obstaculo que lhe impede a acquisição da cousa ou do direito pos
suido.

Paragrapho unico. O possuidor com justo titulo tem por si a
presumpção de boa fé, salvo prova em contrario ou nos casos em que
a lei expressamente não admittir esta presumpção.

Art. 582. A posse de boa fé só perde este caracter no caso e
-desde o momento em que as circumstancias façam presumir que o
possuidor não ignora que possue indevidamente.

Art. 583. Entende-se continuar a posse no mesmo caracter em
'que foi adquirida, salvo prova em contrario.

•

•
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CAPITULO II

DA ACQUISIÇÃO DA POSSE

Art. 584. Adquire-se a posse:
1.0 Pela apprehensão da causa ou pelo exercício do direito;
2.° Pelo facto de ficar a causa ou o direito á nossa disposição;
3.° Por qualquer dos modos da acquisição em geral.
Paragrapho unico. E' applicavel á acquísição da posse o disposto

7110 livro Ill, titulo I, da parte geral deste codigo.
Art. 585. A posse pode ser adquirida pela propria pessoa que a

.pretende, ou por seu representante ou procurador, ou ainda por ter
ceiro sem mandato; mas, neste caso, depende de ratificação. E'
tambem permittida a tomada da posse pelo constituto possessorio.)

Art. 586. Por morte do possuidor, a posse delle passa com os
mesmos caracteres e qualidades aos seus herdeiros e legatarios.

Art. 587. O successor universal continúa de direito a posse de
-seu antecessor; e ao successor singular é facultado unir sua posse á
do seu antecessor para os effeitos legaes.

Art. 588. Os actos de méra permissão ou tolerancia não induzem
'posse. Tambem não autorizam a acquisição de posse os actos vio
lentos ou clandestinos, sinão depois de cessar a violencia ou a clandes
'tinidade.

Art. 589. A posse do immovel faz presumir, até prova contraria,
.a dos moveis e objectos que nelleestiverem.

CAPITULO III

DOS EFFEITOS DA POSSE

Art. 590. O possuidor tem direito de ser mantido na sua posse,
si fôr turbada, e restituido a ella, em caso de esbulho.

Art. 591. Quando mais de uma pessoa pretender a qualidade de
possuidor, deve ser mantida provisoriamente a que detiver a causa, si
não fôr manifesto que a houve de algumas das outras por modo vi-
-cioso. ,

Art. 592. O possuidor que tiver justo receio de ser molestado na
sua posse, pode requerer ao juiz o segure da violencia imminente,
'com comminação de pena, no caso de transgressão do preceito.

Art. 593. O possuidor turbado ou esbulhado pode defender-se ou
-desforçar-se, comtanto que o faça logo.
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Paragrapho unico. Os actos de defesa ou de desforço não podem.
ir além do indispensavel á manutenção ou restituição. .

Art. 594. O possuidor manutenido ou reintegrado na posse tem
direito a ser indemnizado dos prejuizos soffridos, devendo a reinte
gração ser feita á custa do autor do esbulho, no mesmo logar da via
lencia.

Art. 595. O possuidor esbulhado pode dirigir a acção de esbulho.
ou de indemnização contra o terceiro que recebeu a cousa sabendo do
esbulho.:

Art. 596. Não obsta á manutenção ou reintegração na posse a.
allegação de dominio ou de outro direito sobre a cousa. Não se deve,
todavia, julgar a posse em favor daqueIle a quem evidentemente não
pertencer a propriedade.

Art. 597. Quando o possuidor tiver sido esbulhado, será resti
tuido á sua posse, desde que o requeira, sem ser ouvido o autor do
esbulho antes da reintegração do esbulhado.

Art. 598. Na posse de menos de anno e dia, nenhum possuidor •
será manutenido ou reintegrado judicialmente, sínão contra os que
não tiverem melhor posse.

Paragrapho unico. Entende-se melhor a posse que se fundar em
justo titulo; na falta de titulo, ou sendo os titulos iguaes, a mais an
tiga; si da mesma data, prefere a posse actual; e si forem todos duvi
dosos, será a cousa posta em sequestro, emquanto si. não apurar a.
quem deva pertencer.

. Art. 599. Si a posse fór de mais de anno e dia, o possuidor será.
mantido summariamente, até ser convencido pelos meios ordina
rios.

Art. 600. O disposto nos artigos antecedentes não se applica ás.
servidões continuas não apparentes, nem ás descontinuas, salvo quando.
os respectivos titulos provierem do possuidor do predio serviente ou
daqueIle de quem este o houve.

Art. 601. O possuidor de boa fé tem direito aos fructos perce
bidos, emquanto durar a boa fé.

Art. 602. Os fructos pendentes ao tempo em que cessar a boa fé
devem ser restituidos depois de deduzidas as despezas da producção
e custeio. Devem também ser restituidos os fructos colhidos com ante-
cipação. .

Art. 603. Os fructos naturaes e industriaes reputam-se colhidos
e percebidos logo que são separados. Os civis reputam-se percebidos.
dia por dia. .

Art. 604. O possuidor de má fé responde por todos os fructos.
. colhidos e percebidos e pelos que, por culpa sua, deixou de perceber,
desde o momento em que se constituiu de má fé; tem direito, porém,
ás despezas da producção e custeio.

Art. 605. O possuidor de boa fé não responde pelas deteriorações.
ou perda da cousa, uma vez que lhes não tenha dado causa.
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Art. 606. O possuidor.de má fé responde pelas deteriorações OUl

perda da cousa, mesmo accidentaes, excepto si provar que se teriam
dado do mesmo modo si a cousa estivesse na posse do reivindicante.

Art. 607. O possuidor dehoa fé tem direito a ser indemnizado
das hem feitorias necessarias e uteis, e quanto ás voluptuarias, si lhe
não fôr pago o valor, tem o direito de levantai-as, si o puder fazer sem
detrimento da cousa. Pelo valor das hemfeitorias necessarias e uteis,
poderá exercer o direito de retenção.

Art. 608. Ao possuidor de má fé devem ser indemnizadas só
mente as hem feitorias neccssarias, mas não gora do direito de retenção
pelo valor destas, nem do de levantar as voluptuarias. .

Art. 609. As bemfein.rias compensam-se com as deteriorações, e
só dão logar a indemnização si.ainda existirem no momento da evicção.

Paragrapho unico. O reivindicante obrigado a indemnizar as
hemfeitorias tem direito de optar entre o valor actual deIlas e o seu
custo.

CAPITULO IV

DA PERDA DA POSSE

Art. 610. A posse das cousas perde-se:

1. o Pelo ahandono ;
2.0 Pela tradição;
3.0 Pela destruição ou perda da cousa ou por ter sido posta fóra

do commercio ;
4. o Pela posse de outrem, ainda contra a vontade do possuidor,

si este não foi manutenido ou reintegrado em tempo competente;
5. 0 Pelo constituto possessorio.
Paragrapho unico. A posse dos direitos perde-se desde que se

torne impossível o seu exercicio, ou pelo não uso deIles durante tanto
tempo quanto necessario para a prescripção.

Art. 611. Não se tratando de universalidade, a posse das cousas
moveis e dos titulos ao portador, produz. a favor de terceiros que
adquiriram de hoa fé, os efleitoe de titulo. Todavia, aqueIle que tiver
perdido a cousa moveI ou titulo ao portador, ou aqueIle a quem foram
furtados.zpode rehavel-os da pessoa em cuja mão se acharem, salve
a esta o direito regressivo contra quem Ih'os transferiu.

Paragrapho unico. Sendo o ohjecto comprado em leilão publice,
feira ou mercado, o dono que pretender a restituição éohrigadoa
pagar ao possuidor o preço por que o comprou.

Art. 612. Só se considera perdida a posse para o ausente,
quando, tendo noticia da occupação, se ahstem de retomar a cousa
ou, tentando recuperal-a, é violentamente repeIlido.

C.C.-Vol.I 47



-738 -

CAPITULO V

DA PROTECÇÃO POSSESSORIA

Art.6f3. As acções para manutenção e reintegração da posse
serão summarias, quando intentadas dentro de anno e dia da turbação
ou esbulho; passado esse prazo, serão ordinarias, sem comtudo per-
derem o caracter possessorio. .

TITULOII

Propriedade

CAPITULO I

DA PROPRIEDADE EM GERAL

Art.6U. A lei assegura ao proprietario, dentro dos limites por
zella traçados, o direito de usar, gosar e dispôr de seus bens como
entender, e rehavel-os do poder de quem quer que injustamente os
,possua.

.Paragrapho unico. A propriedade literaria, scientifica, artística e
.industrial, será regulada conforme as disposições do capo VI deste
;titulo.

Art. 615. E' plena a propriedade quando todos os direitos ele
mentares que a formam acham-se reunidos na pessoa do proprietario;
-e menos plena ou limitada, quando está gravada de algum onus real
-ou é resoluvel.

Art. 616. O dominio presume-se exclusivo e limitado até prova •
em contrario. .

. . Art. 617. Os fructos e os outros productos pertencem, ainda
depois de separados, ao proprietario, salvo quando por alguma razão
de direito devem pertencer a outrem.

Art. 618. O proprietario de um predio, no qual alguem tem
direito de fazer obras, pode, no caso de damno imminente, exigir do
.autor das obras as necessarias garantias contra o prejuizo eventual.
O mesmo direito, e nos mesmos termos, cabe aos habitantes de
uma casa.
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CAPITULO II

DA PROPRIEDADE IMMOVEL

SECÇÁO I

ACQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE nrnOVEL

Art. 619. Adquire-se a propriedade immovel:

a) pela inscripção, no registro predial, do titulo de transferencia ;
b) pela accessão ;
c) pela usucapião. .
Paragrapho unico. A inscripção de que trata a letra a não

.induz prova de dominio, que fica salvo a quem de direito.
Art. 620. Adquire-se, tambem, a propriedade immovel em

virtude de direito hereditario.
Art. 621. Comprehendem-se ainda entre os actos translativos da

propriedade immovel os endossos dos titulos representativos da pro
priedade cadastrada.

Art. 622. O levantamento do cadastro, a fórma dos respectivos
titulos, sua circulação, bem como o estabelecimento e a prova dos

.onus reaes das propriedades nelle incluídas regular-se-hão por lei

.especial.

SEcç;iO II

ACQUISIÇÃO PELA INSCRlPÇ!O DO TITULO

Art. 623. Estão sujeitos á inscripção, no registro predial, os
-titulos translativos da propriedade immovel, por acto inter vivos ou
mortis causa.

Art. 624. São tambem sujeitas á ínscripção :

Lo As sentenças proferidas nas acções divisórias, das quaes
resulte cessação do estado de communhão ;

2.o As sentenças que, nos inventarios ê partilhas, adjudicam
bens de raiz para pagamento das dividas da herança;

3.o A arrematação em praça publica e as adjudicações.

Art. 625. Os actos sujeitos á inscrípção não operam transmissão
do domínio, sinão depois de registrados. A data do registro determina
.a da transmissão, salvo a disposição do art. 1.914.
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Art. 626. A inscripção deve ser datada do dia em que o titulo
fôr apresentado ao official do registro, para ser inscripto, e este o-
prenotar em seu protocollo. ._

Art. 627. Sobrevindo falIeneia ou insolveneia do alienante entre
a prenotação do titulo e a sua inscripção, por demora do offlcial
ou duvida julgada improcedente, deve, não obstante, fazer-se a inseri
pção, que retrotrahe seus effeitos, neste caso, á data da prenotação.

Si, porém, ao tempo da inscripção, ainda não estiver pago o"
preço do immovel, o adquirente, notificado da falIeneia ou ínsolvencia.
do alienante, deve consignal-o em juizo.

SECÇÃO UI

ACQUISlÇÃO POR ACCESSÃO

Art. 628. A accessão pode dar-se:

Pela formação de ilhas ou ilhotas;
Por alluvião ;
Por avulsão;
Por abandono de alveo;
Por construcção de obras e por plantações.

A

ILJIAB·E ILHOTAB

Art. 629. As ilhas e ilhotas formadas no leito de um rio parti
cular pertencem aos proprietarios ribeirinhos fronteiros, observadas'.
as regras seguintes:

1.o As que se formarem no meio do rio, consideram-se accres
cimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as
margens; nda proporçã? de suas testadas, até á linha que dividir o· ..
alveo em uas partes iguaes : .

2.o As que se formarem entre essa linha e uma das margens
considerar-se-hão accrescimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse
mesmo lado;

3.° As que se formarem pelo desdobramento de um novo braço.
do rio continuam a pertencer aos proprietarios dos terrenos á custa
dos quaes se constituiram. .

Art. 630. As ilhas e ilhotas formadas nos mares territoriaes do
Brasil pertencem á União. As formadas nos rios e lagos publicas per
tencem á União ou ao Estado, conforme pertencer a este ou áquelle-
o dominio dos rios e lagos. .
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B

ALLUVIÃO

Art. 631.. Os accrescimos, que se formam por depositos ou aterros
naturaes ou pelo afastamento das águas dos rios, pertencem aos pro
prietarios dos terrenos marginaes, ainda que os rios sejam publicos.

Art. 6~2. Os donos de 'terrenos confinantes com aguas dor
'mentes, como lagos e tanques, nem adquirem o solo descoberto por
qualquer diminuição das aguas, nem perdem o que ellas invadirem
-em seu crescimento.

Art. 633. Quando o terreno de alluvião se formar -em frente a
predios pertencentes a proprietarios differentes, a divisão far-se-ha
entre elles em proporção á testada que cada . um dos predios apre
sentava sobre a antiga margem. salvo as disposições relativas á
.navegação, ou convenção entre as partes.

c

AVULSÃO

Art. 634. Quando uma porção de terra, destacada de um predio
'pela impetuosidade das aguas, ou por outra força natural violenta,
vem juntar-se a outro, o dono do primeiro pode reclamal-a ao do
.segundo, ao qual épermittido optar entre consentir na remoção da
parte accrescída ou índemnizar ao reclamante.

Art. 635. Si dentro de um armo não fór apresentada reclamação;
.a porção de terra entender-se-há incorporada definitivamente ao
predio em que se acha, perdendo o seu antigo dono o direito de
reivindical-a e de exigir qualquer indemnização,

Art. 636. Quando a avulsão fõr de cousa não susceptivel de
.. .adherencia natural, tem applicacão o disposto sobre cousas perdidas.

D

ALVEO ABANDONADO

Art. 637. O alveo abandonado do rio publico ou particular per
tence aos proprietarios ribeirinhos das duas margens, sem que tenham
direito a .indemnização alguma dos donos dos terrenos por onde as
.aguas abrirem novo curso. Entende-se que os predios marginaesse
estendem até ao meio do alveo.
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CONSTRUCÇÕES E PLANTAÇÕES

Art. 638. Qualquer construcção ou plantação existente em um
terreno presume-se feita pelo proprietario e á sua custa, até que o
contrario se prove.

Art. 639. Aquelle que semeia ou planta em terreno proprio,
com sementes ou plantas alheias, adquire a propriedade destas, mas
está. obrigado a pagar o valor. Responde tambem por perdas e damnos,
si tiver procedido de má fé.

O mesmo terá logar quando alguém edificar em terreno proprio
com materíaes alheios.

Art. 640. Aquelle que semeia, planta ou edifica em terreno alheio
perde, em proveito do proprietario, as sementes, plantas e con
struceões, mas tem direito a indemnização, Si o semeador, plantador
ou edificadorprocedeu de má fé, poderá ser constrangido a repôr as.
cousas no estado anterior e a pagar os prejuízos causados.

Art. 641.. Havendo má fé, tanto da parte do semeador, plantador
ou constructor, como da do proprietario, adquirirá este as se~en!es,

plantas e construcções, mas deverá pagar o valor das bemfeitorias.
Presume-se má fé no proprietarío quando o trabalho da plantação

ou construcção se fez em sua presença e sem impugnação sua.
Art. 642. Si as sementes, plantas ou materiaes de construcção

não pertencerem a quem de boa fé as empregou em solo alheio, terá.
também applicação o disposto no artigo antecedente.

Entretanto, o dono das sementes, plantas ou materiaes poderá
cobrar do proprietário do solo a indemnização devida, quando não
puder havei-a do plantador ou constructor.

SECÇ.~O IV

USUCAPIÃO

Art. 643. Aquelle que, durante 30 annos, ininterrompidamente
e sem opposição, possue como seu um immovel, adquire a propriedade
delle, independentemente de titulo e boa fé, que se presume.

Art. 644. O possuidor pode para o fim de contar o tempo reque-
,rido pelo artigo antecedente e pelo seguinte, accrescentaí' á sua posse
a do seu antecessor, comtanto que ambas sejam continuas e paci
ficas.

Art. 645. Na usucapião de 10 annos, entre presentes, e de 20,
en tre ausentes, exige-se para acquisição do dominio, além de posse
pacifica e continua, justo titulo e boa fé.
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Paragrapho unico. Reputam-se presentes os moradores do lJl(:HIDO'

municipio, e ausentes os que habitam municipios differentes.
Art. 646. As causas que impedem, suspendem ou interrompem a'

prescripção,impedem, suspendem ou interrompem a usucapião;
tendo applícação ao possuidor o que fica estabelecido em relação ao:
devedor.

Art. 647. Consummada a usucapião, pode o possuidor requerer
ao juiz competente que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá.
de titulo para a inscripção no registro predial.

SECÇÃl) V

DIREITOS DE VJSIl'illANÇA

A

uso NOCIVO DA PROPRIEDADE

Art. 648. O dono ou morador de um predio tem o direito de
impedir que o máo uso da propriedade visinha possa prejudicar a
segurança, socego e saude dos que habitam o mesmo predio e dos
animaes que nelle se acham.

Paragrapho unico. O simples facto, porém, de usar alguém do
seu predio de modo licito, mas inconveniente para o visinho, não dá
a este o direito de obstar áquelle o uso de sua propriedade, como lhe
convenha.

Art. 649. O disposto no artigo antecedente é applicavel, em iden
tidade de circumstancias, ao caso de diversos moradores do mesmo
predio.

Ar1. 650. De igual direito gosa o proprietario quando não possa
aproveitar seu predio pelo uso nocivo que do predio visinho façam os
que o occupam, ou prejudicando-lhe a cultura, ou damnificando os
objectos de uso indispensavel á habitação. •

Art. 651. O proprietario tem o direito de exigir do dono do
predio visinho a respectiva demolição ou reparação, quando este
ameace ruina, e que preste caução pelo damno imminente.

B

ARVORES LIMITROPHllS

Art. 652. A arvore cujo tronco se acha sobre a linha divisoria
de dois predios presume-se pertencer em commum aos donos dos
mesmos.
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Art. 653. Os fructos que cabem de uma arvore plantada no ter
reno do visinho pertencem ao dono do solo onde cahiram, si este fôr de
'propriedade particular. "
. Art. 61)4,. As raizes e os ramos de arvores que se estendem para

(J prédio vísinho podem ser cortados pelo habitante do mesmo predio..:

c

PASSAGEM FORÇADA

Art. 63;). O dono de prédio rustico ou urbano, encravado, sem
sahída para a via publica, fonte ou porto, tem direito de exigir do
visinho ou visinhos que lhe deem caminho atravéz de seus pre.lios.
A direcção e extensão do caminho serão fixadas ju.licialmente, quando
·fÓr preciso. ..

Art. 656. Osdonos dos predios por onde se estabelece o caminho
para o encravado teem direito de exigir justa indemnização,

Art. 657. O proprietario que, por culpa sua, perder o direito de
transito pelos predios contíguos, poderá pedir nova communicação
com a via. publica, pagandu o dobro do valor da primeira inde
mnização.

Art. 658. Não constituem servidão os caminhos e atravessa
douros particulares, feitos por propriedades 'também particulares, que
se não dirigem a fontes, pontes, ou logares publicos, que não possam
ter outra serventia.

D

AGUAS

Àrt. 659. O dono do predio inferior é obrigado a receber as
aguas gue correm naturalmente do superior. Si o dono deste faz obras
de arte, para facilitar o escoamento, deve proceder de modo que não
cause ao do outro damno maior do que o natural e anterior ás mesmas
obras.

Art. 660. Quando as aguas, artificialmente trazidas para o predio
superior, correrem delle para o inferior, o dono deste pode reclamar
ou que sejam desviadas ou que se lhe pague indemnização propor
cional ao prejuizo que com isso soffrer.

Art. 66'1. O proprietario de uma fonte não captada não pode im
pedir o curso natural das aguas pelos predios inferiores, depois dt
satisfeitas as necessidades de seu consumo. .

Art. 662. Asaguas pluviaes que correm por lagares publicas, assim
como as dos rios publicas podem ser utilizadas, na sua passagem,

4.
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por qualquer proprietario ribeirinho, conformando-se com os regu-
lamentos administrativos. .

Art. 663. E' permittido a qualquer encanar subterraneamente
ou a descoberto, em proveito da agricultura ou da industria, as aguas
a que tenha direito, atravez dos predios rusticos alheios, não sendo
-chacaras ou sitias murados, quintaes, jardins, hortas ou pateos adja
'contes a prédios urbanos, precedenJo indemnização do prejuizo que
disso resultar para os ditos prédios.

Paragrapho unico. Os donos dos predios, neste caso, teem também
-o direito de ser indemnizados dos prejuizos que de futuro vierem a
resultar da infiltração ou erupção das aguas, ou da deterioração das
-ohras feitas para conducção desta. .

Art. 664-. As questões relativas á direcção, natureza e forma do
aqueuucro e au valor da indemnízação, serão resolvidas summariamente
:pelo Poder Judiciário, si as partes se não concertarem amigavelmente.

E

LIMITES ENTRE PP.EDIOS

Art. 665. Todo o proprietario pode obrigar o confinante a pro
'ceder com elle á demarcação dos respectivos predios ou á aviventação
dos rumos apagados e renovação dos marcos destruidos ou arruinados.
As despesas resultantes serão repartidas entre os interessados na pro
:porçãO das respectivas testadas.

Art. 666. Os limites, no caso de confusão e em falta de outro
meio, serão determinados de conformidade com a posse e, quando esta
não se achar provada, dividir-se-ha o terreno contestado em porções
'iguaes entre os predios, ou será adjudicado a algum dos hereos.

Art. 667. O in tervallo, fosso, muro, cerca, ou outra obra que
separa dois predios, dá direito ao uso commum dos proprietarios con
'finantes e presume-se pertencer a ambos, até prova em contrario.

Art. 668. Si forem excedidos de boa fé, na construcção de um
prédio, os limites do respectivo terreno, SE'm opposição do dono do
terreno invadido, entende-se feita cessão da parte invadida, mediante
:indemnização .:

F

DIREITO DE CONSTRUIR

Art. 669. O dono de um terreno pode levantar nelle as con
strucções que lhe aprouver, salvo o direito dos visinhos e as disposições
-regulamentares sobre a fórma, segurança e hygiene dos predios U1'

(banos, e as de policia dos estabelecimentos industriaes.
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. Art. 670. Todo proprietario pode embargar a construcção de
predio que invadir a área do seu ou sobre este deitar gotteiras, ou-.
trosim quando tiver sido aberta janella ou terraço, sem mediar a dis
tancia de metro e meio.

§ 1.0 A disposição deste artigo não abrange as frestas ou setteiras
para luz, que não excedam de J O centimetros de largura sobre 20 de
comprimento.

§ 2.° As aberturas para luz não prescrevem, podendo o visinho.
a todo tempo levantar sua casa ou contra muro, ainda que vede a luz
das ditas aberturas.

Art. 671. As disposições do artigo precedente não são applí-.
caveis a predios separados por qualquer estrada, caminho, rua ou
outra passagem publica.

Art. 672. O proprietario deve edificar de modo que a beira do
seu telhado não gottege sobre o predio visinho, deixando, pelo menos..
um intervallo de 10 centimetros entre os ditos predios e beira, si de
outro modo não puder evitar.

Art. 673. O que consentir na abertura de janella, ou na collo-.
cação de sacada ou gotteira sobre seu terreno só poderá exigir o tapa
men to daquella, ou a remoção destas, até anno e dia depois de con
cluida a obra.

Art. 674. Em predio rustico as novas construcções não poderão
ser feitas, sem licença do visinho, a menos de metro e meio do limite
Esta disposição comprehende os accrescimos das construcções já
existentes.

Art. 675. As estribarias, curraes, chiqueiros, estrumeiras e. em
geral, as construcções que incommodam ou prejudicam a visinhanea,
devem guardar a distancia que fôr fixada pelas posturas municipaes.
ou regulamentos sanitarios.

Art. 676. Nas cidades, villas e povoações cujas casas são sujeitas
a alinhamento, o dono de um terreno vasio pode edifical-o, travejando
na parede divisoria do predio visinho, si esta tiver capacidade para
supportar a nova construcção, mediante o pagamento do valor da
metade da parede e do chão correspondente.

Art. 677. O visinho que primeiro construir pode assentar metade
da parede divisoria no terreno contiguo, sem prejuízo de haver a me
tade do respectivo valor, si o outro travejar tambem nella. Neste caso,
o primeiro fixará a largura do alicerce, assim como a profundidade;
si o terreno não fôr de rocha.

Paragrapho unico. Si a parede divisoria pertencei' a um dos vi
sinhos, e não tiver capacidade para ser travejada pelo outro, não
poderá este fazer alicerce ao pé della sem prestar caução áquelle pelo.
risco que corra a construcção, em razão da ínsufficiencia do alicerce.

Art. 678. O condomino de uma parede divisória pode utilizar-se
della até ao meio de sua espessura, comtanto que não comprometta a.

•
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segurança ou a separação dos dois predios e avise previamente ao,
outro condomino das modificações que pretenda fazer na mesma pa
rede. Não pode, porém, sem consentimento do outro, fazer na parede
meieira armarias, nem obras semelhantes, em correspondencia com
outras analogas, já existentes do lado opposto.

Art. 679. O dono de um predio, ameaçado pela installação de
chaminés, fogões ou fornos, no contiguo, ainda que a parede seja com-o
mum, pode embargar a obra e pedir caução contra qualquer prejuizo.

Art. 680. Não é licito encostar em parede meieiraou pertencente
ao visinho, sem consentimento deste, fornalhas, fornos de forja ou de
fundição, apparelhos hygienicos, fossos, canos de esgoto, depósitos.
de sal, ou de quaesquer substancias corrosivas que produzam infil
tracão nociva.

. Paragrapho unico. Não se incluem na prohibição dos artigos an
tecedentes as chaminés ordinarias, nem os fornos de cozinha.

Art. 681. São prohibidas installações que possam tornar impuras
ou improprias para o uso ordinal'io as aguas de poço ou fonte alheia,
preexistente ás mesmas installações.

Art. 682. Não é perrnittido fazer excavações que tirem ao poço
ou fonte de outrem a agua necessaria. E', porém, permittido fazel-as,
si apenas diminuírem o supprimento do poço ou fonte do visinho, e
não forem mais profundas que o deste, em relação ao nivel do lençol
d'agua.

Art. 683. Todo aquelle que violar as disposições dos arts. 677 e
seguintes é obrigado a demolir as construcções feitas, respondendo,
por perdas e damnos.

Art. 684. Todo proprietario é obrigado a consentir que o vi
sinho entre no seu predic, e use delle temporariamente, quando fôr
indispensavel para reparação ou limpeza da casa do mesmo visinho,
avisando-o previamente. Si soffrer com isso algum damno, terá. di- 
reito a indemnização.

Paragrapho unico. As mesmas disposições applicam-se aos casos
de limpeza ou reparação dos esgotos, gotteiras e apparelhos hygie
nicos, assim como dos poços e fontes já existentes.

G

DIREITO DE TAPAGEM

Art _ 685. Todo proprietario tem o direito de cercar, tapar,
murar ou valIar o seu predio, conformando-se com as disposições con
tidas nos paragraphos seguintes:

§ 1.0 Não poderá, sem consentimento escripto do visinho, plantar
cerca viva em distancia inferior á metade da altura della, e em,
nenhum caso a menos de 60 centimetros do limite.
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§ 2. o As outras especies de cêrca de pão, de pedra ou alvenaria,
-euja aitura não exceder de dois metros e meio, podem ser postas na
propria linha divisória e servir de apoio a latadas ou telheiros. Si ex

-cedercm á referida altura, o visinho poderá exigir que sejam afastados
. do limite, em distancia igual á metade do excedente á mesma altura.

§ 3.0 Os vallados deverão, sempre que fôr possivel, ser cavados
. 'sobre a linha divisoria dos predios, tirando-se de cada um delles a

terra. necessária e collocando-a do lado onde seja menos facil a corrida
.para dentro. Quando um dos hereos não quizer contribuir para o
vallado, o outro poderá fàzel-o dentro dos seus limites e lançar a terra
.ao lado, d'onde fõr menos facil a corrida para dentro do mesmo val
lado.

§ 4.0 Quando fôr preciso decotar a cerca viva ou reparar o muro
divisorio, o proprietario terá direito de entrar no terreno do visinho,
-depois de o ter prevenido. Este direito, porém, não obsta á obrigação
de indemnizar o mesmo visinho por qualquer damno que a obra lhe
-occasione.

§ 5.0 As cercas marginaes da via publica serão feitas e conser
"adas pela administração, a quem incumbir as mesmas vias, ou pelas
,pessoas ou emprezas que as explorarem.

SECÇÃO VI

PERDA DA PROPRIEDADE IMMOVEL

Art. 686. Além das causas de extinccão dos direitos em geral,
;indicadas na parte geral, livro 1Il, titulo UÍ, deste codigo, a propríe
-dade immovelperde-se:

a) pela:alienação ;
b) pelarenuncia ;
c) pelo abandono;
d) pelo perecimento do immovel .
§ Lo Nos dois primeiros casos deste artigo a effectividade da "

'Perda da propriedade depende da inscripção do titulo de transmissão
'ou do acto de renuncia no respectivo registro.

§ 2.0 O immovel abandonado será arrecadado como bem vago e
passará para o dominio do Estado onde estiver situado depois de de
-corridos dez annos.

. Art, 687. Perde-se tambem a propriedade immovel em conse-
-quencia de desapropriação por necessidade ou utilidade publica.

§ t. o Consideram-se casos de necessidade publica:
a) a defesa do territorio nacional;
b) a segurança publica;
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c) os soccorros publicos, nos casos de calamidade;
d) a salubridade publica.

§ 2.° Consideram-se casos de utilidade publíça :

a ) a fundação de povoações e de estabelecimentos de asslstencía,
educação ou instrucção publica; .

b) a abertura, alargamento ou prolongamento de ruas, praças ,
canaes, estradas de ferro e, em geral, de quaesquer vias publicas;

c) as construcções de obras ou estabelecimentos destinados á.
commodidade geral dos habitantes de uma povoação, á decoração e á
salubridade destas.

d) a exploração de minas.

Art. 688. Em caso de perigo imminente, como de guerra ou com
moção, cessarão todas as formalidades, e poder-se-há tomar posse do
uso, ou mesmo da propriedade, quanto baste para o emprego do bem
publico, liquidadoo valor e préviamente pago, ou depositado, salvo
ao proprietario reclamar judicialmente o que fór de direito. Nos outros
casos, o proprietario será previamente indemnizado e, si recusar re
ceber a indemnização, será o valo!' desta depositado.

Art. 689. A propriedade cadastrada e representada por titulo.
transferivel, mediante endosso, considera-se extíncta para o proprie
tario anterior, desde que o offícial competente lançar a devida nota
no verso do mesmo titulo, depois de averbada no livro competente-..

CAPITULO III

nA ACQUlSIÇÃO E PERDA DA PROPRIEDADE MOVEL

SECÇÃO I

OCCUPAÇÃO

Art. 690. O que se apossa de uma cousa, ainda não apropriada
ou já abandonada, adquire desde logo a propriedade desta, si a OCr
cupação não fõr prohibiJa por lei. As cousas moveis tornam-se sem
dono quando o proprietario as abandona com intenção de renunciar
o seu direito.

Paragrapho unico. O abandono não se presume em causas de
valor.

Art. 691. São causas sem dono e sujeitas á apropriação:

1.0 Os animaes bravios, emquanto conservam sua natural Iíher....
dade;
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2.o Os mansos e domesticados que não forem assignalados e não ~
-tiverem o habito de voltar ao logar onde costumavam recolher-se'

3.o Os enxames de abelhas, anteriormente apropriados, si o don~
-da colmeia os não reclamar immediatamente ;

4.o As pedras, conchas e outras substancias mineraes, vegetaes
-ou anímaes arrojadas ás praias pelo mar, si não apresentarem signal
de dominio anterior.

A

CAÇA

Art. 692. Pertence ao caçador o animal, por elIe apprehendido,
-morto ou vivo. Si o caçador fôr em seguimento do animal e o tiver
ferido, pertence-lhe, embora outrem o tenha apprehendido.

Art. 693. Observados os regulamentos administrativos sobre a
-caça, pode o respectivo exercício ter logar, não só em terrenos pro
.prios, como em alheios, abertos e não cultivados, salvo prohíbição do
,dono destes ultimos. O caçador responde, porém, pelo prejuízo que
tiver causado. '

Art. 694. Si a caça ferida se acolher a terreno cercado, murado,
vallado ou cultivado, o dono deste, não querendo permittir a entrada
.ao caçador, deverá entregal-a ou expulsaI-a.

Art. 695. O caçador que penetrar em terreno alheio cercado,
murado, vallado ou cultivado, sem permissão do dono, não só perde
para este a caça que apanhar, mas responde ainda pelos damnos que

-causar.
Art. 696. Não se reputam animaes de caça os domesticados que

fugirem a seus donos, emquanto estes andarem á sua procura.
Art· 697. E' licito matar os animaes ferozes emquanto fugidos de

.suas clausuras.

B

PESCA

Art. 698. Pertence ao pescador o peixe que apanhar e o que per
-seguir arpoado, embora outrem o tenha apprehendido.

Art. 699. E' livre a pesca em aguas publicas, salgadas ou doces,
.observados os regulamentos administrativos.

Art. 700. A pesca pode ser exercida somente nas aguas parti
oculares alheias, si não estiverem cercadas. Si o estiverem, applicar-se
ha o disposto no art. 695.

Art. 701. Quando aguas particulares atravessarem terrenos de
diversos donos, cada um dos ribeirinhos tem direito de pescar, de seu

.lado, até o meio delIas, salvo direito adquirido em contrario.
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c

L'iVBNÇlo

Art. 702. O que acha cousa alheia perdida é obrigado a resti-
'tuil-a a seu dono ou possuidor legitimo. _

Paragrapho unico. Não sendo conhecido o dono ou possuidor, o
Inventor deve procurar descobril-o. Si o não descobrir deverá en
tregar a cousa achada á autoridade competente do logar.

Art. 703. O que restituir a cousa achada, nos termos do-artigo
precedente, terá direito a uma recompensa e á indemnização pelas
despezas que houver feito com a conservação e transporte da cousa,

.si o dono não preferir abandonal-a,
Art. 704. O inventor responde pelos prejuizos causados ao pro

prietario ou possuidor legitimo, quando tiver procedido com dolo.
'. Art. 705. Si decorridos seis mezes depois do aviso dado á au-

toridade, ninguem se apresentar justificando o dominio sobre a cousa ,
.será esta vendida em hasta publica e, depois de deduzidas do preço
.as despezas feitas e a recompensa, o remanescente pertencerá ao Es
tado onde a causa foi achada.

D

THESOunO

Art. 706. O deposito antigo de moeda ou de cousas preciosas en
terrado ou escondido, acêrca de cujo dono não ha memoria, achado
'Casualmente em predio alheio, divide-se por igual entre o inventor e
-'O dono do predio.

Art. 707. Si fôr achado pelo dono do predio, casual ou ínten
cionalmente, ou por operario seu incumbido da pesquiza, ou por ter-
ceiro não autorizado, o thesouro pertence por inteiro ao dono do
predio onde. fór achado.

Arr. 70S. O deposito achado deixa de ser thesouro si fôr de re
cente data, ou se alguem justificar a propriedade delle.

SECÇÃO II

ESPECIFICAÇÃO

Art. 709. O que trabalhando em materia prima produz especie
nova fica sendo proprietario desta, si a materia era sua ao menos em 
parte, e não puder ser reduzida á fôrma antiga.
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Art. 710. Si a materia fór toda alheia e não fór possivel sua ~.
reduccão á fórma antiga. a nova especie pertencerá ao especificador-
de boa fé, e sendo praticável a reducção, a especie nova pertencerá,
ao dono da materia pr.ima: Om~smo t~rá logar, si a especie não re-
duetivel á fórma anterior tiver sido obtida de má fé.

Art. 711. A parte prejudicada nos casos dos artigos precedentes,
salva a disposição da ultima parte do art. 710, será indemnizada do
projuizo soífrido. Em todo o caso, si o preço da obra exceder conside
ravelmente o valor da materia, pertencerá a nova especie ao especi
ficador.

Art. 712. A especificação produzida por algum dos modos desi
gnados no art 76, ns. 1 a 3, confere sempre a propriedade ao eg-·
pecificador,mas não o dispensa da indemnização,

SECÇÃO III

CONFUSÃO, CO:u:MIXTÃO E ADIUNCI',.ÃO

Art. 713. As cousas pertencentesa diversos donos, confundidas;
misturadas, ou ajuntadas sem oconsentimento delles, continuam a per-

, tencer-lhes, si fôr possivel separal-as sem deterioração. Não sendo pos
sivel, ou exigindo a separação despezas excessivas, os mesmos donos.
ficam possuindo o todo indiviso, na proporção do valor das cousas no
momento da união. . .

Si uma das cousas, porém, puder ser considerada principal, o.
proprietário della adquire a propriedade do todo, e indemnizará os,
outros.

, Art. 714. Si a mistura, confusão ou adjunção foi feita de má fé,
cabe á outra parte escolher entre guardar o todo, pagando a porção.
que não fôr sua, ou abandonar a que lhe pertencer, mediante inde
mnizaçãocompleta.

. Art. 715. Si da mistura de materias de natureza diversa se formar
. nova especie, a confusão terá a natureza de especificação para o effeito.

de attribuir o dominio ao respectivo autor.

SECÇÃO IV

USUCAPIÃO

Art. 716. O que durante tres annos íninterrompidamente, e sem
impugnação, possuir cousa moveI como própria, adquire o domínio-
della. '
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A posse que se não fundar em justo titulo ou fór inquinada de
ma fé inicial ou superveniente, não produz a usucapião.

Art. 717. Si a posse da cousa móvel se prolongar pOr dez annos,
produz a usucapião independentemente de titulo ou de boa fé.

Paragrapho unico . As disposições do arts. 644 a 646 são appli
caveis á usucapião das cousas moveis.

SECÇÃO V

TRADIÇÃO

Art. 718. O dominio das cousas não se transfere por declaração
da vontade sinão acompanhada de tradição; esta, porém, se suben-

.. tende quando o transmittente fica possuindo com a clausula constituti,
Art. 719. Si a cousa alienada estiver na posse de terceira, o

adquirente obterá a posse indirecta pela cessão que lhe fizer o alie
nante de seu direito á restituição da cousa .

Paragrapho unico, Nos casos deste artigo e do antecedente, a
acquisição da posse indirecta firma uma relação de direito que sub
stitue a tradicão .

Art. 72Ó. Feita por quem não é proprietario, a tradição. ·não
opera transferencia de dominio; mas, si o adquirente estiver de boa
fé e o alienante adquirir depois a propriedade da cousa, revalida-se a
transferencia, que retrotrahe seus effeitos ao momento da tradição.

Não opera tambem a transferencia de dominio a tradição, quando
é nullo o acto que lhe serve de titulo.

,

CAPITULO IV

DO CONDOllIINIO

SECÇÃO I

DIREITOS E DEVERES DOS CONDOML'iOS

Art. 721. Na propriedade em commum é licito a cada condomino:
1.0 Usar livremente da causa, segundo o destino della, e sobre a

mesma exercer todos os direitos compativeis com o estado de indivi
são;

2. 0 Heivindical-a de terceiro;
3.0 Alheiar a respectiva parte indivisa ou graval-a .
c. c. - VaI. I 48
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Art. 722. Todo condomino é obrigado a concorrer, na propor
ção de sua parte, para as despezas de conservação ou divisão da
cousa e supportar na mesma razão os onus a que estiver sujeita. Si
algum dos condominos não satisfazer esta obrigação, pode ser coa
gido judicialmente á divisão ou a vender o seu quinhão a outro con-
domino. .

Art. 723. As dividas contrahídas por um dos condominos em
proveito da communhão, e durante ella, obrigam o contrahente, mas
cabe a este a acção regressiva contra os outros.

Art. 724. Si a divida tiver sido contrahida por todos os condo
minos, sem determinação da parte de cada um na obrigação e sem
estipulação de solidariedade, entende-se que se obriga cada um na
proporção de seu quinhão,

Art. 725. Cada condomino responde, para com os outros, pelos
fructos que tiver percebido da cousa commum e pelo damno que lhe
houver causado.

Art. 726. Nenhum dos condomínos pode fazer modificações na
cousa commum, sem consentimento dos outros.

Art. 727. E' licito ao condomino pedir a todo tempo divisão da
cousa commum,

Art. 728. E' valido, entretanto, o accõrdo de manter a indivisão,
por tempo não excedente a cinco annos, sendo permittido prorogal-o.

Art. 729. Si a indivisão fôr condição estabelecida pelo doador
ou testador, entende-se que o foi somente por cinco annos ,

Art. 730. A divisão entre condominos é simplesmente declara
teria e não attributiva da propriedade.

Art. 731. Quando a cousa fôr indivisivel e os condominos não
concordarem na adjudicação a um só, mediante indemnízação aos mais,
será vendida e partilhado o preço. '

SECÇÃO II

ADMIl\1STRACÇÃO no CO~1)O:lIINIO

Art. 732. Si por circumstancias de facto ou por desaccôrdo, não
íôr possivel o uso e goso em commum, resolverão os condominos si a
cousa deve ser administrada ou alugada. A decisão da maioria pre
valecerá neste caso.

Paragrapho unico. Pronunciando-se a maioria pela administração,
escolherá tambem o administrador.

Art. 733. No caso de ser alugada a cousa commum, o condomino
será preferido á pessoa estranha, em igualdade de condições.

Art. 734. A maioria será calculada não pelo numero, mas pelo
valor dos quinhões.
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As deliberações não teem força de obrigar, si não forem tomadas
por maioria absoluta, isto é, excedente á metade do valor total.

Havendo empate, decidirá o juiz, a requerimento de qualquer
condomino, ouvidos os outros.

Art. 735. Os fructosda cousa commum, não havendo em con
trario estipulação ou disposição de ultima vontade, distribuir-se-hão
na proporção dos quinhões.

Art. 736. No caso de duvida, estes presumem-se iguaes.
Art. 737. O condomino que administrar sem opposição será repu

tado mandatario dos outros.
Art. 738. Nos casos omissos, serão applicadas á divisão as regras

de partilha da herança.

SECÇ.~O III

CONDO:U:L.'lIO DE PAREDES MUROS CERCAS E VALLOS

Art. 739. O condominio por meação de paredes, muros, cercas e
vallos regula-se pelos principios geraes da secção I deste capitulo e
pela secção VI, letras E e F do capitulo II deste titulo.

Art. 740. Todo proprietario que tiver direito de construir parede,
muro, cerca ou valIo na extremidade de um immovel, tel-o-ha para
adquirir meação na parede, muro, cerca ou valIo do visinho, pa
gando-lhe metade do valor actual da obra e do terreno.

Art. 74'1. Não havendo accôrdo sobre o preçõ da obra, será este
fixado por peritos a expensas de ambos.

Art. 742. Qualquer que seja o preço da meação, emquanto o que
pretender a divisão não o pagar ou depositar, nenhum uso poderá
fazer da parede, muro ou outra obra divisória.

SECÇÃO IV

COllIPASCUO

Art. 743. No compascuo em predios particulares, não estabelecido
por servidão, caso em que será regulado pelos preceitos desta, obser
var-se-hão, no que forem applicaveis, as disposições deste capitulo, si
não houver outras declarações constantes do titulo da sua consti
tuição.

Paragrapho unico. O compascuo nos baldios e terrenos publicos
será regulado pelo que dispuzerem as posturas e regulamentos de
policia municipal.



- 756

CAPITULO V

DA PROPRIEDADE RESOLUVEL

Art. 744. Resolvido o dominio pelo implemento de condição, en
tende-se resolvidos os direitos reaes concedidos na pendencia della, e
o proprietario em favor de quem se opera a resolução pode reivindicar
a cousa do, poder de quem a detenha.

Art. 745. Si, porém, se resolver pelo advento de termo ou por
outra causa superveniente, será o possuidor considerado proprietario
perfeito até ao dia da resolução, subsistindo as alienações e os onus
reaes por elle constituidos,

•CAPITULO VI

DA PROPRIEDADE LITERARIA, SCIENTIFI~A, ARTISTICA E INDUSTRIAL

SECÇ.W I

DillEITO AUTORAL

Art. 746. Pertence exclusivamente ao autor da obra literaria,
scientifica ou artistica o direito de reproduzil-a ou mandal-a reproduzir.

Art. 747. Goza dos direitos de autor, para os effeitos economícos,
garantidos por este codigo, o editor de obra composta de artigos ou
trechos de autores diversos, formando um todo: talse consideram os
jornaes, revistas, diccionarios, encyclopedias e selectas.

Paragrapho unico. Cada autor conserva, neste caso, o direito
autoral sobre a sua producção, e poderá reproduzil-a em separado.

Art. 748. O editor exerce também o direito a que se refere o ar-
tigo antecedente, quando a obra fór anonyma ou pseudonyma. •

Quando o autor se fizer conhecido, assumirá o exercício de seus.
direitos, sem prejuizo dos direitos adquiridos do editor.

Art. 749. As traducções participam da protecção legal concedida
ás obras originaes, quando autorizadas ou de obras já cahidas no do-
mínio commum. .

O traductor não poderá impedir outras traducções, salvo si o
autor tiver-lhe concedido esse direito.

Em todo o caso; o traductor pode reclamar contra a nova tra
ducção, si esta fôr mera reproducção da sua.

Art. 750. Quando uma obra feita por collaboração não fõr susce
ptivel de divisão, nem estiver comprehendida na disposição do art. 747,



--

- 757-

os collaboradores gozam, não havendo convenção em contrario, de
direitos iguaes, não podendo qualquer delles, sem o consentimento
dos outros, reproduzil-a nem autorizar sua reproducção.

§ 1.0 O autor de composição musical, feita sobre texto poetíco,
pode executai-a, publicai-a ou transmittir o seu direito, independente
mente de autorização do escriptor; este, porém, deve ser indemni
zado, e conserva o direito á reproducção do texto sem musica.

§ 2.0 Fallecendo um dos coIlaboradores sem herdeiros ou succes
sores, o seu direito accresce aos sobreviventes.

Art. 751. Em caso de desaccórdo entre os coIlaboradores de que
trata o art. 750, principio, decidirá a maioria numérica, e, em falta
desta, o juiz, a requerimento de qualquer delles.

§ 1.0 O collaborador dissidente pode recusar contribuir para as
despezas da reproducção abandonando sua parte nos lucros. Pode
igualmente recusar que seu nome figure na obra.

§ 2.0 Todavia, cada collaborador pode individualmente e sem
assentimento dos outros, fazer valer seus direitos contra terceiros que
não sejam legitimos representantes dos outros.

Art. 752. Aquelle que, legalmente autorizado, reproduzir uma
obra de arte, por processo artistico clifferente, é considerado autor em
relação á cópia, ainda que o original tenha cahido no dominio commum,

Art. 753. Si uma obra theatral ou musical tiver sido publicada e
exposta á venda, entende-se que o autor consente na sua represen
tação ou execução em qualquer logar onde se exigir retribuição pela
sua audicão.

Art: 754. O direito autoral sobre composições musicaes compre
hende a faculdade de fazer combinacões e variacões sobre motivos da
obra original. ..

Art. 755. A cessão ou herança, quer dos direitos de autor,
quer da obra de arte, literatura ou sciencia, não dá o direito de mo
difical-a,

Art. 756. O direito do autor sobre sua obra literaria, scientifica
ou artística, passa a seus herdeiros ou successores, sem limitação de
tempo. .

Paragrapho unico. E' permittída aos Governos da União e dos
Estados a desapropriação, por utilidade publica, mediante indemni
zação prévia, de qualquer obra já publicada, cujo dono não a quizer
reeditar.

Art. 757. Morrendo o autor sem herdeiros, a obra cahe no domi-
nio commum.

Art. 758. 'Pertencem á União, aos Estados e aos municipios:

1.o Os manuscriptos de seus archivos, bibliothecas e repartições;
2.0 As obras encommendadas pelos respectivos governos, e pu-

blicadas á custa dos cofres publicos.
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Art. 759. As obras publicadas pelos Governos Federal, dos Es
tados ou municipal, não sendo actos publicos nem documentos offi
cíaes, cahem no dominio commum quinze annos depois de publicadas.

Art. 760. Ninguem pode reproduzir qualquer obra que ainda
não tenha cahido no. dominio commum, sob pretexto de annotal-a,
commental-a ou -melhoral-a, sem permissão do autor ou de seu repre
sentante. Essas annotações ou commentarios podem, entretanto, ser
dados á luz em separado e constituindo obra independente. /

Art. 761. A permissão do autor é tambem necessária para se
fazer resumo ou compendio de sua obra.

Art. 762. Não se considera offensa ao direito autoral:
1.o A reproducção de passagens ou trechos de obras já publicadas,

e a inserção, mesmo integral, de pequenas composições no corpo de
obra maior, comtanto que esta tenha caracter scientífico ou seja com
pilação composta para fim literario, religioso ou didactico.

Deverão ser indicados a obra de onde é extrahida a passagem e
o nome do autor;

2.o A reproducção, em diarios ou periodicos, de noticias e artigos
sem caracter literario ou scientifico que tenham sido publicados em
outros diarios ou periodicos, devendo ser indicados o nome do autor

" e o do jornal ou periodico de onde foi feita a transcripção ;
3.0 A reproducção, em diarios e periodicos, de discursos pronun

ciados em reuniões publicas, qualquer que seja a sua natureza;
4.0 A reproducção de todos os actos publicos e documentos offí

ciaes da União, dos Estados e dos municipios ;
5.0 A citação, em livros, jornaes ou revistas, de passagem de

qualquer obra com titulo de critica ou polemica ;
6.0 A copia feita á mão, de uma obra qualquer, comtanto que não

se destine á venda;
7.0 A reproducção, no corpo de um escripto, de obra de artes fi

gurativas, comtanto que o escripto seja o principal e as figuras sirvam
simplesmente para explicação do texto, sendo obrigatoria a indicação
do nome do autor ou da fonte que foi utilizada;

8.0 A utilização de um trabalho de arte figurativa, para obter-se
alguma obra nova;

9.0 A reproducção de obras de arte existente nas ruas e praças.;
10. A reproducção de retratos ou bustos de encommenda parti

cular, quando feita pelo proprietario dos objectos encommendados.
A pessoa representada e seus successores immediatos podem oppôr-se
á reproducção ou publica exposição do retrato ou busto.

Art. 763. São pessoaes e não podem ser cedidos:
. 1. 0 O direito de ligar seu nome a qualquer producto de sua in

telligencia ;
2.0 O de emendar e reformar, em cada nova edição, a obra pu

blicada, respeitados os direitos do editor.

•
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Art. 76q,. Não constituem direito autoral, para gozarem de ga
rantia, os escriptos prohibidos por lei e que por sentença forem man
dados retirar da circulação.

Art. 765. Quem publicar obra inédita ou reproduzir obra em
via de publicação ou já publicada, pertencente a outrem, sem sua
autorização ou consentimento, perderá em beneficio do autor ou pro
prietario da obra todos os exemplares da reproducção fraudulenta que
lhe forem apprehendidos, e pagar-lhe-ha, além disso, o valor de toda a
edição, menos os ditos exemplares, pelo preço por que os exemplares
legaes estiverem á venda, ou em que forem avaliados.

Paragrapho unico. Não sendo conhecido o numero de exemplares
fraudulentamente impressos e distribuidos, pagará o transgressor o
valor de mil exemplares além dos apprehendidos,

Art. 766. Quem vender ou expuzer á venda qualquer obra frau
dulentamente impressa, será solidariamente responsavel com o editor,
nos termos declarados no artigo precedente; e, si a obra fór impressa
no estrangeiro, será o vendedor responsavel como si fóra editor.

Art. 767. Quem publicar qualquer manuscripto, sem permissão
do autor ou de seus herdeiros ou representantes, será responsavel por
perdas e damnos. .

Paragrapho unico. As cartas missivas não podem ser publicadas
sem permissão de seus autores ou de quem os represente, mas podem
ser juntas como documento em autos judíciaes.

Art. 768. O autor ou proprietario, cuja obra fór fraudulen
tamente reproduzida, pode, logo que tenha conhecimento do facto,
pedir a apprehensão dos exemplares reproduzidos, sem prejuízo do
direito de indemnização por perdas e damnos, ainda que nenhuns
exemplares sejam achados.

Art. 769. Para gozar do beneficio concedido neste capitulo, o
autor ou proprietario de qualquer obra reproduzida pela typographia,
líthographia, gravura, moldagem ou por qualquer outro modo, deve
depositar dois exemplares della na Bibliotheca Nacional, no Instituto
Nacional de Musica, ou na Escola Nacional de Bellas Artes da Capital·
Federal, conforme fór literaria, dramatica, musical ou de lithographia,
gravura, ou moldagem, ou versar sobre algumas destas artes.

Estes exemplares serão registrados nos ditos estabelecimentos, e
as certidões dos mesmos registros fazem presumir a propriedade da
obra com os effeitos que dessa propriedade derivam, salvo prova em
contrario.

SECÇÃO II

PRIVILEGIO DE INVENÇàO

Art. 770. E' garantida, pela concessão de uma patente, ao autor de
qualquer invenção ou descoberta, a propriedade e uso exclusivo desta.



-760 -

§ Lo Constituem para este fiminvenção ou descoberta:

a) a invenção de novos productos industriaes ;
b) a invenção de novos meios ou a applícação nova de meios

conhecidos para se obter um producto ou resultado industrial;
c) o melhoramento de invenção já privilegiada, si tornar mais

fácil o fabrico do producto ou uso de invento privilegiado, ou se lhe
augmentar a utilidade.

Entendem-se por novos productos, meios, appplicações e melho
ramentos industriaes que, até ao tempo em que foi requerida a pa
tente, não tiverem sido, dentro ou fóra do Brasil, empregados ou
usados, nem se acharem descriptos ou publicados de modo que possam
ser empregados ou usados.

§ 2.0 Não podem ser objecto de patente as invenções:
. a) contrarias á lei ou á moral;

b) offensivas da segurança publica;
c) nocivas á saude publica;
d) que não offerecem resultado pratico industrial.
Art. 771. A patente será concedida pelo Governo, depois de .

preenchidas as formalidades prescriptas nesta secção e nos regula
mentos administrativos.

Paragrapho unico. Salvo ocaso ide envolver a materia da in
venção infracção da letra c do §2o do artigo antecedente ou de ter
por objecto productos alimentares, chimicosou pharmaceuticos, a pa
tente será expedida sem exame prévio, declarando-se nella de modo
summario o objecto do privilegio com resalva dos direitos de terceiros
e da responsabilidade do Governo, quanto á novidade e utilidade da

. invenção.
Art. 772. Além das despezas e emolumentos da patente, os con

cessionarios pagarão uma taxa de annuidade, cuja garantia e modo
de pagamento serão determinados em regulamento. . .

Art. 773. Expedida a patente, as descripções, desenhos, modelos
e amostras, exigidos para a sua concessão, serão mostrados gratuita
mente a todas as pessoas que o pretenderem, bem como lhes serão

.facilitadas quaesquer copias, pagando a sua importancia, sendo, além
disso, as descripções ou relatorios publicados immediatamente no
Diario OffiGial. .

Art. 774. Da propriedade da invenção deriva o direito exclusivo
de produzir ou fabricar os objectos que a constituem ou em que a
manifesta. Esta propriedade começa desde a datá da patente e é re
stricta ao objecto da mesma patente especificado, sem se poder ampliar
a outro, ainda que tenha intima connexão.

Art. 775. Oprivilegio da invenção só vigorará até quinze annos,
e. o do melhoramento concedido ao seu autor valerá emquanto durar
odaquella.

•

•
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Paragrapho unico , Si. durante o privilegio, a necessidade ou uti
lidade publica exigir a vulgarização da invenção ou o seu uso exclusivo
pelo Governo, terá logar a desapropriação, mediante as formalidades
legaes.

Art. 776. A patente é transmissivel por qualquer dos modos de
. cessão ou transferencia admittidos em direito; mas essa transferencia,
bem como a da certidão do melhoramento, não produzirá eífeito em
quanto não .fôr devidamente registrada.

Paragrapho unico. O cessionario tem os mesmos direitos que o
cedente, tanto na invenção principal como no melhoramento, salvo
estipulação em contrario. t

Art. 777. Si dois ou mais individuos requererem ao mesmo
tempo privilegio para identica invenção, a patente não será concedida
sinão depois de apurada a prioridade da invenção, mediante accôrdo
ou em juizo .

§ 1.0 Si a patente fôr concedida a dois ou mais coinventores ou
se tornar commum por titulos de doação ou successão, cada um dos
comproprietarios poderá usar della livremente.

§ 2.0 Si fôr dada ou deixada em usufructo, será o usufructuario
obrigado, quando o seu direito cessar pela extincção do usufructo ou
terminação do prazo do privilegio, a dar ao dono da propriedade o
valor em que esta for estimada, com relação ao tempo da duração do
usufructo.

Art. 778. A prioridade do direito de propriedade do inventor
que, tendo requerido patente em nação estrangeira, fizer igual pedido
no Brasil dentro de sete mezes, não fica invalidada por factos que
occorram durante esse periodo como sejam - outro igual pedido,
publicação, uso ou emprego da invenção.

Art. 779. Ao inventor que, antes de obter patente, pretenda ex
perimentar em publico a sua invenção, ou queira exhihil-a em expo
sição oíficial ou reconhecida ofllcialmente, se dará titulo de garantia
provisoria pelo prazo e com as formalidades exigidas.

Art. 780. Durante o primeiro anno do privilegio, só o próprio
inventor ou seus legitimos successores podem obter o privilegio' de
melhoramento da propría invenção.

Será, comtudo , permittido a terceiro apresentar pedido no dito
prazo para firmar direito.

Art. 781. O inventor do melhoramento não pode usar da.industria
melhorada, emquanto durar o privilegio da invenção principal, sem
autorização do seu autor, nem este empregar o melhoramento sem
accórdo com aquelle.

Paragrapho unico. O privilegio do melhoramento termina ao
mesmo tempo que o da invenção.

Art. 782. Ao inventor privilegiado, que melhorar a própria in
venção, se dará certidão do melhoramento, que será apostillada na
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respectiva patente, pagando por esta certidão, e por uma só vez,
quantia correspondente á annuidade que tenha de vencer-se.

Art. 783. A patente fica sem efleito por nullidade ou caducidade.
§ 1.0 Será nulla a patente:
a) si na sua concessão se tiver infringido alguma das disposições

dos §§ 1° e 2° do art. 770;
b) si o concessionário não tiver tido a prioridade;
c) si o concessionario tiver faltado á verdade ou occultado ma

teria essencial no relatorio descriptivo da invenção, quanto ao seu
objecto ou modo de usal-a; . '

d) si com intuito fraudulento, a denominação da invenção fôr
diversa do seu objecto real;

e) si o melhoramento não tiver a indispensável relação com a
invenção principal e puder constituir industria separada, ou si tiver
havido preterição da preferencía estabelecida no art. 778.

§ 2.° Caducará a patente:

a) não fazendo o concessionario o uso effectivo da invenção,
dentro de tres annos, contados da data da patente;

b) interrompendo o concessíonario o uso effectivo da invenção
por mais de um anno, salvo motivo de força maior.

Entende-se por-uso, nos casos dos dois numeros antecedentes, o
effectivo exercício da industria privilegiada, e o fornecimento dos pro
duetos na proporção do seu emprego ou consumo, podendo o Governo,
no caso de insufficiencia dos productos para as exígencias do consumo
ou emprego, restringir o privilegio a uma zona determinada, com
approvação do Congresso Nacional;

c) não pagando o concessíonario as annuidades nos prazos regula
mentares;

d) não constituindo o concessionario residente no estrangeiro
procurador para representai-o perante o Governo e em juizo;

e) havendo renuncia expressa da patente;
f) cessando por qualquer causa a patente ou titulo estrangeiro

sobre a invenção tambem privilegiada no Brasil;
g) expirando o prazo do privilegio.
Art. 784. A nullidade da patente e da certidão do melhoramento

será declarada por sentença judicial em acção proposta pelos re
presentantes da Fazenda Nacional ou por qualquer interessado com
assistencia delles, e a caducidade sel-o-ha por decreto motivado do
Governo.

Art. 785. Iniciada a acção judicial, nos casos das letras a, b e c
do §,20 do art. 783 ficarão suspensos, até final decisão, os effeitos da
patente e o uso ou emprego da invenção.

Maa, si a patente não fór annullada, será o concessionário resti- .
tuido ao uso e gozo della por todo o prazo do privilegio.

•

•
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Art. 786. São considerados infractores do privilegio:
L° Os que, sem licença do concessionario, fabricarem os pro

duetos, empregarem os meios, ou fizerem as applicações que forem
objecto da patente;

2.° Os que importarem, venderem ou expuzerem á venda, accei
tarem ou receberem, para o fim de serem vendidos, produetos contra
feitos da industria privilegiada, sabendo que o são.

Art. 787. O concessionario tem direito a indemnização, por parte
dos infractores, pelo damno causado ou que lhe poderiam causar, bem
assim a serem-lhe adjudicados os produetos contrafeitos, e os appa
relhos e instrumentos, que serviram á contrafacção.

Art. 788. Na expedição da patente ao inventor ou da certidão
do melhoramento e nos demais casos omissos nesta secção, bem como
nos de accôrdo internacional, observar-se-ha o que fór determinado
nos regulamentos administrativos e tratados.

SECÇÃO IH

ilBRCAS DE FABRICA

Art. 789. E' permittido a qualquer fabricante ou industrial
assignalar os productos da sua fabrica ou industria por meio de marcas
especiaes.

Estas marcas podem consistir em tudo que, não sendo prohibido
por este codigo, faça diíferençar os objectos de outros identicos ou se
melhantes, de proveniencia diversa.

Paragrapho unico. Qualquer nome, denominação necessaria ou
vulgar, firma ou razão social, e as letras ou cifras, sómente servirão
para esse fim, revestindo fórma especial.

Art. 790. São condições essenciaes para garantia do uso exclusivo
das marcas o sru registro, deposito e publicidade,

Art. 791. E' prohibido o registro de marca que contiver ou con
sistir em:

1.° Armas, brazões, medalhas ou distinctivos publicos ou offlciaes,
nacionaes ou estrangeiros, quando para o seu uso não tenha havido
autorização competente;

2.° Nome commercial ou firma social, de quem legitimamente o
não possa usar e requerer registro ;

3.° Indicação de localidade determinada ou estabelecimento, que
não seja o da proveniencia do objecto, quer a esta indicação esteja
junto nome supposto ou alheio, quer não;

4.° Palavras, imagens ou representações, que envolvam offensa
individual ou ao decoro publico ;
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B.o Reproducção de outra marca já registrada para producto da
mesma especie;

6.o Imitação total ou parcial de marca já registrada para pro
dueto da mesma especie, que possa induzir em erro ou confusão o
comprador.

Consíderar-se-ha verificada a possibilidade de erro ou confusão,
sempre que as dífferenças das duas marcas não possam ser reconhe
cidas sem exame attento ou confrontação.

Art. 792. No registro da marca observar-se-ha em todo caso o
seguinte:

1.0 A precedcncia no dia e hora da apresentação da marca esta
belece preferencia para o registro em favor de quem o requerer; e,
na simultaneidade desse acto, relativamente a duas ou mais marcas
identicas ou semelhantes, será admittida a daquelle que a tiver usado
ou possuido por mais tempo, e na falta deste requisito, nenhuma será
registrada, sem que os interessados a modifiquem ;

2;0 Movendo-se duvida sobre o uso ou posse da marca, determi
nará a repartição publica competente para o registro, que os interes
sados liquidem a questão perante os tribunaes, procedendo ao registro
na conformidade do julgado; .

3.0 Si marcas identicas ou semelhantes forem registradas em
repartições diversas, prevalecerá a de data anterior, e, no caso de
simultaneidade do registro, qualquer dos interessados poderá recorrer
aos tribunaes, que decidirão qual deva ser mantida, tendo em vista o
que' está disposto no n. 1 deste artigo;

4.o A repartição a que fôr presente certidão de estar ajuizada a
acção, a que se refere o numero antecedente, ordenará logo, que fique
suspenso o registro até decisão final da causa, deliberação que será pu-
blicada no jornal offieial, á custa do interessado.' .

Art. 793. Do despacho que negar registro haverá o recurso que
fór estabelecido nas leis de processo.

Art. 794. A falta, porém, da interposição do recurso ou o não
provimento deste, não dirime o direito que a outrem assista, na fórma
do artigo antecedente, de propór acção para annulIar o registro feito
contra o disposto nos arts. 791 e 792, ou obrigar o concurrente, que
tenha direito a nome identico ou semelhante, a modificàl-o por fórma
que seja ímpossivel erro ou confusão.

Paragrapho unico. Esta acção somente compete a quem provar
posse anterior da marca ou nome para uso industrial, embora não o
tenha registrado; e prescreve depois de seis mezes, contados do re
gistro.

Ar1. 79B. O registro prevalece para todos os effeitos por quinze
annos, findos os quaes pode ser renovado, e assim por diante.

Paragrapho unico. Considerar-se-ha sem vigor o registro si, dentro
do prazo de tres annos, o dono da marca registrada della não fizer uso.

•

•
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Art. 796. A marca somente pode ser transferida com o genero
de industria, para o qual foi adoptada, e disso far-se-ha no registro a
competente averbação á vista de documentos authenticos. Igual aver
bação terá logar si, alteradas as firmas sociaes, subsistir a marca.

Em ambos os casos é necessária a publicidade.

Art. 797. O interessado pode requerer:

a) busca ou vistoria para verificar a existencia de marcas falsi
ficadas ou imitadas, ou de producto, que as contenha;

b) apprehensão e destruição de marcas falsificadas ou imitadas
nas officinas em que se preparem, ou onde quer que sejam encon-
tradas, antes de utilizadas; .

c) destruição das marcas falsificadas ou imitadas nos volumes ou
objectos, que as contiverem, antes de serem despachados nas reparti
ções fiscaes, ainda que fiquem estragados os envolucros e os propríos
productos revestidos de marca falsificada, imitada, ou que indique
falsa procedencia, nos termos do art. 791, n. 3. ,

§ 1.0 A apprehensão e deposito só teem logar como preliminares
da acção ou no correr della, ficando de nenhum effeito, si não fór in
tentada no prazo de trinta dias,

§ 2.0 Os objectos apprehendidos servirão para garantir a effecti
vidade da multa e da indemnização da parte, para o que serão ven
didos em leilão publico no correr da acção, si facilmente se deterio
rarem, ou na execução.

Art. 798. Qualquer das diligencias do artigo antecedente será
ordenada ou doprecada pelo juiz do tribunal competente, desde que a
parte instruir o seu requerimento com a certidão do registro da marca,
observando-se no caso de busca as disposições das leis de processo,
podendo o juiz, quando o julgar conveniente, exigir caução.

E' desnecessaria a exhibição da certidão .do registro no caso do
art. 79'1, ns. 1 a 4.

Art. 799. Sem exhihição da certidão do registro nenhuma acção
será admittida em juizo, excepto a do art. 792, n. 2, ficando, porém,
salvo ao prejudicado o direito á indemnização devida pela apropriação
da marca, de que usasse anteriormente ao registro.

Art. 800. As disposições antecedentes são applicaveis a brasileiros
ou estrangeiros, estabelecidos fóra do Brasil, nas seguintes condições:

1.a Que entre a Republica e a nação, em cujo território existam
os referidos estabelecimentos, haja convenção diplomatica assegurada
reciprocidade de garantia para as marcas brasileiras;

2.a Que as marcas tenham sido registradas na conformidade da
legislação local ;

3.a Que tenham sido depositados na repartição competente o re-
spectivo modelo e certidão do registro ; -
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4." Que a certidão e explicação da marca tenham sido publicadas
nos jornaes officiaes.

Art. 801. São tambem applicaveis ás marcas industriaes os regu
lamentos expedidos pelo Governo ácerca do respectivo registro, e as
convenções e tratados diplomaticos concernentes á sua effectiva ga
rantia.

TITULOIll

Direitos reaes sobre cousas alheias

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAES ..

Art. 802. Somente se consideram direitos reaes, além da pro-
priedade:

a) a emphyteuse;
b) a superficie;
c) as servidões prediaes ;
d) o usufructo ;
e) o uso;
() a habitação;
g)os legados de prestações ou alimentos, consignados expressa-

mente no immovel;
h) o penhor;
i) a antichrese;
j) a hypotheca.

Art. 803. Os direitos reaes sobre causas moveis, quando consti
tuidos ou transmittidos por actos entre vivos, adquirem-se somente
com a tradicão. ..

Art. 8Ó4. OS direitos reaes sobre immoveis, constituidos ou trans
mittidos por actos entre vivos, adquirem-se unicamente depois da
inscripção, no registro predial, dos respectivos titulas, salvo os casos
expressos neste codigo. .

Art. 805. Os direitos reaes passam com o immovel para o dominio
do comprador ou successor; os demais onus que os proprietarios im
puzerem a seus predios se haverão como obrigações pessoaes.

. Paragrapho unico. Os impostos que recahem sobre predios trans-
mittem-se aos adquirentes. .
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CAPITULO II

DA. EliPHYTHEUSE

Art. 806. A emphytheuse ou aforamento resulta de acto entre
vivos ou de ultima vontade, peloqual o proprietário attribue a outrem
o dominio util do immovel, pagando o emphyteuta ao senhorio directo
uma pensão annual certa e invariavel.

Art. S07. O contrato de emphytheuse é perpetuo. A emphytheuse
por tempo limitado considera-se arrendamento, e como tal é re
gulada.

Art. SOS. Só podem ser objecto de emphytheuse terras não cul
tivadas ou terrenos que se destinem á edificação.

Art. S09. E' da suhstancía do contrato de emphytheuse a es
criptura publica.

Art. 810. Os bens emphyteuticos transmittem-se por herança na
mesma ordem estabelecida para os bens allodiaes no liv. IV, tit. II,
capo II, mas não podem ser divididos em glebas sem consentimento do
senhorio.

Art. 811. O thesouro achado no terreno aforado divide-se entre
o emphyteuta e o inventor.

Art. 812. E' obrigado o emphytheuta a satisfazer os impostos e
os onus reaes que gravarem o immovel.

Art. 813. O emphyteuta não pode vender nem dar em pagamento
o seu domínio util, sem avisar previamente o senhorio directo, para
que este exerça o direito de opção; e o senhorio directo tem trinta
dias para declarar, por escripto datado e assignado, que quer a
preferencia na alienação, pelo mesmo preço e nas mesmas con
dições.

Si, dentro do prazo indicado, não responder, ou nãoexhibir o preço
da alienação, poderá o foreiro effectual-a com quem entender.

Art. 814. O direito de preferencia compete igualmente ao foreiro,
no caso de querer o senhorio vender o dominio directo ou dal-o em
pagamento. Para este effeito, ficará o dito senhorio sujeito á mesma
obrigação que é imposta ao foreiro em analogas circumstancias.

Art. 815. Si o emphyteuta não cumprir o preceito imposto pelo
art. 813, poderá o senhorio directo usar, não obstante, de seu direito
de preferencia, havendo o predio do poder do adquirente, pelo preço
da acquisição.

Art. 816. Sempre que se realizar a transferencia do dominio util
por venda ou dação em pagamento, o senhorio directo, que não usar
da opção, tem direito a receber, do alienante, o laudemio, que será de
dois e meio por cento sobre o preço da alienação, si outro não tiver
sido fixado no titulo de aforamento.
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Art. 817. O foreiro não tem direito á remissão do fôro, por este
rilidade ou destruição parcial do prédio emphyteutico, nem pela perda
total de seus fructos ; pode, porém, em taes casos, abandonaI-o ao se
nhorio directo e fazer inscrever oacto de renuncia, indep.endentemente
de assentimento delle.

Art. 818. Quando o emphyteuta tiver de doar, dar em dote ou
trocar por cousa não fungivel, o predio aforado, poderá livremente '
fazel-o. Deverá, entretanto, avisar o senhorio directo dentro de sessenta
dias, contados elo acto da transmissão, sob pena ele continuar respon
savel pelo pagamento elo fóro,

Art. 819. Si o predío emprazado fór penhorado por dividas'do
emphyteuta, o senhorio directo deve ser citado para assistir á arre
matação e terá preferencia sobre os outros lançadores, em igualdade
de condições.

A mesma preferencia ser-lhe-ha garantida quando se tiver de
fazer a adjudicação elo predío, por falta de lançadores.

Art.820. Quando o pnedio emprazado vier a pertencer a varias
pessoas, elevem estas, dentro de seis mezes, eleger um cabecel, sob
pena de devolver-se ao senhorio o direito ele escolha. .

Feita a escolha, todas as acções do senhorio contra os foreiros
serão propostas contra o cabecel, salvo a este o direito regressivo contra
os outros pelas respectivas quotas.

Si, porém, o senhorio directo convier na divisão elo prazo, cada
uma das glebas em que fór dividido constituirá prazo elistincto.

Art. 82'1. Si o .emphyteuta pretender abandonar gratuitamente
ao senhorio o prédio aforado, poderão os credores prejudicados com
o abandono oppór-se, prestando caução pelas pensões futuras, até que
sejam pagos de suas dividas.

Art. 822. Quando o foreiro deteriorar o predio de modo que o
valor deste não equivalha ao capital correspondente aofôro e mais um
quinto, o senhorio poderá recobral-o sem ter de pagar indemnização
alguma, correspondente ao fóro e mais um quinto, consolidando assim
a propriedade.

Paragrapho unico. O mesmo direito lhe cabe, si o foreiro deixar
de satisfazer as pensões devidas, por tres annos consecutivos. Neste
c~so, o senhorio é obrigado a indemnizar as bemfeitorias necessa
nas.

Art. 823. Fallecendo o emphyteuta sem herdeiros, o dominio
util será devolvido ao senhorio directo, salvo o direito dos credores.

Art. 824. Todos os aforamentos são resgataveis trinta annos de
pois ele constituidos, mediante o pagamento de quantia que fór fixada
por arbitramento judicial, si já não estiver determinada. .

Não pode ser renunciado o direito de resgatar:
Art. 825. A sub-emphyteuse está sujeita ás mesmas disposições

que a emphyteuse. A dos terrenos de marinha e accrescidos será regu-
lada em lei especial. . .
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CAPITULO III

DA SUPERFICIE

Art. 826. O proprietarío de um immovel podeconceder a terceiro,
por titulo oneroso ou gratuito, o direito de plantar, edificar, ou as
sentar qualquer obra ou usar de qualquer modo da superficie do solo.

Paragrapho unico. O direito de superfície pode ser completo e
autoriza o superficiario a exercel-o nos termos deste artigo, ou pode
ser limitado a certo uso; constitue-se tanto por acto entre vivos como
por disposição da ultima vontade, mas depende de inscripção no re-
gistro predial. . .

Art. 827. O direito de superficie não pode durar mais de cinco
enta annos, e si tiver sido estipulado prazo maior, será reduzido ao
maximo fixado; mas pode ser renovado.

Art. $28. Os direitos do superficiario e do propríetarío do solo
são regulados pelo que tiver sido estipulado. .

Art 829. Na hypothese da letra b do § 2°do artigo antecedente (1),
o superficiario goza do direito de retenção das bemfeitorias até ser
pago do respectivo valor

Art. 830 Os credores de hypotheca ou de servidão constituida
pelo superficiario não ficam prejudicados com a transferencia do di
reito da superficie ou com a mudança na pessoa do superfíciario.

A hypotheca ou servidão transmitte-se com o direito da super
ficie, e somente extingue-se com a extinção do mesmo direito.

Art. 831. Oscredores de hypotheca constituida pelo propríetario
do solo não podem excutir as edificações anteriores á constituição do
direito de superfície, si seus titulas não tiverem sido previamente in
scriptos no registro predial.

Art. 832. Extingue-se o direito de superficie pelas mesmas causas
por que se extingue a emphyteuse, menos o commisso,

(f) No Projecto revisto remettido ao Congresso o art. 828 não tem para
graphos. Todo o capitulo I1I - sob a epigraphe -' Da superficie - foi in
cluido no Projecto pela Commissão Revisora, como se verifica da acta da sua
27" reunião. O art. 828 foi pela dita commíssao assim redigido:

« Os direitos do superliciario e do proprietario do solo são regulados pelo
que tiver sido por ambos estipulado.

Em falta de convenção e salvo o caso do paragrapho uníeo do artigo
observar-se-ha o seguinte:

§ LO Compete ao superfíclarío o direito :
f O, de usufrui I' todas as utilidades da superfície ;
2°, de transmittil-a a seus herdeiros;
3°, de alienai-a, hypothecal-a ou gravai-a com servidão ou outro onus

real;
4°, edificar e plantar durante o prazo do seu direito;
5°, de demolir as edificações e destruir as plantações que achou, si não

lh'o tiver prohibido o propríetarto do solo e si tiver pago o mesmo valor dessas.
bemfeitorias.

C. C. -·Vol. I 49
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CAPITULO IV

DAS SERVIDÕES PREDIAES

SECÇÃO I

CONSTITUIÇÃO DA.S SERVIDÕES

Art. 833. A servidão predial é estabelecida sobre um predio em
favor do outro, pertencente a diverso dono. Em razão della, o proprie
tario do predio serviente é impedidode exercer alguns de seus direitos
dominicaes, ou tem de tolerar que o proprietario do predio dominante
se utilize do serviente para certo fim.

Art. 834. A servidão não se presume; na duvida, o predio é re
putado livre.
, Art. 835. As servidões não apparentes só podem ser estabele-
cidas por meio de inscripção no registro predial.

Art. 836. A posse continúa e não contestada na servidão, por ~

espaço de dez ou vinte annos, nos termos do art. 645, autoriza o pos-
suidor a fazel-a inscrever em seu nome no registro predial, servindo-
lhe de titulo a sentença que julgar consummada a usucapião. Si o pos-
suidor não tiver titulo, o prazo da usucapião será de trinta annos.

Art. 837. O dono de uma servidão tem o direito de fazer todas,
as obras necessarias para o uso e conservação del1a. Si a servidão
pertencer a varíos predios, serão as despezas rateadas entre os respe
ctivos donos.

Art. 838, Salvo disposição expressa no titulo, as referidas obras
devem ser feitas pelo dono do predio dominante.
, Em falta de convenção e salvo a limitação de que trata o para-
grapho unico do art. 826, ohservar-se-ha o seguinte: '

§ Lo Compete ao superficiario o direito:
a) de usufruir todas as utilidades da superficie;

§ 2. o Compete ao proprietario do solo o direito: '
" i O, de perceber a pensão annual que tiver sido estipulada;
" 20, de se apropriar, findo o direito de superfície, das edificações, plan-
tac;ões e demais bemfeitorias feitas pelo superfícíarío, pagando a este o valor
actual delles , , •
" .Este pagamento entende-se renunciado quando se convencionar que o su
parflciario não pagou pensão; neste caso os seus direitos são equiparados aos
de:usufructuarín.. " ,

, § 3." Nao é permíttído, porém, ao proprietario do solo fazer obras ou ex
cavações que impeçam ou prejudiquem o direito do superficiario, nem a este
usar de seu direito de modo que deteriore ouiuutilizeo sol.»)

Da acta da 6'" reunião da Commissã" Revisora (2'" seríe) consta que o autor
do Projecto, Dr, .Clovís Bevilácqua, foi cc vencido na inclusão do direito de su
perficie, que considera o restabelecimento de um instituto já abolido e desne-
cessario hoje." ',' , '
; Organizando afinal o projecto a Commissão Revisora supprímíu todos os
paragraphos do dito artigo, mas deixou desupprimir tambem a referencía ao
§ 2,0, letra b, feita pelo artigo immediato.
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b) de transmittil-a aos seus herdeiros;
c) de alienal-a, hypothecal-a ou graval-a com servidão ou outro

onus real;
d) de edificar e plantar;
e) de demolir as edificaçõese destruir as plantações que acharam,

si não lh'o tiver prohibido o proprietario do solo e si tiver pago o
valor dessas bemfeitorias, .

§ 2. 0 Compete ao proprietario do solo. o direito:
a) de perceber a pensão annual que tiver sido estipulada;

. b) de se apropriar, findo o direito de superficie, das edificações,
plantações e demais bemfeitorias feitas pelo superficiario, pagando a
este o valor actual dellas.

Este pagamento entende-se renunciado- quando se convencionar
que o superficiario não pagará pensão; neste caso, os seus direitos
são equiparados aos do usufructuarío.

§ 3.0 Não é permittido, porém, ao proprietario do solo fazer obras
ou escavações que impeçam ou prejudiquem o direito do superficiario,
nem a este usar de seu direito de modo que deteriore ou inutilize o solo.

Paragrapho unico. Quando esta obrigação incumbir ao dono do.
predio serviente, é-lhe facultado exonerar-se, abandonando a proprie
dade ao dono do dominante.

Art. 839. Ao dono do predio serviente não é licito embaraçar
ou difficultar, por qualquer modo, o legitimo exercicio da servidão.

Art. 840. Pode o dono do predio serviente mudar a servidão de
um local para outro, comtanto que o-faça á sua custa e em nada
diminua as vantagens do predio dominante.

Art. 84'1. O exercício da servidão deve restringir-se ás necessi
dades do predio dominante e evitar, quanto possivel, maior encargo
ao predio serviente.

Constituida para determinado fim, não pode ser ampliada a
outros, salvo o disposto no artigo seguinte.

Art. 842. Nas servidões de transito, a mais onerosa inclue a
menos onerosa, e a menos onerosa exclue a mais onerosa.

Art. 843. Si as necessidades da cultura do predio dominante
• exigirem maior extensão á servidão, deve o dono do serviente sup

portal-a; mas tem direito de ser indemnizado na razão do excesso.
Si, pejo contrario, a maior extensão fór devida á mudança no

modo de exercer a servidão, por exemplo, si se pretender construir
um edificio em terreno anteriormente destinado á cultura, pode o
dono do predio servienteoppór-se á extensão da mesma servidão.

Art. 844. As servidões prediaes são indivisíveis. Subsistem no
caso de partilha, em beneficio de cada um dos quinhões do predio
dominante, e continuam a gravar cada um dos do predio serviente,
salvo si, por sua natureza ou destino, só se applicarem a uma parte
determinada dos predios.
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~r~. 84~. As servidões que,? ant:s ~a execução deste codigo, se t
constituíam independentes de mscripçao, e que, na conformidade
delle, devem ser inscriptas, poderão sel-o dentro de um anno contado
daquella data.

SECÇÃO II

EXTIl'lCÇÃO DAS SERVIDÕES

Art. 84-6. Salvo caso de desapropriação, a servidão, uma vez
inscripta, só se extingue, em relação a terceiros, pelo cancellamento.

Art. t)47. O dono do predio serviente pode obrigar o do domi
nante a consentir no cancellamento, e promovel-o, apezar da oppo
sição deste :

1.o Quando o titular houver renunciado a sua servidão;
2.0 Quando a servidão fór de passagem, que tenha cessado pela

abertura de estrada publica, accessivel ao predio dominante; ..
3.0 Quando o dono do predio serviente resgatar a servidão.
Art. 848. As servidões prediaes extinguem-se:
1.o Pela reunião dos dois predios no dominio da mesma pessoa;
2.o Pela suppressão das respectivas obras, por effeito de contrato

ou de outro titulo expresso, ou pelo não uso durante dez annos
contínuos.

Art. 849. Quando as referidas servidões se acharem inscriptas,
a perfeição do contrato ou a consummação da prescripção, que as
extingue, confere apenas ao dono do predio serviente o direito de as
fazer cancellar.

Art. 850. Si o predio dominante estiver hypothecado e a ser
vidão fór mencionada no titulo hypothecario, é também preciso o
consentimento do cred~r para o cancellamento da servidão.

CAP1TULO V

DO USUFRUCTO

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 851.. O direito real de auferir de uma cousa os proveitos e
utilidades a que se presta pode estar temporariamente separado da
propriedade, e constitue usufructo.

Art. 852. O usufructo pode recahir sobre um ou mais bens,
moveis ou immoveis, sobre um patrimonio inteiro ou parte deste.
Pode tambem limitar-se a certos proveitos e utilidades.

Art. 853. O usufructo de immoveis, quando não resultar de
direito de família, depende de inscripção no registro predial.

•
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Art. 854,. O usufructo estende-se aos accessorios e accrescimos
da cousa, salvo dísposíção em contrario. .

Art. 855. O usufructo é inalienavel, salvo si a alienação fór fe~ta

ao nú proprietario, mas o exercício pode ser cedido por titulo gratUIto
@~~.. •

SECÇii.ü li

DIREITOS DO USUFRUCTUARIO

Art. 856. O usufructuario tem o direito de posse, uso, admínís
tração e percepção dos fructos.

Art. 857. Quando o usufructo recahe sobre titulos de credito, o
usufructuario tem o direito não só de cobrar as respectivas dividas,
como o de empregar a importancia dellas. Todavia, o emprego corre
por sua contae risco, e, cessando o usufructo, tem o proprietário o
direito de exigir o dinheiro em especie, em logar de novos titulos.

Art. 858. Quando o usufructo recahe sobre apólices da divida
publica ou titulos semelhantes, de cotação variavel, a alienação delles
só pode ter logar mediante accôrdo prévio entre o usufructuario e O'
proprietário.

Art. 859. O usufructuario faz seus os fructos naturaes, pendentes
ao tempo em que começa o usufructo, sem obrigação de pagar des
pezas de producção, salvo direito adquirido de terceiro.

Osfructos naturaes pendentes ao tempo em que cessa o usufructo
pertencem ao proprietarío, igualmente sem compensação de despezas.

Art. 860. As crias dos animaes pertencem ao usufructuario,
deduzido o numero necessario para completar o que tinha o gado,
quando começou o usufructo.

Art. 861. Os fructos civis vencidos na data em que começa o
usufructo pertencem ao proprietario, e os vencidos na data em que
cessa o usufructo são do usufructuario.

Art. 862. O usufructuario pode desfructar por si, ou mediante
arrendamento, o predio usufruído, mas não mudar o genero de cultura
sem licença do proprietario ou autorização expressa no titulo; salvo si
por algum outro titulo, comode pae ou de marido, tiver direito de fazel-o.

Art. 863. Si o usufructo recahe sobre florestas ou minas, podem
o proprietario e o usufructuario prefixar a amplitude do gozo e o modo
de exploração.

Art. 864,. As cousas que se consomem pelo uso.cahem imme
diatamente no dominio do usufructuario, mas este fica obrigado a resti
tuir, findo o usufructo, quantidade igual domesmo genero e qualidade,
ou, na falta, o seu valor, pelo preço corrente ao tempo da restituição.

Art. 865. Todavia, si as referidas cousas foram avaliadas no
titulo constitutivo do usufructo, presume-se, salvo clausula expressa
em contrário, que o usufructuario é obrigado a pagai-as pelo preço da
avaliação.
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Art. 866. O usufructuario não tem direito á parte do thesouro
por outrem achado; nem ao preço pago pelo vizinho do predio usu
fruido para obter meação de parede, muro, cerca ou valIo.

Art. 867. Não tem applicação o disposto no artigo antecedente,
segunda parte, quando o usufructo fôr de universalidade ou de quota
parte .de bens.

SECÇÃO IH

OBRIGAÇÕES DO USUFRUCTUARIO

Art. 868. O usufructuario deve, antes de entrar na posse do
usufructo, fazer á sua custa inventario dos bens que recebe, determi
nando o estado em que se acharem e dar caução, fidejussoria ou real,
si lhe fór exigida, de velar pela sua conservação e entregai-os findo o
usufructo.

Art. 869. O usufructuario, que não quizer ou não puder dar •
caução sufficiente, perde o direito de administrar o usufructo e, neste
caso, os bens serão administrados peloproprietario, que ficará obrigado,
mediante caução, a entregar ao usufructuario o rendimento dos bens,
deduzidas as despezas da administração, entre as quaes se inclue a
quantia marcada pelojuizpara pagamento do trabalho doadministrador.

Paragrapho unico. Está isento desta caução o doador, que reserva
para si o usufructo da cousa doada.

Art. 870. O usufructuario não é obrigado a pagar as deteriorações
resultantes do exercício regular do usufructo.

Art. 871. Incumbe ao usufructuario as despezas ordinarias para
conservação dos bens no estado em que os recebeu, os fóros e pensões
e os impostos reaes devidos pela posse ou rendimento da cousa
usufruida.

Art. 872. Incumbem ao proprietario as reparações extraordi
narias e as que não forem modicas; mas o usufructuario deve pa
gar-lhe os juros do capital despendido, quando forem necessarias á
conservação ou augmentarem o rendimento da cousa usufruida.

Não se consideram modicas as despezas que excederem a dois
terços dos rendimentos liquidos de um anno.· ..-

Art. 873. Si a cousa estiver segura, cabe ao usufructuario a
obrigação de satisfazer as contribuiçõesdoseguro,' durante o usufructo.

Si o seguro fôr feito pelo usufructuario, deve sei-o de modo que
o direito contra o segurador pertença ao proprietario.

Em qualquer hy.pothese, o direito do usufructuario fica.subrogado
no valor da indemnização do seguro.

Art. 874. Si o usufructo fôr de cousa singular ou de parte delIa,
o usufructuario só será obrigado aos juros das dividas que a cousa
garante, quando issofôr expresso no titulo respectivo.

Si fôr de um patrimonio ou parte deste, o usufructuario é obri
gado pelosjuros da divida que grava o usufructo.
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Art. 875. Si um edifício sujeito a usufructo fôr destruido sem culpa
< do proprietario, não é este obrigado a reconstruil-o, nem o usufructo se

estabelece com a reconstrucção, á sua custa; mas, si o predio estava
seguro, a indemnização paga fica sujeita ao onus do usufructo ,

Si a indemnização do seguro fôr applicada á reconstrucção do
predio, restabelece-se o usufructo.

Art. 876. Também fica subrogado no onus do usufructo, em logar
do predio, a indemnização paga, em virtude de desapropriação, ou
por terceiro, em consequencia de perda ou de. deterioração devida á
culpa ou dólo.

SECÇÃO IV

EXTL~CÇÃO DO USUFRUCTO

Art. 877. O usufructo extingue-se:
. f. o Pela morte do usufructuario ;
2.0 Pelo termo de sua duração;
3.o Pela cessação da causa de que se origina;
4.o Pela destruição da cousa, si não fór fungivel, guardadas as

disposições dos arts. 873, 875, 2" parte, e 876 ;
5.0 Pela consolidação;
6.0 Pela prescripção ;
7.o Pelo abuso do usufructuario, alienando, deteriorando ou dei

xando cahir em ruinas os bens, por falta de reparações ordinárias.
Art. 878. Constituido usufructo em favor de duas ou mais pessoas,

extínguir-se-ha, parcialmente, pelo fallecimento de cada uma, salvo o
direito de accrescer quando expressamente conferido.

Art. 879. O usufructo constituído em favor de pessoa juridica
fica extincto com a extincção da mesm'l', ou no fim de cem annos, da
data em que começou a ser exercido.

CAPITULO VI

DO uso

Art. 880. O usuario tem direito de fruir as utilidades dá cousa
dada em uso, quanto baste para satisfação de suas necessidades pes
soaes e de sua familia. .

Art. 881. As necessidades pessoaes do usuario serão julgadas em
relação á sua condição social e ao logar onde viver.

Art. 882. As necessidades da família do usuario comprehendem:
i.o As de seu conjuge ;
2.0 As de seus filhos não casados, ainda que illegitimos;
3.0 As das pessoas de seu serviço domestico.
Art. 883. São applicaveís ao uso as disposições relativas ao usu-

fructo não contrarias á natureza deste direito. . .
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CAPITULO VII

DA HABITAÇÃO

. Art. 884. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuita
mente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem em
prestar, mas simplesmente occupal-a com sua familia. ,

Art. 885. Si o direito real de habitacão fór constituido em favor
de duas ou mais pessoas, qualquer dellas que habitar só a casa não
tem obrigação de pagar aluguel á outra ou ás outras, mas não lhes
pode impedir que exerçam o direito que lhes compete, quando o
queiram fazer.

Art. 886. São applicaveis á habitação as disposições relativas ao
usufructo não contrarias á natureza deste direito. ..

CAPITULO YIII

DO LEGADO DE PRESTAÇÕES ou ALll[ENTO

Art. 887. As prestações ou alimentos deixados em testamentos
e ,consignados em immovel são devidos desde a morte do testador.

Todavia, não passará este onus a terceiro adquirente do immovel
si não fór inscripto no competente registro.

Ar1. 888. Em tudo mais, sobre este legado, serão observadas as
disposições do liv. IY, tit. III, capo VII deste codigo.

CAPITULO IX

DOS DIREITOS REAES DE GARAt...T1A

Art. 889. Nas dividas garantidas por penhor, antichrese ou hy
potheca, a causa dada em garantia fica sujeita, por 'vinculo real, ao
,cumprimento da obrigação.

Art. 890. Sómente pode empenhar, dar em antichrese ou hypo
thecar, quem pode alienar; e só podem ser dadas em penhor, antichrese
ou hypotheca, as causas que podem ser alienadas.

Art. 891. A cousa commum a diversos não pode ser dada em ga
rantia real, sem o consentimento de todos; mas pode cada um dar
individualmente a parte que nella tiver, si fôr divisivel, e só a re
speito desta subsistirá a garantia.
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Art. 892. O pagamento de uma ou mais parcellas da divida não
importa desoneração correspondente da garantia, ainda que compre
henda diversos bens, salvo disposição expressa do titulo ou da qui-
tacão.· .

. Art. 893. O credor pignoraticio ou hypothecario tem direito de
excutir a cousa empenhada ou hypothecada e fazer-se pagar de preíe
rencia aos outros credores, guardada a prioridade da inscripção, quanto
á hypotheca,

Art. 894. O credor antichretico tem direito de reter a cousa em
seu poder, emquanto a divida não fór paga. Extingue-se, porém, esse
direito decorridos trinta annos da data da inscripção.

Art. 895. Os contratos de penhor, antichrese e hypotheca devem
declarar, sob pena de não valerem contra terceiros:

}

1.o O total da divida ou, quando não fôr liquida, o maximo da
responsabilidade;

2.o O prazo fixado para o pagamento;
3.0 A taxa dos juros;
4.0 A cousa dada em garantia e o seu valor estimado.

Art. 896. ~~ divida considera-se vencida, si a cousa soffrer de
terioração ou depreciação que torne insufficiente a garantia, e intimado
o devedor não quizer ou não puder reforçai-a. '

Art. 897. A insolvencia do devedor acarreta o vencimento da
divida.

Art. 898. Tambem se reputa vencida a divida quando fôr desa
propriada a cousa dada em garantia.

Si a divida fôr pignoraticia ou hypothecaria, o preço da desa
propriação será depositado para pagamento integral do credor.

Art. 899. Reputa-se igualmente vencida a divida pignoraticia ou
hypothecaria, cujo pagamento fór estipulado por prestações, desde que
uma destas deixar de ser satisfeita no prazo estipulado.

Neste caso o recebimento posterior da prestação vencida importa,
da parte do credor, renuncia ao direito de execução immediata.

Art. 900. Si a cousa estiver segura, o valor da indemnização pelo
sinistro, fica subrogado no onus real da divida, quando não applicado
á reconstrucção ou reparações. Em tal caso, o devedor só o poderá
levantar prestando caução idonea.

Art. 90L O vencimento antecipado da divida, em qualquer dos
casos dos arts. 896, 897, 898 e 899, não importa o dos juros corre
spondentes ao prazo estipulado ainda não decorrido.

Art. 902. Salvo clausula expressa, o terceiro que presta garantia
real por divida alheia não fica obrigado a substituil-a ou reforçal-a, no
caso de perecimento, deterioração ou depreciação, sem culpa sua.

Art. 903. Ainda que autorizado pelo titulo a ficar com o objecto
da garantia, si no vencimento não fór paga a divida, o credor é obri
gado a fazer intimar o devedor ou o dono da cousa ou seus successores,
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para remíl-a, sob pena de ser-lhe adjudicada pelo valor do contrato
ou de ser vendida em hasta publica, conforme preferir.

Art. 904. Passando o penhor ou a hypotheca a herdeiros ou sue
cessores do obrigado, só ficará remido o onus sendo paga a divida por
inteiro. .

Paragrapho unico. O herdeiro ou successor que fizer a remissão,
fica subrogado nos direitos do credor pelas quotas que houver
adeantado,

Art. 905. Quando excutido o penhor ou a hypotheca, o pro
dueto não bastar para pagamento da divida e despezas judiciaes, con
tinuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante, salvo si o
credor pedir adjudicação.

Art. 906. O penhor, a antíchrese e a hypotheca, quando constí
tuidos em garantia de um credito aberto, podem se],' annullados pelo
creditado, si não quizer usar ou não tiver usado do mesmo credito.

O dador do credito tem,neste caso', direito á indemnízação pelos
prejuízos resultantes da renunciá, já verificados na data em que lhe
fór communicada.

CAPITULO X

DO PENHOR

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 907. O penhor é constituido pela tradição de cousa movel
alienavel, feita pelo devedor ou por terceiro ao credor ou a quem o
represente, para garantia da divida. .

Esta tradição pode ser feita pelo mesmo modo por que pode fazer
se a da cousa movel vendida, e ainda pelo constituto possessorio.

Art. 908. O penhor se constitue sobre uma cousa móvel, cuja
posse compete ao credor, salvo no caso do penhor agrícola ou pe
cuario,

Art. 909. O instrumento do penhor convencional deve declarar •
a ímportancia da divida e indicar precisamente o objecto empenhado,
de modo a distinguil-o de outros da mesma especie.

Quando o objecto do penhor fôr cousa fungível, basta declarar a
sua qualidade e quantidade.

Art. 9'lO. Si o contrato fôr feito por instrumento particular,
deve ser assignado pelas partes e passado em duplicata para ficar um

.exemplar em poder de cada uma.
Art. 911. Pertencendo a cousa a terceiro, si fôr empenhada sem

consentimento deste, fica sem effeito o penhor e pode ser reivindicado.
Art. 912. O credor pignoraticio não pode, paga a divida, re

cusar a entrega da cousa a quem a empenhou.
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Pode, porém, retel-a até ser indemnizado das despezas devida
mente justificadas que tiver feito, não sendo occasionadas por culpa sua.

Art. 913. Pode igualmente o credor exigir do devedor a satis
fação do prejuízo que houver soffrido por vicio da cousa empenhada.

Art. 914. O credor pignoraticio é obrigado, como depositario:
1.0 A empregar na guarda do penhor a diligencia exigida pela

natureza da cousa ;
2.° A entregal-o com os respectivos fructos e accessões uma vez

paga a divida, observadas as disposições dos artigos antecedentes;
3.° A. entregar o excesso do preço sobre a divida paga, quer por

excussão judicial, quer por venda amigavel, quando esta fôr permit
tida;

4. 6 Aindemnizar o dono, da perda ou deterioração occassionada
por culpa sua.

Art. 915. No caso do n. 4 do artigo antecedente, a importancia
da responsabilidade do credor pode ser compensada na divida até con
currente quantia.

SECÇÃO II
PENHOR LEGAL

Art. 916. São credores pignoraticios, independentemente de con
venção:

1.° Os hoteleiros, estalajadeiros ou fornecedores de pouso ou ali
mento, sobre as bagagens, moveis, joias ou dinheiro que os seus
consumidores ou freguezes tiverem comsigo nas respectivas casas ou
estabelecimentos, pelas despezas ou consumo que ahi tiverem feito;

2.° Os conductores matriculados e os emprezarios de transporte,
sobre os objectos que transportarem, emquanto não os entregarem ao
destinatário, pelo preço do transporte;

3.° Os directores dos estabelecimentos de instrucção, sobre os
moveis e livros do alumno, ou da pessoa por elle responsavel, emquanto

~ estiverem no estabelecimento, pelas mesadas vencidas do mesmo
'" alumno;

4.°' O amo, sobre os moveis, as joias e a caderneta do creado,
emquanto estiver em sua casa, pelos prejuízos que o mesmo lhe houver
causado;

5.° O dono do predio rustico ou urbano, sobre os bens moveis
que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo predio, pelos
alugueis ou rendas.

Art. 917. A conta das dividas comprehendidas no n.f do artigo
antecedente deve :ser organizada sobre tabella impressa, e exposta
ostensivamente, dos preços da hospedagem da pensão ou dos generos
fornecidos, sob pena da nullidade.
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Art. 918. o credor, em cada um dos casos do mesmo artigo, de
verá tomar em garantia um ou mais objectos, até o valor da divida.

Art. 919. O conductor ou emprezario de transporte não poderá
reter, pelo frete, os objectos ~e conduzir, si não tiver dado á outra
parte, antes de começar o serviço, uma nota com declaração do seu
numero ou residencia, do preço e do tempo ajustados. O conductor que
trouxer placa pode omittir o numero na nota.

Art. 920. O dono dos objectos transportados pode recusar o frete
e o penhor, si algum delles tiver soffrido sensível deterioração no trans
porte, e o carregador não quizer compensar a indemnização no frete,
quando este possa bastar. Em todo o caso, o dono pode depositar o frete
em mão de terceiro ou do proprio credor, sob protesto, e retirar o que
fôr seu.

Art. 921. Não está sujeito ao penhor do n. 4 do art. 916 o criado
que tem fiador, nem o que, depois de conhecido o prejuizo, fôr pago
sem desconto .

Art. 922. Os credores comprehendidos no referido artigo podem
fazer effectivo o penhor, antes de recorrer á autoridade judiciaria,
sempre que houver perigo na demora .

Art. 923. Tomado o penhor, o credor deverá, acto continuo,
pedir a sua homologação, offerecendo, com a conta detalhada das
despezas do devedor, a tabella dos preços e a relação dos objectos
tomados, e pedindo a citação do obrigado para pagar dentro de vinte
e quatro horas ou allegar a defesa que tiver.

SECÇÃO III

PENHOR AGRICOLA E PECUARIO

Art. 924. O penhor agricola só pode ter por objecto colheitas
pendentes ou em via de formação no anno corrente, instrumentos
aratorios e de locomoção; assim como animaes do serviço ordinario
do estabelecimento agricola.

Art. 925. O penhor agricola não pode ser constituido por mais
de um anno, mas o devedor pode obrigar-se a prorogal-o, no anno
seguinte e no subsequente, mediante simples averbação no registro,
por elle requerida conjunctamente com o credor. Depois de tres annos,
este penhor deve ser liquidado ou reconstituido.

Art. 926. Si o predio estiver hypothecado, não se pode sobre
elle constituir penhor agrícola sem annuencia do credor hypothecario,
no próprio acto da sua constituição, sob pena de nullidade.

Art. 927. O penhor de animaes deve desigual-os com a maior
precisão possivel, assim como declarar o logar em que se acham e o
seu destino, sob pena de nullidade.

Art. 928. O devedor só pode vender o gado empenhado, pre
cedendo consentimento do credor, provado por escripto.
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Art. 929. Provado que o devedor pretende vender o gado em
penhado ou que, por sua negligencia, ameaça prejudicar o credor,
pode este pedir que os animaes sejam depositados em poder de
terceiro, ou exigir o pagamento immediato da divida.

Art. 930. Os animaes da mesma espécie, comprados para sub
stituir os mortos, ou vendidos com autorização do credor, ficam
subrogados no penhor.

Esta substituição se presume em falta de outra prova; mas não vale
contra terceiro, si não constar declaração addicional ao respectivo titulo.

Art. 931. O penhor de animaes não admitte prazo maior de
dois annos, mas pode ser prorogado por igual periodo, do que se
fará averbação no respectivo titulo.

Vencida a prorogação, este penhor deve ser excutido ou re
constitui do.

SECÇÃO IV

CAUÇÃO DE TITULaS DE CREDITO

Art. 932. A caução de titulos de credito immobilizados equipara
se ao penhor e vale contra terceiros, desde que tiver sido inscripta,
ainda que os mesmos titulos não tenham sido entregues ao credor.

Art. 933. A caução de titulos de credito pessoal e móvel, em
garantia de outro, é tambem equiparada ao penhor com as modi
ficações constantes dos artigos seguintes.

Art. 934. Esta especie de caução só começa a ter effeito depois
da tradição do titulo ao credor, e deve ser provada por escripto.

Art. 935. Ao credor por esta caução compete:
1.0 O direito de conservar e recuperar a posse dos titulos cau

cionados, por todos os meios civeis ou crimes, contra qualquer de
tentor, inclusive o proprio dono;

2.° O direito de fazer intimar o devedor dos mesmos titulos, para
que não pague ao seu credor, emquanto durar a caução;

3.° A.s acções, recursos ou excepçõesnecessarias para assegurar o
seu direito e o do credor dos titulos, como si fosse seu procurador
especial;

4.° O direito de receber a importancia dos titulos caucionados,
ou restituil-os quando solvida a obrigação.

Art. 936. No caso do n. 4 do artigo antecedente, o credor da
caução fica responsavel para com o credor do titulo caucionado, como
depositário, pelo que receber além da importancia do seu credito.

Art. 937. O devedor do titulo caucionado desde que receber a
intimação do n. 2 do mesmo artigo, ou se confessar sciente da caução,
não pode .receber quitação do seu credor.

Pode, porém, antes do vencimento, resgatar sua obrigação do
poder de quem a detem, com o abatimento dos juros correspondentes
ao tempo ainda não decorrido, si estiverem incluidos nella.
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Art. 938. O credor que, depois de caucionar seu titulo de
credito, dá quitação ao devedor, fica, pelo mesmo facto, obrigado a
pagar immediatamente sua obrigação; e o devedor que, sciente de
haver sido caucionada sua obrigação, acceitar quitação do credor
caucionante, fica solidariamente responsavel por perdas e damnos ao
caucionado.

SECÇÃO V

ll'iSCRIPÇIo DO PENHOR

Art. 939. O penhor agricola deve ser inscripto no registro predial
do municipio onde fôr situado o estabelecimento.

Art. 940. O penhor dos titulos de bolsa deve ser inscripto nas
repartições competentes, ou na séde da companhia, onde estiverem
registrados em livros especiaes, a que seja remissivo o geral do seu
registro.

Art. 941. O credor que acceitar em caução titulos ainda não in
tegralizados pode, quando sobrevier qualquer das restantes chamadas,
executar logo o devedor que não as fizer, ou fazel-as sob protesto.

Art. 942. No segundo caso do artigo antecedente, será incluída
na divida a importancia da entrada feita pelo credor, sem prejuizo do
direito de executar immediatamente o devedor.

Art. 943. O credor ou devedor pode fazer inscrever o penhor na
ausencia da outra parte, mediante a exhibição do respectivo titulo com
as firmas reconhecidas, si fôr instrumento particular.

Art. 944. O devedor tambem pode fazer cancellar a inscripção,
exhibindo a quitação do credor com a firma reconhecida, si constar de
instrumento particular. O mesmo direito compete ao adquirente do
penhor por adjudicação, compra, successão ou remissão, exhibindo seu
titulo.

SECÇÃO VI

EXTll'iCÇÃO DO PENHOR

Art. 945. O penhor extingue-se:
1.o Pela extincção da obrigação;
2.o Pelo perecimento da cousa, salvo o disposto no art. 900 ;
3.o Pela renuncia do credor;
4.o Pela resolução do dominio da pessoa que o constituiu;
5.0 Pela confusão das qualidades de credor e de dono da cousa

na mesma pessoa; ..
6.0 Pela adjudicação judicial, remissão, ou venda do penhor, au

torizada pelo credor.
Paragrapho unico. A inscripção continua a produzir effeito em

relação a terceiro emquanto não fôr cancellada.
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Art. 946. A renuncia do credor presume-se quando consentir na
venda particular do penhor, sem reserva do preço, restituir a posse
delle ao devedor ou annuir na substituição por outra garantia.

Art. 947. Operando-se a confusão somente a respeito de uma
parte da divida pignoratícia, o penhor subsiste integralmente quanto
ao resto.

CAPITULO XI

DÁ ÁNTICHUESE

Art. 948. O devedor ou terceiro, pode, entregando ao credor um ..
immovel, ceder-lhe o direito de perceber os fructos e rendimentos, em
compensação dos juros da quantia devida, ou do capital si não houve
juros, observada a disposição do art. 1:141. .

. § 1. 0 E' permittido, todavia, estipular que os fructos e rendimentos
do immovel, na sua totalidade, sejam percebidos pelo credor somente
á cohta de juros.

§ 2.0 O immovel hypothecado pode ser também dado em anti
chrese pelo devedor ao credor hypothecario, assim como o immovel
sujeito á antichrese pode ser hypothecado pelo devedor hypothecario,
ao credor antíchretico.

Art. 949. O credor antíchretíco pode fruir directamente o ím
móvel ou arrendal-o a terceiro, salvo pacto em contrario; mantendo,
no ultimo caso, o direito de retenção ao immovel até ser pago.

Art. 950. Não havendo clausula em contrario, incumbe ao credor
pagar os onus e os impostos que gravam o immovel frugifero, assim
como fazer-lhe os reparos necessarios e uteis. I

. Serão deduzidas dos fructos as despezas feitas para esses fins; e,
não havendo fructo, serão pagas pelo devedor.

Paragrapho unico. Pode o credor eximir-se dessas obrigações,
restituindo o immovel ao devedor.

Art. 951. O credor antichretico responde pelas deteriorações que
o immovel soffrer, devidas a culpa sua, e pelos fructos que por negli
gencia deixou de perceber.

~ Art. 952. O credor antíchretico pode fazer valer seus direitos
contra o adquirente do immovel, os credores chírographarios posterio
res á inseripção da antíchrese (1).

(f) Da acta da 298 reunião da Commissão Revisora consta o seguinte :
(c'Art. 919 - Dizendo-se - antichresista .-r- em vez de ~ antichretico -; eli
minando a palavra - « contra II - antes de - credores - e substituindo o
segundo - « contra " - por - « e » ,De accordo com essas emend as O art. 952
do Projecto Revisto, correspondente ao art. 919 do Projecto Primitivo, devera
ser r-e-digido assi m: «( O credor antichresista pode fazer valer os seus direitos
contra o adquirente do immovel, os credores chirographarios e oshypothe
caríos posteriores á mscripcào da antíchrese ».



r:

-784 -

§ 1.0 Si, porém, excutir o immovel por falta de pagamento da
divida, ou permittir que outro credor consumma a execução sem
oppôr ao exequente seu direito de retenção, não terá preferencía
sobre o preço.

§ 2.° NãO. a terá igual?1ente sobre a indemnização do seguro, no
caso de destruição do predlO, nem sobre o preço da desapropriação
por necessidade ou utilidade publica. . ,

CAPITULO XII

DA HYPOTHECA

SECÇAO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 953. A hypotheca rege-se pela lei civil, ainda que a obrí- 4t
gaçao seja commercial e commerciantes as pessoas que nella interve-
nham. A jurisdicção é sempre a civil.

Art. 954. Podem ser objecto de hypotheca:
10

• Os immoveis, salvo .0 caso do art. 96 ;
2.o Os a cessorios dos immoveis conjunctamente com elles;
3.o O dominio directo;
4.0 O dominio util;
5.0 O dominio superficiario;
6.o As estradas de ferro;
7. 0 As minas e pedreiras, independentemente do soloonde se acham.
Art. 955. A hypotheca se estende a todas as accessões, melhora-

mentos ou construcções do immovel, salvo as do senhor da superfície.
Subsistem, porém, apezar da nypotheca, os onus reaes consti

tuidos e inscriptos anteriormente sobre o mesmo immovel.
Art. 956. O dono do immovel pode constituir sobre elle outra

hypotheca, em favor do mesmo ou de outro credor, mediante novo ti
tulo, em que se declare, sob pena de nullidade, não só a importancia
da divida anterior, corno sua data e taxas dos juros. •

Art. 957. Na hypotheca posterior não pode ser estipulado prazo .
que termine antes do vencimento da anterior.

Fica, porém, livre ao segundo credor executar a hypotheca, in
dependentemente da intervenção do primeiro, quando este não tenha
usado do seu direito.

A.rt. 958. A.'s hypothecas contrahidas em paíz estrangeiro appli
ca-se a disposição do art. 34, letra. b, 2a parte do titulo preliminar
deste codigo. -

Art~ 959. A hypotheca anterior pode ser remida pelo credor da
posterior, quando se vencer sem que o devedor se offereça para re
mil-a, ou o credor não a execute.
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Para a remissão, neste caso, deve o credor posterior consignar a
importancia da divida e intimar o anterior para levantal-a.

Art. 960. O credor posterior que remir a hypotheca anterior fica,
pelo mesmo facto, subrogado nos direitos do credor que lhe antecede
sem prejuizo dos que lhe competirem contra o devedor commum.

Art. 961. Uualquer que seja o prazo estipulado no contrato da
hypotheca, o devedor pode remil-a, passados seis annos, contados da
data do contrato.

Art 962. Até trinta annos, contados da mesma data, a hypotheca
de menor duração pode ser prorogada por simples averbação requerida
por ambas as panes. Passado aquelle prazo, a hypotheca convencional
só poderá valer sendo reconstituída por novo titulo e nova ínscripção.

Art. 963. A excepção da hypotheca legal, geral e inscripta, ne
nhuma outra dá direito á sequela e preferencia, sinão quanto aos bens
mencionados no titulo e inscripção, com os respectivos fructos e ac-
cessões. .

Art. 964. O credor da hypotbeca legal especializada, ou quem de
direito o represente, pode também pedir que seja reforçada com ím
moveis que posteriormente o responsavel adquirir, sempre que justi
ficar insufficiencia dos especializados.

Art. 965. A hypotheca legal pode ser substituida por caução de
titulas da divida publica federal ou estadoal, recebidos pelo valor de
sua cotacão mínima no anno corrente.

Art: 966. O marido ou pae que, dentro do devido prazo, proceder
á inscripção da hypotheca geral da mulbel' ou dos filhos, pode, quando
especializal-a, reduzir a sua responsabilidade aos bens moveis e aos
rendimentos que lhe não pertencerem, dando caução assecuratoria
dos immoveis sujeitos á sua administração.

Art. 967. No caso de insolvencia do devedor hypothecario, o di
reito de remissão devolve-se á massa, contra a qual não poderá o
credor embargar o ímmovel, desde que lhe fór offerecido o preço por
que foi avaliado no contrato. O restante da divida hypothecaria en
trará em concurso com as chirographarias,

Art. l:l68. Pude o credor hypothecario, no caso de insolvencia do
devedor, requerer a adjudicação do immovel pela totalidade da divida,
embora avaliado em menos do que esta. A adjudicação importa quitação.

Art. 969. São anullaveis, em beneficio da massa, as hypothecas
em garantia de dividas anteriores, nos quarenta dias que precederem
11 época legal da declaração da insolvencía,

Art. 970. Não se considera derogado o direito, que ao exeqüente
compete de proseguir na execução da sentença contra os adquirentes
dos bens do condemnado ; mas, para ser opposto a terceiros, conforme
valer, depende de inscripção e especialização.

Subsistem, posto que sem o nome de hypotheca, as obrigações
reaes que a favor de certos creditos o Codigo Commercial estabelece
sobre navios e mercadorias.

0.C.-V01.1 5J
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SECÇÃO II

RYPOTHECA LEGAL

Art. 971. A lei confere hypotheca :
. 1.0 A' mulher casada, sobre os immoveis do marido para .garantía

do dote e dos outros bens proprios sujeitos á administração delle ;
2.° Aos descendentes, sobre os immoveis do ascendente que ad

ministra seus bens;
3.o Aos filhos, sobre os ímmoveis do pae ou da mãe que-passar

a outras nupcias, antes de fazer inventario do casal anterior ;
4.° A's pessoas naturaes ou juridicas que não teem administração

de seus bens, sobre os immoveis dos respectivos tutores, curadores ou
administradores;

5.° A' Fazenda Publica, sobre os immoveis dos thesoureiros, col-
Iectores, administradores, exactores, prepostos, rendeiros e contrata- ...
dores de rendas, e sobre os dos fiadores das sobreditas pessoas;

6.° Ao offendido ou seus herdeiros, sobre os do delinquente,
autor ou cúmplice, para satisfação do damno causado pelo crime e
pagamento das custas judiciaes.

7.o A' Fazenda Publica, sobre os dos delinquentes para o paga
mento das penas pecuniárias e custas ;

8.0 Ao co-herdeiro, para garantia do seu quinhão ou torna da
partilha, sobre o immovel adjudicado ao herdeiro reponente.

Art. 972. A pessoa sujeita a qualquer das hypotheses mencio
nadas nos ns. 1 a 5 do artigo antecedente, não terá direito ás van
tagens que lhe derem o titulo, cargo, administração, emprego 011
contrato, emquanto não a fizer increver.

Art. 973. Si a mesma pessoa estiver sujeita a mais de uma hypo
theca legal, não poderá inscrever a posterior antes de especializar a
anterior e, quando seja omisso em uma e outra cousa, a. especialização
e a ínscripção serão. promovidas por qualquer das pessoas a quem
competir, na conformidade da secção IH deste capitulo.

Art. 974. As hypothecas de que trata o art. 971, ns. 1 a 7,
emquanto não forem especializadas, comprehendem todos os immoveis •
do responsavel, existentes desde o começo da sua responsabilidade e
os que adquirir até a especialização. . .

Art. 975. A especialização das hypothecas legaes far-se-ha dentro
do prazo de trinta dias, sob pena de prevalecer a hypotheca geral, em
quanto n,10 fór especializada, além da responsabilidade em que possam
ter inrOlTi,!o os funccionario- incumbido i de promovei-a, . .

AI'L U7t:i. Quando os bens do dolinquente não bastarem para pa
gameuio in tegral das obrigações mencionadas nos ns. 6 e:7 do
art. 971, a satisfação do offendido e seus herdeiros preferirá ás p~n~
pecuniarias e custas judiciaes..
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.. § 1.0As hypothecas dos ns. 6 e ~, citados, po~em se.r inscript~s
na mesma data; e não o sendo, preferirá a que o ~Iver sido em Pfl-
meiro legar. " '"

§ 2.° As outras hypothecas legaes serão prenotadas, emquanto
não forem especializadas e inscriptas.

Art. 977. A inscripção da hypotheca perdura emquanto subsistir
a obrigação; mas, sua especialização deve ser renovada no fim de
trinta annos, sob pena de restabelecer-se a hypotheca geral, como de
termina o art. 975.

SECÇÃO UI

INSCRIPçÃO DA HYPOTHECA

•

..

Art. 978. Todas as hypothecas devem ser inscriptas no registro
predial da situação do immovel; e, sempre -que o titulo se referir a
mais de um, situados em legares differentes, a inscripção deverá ser
feita em cada um dos registros. .'

Art. 979. Para a inscripção das hypothecas haverá, em cada car
torio do registro predial, os livros necessarios para hypothecas legaes,
especiaes e para a prenotação das geraes.

Art. 980. As inscripções e averbações dos livros das hypothecas
especializadas e das especiaes serão feitas na ordem em que .forem.re
queridas, e esta é determinada pela sua numeração successiva.no pro
tocollo. O numero de ordem, neste, determina a prioridade, e esta, a
preferencia da hypotheca. " ..

Art. 98'1. Quando o offieial tiver duvida sobre a legalidade da
inscripção requerida, 'deverá declaral-o por escripto á,parte interes
sada, depois de mencionar o pedido no respectivo livro" em fórma de
prenotação. " ',,' " .

Art. 982. Si as duvidas forem, dentro de jrinta dias, julgadas.im- .
procedentes, a inscripção far-se-ha com o mesmo numero queteria na
data da prenotação; no caso contrario, terá o numero correspondente
á data em que fôr de novo pedida, ficando sem valor. a prenotação.

Art. 983. E' prohibido constituir em um mesmo dia duas hypo
thecas ou uma hypotheca e outro direito real sobre um mesmo im
movel, em favor de pessoas diversas, salvo si se precisara hora em
que foi lavrada a respectiva escriptura. .,/. .

, Art. 984. Quando o official do registro receber segunda hypotheca
para inscrever, antes da primeira, deverá sohreestar- na inscripção,
depois de prenotada, até queo i:nteressado, Jaça inscrevera primeira
ou promova a ánnullação da mesma.

Art. 985. Compete aos interessados, mediante a exhibição do res
pectivo titulo, requerer a inscripção da hypotheca de qualquer especie;
além disso, incumbe promover a da legal ás pessoas mencionadas nos
artigos seguintes.
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-- Al't. 986. A inscripção e especialização da hypotheca legal da
mulher casada devem ser requeridas pelo marido ou pelo pae.

§ 1.0O official publico que lavrar a escriptura do dote, ou lançar
em nota a relação dos bens proprios da mulher, deve de offieio avisar
disso ao offieial do registro predial. I

§ 2.° Consideram-se interessados para requerer a inscripção desta
hypotheca, no caso de não o fazerem o pae ou marido, o dotador, a
propria mulher e qualquer dos seus parentes successiveis.

Art. 987. A inscrípção e especialização da hypotheca legal dos
incapazes devem ser requeridas:

1.° Pelo pae, mãe, tutor, ou curador, antes de assumir a admi
nistração dos respectivos bens e, na falta delles, pelo representante do
Ministerio Publico; .

2.° Pelo inventariante ou testamenteiro, antes de entregar o
legado ou herança. •

Art. 988. O escrivão do inventario, logo que seja assignado o
termo de tutela, deve remetter de offieio e com a possível brevidade,
uma cópia delle ao ofíicíal do registro predial.

Paragrapho unico. Considera-se interessado na ínscripção desta
hypotheca qualquer parente successivel do incapaz.

Art. 989. A inscripção da hypotheca do oflendido compete ao
tutor ou curador respectivo, si rÓI' incapaz, quanto á satisfação do
damno causado pelo crime, e ao Minísterio Publico, quanto ás multas
e custas.

Art. 990. Os interessados na inscripção das referidas hypothecas
podem promovel-a por si ou dirigindo-se aos curadores geraes ou aos
orgãos do Mínísterio Publico, para promoverem de alicio, segundo
lhes competir.

Art. 991. A inscripção da hypotheca dos bens dos responsáveis
para com a Fazenda Publica deve ser requerida por elles mesmos, e
incumbe aos procuradores ou representantes da mesma Fazenda.

Art. 992. As pessoas ás quaes incumbir a inscripção e a espe-
cialização das hypothecas legaes, ficam sujeitas a perdas e damnos pela •
omissão.

Art. 993. A inscripção da hypotheca legal especializada e da con
vencional deve declarar:

1.0 O nome, domicilio e profissão do credor e do devedor;
2.° A data, natureza do titulo, valor do credito, e o da causa ou

sua estimação fixada por accôrdo entre as partes, o prázo e juros esti
pulados;

3.° A situação, denominação e caracteristicos da . cousa hypo
thecada.

Paragrapho unico, O credor, além do domicilio próprio, poderá
designar outro onde seja citado.



•

....

789 -

Al't. 994. A inscripção das hypothecas legaes deve declarar:
1.0 O nome, domicilio e profissão do responsavel; .
2.° O nome e domicilio do incapaz, do offendido ou da mulher

casada;
3.° O emprego, titulo ou razão da responsabilidade e data em que

começou;
4.° O valor da responsabilidade.

SEcçAo IV
EXTIliCÇÃO DA IlYPOTlrl,CA.

Art. 995. A hypotheca extingue-se:
L° Pela extincção da obrigação principal;
2.° Pela destruição da cousa ou resolução do dominio;
3.° Pela renuncia do credor;
4.° Pela remissão;
5.° Pela sentença passada em julgado;
6.° Pela prescripção ;
7.° Pela arrematação em hasta publica.
Art. 996. A extincção da hypotheca só começa a ter effeíto contra

terceiros depois de averbada no respectivo registro.
Art. 997. O cancellamento da inscrípção pode ser feito em cada

um dos casos de extíncção da hypotheca, á vista da respectiva prova
ou, independentemente desta, a requerimento de ambas as partes, si
forem capazes, e conhecidas do offícial do registro.

SECÇÃO V
HYPOTHEC~ DE ESTRADAS DE FERRO

Art. 998. As estradas de ferro construidas em territorio nacional
só poderão ser hypothecadas mediante prévia autorização do Governo
da União, ou do Estado a quem competir o direito de conceder a re
spectiva construcção.

Estas hypothecas serão inscriptas no municipio da estação inicial
da respectiva linha.

Art. 999. Os credores hypothecarios não teem o direito de em
baraçar a exploração da linha, nem de oppôr-se ás modificações que a
administração julgar conveniente fazer no leito da estrada, nas suas
dependencias, ou no material da exploração.

Paragrapho unico. A hypotheca é restrícta á linha ou linhas com
prehendidas no titulo .e ao respectivo material de exploração no estado
em que se acharem ao tempo da execução. Os credores hypothecarios
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podem, todavia, oppór-se á venda da estrada, ou de algumas das suas
linhas ou ramaes, ou de uma parte consideravel do material de explo
ração, assim como á fusão com outra companhia, sempre que julguem
diminuida a garantia da divida. . .

Art.1.000. Nas execuções judiciaes dessas hypothecas não se
passará carta ao dono do maior lanço, nem ao credor adjudicatario, sem
intimar-se ao representante da Fazenda Nacional ou do Estado, a que
competir a respectiva preferencia, para, dentro de quinze dias, fazel-a
valer, pagando o preço da arrematação ou adjudicação.

TITULO IV

Do registro predial

Art. :t.001. O registro predial comprehende:
1.° A inscripção dos titulas de transmissão da propriedade sobre

immoveis ;
2.° A inscripção dos titulas constitutivos dos direitos reaes sobre

immoveis alheios;
. 3.° A inscripção das hypothecas.

Art. 1.002. Si o titulo de transmissão fór gratuito, a inscripção
pode ser promovida pelo proprio adquirente, ou por quem de direito o
represente, ou pelo proprio transferente, com prova da acceitação do
beneficiado.

Art. 1.003. A inscripção do titulo de transmissão do dominio
directo aproveita ao titular do dominio util e vice-versa.

Art. 1.004. A inscripção de direito real em favor de uma pessoa
faz presumir que esse direito lhe pertence.
. Art. 1.005. Si o teor do registro predial não exprimir a verdade,
pode o prejudicado reclamar sua rectifícação.

Paragrapho unico. Até á inscripção do titulo de transmissão, o
alienante é considerado dono do immovel, e responde pelos respectivos •
encargos.

Art. :t .006. Os cartorios do registro predial deverão ter os se
guintes livros:

1.° O protocollo;
2.° O das ínscripções dos titulas de transmissão da propriedade

immovel;
3.° O das inscripções dos direitos reaes em geral;
4.° O das inscripções do penhor agricola;
5.° O das inscripções das hypothecas legaes geraes;
6.° O das inscripções das hypothecas especiaes;
7.° O das inscripções das hypothecas especializadas;
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8.0 O indicador pessoal;
9.o O indicador geral.
Art. 1.007. O livro n. 2 terá um auxiliar para a transcripção in

tegral dos titulos, quando os portadores destes o exigirem. Nos outros
casos, a inscripção far-se-ha por extracto,

Art. 1.008. As hypothecas especiaes e onus reaes serão aver
bados á margem do titulo correspondente do livro sob o n. 3, fa-

v- zendo-se remissão ao da respectiva inscrípção.
Estas averbações ficam annulladas quando forem cancellados os

respectivos onus. .
Art. 1. 009. As inscripções deverão ser feitas no registro da cir

cumscripção onde estiver situado o immovel,
Art. 1.010. Salvo convenção em contrario, incumbem ao adqui

rente as despezas da inscripção dos titulos de transmissão da pro-
_ priedade, e ao devedor as da inscrípção dos onus reaes.

LIVRO TERCEIRO

DIreIto das obrIgações

TITULO I

Modalidades das obrigações

CAPITULO I

DAS OBRIGAÇÕES DE DAR

• SECÇAo I

DAS OBRIGAÇÕES DE DAR COUSA CERTA

Art. 1. Oi1. O credor de cousa certa não pode ser obrigado a re
ceber cousa diversa da devida, ainda que seja mais valiosa.

Art. 1.012. A obrigação de dar cousa certa comprehende os
accessorios desta, posto que não mencionados, salvo si o contrario re
sultar do titulo ou das circumstancias.

Art 1.013. Si, no caso do artigo antecedente, a cousa se perder,
sem culpa do devedor, antes da tradição, fica resolvida a obrigação
para ambas as partes.
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Si a perda resultar de culpa do devedor, responde este pelo equi
valente com perda!'; e damnos.

Art. 1.014. Si houver deterioração sem culpa do devedor, po
derá o credor ou resolver a obrigação ou acceítar a causa, abatido do
preço desta o valor da deterioração.

Art. 1.0HS. Havendo culpa do devedor, pode o credor exigir o
equivalente ou acceitar a causa no estado em que se achar, com direito
de reclamar, em qualquer dos casos, 'indemnização por perdas e
damnos.

Art. 1.016. Até a tradição. pertencem ao devedor os accrescímos
e melhoramentos da causa, assim como os fructos separados, pelos
quaes poderá exigir o augmento do preço. Si o credor não annuir a .
esse augmento, pode o devedor resolver a obrigação.

Os fructos pendentes p-rtencem ao credor.
Art. 1.017. Si a obrigação fõr de restituir causa certa e esta se •

perder antes da tradição, sem culpa dó devedor, soffre o credor a .
perda e resolve-se a obrigação; ficam-lhe, porém, salvos os direitos
até o dia da perda.

Art. 1.018. Si a cousa se perder por culpa do devedor, tem
applicação o disposto no art. 1. 013, 2a parte.

Art. 1.0'19. Si a causa se deteriorar, sem culpa do devedor, 1'13
cehel-a-ha o credor no estado em que se achar, sem que tenha direito
de exigir indemnização.

Art. 1.020. Si, no caso do art. 1. 0'l7, a causa tiver melhora
mento ou augmento, sem despeza ou trabalho do devedor, lucrará o
credor o melhoramento ou augmento, sem pagar indemnização.

Art. 1.021. Si para o melhoramento ou augmento tiver havido
despeza ou trabalho do devedor, applicar-se-hão as disposições dos
arts. 607 a 609.

Em relação aos fructos percebidos observar-se-ha o disposto nos
arts. 601 a 604.

SECÇAO Ir

OBRIGAçõES DE DAR COUSA E'ICERTA

Art. 1.022. A cousa incerta deve ser determinada ao menos pelo
genero e quantidade.

Art. 1.023. Nas cousas determinadas pelo genero e quantidade,
a escolha pertence ao devedor, si o contrario não resultar do titulo da
obrigação. Não poderá todavia pagar a peior, nem o credor exigir a
melhor, quando lhe couber o direito de escolha.

Art. 1.024. Feita a escolha, regerá o disposto na seccão anterior.
Art. 1.025. Antes da escolha, não vale allegar perda ou deterio-

ração da causa por força maior ou caso fortuito.

•
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CAPITULO II

DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER

Art. 1.026. Na obrigação de fazer, o credor não é obrígadoa
acceitar de terceiro a prestação, quando for convencionado que o de
vedor a faça pessoalmente.

.Art. '1.027. Si a prestação se tornar impossível sem culpa do
devedor, resolve-se a obrigação; si fôr culpa do devedor, responderá
este por perdas f! damnos,

Art. 1.028. Haverá também indemnização por perdas e damnos,
si o devedor recusar a prestação que só por elle proprío possa ou deva
ser satisfeita.

Art. 1.029. Si o facto puder ser executado por terceiro, poderá
o credor ou mandai-o'executar á custa do devedor, havendo recusa
ou móra deste, ou pedir indemnização por perdas e damnos,

CAPITULO UI

DAS OBRIGAÇÔES DE NÃO FAZER

Art. 1.030. A obrigação de não fazer fica extincta, si se tornar
impossível sem culpa do devedor.

Art. 1.031. Realizado por culpa do devedor o facto, a cuja ab
stenção se obrigou, pode o credor exigir que elle o desfaça, sob pena
de ser desfeito á sua custa, além da índemnização de perdas e damnos.

CAPITULO IV

DAS OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS

Art. 1.032. Nas obrigações alternativas a escolhacabe ao devedor I

si outra cousa não foi estipulado.
§ 1.0 Não pode, porém, o devedor obrigar o credor a receber

parte em uma prestação e parte em outra.
§ 2.0 Quando a obrigação constar :de prestações annuas, en

tende-se que a opção deve ser feita cada anno.
Art. 1.033. Si, de duas prestações, uma não podia ser objecto

da obrigação, subsiste a divida em relação á outra.
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Art. f. 034. Si nenhuma das obrigações se puder cumprir por
culpa do devedor, não competindo ao credor a escolha, ficará el1e
obrigado a pagar o valor da que se tornou impossivel por ultimo e
as perdas e damnos que o caso determinar. .

Art. f. 035. Quando a escolha couber ao credor e uma das pre
staçõesse tornar impossivelpor culpa do devedor, o credor tem direito
de exigir ou a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas _
e damnos.

.Si ambas se tornarem impossiveis por culpa do devedor, o credor
pode reclamar o valor de qualquer dellas, comindemnização de perd as
e damnos.

Art. 1 .036. Si todas as prestações se tornarem impossiveis, sem
culpa do devedor, extingue-se a obrigação.

CAPITULO V

DAS OBRIGAÇÕES DIVISIVEIS E INDIVISIVEIS

Art. f. 037. Ainda que a obrigação tenha por objecto prestação
divisivel,não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor
ter a faculdade de pagar, por partes, salvo si outra cousa se houver
ajustado. . .

Art. 1.038. Havendo varios devedores ou varios credores em
obrigação divisivel, esta presume-se dividida em tantas obrigações
iguaes e distinctas, quantos são os credores ou os devedores.

Art. 1.039. Si a prestação não fór divisivel, será cada. um dos
devedores obrigado por toda a divida. _

Art. 1.040. Si a pluralidade fôr da parte doscredores, pode cada
um destes exigir a totalidade da divida; mas o devedor ou devedores
se desobrigam pagando:

1.0 A todos conjunctamente;
2.o Ou a um delles, dando este caução de ratificação dos outros

credores.
Art. f. 041. Si um dos credores remittir a divida, esta subsiste

inteira; mas os outros só poderão exigir a prestação descontando a
quota do credor remittente ,

Paragrapho unico. O mesmo se observará no caso de transacção,
novação, compensação ou confusão.
- Art. 1.042. Perde a qualidade de indivisivel a obrigação que se

resolver em perdas e damnos.
§ 1.0 Si para esse effeito houver culpa de todos os devedores,

respondem todos por partes iguaes.
§ 2.0 Si fôr de um delles a culpa, ficam os outros desonerados,

e sómente respond-e este pelas perdas e damnos. -
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CAPITULO VI

DAS OBRIGAÇÕES SOLlDARIAS

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GEMES

Art. 1.043. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou
da vontade das partes.

Art. 1.044. A obrigação solidaria pode ser modificada por con
dição ou prazo, em relação a um ou alguns de seus sujeitos.

SECÇÃO II .

SOLIDARIEDADE ACTIVA

Art. 1.045. Cadaum dos credores solidarios tem direito de exigir
do devedor o cumprimento da prestação, por inteiro. .

Art. 1.046. Emquanto alguns dos credores solidarios não de
mandar o devedor commum, poderá este pagar a qualquer delles.
. Art. 1.047. O pagamento feito a um dos credores solidarios
extingue inteiramente a divida.

Paragrapho unico. O mesmo effeito resulta da novação, da com
pensação e da remissão.
. Art. 1.048. Si fallecer um dos credores solidarios, deixando

herdeiros, cada um destes s6 terá direito de exigir e receber a quota
do credito. que corresponder ao seu quinhão hereditario, salvo si
a obrigação fôr indivisivel. .

Art. 1.049. Não desapparece a solidariedade por se converter a
prestação em perdas e damnos, e os juros da m6ra cortem em pro-
veito de todos os credores. -

Art. 1.050. O credor que tiver remittido a divida ou recebido
o pagamento, ficará responsavel para com os outros pela parte que
lhes possa caber. . ..

SECÇÃO IH

SOLIDARIEDADE PASSIVA

Art. 1.051. O credor tem direito de exigir e receber de um s6 ou
de algum dos devedores toda a divida ou s6mente parte della.

Neste ultimo caso, todos os demais devedores continuam obri-
gados solidariamente pelo resto. -



-796 -

Art. 1.052. Si morrer um dos devedores solídarios deixando
herdeiros, cada um destes não será obrigado a pagar sinão a quota
que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo si a obrigação
fór indivisivel ; mas todos reunidos serão considerados como um
devedor solidario em relação aos demais devedores.

Art. 1.053. O pagamento parcial feito por um dos devedores e
a remissão por elle obtida não aproveitam aos outros devedores,
sinão até á concurrencia da porção extincta ,

Art. -1.054. Qualquer clausula, condição ou accrescímo de obri
gação concordada entre um dos devedores solidarios e "o credor, não
poderá aggravar a posição dos outros, sem consentimento delles.

Art. 1. mm. A impossibilidade da prestação por culpa de um
dos devedores não desobriga os outros de pagar o equivalente; mas
sómente o culpado responde por perdas e damnos ..

Art. 1.056. Todosos devedores respondem pelos juros da móra,
ainda que a acção tenha sido proposta sómente contra um; mas o
culpado responde para com os outros pelo accrescimo da obrigação.

Art. 1.057. A acção proposta a um dos devedores não impede
o credor de demandar os outros.

Art. 1.058. O devedor demandado pode oppôr ao credor as
excepções que lhe forem pessoaes e as que forem communs a todos.

Mas não lhe aproveitam as que forem pessoaes a qualquer outro
dos comdevedores .

Art. 1.059. O credor pode renunciar a solidariedade em favor
de um, de alguns ou de todos os devedores.

Paragrapho unico , Si o credor renunciar a solidariedade em
proveito de um ou de algum; dos devedores, só poderá demandar
os outros com deducção da parte correspondente aos remittldos da
solidariedade .

. Art. 1.060. Depois de haver pago, tem o devedor o direito de
exigir de cada um dos comdevedores sua quota parte, repartindo-se
igualmente por todos a parte do ínsolvavel que exista. Presume-se
igual a parte da divida que fica a cargo de cada um dos devedores.

Art. 1.061. No caso de rateio entre os devedores da parte da •
obrigação que competia ao ínsolvavel, estão sujeitos á contribuição,
também, aquelles a quem o credor exonerou da solidariedade.

Art. 1.062. Si a divida solidaria interessar exclusivamente a um
dos devedores, responderá este por toda elIa para com aquelle que
a pagar. .

CAPITULO VII

DA CLAUSULA PENAL

Art. 1.063. A clausula penal pode ser estipulada conjunctamente
com a obrigação ou em acto posterior.
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Art. 1.064. A clausula penal pode referir-se á inexecução com
pleta da obrigação, á de alguma clausula especial ou simplesmente
á móra.

Art. 1.063. Quando a clausula penal fór estipulada para O caso
de inexecução completa da obrigação, esta se converte em alternativa
para o credor.

Art. 1.066. Quando a clausula penal fõr estipulada para o caso
de móra, ou como garantia de alguma clausula especial, tem o credor
a faculdade de pedil-a conjunctamentecom a execução da obrigação
principal.

Art. 1.067. A clausula penal não deve exceder o valor da obri
gação principal ou das perdas e damnos resultantes da inexecução.

Art. 1.068. Incorre odevedor na clausula penal vencido o prazo
dentro do qual deveria executar a obrigação ou, si não tiver havido
prazo, desde que fõr constituído em móra ,

Art; 1 069. A nullidade da obrigação importa a da clausula penal.
. Art. 1.070. Resolvida a obrigação sem culpa do devedor, re

solve-se igualmente a clausula penal
Art. 1. 071. Quando a obrigação tiver sido cumprida em parte,

o juiz poderá reduzir, proporcionalmente, a pena estipulada quer
para móra, quer para inexecução da obrigação.

Art. 1.072. Quandoa obrigação fór indivisível, todos os deve.lores
ou os herdeiros do devedor incorrem na pena pela falta de um delles,
mas esta só pode ser pedida intégralmen te ao culpado. Cada um dos
outros responde apenas por sua quota.

Paragrapho unico. Fica salva aos não culpados a acçao regres
siva contra aquelle que deu causa ao pagamento da pena.

Art. 1. 073. Quandoa obrigação for divisível, só incorre na pena
. o devedor ou o herdeiro do devedor que a infringir, e proporcional

mente á sua parte na obrigação.
Art. 1.074,. Para exigir a pena convencional não é necessário

que o credor allegue prejuízo.
O devedor não pude eximir-se de cumpril-a, sob o fundamento

de que é excessiva.

• TITULOII

Eff'eitoiS daiS obriga~õeiS

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Al't. 1.075. A obrigação produz effeito entre as partes, e trans
mitte-se aos seus herdeiros, salvo si fór personalissima.

-..
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Art. 1. 076. Aquelle que tiver promettido facto de, terceiro re
sponde por perdas e damnos, quando este não executar a prestação
promettida , .

Art. 1.077.'Extincta a obrigação principal, extinguem-se igual
mente os accessoríos desta.

CAPITULO II

DO PAGAMENTO

SECÇÃO I

QUEM DEVE FAZER o PAGAMENTO

Art. 1.078. Qualquer interessado na extincção da divida tem
direito de pagar, e, em caso de recusa do credor, usar dos meios
conducentes á desoneracão do devedor.

Tem igual direito o' terceiro não interessado, uma vez que o faça
em nome e por conta do devedor.

Art. 1.079. O terceiro não interessado, que paga a divida em
seu próprio nome, tem direito de ser reembolsado do que houver
pago, mas não fica subrogado nos direitos do credor.

Si pagar antes do vencimento da divida, só tem direito de ser
reembolsado no dia do vencimento.

, Art. 1.080. Si o devedor com justa causa se oppuzer a que o
terceiro faça pagamento, e, não obstante, fôr paga a divida, não será
obrigado a reembolsar sínão a quantia até onde chegar o seu bene-
ficio no pagamento. .

Art. L. 081. O pagamento, que importar transferencia de do
minio, só será valido quando feito por quem tiver a faculdade de
alienar o respectivo objecto. . .
. Si, porém, fór dada em pagamento cousa fungivel, não pode
mais ser reclamada do credor que, de boa fé, a recebeu e consumiu;
ainda. que o solvente não tivesse direito de alienai-a.

SECÇÃO II

A QUEM DEVE SER FEITO O PAGA:IDlNTO

Art. 1.082. O pagamento deveser feito ao credor ou a quem
de direito o represente, sob pena de só- valer depois de- por elle ra
tificado ou tanto quanto verter em seu proveito.

Art. 1.083. O pagamento feito de boa fé ao credor .putativo
'é valido, ainda. que depois se prove a illegitimidade deste. '.

..
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Art. 1.084. Nãovale, porém, o pagamento scientemente feito ao
credor incapaz de quitar, si o devedor não provar que esse pagamento
verteu em beneficio do mesmo credor.
. Art. 1.085. E' valido igualmente o pagamento feito ao credor

do credor, e autoriza a consignação judicial no caso de recusa.
Art. 1.086. Considera-se. autorizado para receber o pagamento

oportadbr da quitação, salvo si as circumstancias não justificarem
esta presumpção.
. Art. 1.087. Si o devedor pagar ao credor, não obstante ter sido
intimado da penhora do credito ou notificado da opposição a elle
feita por terceiros, o pagamento não valerá contra esses terceiros, os
quaes poderão obrigal-o a pagar de novo, ficando-lhe, entretanto,
salvo o regresso contra o credor.

SECÇÃO III

OBJECTO DO PAGAMENTO E SUA PROVA

Art. :1.088. O devedor que paga tem direito de exigir quitação
em devida fôrma e pode demorar o pagamento até que lhe seja
passada.

Art. 1.089. A quitação deve conter designação da divida ex
tincta, o nome do devedor, ou de quem paga em seu nome, o tempo
e logar do pagamento e a assignatura do credor ou de mandatario seu.

Art. 1.090. Recusando o credor dar quitação, ou dal-a em devida
fórma, pode o devedor cital-o para esse fim, e valerá como quitação
a sentença que a isso o obrigar.

Art. 1.091. Nas dividas cuja quitação deva fazer-se mediante
restituição do titulo, a perda deste autoriza o devedor a exigir, sob
pena de retenção da divida, a declaração do credor, na qual se tenha
por inutilizado o mesmo titulo. .

Art. 1.092. Quandoo pagamento se fizer periodicamente ou por
prestações, a quitação correspondente ao ultimo periodo faz presumir
que foram solvidas as prestações anteriores, salvo prova em contrario.

Art. 1.093. Si o credor der quitação do capital sem reserva dos
juros, estes se presumem pagos.

Art. 1.094. A entrega do titulo ao devedor faz presumir paga
mento.

Pode, todavia, o credor que não recebeu a quantia quitada
allegar e provar dentro de sessenta dias o não pagamento, com o que
fica sem effeito a quitação.

Paragrapho unico. Esta prova não é permittida quando a qui
tação foi passada por escriptura publica.
, Art. 1.095. Presumem-se a cargo do devedor as despezas com
o pagamento e quitação. Si, porém, o credor mudar de domicilio, ,ou



- 800-

morrer deixando herdeiros em lagares differentes, o augmento da
despeza será por conta do credor.

Art. L 096. O pagamento em dinheiro, sem determinação da
especie, deve ser feito em moeda corrente no lagar do cumprimento
da obrigação.

§ 1.° E', porém, licito ás partes estipular que o pagamento se
faça em especie determinada. de moeda nacional ou estrangeira

§ 2.° O credor, no caso do paragrapho antecedente, pode, en
tretanto, optar entre o pagamento na especie designada no titulo e
o seu equivalente em moeda corrente no lagar da prestação, ao cambio
do dia do vencimento. Não havendo cotação nesse dia, prevalecerá a

- anterior mais proxima. .
§ 3.° No caso de deposito regular ou de outro contrato não

translativo de dominio,°valor da moeda será o da época do contrato.
§ 4.° Quando o devedor incorrer em móra e o agia tiver variado

entre a data do vencimento e a do pagamento, o credor pode optar
por um ou por outro, salvo si se tiver estipulado cambio fixo.

§ 5.° Quando a cotação tiver variado em um mesmo dia,
tomar-se-lia por base a média do mercado.

Art. 1. 097. Nas indemnizações por facto illicito prevalecerá o
valor mais favoravel ao lesado.

Art. 1.098. Si o pagamento tiver de ser feito por peso ou me
dida, entende-se, no silencio das partes, que estas acceitaram os do
logar da execução. .

SECÇÃO IV

LOGARDO PAGAMENTO

Art. '1.099. O pagamento deve ser feito no domicilio do devedor,
salvo convenção das partes, ou si as circumstancias, a propria na
tureza da obrigação ou, finalmente, determinação da lei dispuzerem
o contrario.

Paragrapho unico. Sendo designados differentes logares, o di-
reito de escolha cabe ao credor. .-

Art. 1.100. Si o pagamento consistir na tradição de um immovel,
ou em prestações referentes a immovel, deve ser feito no lagar da
situação deste.

SECÇAO v
TEMPO EI1 QUE DEVE SER FEITO o PAGAME:\TO

Art. 1.101. Não tendo sido ajustada época para o pagamento,
o credor pode exigíl-a immediatamente, si pela natureza da obrigação
ou pelas circumstancias não se tornar indispensavel certo lapso de
tempo, que será fixado no caso de duvida.

-JII.
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Art. 1.102. As obrigações condicionaes devem ser cumpridas no
dia do implemento da condição. Incumbe ao credor a prova de que
o devedor teve disso conheciuicnto .

Art. 1.103. Concedido o PI'aZO, não poderá a divida ser exigida
nem paga antes do vencimento; poderá, todavia, o devedor pagar,
si o termo foi estabelecido em seu favor .

§ 1.0 Pude igualmente o credor exigir a divida antes do venci
mento quando, executado o devedor, abrir-se concurso creditorio.

§ 2.° O mesmo direito tem o credor si os bens hypothecados,
empenhados ou dados em antichrese, forem penhorados em execução
por outro credor. .

§ à.O Tem outrosim applicação o' disposto no § 10 , sempre que
cessarem as garantias rcaes ou Iidejussorias da divida, ou se tornarem
insufliciente e, notificado o devedor, recusar reforçai-as.

§ 4.0 Si a divida fôr solidaria, não se reputará vencida em rela-
ão aos outros devedores solvaveis. . .

SECÇÃO VI

HÓRA

Art. 1.104; Consideram-se em móra o devedor que nãoeffectuar
o pagamento e o credor que o não quizer receber no tempo, legar
e pelo modo convencionados.

Art , 1.105. Itesponde o devedor pelos prejuízos que sua móra
causar. .

Paragrapho unico. Si, por causa da móra, a prestação se tornar
inutil ao credor, pode este recusal-a e exigir indemnização por perdas
e damnos. .

Art. 1.1 Oti. O devedor em móra responde pela impossibilidade
da prestação, ainda resultante de caso fortuito ou força maior, durante
a móra, não provando isenção de culpa ou que o damno sobreviria
ainda que a obrigação fosse opportunamonte cumprida.

Art. 1.107. A móra do credor isenta o devedor de responder
pela conservação da cousa, salvo dolo; sujeita-o a recehel-a pela mais
baixa estimação, si houver differença entre o valor ao tempo do con
trato e o do pagamento, e a indemnizar as despezas que occasionar
a conservação.

Art. 1.1OS. Purga-se a móra : .
1.0 Por parte do devedorv offerecende-se este a prestação com

a importancia dos prejuizos decorrentes, até ao dia do offerecimento ;
2.0 .1 '01' parte do credor, offerocendo este a receber o pagamento

e sujeitando-se aos effeitos da móra até a mesma data;
3.oPor parte de ambos, renunciando aquelle que se julgar por

ella prejudicado aos direitos que da meSIU3. lhe provierem.
c. c. - VoI. I 51
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. Art. 1.109. Nas obrigações positivas e liquidas, o devedor é ...
considerado em móra desde o vencimento do prazo.

. Não havendo prazo designado, começa a móra desde a inter
pellação, protesto ou notificação.

Art.· 1.110. Nas obrigações negativas, o devedor fica constituido
em móra desde o dia em que execu tal' o acto de que se devia abster.

Art. 1.111. Nas obrigações provenientes de delicto, considera-se
o devedor em móra desde que o perpetrou.

Art. 1.112. Não havendo facto ou omissão imputavel ao devedor,
este não incorre em móra ,

SECÇÃO VII

PAGAMENTO Il'iDEVIDO

Art. f. f 13. Todo aquelle que recebeu o que não lhe era devido •
fica obrigado a restituil-o .

A mesma obrigação incumbe ao que recebe divida condicional
antes de cumprida a condição.

Art. 1.114. Cabe, ao que voluntariamente pagou o que não devia,
provar que o fez por erro.

Art. 1. 115. Aos fructos, accessões, berofeitorias e deteriorações
sobrevindas á cousa dada em pagamento indevido, applicam-se as
disposições dos art. 601 a 604 deste codigo.

Art. 1.116. Si aquelle que indevidamente recebeu um immovel
o tiver alienado, deverá assistir o proprietario na rectificação do
registro, nos termos do art. 1.005.

Art. 1.117. Fica isento de restituir o pagamento indevido aquelle
que recebendo-o por conta de divida verdadeira inutilizou o titulo,
deixou prescrever a acção ou abriu mão das garantias que as
seguravam seu direito; mas o que pagou terá acção regressiva contra
o verdadeiro devedor e contra o seu fiador.

Art. 1.118. Não se pode repetir o que se pagou para solver
divida prescrípta ou cumprir obrigação natural.

Art. 1.119. Não terá direito á repetição aquelle que deu alguma •
cousa com o fim de obter fim illicito ou immoral.

CAPITULO III

no PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO

Art. 1. 120. O deposito judicial da causa devida, nos casos e pela .
fórma que a lei determina, extingue a obrigação e considera-se
pagamento.
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Art. 1.121. A consignação tem logar :
1. o Si o credor, sem justa causa, recusar receber o pagamento

ou dar quitação na devida fórma ;
2. o Si o credor não se apresentar a receber ou não providen

ciar sobre o recebimento da cousa no ·logar, tempo e condições de
vidas;

3. o Si o credor fõr desconhecido, declarado ausente, ou resi
dente em logar incerto, de accesso difflcil ou perigoso;

4. o Si occorrer duvida sobre quem deva legitimamente receber
o pagamento;

D.o Si pender litigio sobre o objecto do pagamento;
6. o Si houver concurso de preferencía aberto contra o credor,

ou si este fôr incapaz de receber o pagamento.
Art. 1.122 Para que a consignação tenha força de pagamento,

será preciso que concorram, em relação ás pessoas, objecto, modo e
tempo, todos os requisitos, sem os quaes o pagamento não é va
lido.

Art. 1 .123. No caso dos ns. 2 e. 3 do art. 1.121 deve ser ci
tado o credor para vir ou mandar receber o' pagamento, e, no caso
do n. 4, para fazer certo o seu direito.

Art. 1 .124. O deposito deve ser requerido no legar do paga-.
mento; e, apenas effectuado, cessam para o depositante os juros da
divida e os riscos, salvo si fôr julgado improcedente

Art. 1.125. Emquanto o credor não contestar a lide ou não de
clarar que acceita o deposito, o devedor pode requerer o levanta
mento, pagando as despezas; mas sua obrigação subsiste com todas
as consequencias de direito.

Art. ,1. 126. Julgado procedente o deposito, o devedor não pode
mais levantal-o sinão de accôrdo com os outros devedores e fiadores,
ainda que o credor consinta.

Art. 1.127. O credor que, depois de contestar a lide ou acceitar
o deposito, acquiescer no levantamento, perderá a preferencia e ga
rantia que lhe competiam sobre a cousa consignada, ficando des
obrigados os outros devedores e fiadores que não prestaram seu
accôrdo.

Art. 1. 128. Si a cousa devida fôr corpo certo que deva ser en
tregue no mesmo legar onde está, pode o devedor citar o credor
para vir ou mandar recebel-a, sob pena de ser depositada.

Art. 1 .1-'!9. Si a escolha da cousa indeterminada competir ao
credor, será elIe citado para este fim sob comminação de perder o
direito e de ser depositada a cousa que o devedor escolher. Feita
a escolha pelo devedor, proceder-se-ha como no artigo antecedente.

Art. 1 .130. As despezas com o deposito, quando procedente,
correrão por conta do credor, e no caso contrario por conta do de-
vedor. .
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. Art. 1 .131. O devedor de obrigação litigiosa exonera-se me
diante consignação, mas si pagar a qualquer dos pretendidos credores
tendo conhecimento do litigio, assumirá o risco do pagamento.

Art. 1. 1::12. Si a divida se vencer pendendo disputa entre cre
dores que se pretendem excluir, poderá qualquer delles requerer a
consignação.

CAPITULO IV

DO PAGAMENTO COM SUBROGAÇio

Art. 1.1::13. A subrogação opera-se, de pleno direito, em favor:
1 .o 00 credor que paga a divida do devedor commum ao credor

a quem competia direito de preferencia :
2. o Do adquirente do immovel hypothecado que paga ao credor

hypothecario :
3. o Do terceiro interessado que paga a divida pela qual era ou

podia ser obrigado, no todo ou em parte.
Art. 1. 1::14. Ha subrogaçno convencional:
1 . o Quando o credor recebe o pagamento de terceiro e lhe

transmitte expressamente todos os seus direitos; -
2. o Quando um terceiro empresta ao devedor a importancia

necessaria para pagar a divida, com a declaração de ficar subrogado
em todos os direitos do credor originario.

Art. 1.1 :15. -Na hypothese do n. 1 do artigo antecedente appli
ca-se o disposto sobre a cessão de créditos.

Art. 1. t::l6. A subrogação transfere para o novo credor todos
os direitos, acções, privilegies e' garantias do antigo credor em re
lação á divida, tanto contra o :devedor principal como contra os
fiadores.

Art. 1.137; Seja a subrogação legal ou convencional, o sub
rogado não poderá exercer os direitos e acções do credor, sinão até
á somma que realmente desembolsou para desobrigar o devedor.

Art. 1.138. Quando o subrogado pagar sómente parte da di
vida, o credor originario preferir-lhe-lia no pagamento do restante,
si os bens do devedor forem insulllcientes para saldar por inteiro o
que fór devido a um e a outro.

CAPITULO V

DA IMPUTAÇio DO PAGAMENTO

Art. 1.139. A pessoa obrigada, por varias dividas da mesma
espécie, ao mesmo credor, tem direito de declarar a qual dellas offe
rece pagamento, uma vez que sejam liquidas e vencidas.

•
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Sem consentimento do credor, não se fará imputação do paga
mento na divida illiquida ou não vencida.

Art. 1.140. Não tendo o devedor declarado a qual das dividas
liquidas e vencidas quer imputar o pagamento e acceitando a qui
tação de uma dellas, não terá direito de reclamar contra a impu
tação, salvo provando que houve dolo ou violencia da parte do
credor.

Art. 1.141. Havendo capital ejuros, o pagamento imputar-se-há
primeiro nos juros vencidos, e, depois no capital, salvo estipulação
em contrario, ou si o credor passar a quitação por conta do ca
pital.

Art. 1.142. Si o devedor não fizer a declaração do art. 1.139
e si a quitação fór omissa, quanto á imputação, esta se fará nas
dividas liquidas e vencidas em primeiro logar.

Si as dividas forem todas liquidas e vencidas ao mesmo tempo,
a imputação far-se-ha na mais onerosa.

CAPITULO VI

DAÇÃO E~I PAGAMENTO

Art. 1 .143. O credor pode consentir em receber cousa que não
seja dinheiro em substituição da prestação que lhe era devida.

Art. 1.14.4. Determinadoo preço da cousa dada em pagamento,
as relações entre as partes regular-se-hão pelas normas do contrato,
de compra e venda.

Art. 1.1M}. Haverá cessão, si a cousa dada para pagamento
fôr titulo de credito.

Art. 1 ~ 146. Si o credor soffrer a evicção da cousa recebida em
pagamento, fica restabelecida a obrigação primitiva e sem effeito a
quitação dada.

CAPITULO VII

DA NOVAÇÃO

Art. 1.147. Tem logar a novação:
1 .o Quando o devedor contrahe com o credor uma nova di

vida para extinguir a anterior, substituindo-a;
2. o Quando novo devedor é substituido ao antigo, ficando este

quite com o credor; .
. 3. o Quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é sub

stituido ao antigo, ficando o devedor quite com este.
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Art. ~ .148. Não have~do. animo de novar, a segunda obrigação
confirma sunplesmente a pnmeira.,

Art. 1 .14.-9. A novação por substituição de devedor pode ser
effectuada independentemente de consentimento deste.

Art. 1. UW. Si o devedor rÓI' insolvavel, não tem o credor. que
o acceitou, acção regressiva contra o anterior devedor, salvo má fé
da parte deste. ,

. Art. 1..UH. A novação extingue os accessorios e garantias da
divida, sempre que não houver estipulação em contrario.

Art. 1.152. Não aproveitará, todavia, ao credor resalvar a hy
potheca, antichrese ou penhor, si os bens dados em garantia per
tencerem a terceiro que não roi parte na novação.

Art. 1.153. Operada a novação entre o credor e um dos deve
dores solidarios sómente sobre os bens do que contrahir a nova
obrigação, subsistirão as preferencias e garantias do credito.
. Os outros devedores solidarios ficam desonerados pelo mesmo •

facto.
Art. 1.154. A novação feita com o devedor principal, sem o

consentimento do fiador, tambem importa exoneração deste.
Art. 1 .155. Obrigações nullas ou extinctas não podem ser con

firmadas por novação.
Art. 1.156. A obrigação simplesmente annullavel pode ser con

firmada pela novação.

CAPITULO VIII

DA COMPENSAÇÃO

Art. 1.157. Quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor
e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até con
currente quantia.

Art. 1. US8. A compensação tem logar entre dividas liquidas,
exigíveis e de cousas fungíveis. •

Art. 1..159. Embora sejam do mesmo genero as cousas fungí-
veis, objecto das duas prestações, não haverá compensação, se tendo
sido determinada a qualidade, se verificar que esta é dífferente,

Art. 1.160. Não são compensaveis as prestações de cousas in-
certas quando a escolha pertencer a dois credores, ou a um delles
como devedor de uma das obrigações e como credor da outra.

Art. 1.161. O devedor só pode compensar com o credor o que
este lhe dever; mas o fiador pode compensar sua divida com a de
seu credor ao afiancado.

Art. 1 .162. O's prazos de favor, embora consagrados pelo uso
.geral, não obstam á compensação. -
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Art. 1 .163. A dífferença de causa nas dividas não impede a
compensação, excepto:

1 .o Si uma dellas provier de esbulho, furto ou roubo;
2. o Si uma proceder de deposito, commodato ou alimentos;
3. o Si uma fôr de cousa que não possa ser penhorada.
Art. 1.164. Não pode ter logar a compensação havendo re

nuncia. prévia de um dos devedores.
Art. 1 .165. As dividas fiscaes da União, dos Estados e dos mu

nicipios tambem não podem ser objecto de compensação, excepto os
encontros originarios entre o devedor e a administração, nos termos
dos regulamentos da Fazenda.

. Art. 1 .166. As partes podem, por accõrdo, excluir a compen
sação de suas dividas.

Art. 1 .167. O que se obrigou por terceiro não pode compensar
esta obrigação com o que lhe deve o credor.

Art. 1 .168. O devedor solidario só pode compensar com o credor
o que o credor deve ao seu co-obrigado, até ao equivalente da parte
deste na divida commum .

.Art. 1 .169. O devedor que, notificado, nada oppõe á cessão,
que o credor faz a terceiro dos seus direitos, não pode oppôr ao
cessionario a compensação, que teria podido oppôr ao cedente antes
da cessão. Porém, si a cessão não lhe tiver sido notificada, poderá,
oppõr ao cessionario compensação do credito que antes tinha contra
O cedente.

Art. 1.170. Quando as duas dividas não são pagaveis no mesmo
Iogar, não se podem compensar sem deducção das despezas neces
sarias ao pagamento daquella que havia de ser satisfeita em legar
diverso.

Art. 1 .171. Sendo a mesma pessoa obrigada por varias dividas
compensaveis, observar-se-hão, na respectiva compensação, as regras
estabelecidas para imputação dos pagamentos .

. Art. 1.172. A compensação não pode ter logar em prejuizo do
direito do terceiro. O devedor que se torna credor do seu credor,
depois de penhorado o credito deste, não pode oppôr ao exequente
a compensação que lhe competiria contra o proprio credor.

CAPITULO IX

DÁ TRÁNSÁCÇÁO

Art. 1 .173. Podem as partes, mediante mutuas concessões, pôr
termo a um litígio ou prevenil-o,

Art. 1 .174. Sendo nulIa qualquer das clausulas da transaeçao,
nulla será esta.
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Paragrapho uníco , Quando a transacção versar sobre diversos
direitos contestados e não prevalecer em relação a um, fica, não
obstante, valida relativamente aos outros.

Art. 1.175. A transacção interpreta-se restrictivamente. Por ella
não se transmittem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.

Art. t. 176. Si a transacção versar sobre direitos já contestados
em juizo deverá ser feita:

1. o Por termo nos autos, assignado pelos transigentes e homo
logado pelo juiz;

2. o Por instrumento publico ou particular nos casos em que
aquelle não é exigido.

Art. 1.177. Não havendo ainda litigio, a transacção deve ser
feita por um dos modos indicados no n. 2 da artigo antecedente.

Art. i .178. A transacção produz entre as partes effeito de cousa
julgada e só pode ser rescindida por dolo, violencia ou erro essen- •
dai sobre a pessoa ou cousa a respeito da qual versar a contes-
tação.

Art. 1..1. 79. A transacção não aproveita, nem prejudica, sinão
nos que nella intervieram, ainda que verse sobre cousa indivisível.

Si fôr concluída entre o credor e o devedor principal desobriga
o fiador.

Concluida entre um dos credores solidarios e o devedor, ex
tingue a obrigação deste para com os outros credores. E concluída
entre um dos devedores solidarios e seu credor, extingue a divida
em relação aos outros devedores.

Art. 1.180. Dada a evicção da cousa renunciada por um dos
transigentes, ou por elle transferida á outra parte, não revive a
obrigação extincta pela transacção, mas o que soffreu a evicção tem
direito de reclamar indemnização por perdas e damnos.

Paragrapho unico. Si um dos transigentes adquirir, depois da
transacção, novo direito sobre a causa renunciada ou transferida,
não ficará inhibido de exercel-o por causa da transaccão .

Art. 1.181. A transacção sobre a obrigação resultante do delicto
não perime a acção penal por parte da justiça publica. •

Art. 1. .182. E' admissivel a pena convencional da transacção ,
t\.rt. 1. 183. Só podem ser objecto de transacção direitos patri

moniaes de ordem privada.
Art. 1.184. E' nulla a transacção sobre litigio já decidido por

sentença passada em julgado, de que as partes, ou uma dellas não
tinha noticia, ou quando, por titulo novamente descoberto, se veri
fica que alguma das partes não tinha direito algum sobre o objecto
da transacção ,
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CAPITULO X

DO COMPROMISSO

Art. 1.185. E' licito ás pessoas capazes de contratar louvar-se
mediante compromisso escripto e em qualquer tempo, em arbitras
de suas contestações judiciaes ou extra-judiciaes.

Art. 1.186. O compromisso é judicial ou extra-judicial.
O primeiro pode ser feito por termo nos autos perante o juiz

ou tribunal onde correr a demanda, o segundo por instrumento pu
blico ou particular assignados pelas partes e duas testemunhas.

Art. 1.187. O compromisso deve declarar os nomes, sobrenomes
B domicilio dos arbitros e dos substitutos nomeados para o caso de
falta ou impedimento dos nomeados, e mais o objecto do litigio su
jeito á sua decisão.

Art. 1. 188. O compromisso pode tambem declarar:
1 .o O prazo em que deve ser dada a decisão arbitral;
2. o A condição de ser esta executada com ou' sem recurso,

para o tribunal superior;
3. o A pena convencional que pagará á outra parte aquella que

recorrer da decisão, não obstante a clausula - sem recurso. Esta
pena nunca será maior que o terço do valor da demanda;

4. o A autorização dada aos arbitros para julgarem por equi
dade, independentemente das regras e fórmas de direito;

5. o A autorização para nomeação de terceiro arbitro para o
caso de divergencia, quando as partes a não tenham feito;

. 6. o Os honorarios dos arbitros e a proporção em que serão
pagos.

Art. 1.189. Os arbitros são juizes de facto e de direito, e o seu
arbitrio não é sujeito a alçada ou recurso, salvo o que fôr, em con-
trario, convencionado entre as partes. ~ .

Art. 1.190. Si as partes não tiverem nomeado o terceiro arbitro,
nem autorizado sua nomeação, a divergencia dos dois arbitros ex
tingue o compromisso.

Art. 1.191. Podem ser arbitros todas as pessoas que merecem
a confiança das partes e não forem inhibidas por disposição de lei.

Art. 1.192. Instituido o juizo arbitral por compromisso judicial
ou extra-judicial, nelle correrá a causa seus termos, como fór esta-
belecido em lei processual.' .

. Art. 1.193. A sentença arbitral só pode ser executada depois

. de homologada, salvo si houver sido proferida por juiz de 1a ou
2a instancia na qualidade de arbitro.

Art. 1.194. Ainda que o compromisso contenha a clausula 
sem recurso - e pena convencional contra a parte discordante, po-
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derá aquella que se não conformar com a decisão recorrer para o
tribunal superior, não só no caso de nullidade ou extincção do com
promisso, como no .de ter o arbitro ultrapassado os seus poderes.

Paragrapho umco . A este recurso, que será regulado por lei
processual, precederá o deposito da importancia da pena ou fiança
idonea ao seu pagamento.

Art. f. f 95. O provimento do recurso importa a annullação da
pena convencional.

Art. f .196. Ao compromisso se applícará, quanto possível, o
que está disposto sobre a transacção ,

CAPITULO XI

DA COr\FUSÁO

-
Art. f. 197. Extingue-se a obrigação, desde que as qualidades

de credor e de devedor se reunam na mesma pessoa.
Art. f. f 98. A confusão pode ter logar ou a respeito de toda

a divida ou de parte della.
Art. f. f 99. A confusão que se opera na pessoa do credor ou

do devedor solidario só extingue a obrigação até á concurrencia do
respectivo quinhão do credito ou da divida, subsistindo a solidarie
dade quanto ao mais.

Art. f. 200. Cessando a confusão, fica, pelo mesmo facto, re
stabelecida a obrigação, com seus accessorios e garantias.

CAPITULO XII

DA REMISSÃO DAS DIVIDAS

Art. 1.201. A entrega voluntaria do titulo da obrigação prova
a desoneração do devedor e seus co-obrigados, si o credor fór capaz
de alienar, o devedor capaz de adquirir, e o titulo escripto parti
cular.

Art. f. 202. A entrega do objecto empenhado prova a renuncia
do credor á garantia real, mas não a extincção da divida.

Art. 1.203. A remissão concedida a um dos co-obrigados des
obriga-o da parte correspondente da divida; e, ainda que o credor
reserve a solidariedade contra os outros, não pode cobrar delles a
divida sem deducção da parte remittida.
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CAPITULO XIII

DAS CONSEQUENCIAS DA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES

Art. 1. 20&'. Não cumprindo a obrigação, ou deixando de cum
príl-a pelo modo e no tempo devidos, responde o devedor por perdas
e damnos.

Art. 1.205. Nos contratos unilateraes responde por culpa a
parte a quem o contrato aproveita, e somente por dolo a parte a
quem não traz vantagem.

Nos contratos bilateraes, responde cada uma das partes por
culpa.

Art. 1.206. O devedor não responde pelos prejuizos resultantes
de caso fortuito ou força maior, si expressamente não se houver
por elIes responsabilizado, excepto nos casos dos arts. 1.104, 1.105
e 1.106.

CAPITULO XIV

DAS PERDAS E D.AMNOS

Art. 1.207. Salvo as excepções previstas em disposições especiaes
deste codigo, as perdas e damnos devidos ao credor comprehendem não
só o que elle perdeu effectivamente, como o que razoavelmente deixou
de ganhar. Mas o devedor que deixou de pagar no tempo e pela de
vida fórma só responde pelos lucros que forem ou podiam ser previstos
na data em que contrahiu a obrigação.

Art. 1.208. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor,
as perdas e damnos só comprehendem os prejuizos eífectivos e os lucros
cessantes, directa e immediatamente decorrentes. .

Art. 1.209. As perdas e damnos, nas obrigações de pagamento
em dinheiro, consistem nos juros da móra e custas, sem prejuizo da
pena convencional .

Art. 1 210. Quando a obrigação deixar de ser cumprida ou não
fôr devidamente cumprida, sem que tenha havido culpa do devedor,
limitar-se-hão as perdas e damnos ao valor effectivo da prestação.

CAPITULO XV

DOSJURes LEGAES

Art. 1.211. A taxa dos juros moratorios, quando não convencio
nada, será de seis por cento ao anno ,
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Art 1.212. Será tambem de seis por cento a taxa dos juros de- ,
vidos por determinação da lei, ou quando as partes tiverem conven-
cionado juros sem estipular a taxa.

ArL 1.2'13. Os juros moratorios são devidos independentemente
da allegação de prejuizo.

TITULO III

Oessão de credito

Art. 1.214. O credor pode ceder o seu credito si a isto não se
oppuzer a natureza da obrigação, a lei ou convenção com o devedor.

Art. 1.215. A cessão de um credito comprehende os seus acces
sorios e garantias, salvo disposição em contrario.

Art. 1.216. A transferencia de um credito não pode ser opposta
a terceiro, si não constar de instrumento publico ou particular, na
fórma do art. 156.

Paragrapho unico. O cessionario do credito hypothecario tem,
como o subrogado, o direito de fazer inscrever a cessão á margem da
inscripção principal.

Art , 1.217. A disposição do artigo precedente não se applica á
transferencia de credito operada em virtude de lei ou sentença.

Art. 1.218. A cessão de credito não produz effeito em relação ao
devedor e a terceiros, sinão depois de notificada, mas terá igual effeito
a declaração do devedor feita por escripto publico ou particular, de
que teve sciencia da cessão realizada.

. Art. 1.219. Occorrendo varias cessões do mesmo credito, preva
lecerá aquella que tiver sido seguida da tradição do titulo do credito·
transferido

. Art. 1.220. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhe
cimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de varias
cessões, notificadas, paga ao cessionario que lhe exhihe, com o titulo
de sua obrigação, o da respectiva cessão. .

Art. 1.221. O devedor pode oppôr tanto ao cessionario como ao •
cedente as excepções que lhe competirem no momento em que tiver
conhecimento da cessão, mas não pode oppôr ao cessionario de boa fé
a simulacão do cedente.

Art. 1.222. Na cessão por titulo oneroso, o cedente fica respon
savel para com o cessionario pela existencia do credito ao tempo da
cessão, ainda que por isso se não responsabilizasse. A mesma respon
sabilidade lhe cabe nas cessões a titulo gratuito, si tiver procedido de
má fé.

Art. 1.223. Salvo estipulação em contrario; o cedente não re
sponde pela solvencia do devedor.
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Art. 1.224. O cedente obrigado a garantir ao cessionario não re
sponde por mais do que recebeu com os respectivos juros ; deve, poré~,
indemnizal-o tambem das despezas da cessão e das que houver feito
para cobrança. '

Art. 1.225. O credor originario não responde pela existencia da
divida, nem pela solvencia do. devedor, quando a transferencia do
credito se opera por força da lei ,

Art. 1.226. Penhorado o credito, não pode mais ser transferido
pelo credor que tiver conhecimento da penhora, mas o devedor que
pagar, não notificado da penhora, fica desonerado, salvo o direito de
terceiros contra o credor.

, Art. 1.227. As disposições deste titulo applicam-se á cessão de
outros direitos para os quaes não haja modo especial de transfe-
rencia , '

TITULO IV

'Contratos

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1.228. A manifestação da vontade, nos contratos, pode
ser expressa ou tacita, quando a lei não exigir declaração expressa.

Art. 1.229. Convindo ás partes nos pontos essenciaes do con
ti'ato,presuIlle-se este concluído, embura não haja accôrdo sobre
pontos secundarios. Neste caso, poderá o juiz regulai-os, tendo em
attenção a natureza do negocio.

Art. 1.230. A proposta para a realização de um contrato obriga
o proponente, excepto si o contrario resultar dos termos da proposta,
das circumstancias ou da natureza do negocio.

Art. '1.231. Deixa de ser obrigatória a proposta:
1.0 Si, feita sem prazo a uma pessoa presente, não foi immedia

tamente acceita ;'
Considera-se tambem presente a pessoa que contrata por meio

do telephono ; ,
2.° Si, feita sem prazo á pessoa não presente, tiver decorrido

tempo sutfíciente para chegar a resposta ao conhecimento do propo
nente;

3.° Si, feita á pessoa não presente, não tiver sido expedida a re
sposta dentro do prazo dado;

4.° Si, antes da resposta ou conjunctamente com ella, chegar ao
conhecimento da outra parte a retractação ,
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Art. 1.232. Si a acceitação, por circumstancia imprevista, chegar
tarde ao conhecimento do proponente, deve este communical-o imme
diatamente ao acceitante, sob pena de responder por perdas e
damnos

Art. 1.233. A acceitação fóra do prazo, que contiver addicções I

restricções ou outras modificações, importa nova proposta.
Art. 1.234,. Quando a acceitação expressa não Iõr de uso em certa

classe de negocios ou si o proponente 'a dispensar, o contrato se re-
putará concluído, si a recusa não fôr dada em tempo. "

Art. 1.235. Considera-se inexistente a acceitação, si antes ou ao
mesmo tempo que e.la, chegar a retractação .

Art. 1.236. Os contratos por correspondencia epistolar ou tele
phica, tornam-se perfeitos desde que a acceitação é expedida, salvo o
caso do artigo antecedente, ou si o proponente si houver compromet
tido a esperar resposta ou si, sem elJa, tiver decorrido o prazo conven
cionado.

Art. 1.237. Reputa-se celebrado o contrato no logar em que foi ~
proposto, salvo, quanto á sua execução, o disposto no art. 34" letra b,
do titulo preliminar deste codigo,

Art. 1,238. Quando o contrato exigir instrumento publico, pode
qualquer das partes arrepender-se antes de assignal-o, pagando á OULra
a indemnização das perdas e damnos resultantes do arrependimento,
sem prejuizo do disposto nos arts. 1.24,5 a 1.24,7.

. Art. 1. 239. Não pude ser objecto de cOI\trll;l.O a herança de pessoa
vrva ,

Art. 1.24,0. Os contratos beneficos devem ser interpretados es
trictamente, de accórdo com o art. 1.205.

Art. 1.24,1. A impossibilidade da prestação não invalida o con
trato quando fôr relativa, ou tornar-se possivel antes de realizada a
condição. .

CAPITULO II

DOS CONTRATOS SYNALLAGlIIATICOS

Art. 1.242. Nos contratos synallagmaticos nenhuma das partes
pode exigir da outra o cumprimento da respecti va obrigação sem que
tenha cumprido a sua.

A parte prejudicada pelo não cumprimento pode requerer a resi
lição do contrato com perdas e damnos ,

Art. 1.243. O distrato deve ser feito pela mesma forma por que
foi o contrato, mas a quitação vale qualquer que seja a forma por que
fôr dada.
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CA.PITULO ut
DAS ARRRAS

Art. 1.244. O signal ou arrhas, dado por uma a outra parte; faz
presumir accôrdo e torna obrigatorio o contrato.

Art. 1.245. Podem, entretanto, as partes estipular que apezar
da.? arrhas dadas, seja licito o arrependimento.

. Neste caso, si o arrependido fór o que deu as arrhas, per
del-as-ha em proveito do outro; e si fór o que as recebeu, deverá re
stituil-as em dobro.

Art. 1.246. Salvo estipulação em contrario, as arrhas em dinheiro
consideram-se principio de pagamento. Fóra deste caso, devem ser
restituídas quando o contrato fór concluido ou ficar desfeito.

Art. 1.247. Si o que deu as arrhas tornar, por culpa sua, impos
sivel a prestação, ou motivar a rescisão do contrato, perdel-as-ha em
proveito do outro.

CAPITULO IV

DAS ESTIPULAÇÕES EM FAVOR DE TERCEIRO

Art. 1.248. O qu,e estipula em favor de terceiro, pode exigir o
cumprimento da obrigação. .

Ao terceiro, em favor de quem foi estipulada a obrigação, é tam
bem permittido exigil-a, ficando sujeito, todavia, ás condições e moda
lidades do contrato, que pode ser modificado nos termos do art..1 .250.

Art. 1.249. Si ao terceiro, em favor de quem foi feito o contrato,
couber o direito de reclamar sua execução não pode o estipulante exo
nerar o devedor.

Art. 1.250. O estipulan te pode reservar para si o direito de sub
stituir o terceiro designado no contrato, sem necessidade do consen
timento da parte com quem contratou nem do terceiro em favor de
quem foi estipulado.

Paragrapho unico . Tal substituição pode ser feita por acto entre
vivos ou por disposição de ultima vontade.

CAPITULO V

DOS vrcros REDRIBITORIOS

Art. 1.251. A cousa recebida em virtude de contrato cumulativo
pode ser enjeitada por vicias ou defeitos occultos que a tornem impro
pria ao uso a que é destinada , ou lhe diminuam o valor.
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E' applícavel a disposição deste artigo ás doações gravadas de en
cargo.

Art. 1.252. A ignorancia de taes vícios não exime de responsabi
lidade, salvo clausula expressa.

Art. 1.253. Si o alienante conhecia o vicio ou defeito, deve resti
tuir o que recebeu com perdas e damnos; si o não conhecia, será obri
gado apenas a restituir o valor recebido e as despezas com o con
trato.

Art. 1.254,. A responsabilidade do alienante.subsiste ainda que a
cousa pereça em poder do adquirente, em consequencía de vicio
occulto, existente ao tempo da tradição.

Art. 1.255. O adquirente pode, em vez de rejeitar a cousa, re
scindindo o contrato, pedir abatimento no valor ajustado.

Art. 1.256. A acção redhibitoria ou para abatimento no preço
deve ser proposta dentro dos seis mezes seguintes á tradição, si a
cousa fór immovel; ou dentro de 15 dias, si fôr móvel. .

Paragrapho unico. Não tem logar nenhuma destas acções si a
cousa tiver sido vendida em hasta publica.

CAPITULO VI

DA EVICçlo

Art. 1.257. Nos contratos onerosos, pelos quaes se transfere o
dominio, posse ou uso, deve o alienante garantir ao adquirente contra
os riscos da evicção, sempre que esta responsabilidade não tenha sido
expressamente excluída. .

Paragrapho unico . As partes podem reforçar ou diminuir essa
garantia. .

Art. 1.258. Não obstante a clausula exclusiva da garantia, verifi
cando-se a evicção, o evicto tem direito de repetir o preço que pagou
pela cousa evicta si não foi informado do risco da evicção ou si infor
mado o assumiu.

Art. 1.259. Salvo estipulação em contrario o que soffreu a evicção
tem mais o direito, além da restituição integral do preço ou quantias
pagas:

10, á indemnizaçãç dos fructos que tiver sido obrigado a resti
tuir;

2°, ás custas judicíaes:
3°, ás despezas do contrato e os prejuízos que directamente resul

tarem da evicção.
Art. 1.260. Subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a

cousa alienada esteja deteriorada, excepto havendo dolo do adqui-
rente. .

..

....
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Art. 1.261. Si o adquirente tiver auferido vantagens das deterio
rações e não tiver sido condemnado a indemnizal-as, o valor das van
tagens será deduzido da quantia que lhe tiver de dar o alienante.

Art. 1.262. As bemfeitorias necessarias ou uteis não abonadas
ao que soffreu a evicção devem ser pagas pelo alienante.

Art. 1 263. Si as bemfeitorias abonadas ao que soffreu a evicção
tiverem sido feitas pelo alienante, o valor dellas será levado em conta
da restituição devida. .

Art. 1.264. Sia evicção fôr parcial, mas consideravel, pode o que
a soffreu optar pela rescisão do contrato ou pela restituição de parte
do preço correspondente á perda soffrida ,

Art. 1.265. O valor da perda, na hypothesedo artigo antecedente,
será calculado em relação ao que tinha a cousa ao tempo da evicção.

Art. 1.266. Para poder exercer. oseu direito, por causa da evicção,
deve o adquirente denunciar ao alienante o .Iitígío no tempo e pela
forma que determinarem as leis do processo.

Art. 1.267. Não pode o adquirente demandar pela evicção:
1°, si foi privado da cousa, não pelos meios judiciaes, mas por

causa fortuita, força maior, roubo ou furto;
2°, si sabia que a cousa era alheia ou litigiosa.

TITULO V

DifYerentes especies de contrato

CAPITULO I

DA COMPRA E VENDA

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1.268. Pelo contrato de compra e venda, um dos contra
hentes obriga-se a transferir a propriedade de uma cousa e o outro a
pagar-lhe certo preço em dinheiro.

Art. 1.269. A fixação do preço pode ser deixadaa arbitrio de ter
ceiro ou terceiros, que os contratantes logo designarem ou promette
rem designar. Si o terceiro não acceitar a incumbencia, ficará sem
eífeito o contrato, salvo quando for accordado designar outra pessoa..

Art. 1.270. Pode tambem a fixação do preço ser feita pelo do
mercado ou da bolsa em certo e determinado dia e logar. .

c. c.- ver, I 52
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. Art. 1.271. E' nullo o contrato de compra e venda, quando a
fixação do preço é deixada ao arbitrio de uma das partes somente.

Art. 1.272. A compra e venda, quando pura, considera-se obri
gatoria e perfeita, desde que as partes accordarem no objecto e no
preço.
. Art. 1.273. Até ao momento da tradição, os riscos da cousa

correm por conta do vendedor, e os. do preço por conta do com
prador.

§ '1.° Todavia, os casos fortuitos, que concorrerem no acto de
contar, marcar ou assignalar as cousas, que commummente se recebem
contando, pesando, medindo ou assignalando, e que já tiverem sido
postas á disposição do comprador, correm por conta deste.

§ 2 ° Correm tambem por conta do comprador os riscos das refe
ridas cousas, si estiver em móra de as receber, quando postas á sua
disposição no tempo, logar e pelo modo ajustado.

Art. '1.274,. Si, porém, por ordem do comprador fôr expedida a
cousa para logar diverso, os riscos correm por sua conta, uma vez
entregue a quem deva transportal-a, salvo si o vendedor se afastar
das instrucções do comprador.

Art. 1.275. As despezas da tradição são a cargo do vendedor e
as do titulo a cargo do comprador, salvo clausula em contrario.

Art. 1.276. Não sendo a venda a credito, o vendedor não é obri
gado a entregar a cousa sem receber o preço.

Art. 1.277. Ainda concedido o prazo para pagamento, si antes da
tradição, o comprador tornar-se insolvavel, pode o vendedor sobrestar
na entrega da cousa, até que o comprador dê caução de pagar no
tempo ajustado.

Art. 1.278. Os ascendentes não podem vender aos seus descen
dentes, sem que os outros descendentes o consintam expressamente.

Art. 1.279. Os paes não podem comprar, nem mesmo em hasta
publica, por si ou por interposta pessoa.vos bens dos filhos sob o patrio
poder.

Art. 1.280. Incidem na mesma prohibição :

10, os tutores, curadores, testamenteiros e administradores, em
relação aos bens confiados á sua guarda ou administração;
. 2°, os mandatarios, em relação aos bens de cuja administração ou
alienação estejam encarregados;

3°, os empregados publicos, em relação aos bens da União, dos
Estados,.dos municipios ou estabelecimentos, de cuja administração
estejam encarregados. A mesma disposição applica-se aos juizes, arbi
tradores ou peritos que, de qualquer modo, possam influir no acto ou
no preço da venda;

4,0, os juizes, empregados de Fazenda, secretarios de tribunaes,
escrivães e outros officiaes de justiça, em relação aos bens ou direitos,

*.

•

.......
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que estiverem em litigio perante tribunal, juizo, ou conselho, no logar
onde exercem suas funcções,

Art, 1.281. Esta prohibição comprehende a venda ou cessão de
credito, salvo entre co-herdeiros ou em pagamento de divida ou para
garantia de bens já possuidos pelas pessoas mencionadas no n. 4 do
arngo.an tecedente ,

Art , 1. 282. A disposição do artigo precedente estende-se aos
ad vogados e solicitadores, quanto aos bens e direitos que, até um anno
antes, tenham sido objecto de Jitigio em que uns e outros intervieram
por sua profissão ou em razão della.

Art. 1.283. Si a venda se realizar á vista de amostras, entende-se
que o vendedor garante existirem na cousa vendida as mesmas quali
dades das amostras.

Art. 1.284. Si na vendade um immovel se determinar a respe
ctiva área, e .esta não corresponder ás dimensões dadas, tem applicação
o disposto no cap. V do titulo anterior, excepto si fór vendido como
cousa certa e a extensão apenas enunciativa.

Art. 1.285. Nas cousas vendidas conjunctamente, o defeito occulto
de uma não autoriza a rejeição de todas.

Art. 1.286. Não podem comprar nem vender reciprocamente os
conjuges, excepto achando-se judicialmente separados de pessoas e
bens.

Paragrapho unico. Não será, comtudo, havida como venda pro
hibida entre casados a cessão ou dação em pagamento, feita pelo con
juge devedor ao outro conjuge por divida anterior ao casamento.

Art. 1.287. Não podem os condominos vender a estranhos sua
respectiva parte, si o consorte a quizer tanto por tanto.

O condomino a quem não se der conhecimento da venda, pode,
depositando o preço, haver para si a parte vendida, comtanto que o
requeira no prazo de seis mezes.

Paragrapho unico. Si forem muitos os condominos, prefirirá o
que tiver maior parte. Si as partes forem iguaes haverão a parte ven
dida os que a quizerem, feito o deposito prévio.

SECÇÃO n
cLAUSULAS ESPECIAES DA CO:IIPRA E VENDA

A

RETROVENDA

Art. 1.288. O vendedor pode resalvar o direito de resgatar o
immovel vendido, dentro de certo prazo, mediante restituição do preço
e mais despezas feitas pelo comprador .
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Art. 1.289. O prazo de resgate não pode exceder de tres
annos, sob pena de reputar-se não escripto. As partes podem fixai-o
mais curto, e quando não o fizerem, presume-se concedido o ma
ximo ,

Paragrapho unico. O prazo do resgate, seja estipulado expres
. samente, seja presumido, prevalece contra qualquer pessoa, ainda

que incapaz.
Art 1.290. Na retrovenda o vendedor conserva sua acção

contra terceiros adquirentes, ainda que não tivessem conhecimento da
clausula.

Art. 1.291. Si differentes pessoas tiverem direito de resgatar a
mesma cousa e somente uma o exercer, o comprador pode fazer inti
mar as outras para accordarem no resgate.

§ 1.0 Não havendo accórdo entre os interessados ou não que,
rendo um delles entrar com a importancia integral do resgate, cadu
cará a direito de todos.

§ 2.° Si os diflerentes condominosdo predio alienado não o ven
derem conjunctamente e no mesmo acto, poderá cada um de per si
exercer a seu direito de resgate sobre a respectiva parte, sem que o .
comprador possa obrigar os demais a resgatarem-no integralmente.

B

VENDA A CONTENTO

,•.

•

Art. 1.292. A venda a contento reputar-se-ha feita sob condição
suspensiva, si no contrato não se lhe tiver dado expressamente o
caracter de condição resolutiva. Nesta especie de venda entra a de
liquidas e generos qU\3 é possivel provar.

Art. 1.293. As obrigações do comprador que recebe a cousa sob
condição suspensiva são, até que manifeste a acceitação, as de com-
modatario. •

Art. 1.294. Si dentro do prazo, o comprador não fizer declara-
ção alguma, reputa-se perfeita a venda, quer a condição seja sus-
pensiva, quer seja resolutiva. •

Vale, todavia, como declaração de que lhe agradou a cousa,
apagamento do preço, quando a clausula tiver caracter suspen
sivo.

Art. 1.295. Não havendo prazo estipulado para a declaração do
comprador, o vendedor terá direito de .intimal-o judicialmente para
que o faça em prazo improrogavel, sob pena de considerar-se perfeita
a venda.
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.* c
PREEMPÇÃO OU PREFERENCIA.

Art. 1.296. A preempção ou preferencia impõe ao comprador a
obrigação de offerecer ao vendedor a cousa que vae ser vendida ou
dada em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na
compra, tanto por tanto.

. Art. 1.297. A União, o Estado ou municipio tem o dever de
offerecer ao proprietario o immovel desapropriado, pelo valor da
desapropriação, no caso de se não verificar' o fim para que foi des
apropriado.

Art. 1.298. O vendedor pode tambem exercer o seu direito de
prelação, intimando-o ao comprador quando lhe constar que a cousa
vae· ser vendida.

Art. 1.299. O direito de' preempção não se refere a outras
fôrmas de alienação além das declaradas no art. 1.296, nem a outro
direito real do dominio.

Art. 1.300. Si a cousa fôr móvel, o direito de preempção deve
ser exercido dentro dos tres dias seguintes ao em que o comprador
tiver affrontaclo, sob pena de caducar.

Si fór immovel, o direito deve ser exercido dentro de trinta dias,
contados da mesma Iórma e sob a mesma pena.

Art. 1.301. Aquelle que exercer o direito de preferencia, obri
ga-se a pagar, em igualdade de condições, o preço achado ou o que
fôr ajustado, sob pena de perder a preferencia.

Art. 1.302. Si o comprador não fizer saber ao vendedor o preço
e as vantagens que lhe oflerecem pela cousa, responderá por perdas
e damnos.

Art. 1.303. O direito de preferencia não pode ser cedido, nem
passa aos herdeiros. .

D

PACTO DE MELHOR COMPRADOR

• Art. 1.30L O contrato de compra e venda pode ser feito com
clausula de se desfazer, si dentro de certo prazo, apparecer quem
oflereça maior vantagem. .

Este prazo não poderá exceder de tres annos.
Art. 1.305. Salvo convenção expressa, o pacto de melhor com

prador vale por condição resolutiva.
Art. 1. 306. Este pacto não podeter logar nas vendas de moveis.
Art. 1.307. O comprador prefere a quem. offerecer iguaes

vantagens.
Art. 1.308. Si dentro do prazo fixado o vendedor não acceitar

proposta de maior vantagem, a venda se reputará definitiva.
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E

PACTO COMMISSOroO

Art. t. 309 . Ajustado que fique desfeita a: venda, si não fôr pago
o preço até certo dia, pode o vendedor, não pago, desfazer o con
tracto ou pedir o preço.

Art. t. 310. Será admittido o comprador a offerecer o preço,
ainda passado o dia :

t. o Quando não fôr citado por esta clausula;
2.o Si allegar justa causa que o tivesse impedido do pagamento.
Paragrapho unico , Não depende de citação para ser desfeita,

nos termos do artigo antecedente, a venda que versar sobre cousa
movei.

CAPILULO 11

DA LESÃO

Art. t. 311. Nos contratos em que se dá uma cousa por outra,
ha lesão enorme sempre que uma dellas excede em metade o justo
valor da outra.

Art. 1.312. A.' parte lesada cabe, neste caso, acção para rescin
dir o contrato, sem que haja mister provar outra cousa mais que a
propria desproporção de valores.

Art. 1.313. Na compra e venda, o vendedor é lesado em mais
de metade quando vendeu por menos de cinco aquillo que, na verda
deira e commum estimação, valia dez, ao tempo do contrato; o com
prador, quando comprou por vinte o que ao tempo do contrato, na
estimação verdadeira e commum, valia dez.

Art. t .314. O comprador demandado pela acção de lesão tem
escolha: ou para restituir a cousa comprada, ou para inteirar o justo
preço, segundo o que a cousa valia ao tempo do contrato.

Art. 1.315. O vendedor demandado tem igual opção e pode, em
vez do preço, tornar sómente o excesso regulado pelo dia do contrato.

Art. 1.316. A acção de rescisão por lesão enorme não passa a ter
ceiro nem contra terceiro; não fica, porém, o comprador, que alienou,
isento de inteirar ao vendedor o justo preço, de conformidade com o
art. t .3U.

Art. 1.317. O valor para determinação da lesão, nos outros con
tratos, é sempre o da data de sua celebração.

Art. t. 318. Não tem logar a rescisão por lesão enorme:
1.0 Nos contratos cujo objecto fõr duvidoso ou dependente de

eventualidades;
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2.° Nas vendas judiciaes e arrematações em hasta publica ;
3.° Percebendo a cousa sobre que versa o contrato que se quer

rescindir;
4.. 0 Em favor de profissionaes, nos contratos sobre objecto de

sua profissão.
Art. 1.319. Prescreve em um anno a acção de rescisão por lesão

enorme, a contar da data do contrato. Este lapso de tempo corre
contra menores durante o prazo estipulado para o exercício daquelle
direito.

CAPITULO 111

DAS VENDAS ALEATORIAS

Art. 1.320. Si a venda fõr aleatoria por se terem vendido cousas
futuras, tomando o comprador a si o risco de não virem a existir, o
vendedor terá direito a todo o preço, ainda que a cousa não venha
inteiramente a existir, si de sua parte não tiver havido culpa.

Art. 1.321. Si fór aJeatoria por se terem vendido cousas futuras,
tomando o comprador a si o risco de virem a existir em qualquer
quantidade, o vendedor também terá direito a todo o preço, ainda
que a causa venha a existir em quantidade inferior á esperada, si de
sua parte não houver culpa.

Mas, si a cousa não vier inteiramente a existir, não haverá venda
e será restituido o preço recebido.

Art. 1.322. Si fôr aleatoria por se terem vendido causas exis
tentes, sujeitas a algum risco, e tomando o comprador a si esse risco,
o vendedor terá igualmente direito a todo o preço, ainda que a cousa
á tivesse deixado de existir, no todo ou em parte, no dia do contrato.

Art. t. 323. A venda aleatoria do artigo antecedente poderá ser
annullada como dolosa pela parte prejudicada, si esta provar que a
outra parte não ignorava a cessação do risco a que a cousa estava
sujeita.

CAPITULO IV

DA TROCA

Art. t. 324. . Applicam-se á troca as disposições referentes á
compra e venda, com as seguintes modificações:

1.o Salvo disposição em contrario, cada um dos contratantes
pagará por metade as despezas com o instrumento da troca ;

2.° São nullas as trocas desiguaes entre ascendentes e descen
dentes sem consentimento expresso dos outros descendentes.
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DA DOAÇÃO

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAE~

Art. 1.325. Considera-se doação o acto entre vivos, pelo qual
uma pessoa, por liberalidade, transfere de seu patrimonio uma cousa
para com ella augmentar o de outra, que concorda em acceital-a.

Art. 1. 326. O doador pode fixar prazo para que o donatario de
clare si acceita ou não a doação. Si o donatario , sciente do prazo,
deixal-o passar sem fazer declaração, entende-se que acceitou, si a
.doação não fôr sujeita a encargo. *.

Art. 1. 327. A doação não perde o caracter .de liberalidade por
ser feita em contemplação do merito do donatario, ou em remuneração
de serviços prestados, ou si fôr gravada de algum encargo.

E' liberalidade o excesso do valor doado sobre o do encargo ou
dos servicos.

Art.·1 .328. A doação que tiver de produzir effeito por morte do
doador tem a natureza de disposições de ultima vontade e fica sujeita

. ao disposto no liv. IV, tit . III deste codigo.
Paragrapho unico. O disposto neste artigo não abrange a doação

par?-casamento, ainda que tenha de produzir effeito por morte do
doador.

Art. 1.329. A doação deve ser feita por instrumento publico ou
particular, conforme forem moveis ou de raiz os bens doados.

Paragrapho unico. A doação verbal será valida si, versando
sobre bens moveis e de pequeno valor, fôr immediatamente seguida
de tradição. .

ArL 1.330. Si a doação fór feita a pessoa por nascer, compete
a seus paes o direito de acceital-a.

ArL L 331. A's pessoas que não puderem contratar é facultado, •
não obstante, acceitar doações· puras.

. Art. 1.332. A doação dos paes aos filhos presume-se adeanta
mento de legitima.

Art. 1. 333. Si o doador prometter uma subvenção que tenha de
ser dada por prestações periodicas, extingue-se a obrigação por sua
morte, salvo provade vontade contraria.

Art. 1.334 A doação feita, em contemplação de casamento futuro
com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer
por terceiro a um delles ou a ambos ou aos filhos que, de futuro,
houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de acceitação,
e só ficará sem effeito si o'casamento não se realizar.
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Art. 1.335. O doador pode estipular que osbens doados voltarão
ao seu patrimonio, premorrendo o donatario.

A doação com clausula reversiva deve constar de instrumento
publico.

Art. 1.336. E' nulla a doação de todos os bens, sem reserva de
uma parte ou de uma renda sufficiente para a subsistencia do doador.

Art , 1.337. E' tambem nulla a doação na parte em que exceder
a porção de que o doador poderia dispôr por testamento, no momento
da doação. .

Art. 1.338. A· doação do conjuge adultero ao seu cumplice pode
ser annuIlada pelo outro conjuge ou por seus herdeiros até quatro
annos depois de dissolvido o matrimonio.

Art. 1.339. A doação feita conjunctamente a diversas pessoas,
salvo declaração em contrario, considera-se feita por partes iguaes a
cada uma.

Paragrapho unico , Si os donatarios, porém, forem marido e
mulher, entender-se-ha outorgado entre elIes o direito de accrescer ,

Art. 1.340 O doador não é obrigado a pagar juros moratorios,
nem é sujeito á evicção, salva a disposição do art. 357..

Art. 1.341. O donatario é obrigado a cumprir os encargos
impostos no acto da doação, si forem em beneficio do doador, de ter
ceiro ou de interesse geral.

Si o encargo fôr desta ultima especie, o Ministerio Publico pode
exigir sua execução, depois da morte do doador, si este não o tiver
feito em vida.

SECÇÃO II

REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO

Art. 1.342. A doação é revogavel, além dos casos em que o é
qualquer contrato:

1. o Por ingratidão do donatario ;
2. o Por inofficiosidade.
Art. 1.31,3. A superveniencia de filhos legitimos, ou daquelles a

quem competir legitima, annuIla de pleno direito a doação, si o doadãr
. ao tempo deIla não tinha algum filho ou descendente.

Art. 1.344. Revogado por esa causa a doação, os bens doados,
revertem livres de encargo e com os fructos, desde o nascimento dos
filhos.

Art. 1.3 '15. O direito de revogar as doações por ingratidão não
pode ser de antemão renunciado.

Art. 1.346. A revogação por ingratidão só tem cabimento :
1.o Si o donatario attentou contra a vida do doador;
2.0 Si commetteu contra elle offensa physica ;
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3.o Si o injuriou gravemente ou o calumniou ;
4.o Si lhe negou alimento, estando necessitado e podendo dar-lh'o

o donatario ,
Art. 1. 347. A revogação por ingratidão deve ser demandada

dentro de um anno, a contar do momento em que o doador tiver co
nhecimento do facto que a pode autorizar.

Art. 1.348. O direito de que trata o artigo precedente não se
transmitte aos herdeiros do doador, nem attinge os do donatario ; mas
estes podem proseguir na acção iniciada pelo doador, e contra os her
deiros do donatario pode ser continuada, si este fallecer depois de con
testada a lide.

Art. 1.349. A revogação por ingratidão não prejudica os direitos
adquiridos por terceiro, nem importa a obrigação de restituir os fructos
percebidos antes da contestação da lide; mas sujeita o donatario a pagar
os fructos posteriores e o valor médio das cousas que não puder re
stituir em especie.

Art. 1.350. Não estão sujeitas á revogação por ingratidão as
doações puramente remuneratorias, as oneradas com encargo, as que
se fizerem em cumprimento de obrigação natural e as feitas para
determinado casamento.

Art. 1.351. A doação onerada com encargo poderá ser revogada
por inexecução delle, desde que o donatario estiver em mora.

CAPITULO VI

DA LOCAÇÃO

SECÇÃO I

*.

LOCAÇÃO DE CaUSAS

A

Disposições çeraes

Art. 1.352. Na locação de cousas, uma das partes se obriga a •
ceder, durante certo tempo, o uso e gozo de cousa não fungivel, me-
diante certa retribuição periódica - aluguel ou renda.

A locação de immoveis chama-se também arrendamento.
Art. 1. 353. O locador é obrigado :
1.o A entregar ao locatario a cousa alugada, com suas pertenças,

em estado de servir ao uso a que é destinada, e a mantel-a nesse
estado durante o tempo da locação;

2.0 A garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacifico
da cousa ,
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Art. 1. 3M. Si, durante o tempo da locação a cousa se deteriorar
sem culpa do locatario, pode este ou pedir reducção proporcional do
preço, ou resilir do contrato, no caso de não servir a cousa para o
fim a que era destinada.

Art. 1.355. O locador é obrigado a garantir o locatario contra os
embaraços ou turbações de terceiros, fundadas em direito que tenham
sobre a cousa, e responde pelos defeitos ou vícios della anteriores á
locação.

Art. 1. 356. O locatario é obrigado :
1.° A servir-se da cousa alugada para os usos convencionados ou

presumidos, conforme a natureza da cousa e as circumstancias, e a
empregar nella o cuidado que teria com cousa sua- i

2.° A pagar pontualmente o aluguel ou renda nos prazos ajus
tados e, na falta de ajuste, segundo o costume do logar i

3.° A levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros,
fundadas em direito i

4-.° A restituir a cousa, finda a locação, no estado em que a re
cebeu, salvas as deteriorações provenientes do uso regular.

Art. 1.357. Si o locatario empregar a cousa em uso diverso do
convencionado ou daquelle a que é destinada, pode o locador rescin
dir o contrato e exigir perdas e damnos. O mesmo direito lhe cabe si
por abuso do locatario, a causa alugada fór damnificada.

Art. 1.358 . Havendo estipulação de prazo para a duração do
contrato, não é licito ao locador, antes do vencimento, haver a cousa
alugada, nem ao locatario restituil-a, salvo pagando este o aluguel,
pelo tempo que restar e si fór o locador, perdas e damnos decorrentes
desta infraccão ,

Art. 1.359. A locaçãopor tempo determinado cessa de pleno direito
findo o prazo estipulado e independentemente de notificação ou aviso.

Art. 1.360. Si, findo o prazo, o locatario continuar na posse da
cousa alugada, sem opposição do locador, presume-se prorogada a
conducção pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado.

Art. 1.361. Si, notificado, o locatário deixar de fazer a resti
tuição da cousa pagará, emquanto a tiver em seu poder, o aluguel
que o locador arbitrar e responderá pelo damno que a cousa venha a
soffrer, embora proveniente de caso fortuito. .

Art. 1.362. Si durante a locação fór alienada a cousa, não fica
o adquirente obrigado a respeitar o contrato, si a isto não se com
prometteu.

Paragrapho unico. Nos arrendamentos, porém, de immoveis, o
novo adquirente não pode despedir o locatario sem observar os prazos
prescriptos no art. 1.376.

Art. 1.363. A locação por tempo determinado não se extingue
por morte do locador nem do locatario, passando a obrigação aos her
deiros de um e de outro.
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Art. 1. 364. Si o locatarío deixar de pagar o aluguel na época
do vencimento, o locador poderá assignar-lhe um prazo para o paga
mento declarando que cessará, de pleno direito, a locação. si, decorrido
o tempo marcado, o pagamento não se eflectuar ,

Art. 1.365. Não é licito ao locatario reter a cousa alugada, ex
cepto no caso de bemfeitorias necessarias, ou de bemfeitorias uteis,
feitas estas com consentimento expresso do locador.

B

LOCAÇÃO DE PREDIOS

Art. 1.366. A locação de predios pode ser estipulada por qual
quer tempo que não exceda de dez annos, salvo reconduccão ,

Art. 1.367. Não havendo disposição expressa em contrario, 010-

catarío de um predio por prazo fixo pode sublocal-o no todo ou em ,..
parte, antes ou depois de tel-o recebido, ou emprestai-o, continuando
responsavel para com o locador pela conservação do predio e pelo pa
gamento do aluguel.

Paragrapho unico. Pode também ceder a locação, consentindo o
locador. .

Art. 1.368. O sublocatario responde, subsidiariamente, ao senho
rio, 'pela importancia que dever ao sublocador, quando este fôr deman-
dado, e ainda pelos aluguei'> que se vencerem durante a lide. ..

Neste caso, notificada a accão ao sublocatario, si não declarar logo
que adiantou aluguéis ao sublocador, presumem-se fraudulentos todos
os recibos de pagamentos adiantados, a menos que não constem de es
cripta com data authenticada e certa.

Art. 1.369. Salvo o caso do artigo antecedente, a sublocação não
estabelece direitos nem obrigações entre o sublocatario e o senhorio.

Art. 1.370. Rescindida ou finda a locação, resolvem-se as sublo
cações, salvo o direito de indemnização que possa competi!' ao subloca
tario contra o sublocador.

Art. 1.371. Durante a locação, o senhorio não pode mudar a _
fôrma nem o destino do predio alugado. "...

Art. 1 372. Si o predio necessitar de reparações urgentes, o loca
tario é obrigado a consentir nellas ,

§ 1. o Si os reparos durarem mais de quinze dias, pode pedir aba
timento proporcional no aluguel.

§ 2. 0 Si durarem mais de um mez e tolherem o uso regular do
predio, poderá ser rescindido o contrato.

Art. 1.373. Incumbem ao locador, salvo clausula expressa em
contrario, todas as reparações de que o predio precisar.

Art. 1.374. O locatario tem o direito de exigir do senhorio uma
descripção do estado do predio no momento de recebei-o.
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Art. 1.375. O locatario é responsavel pelo incendio do predio, si
não provar caso fortuito ou força maior, vicio de construcção ou propa
gação de incendio de outro predio. I

Paragrapho unico. Si o predio incendiado fór habitado por mais
de um inquilino, todos são responsaveis pelo incendio e até o proprio
locador si nelle habitar, cada um em proporção da parte que occupar,
excepto provando-se que o incendio começou na parte do predio utili
sada por um só dos moradores, o qual será o unico responsa velo .

Art. 1.376. Ao locatario do predio, notificado para entregal-o por
não convir ao locador mais a continuação da locação de tempo indeter
minado, concede-se o prazo de um mez para desoccupal-o, si fór urbano,
e de seis mezes, si fôr rustico. A

c
DISPOSIçõES ESPECIAES AOS PREDIOS URBANOS

Art. 1.377. Não havendo estipulação em contrario, o tempo da
locação do predio urbano será regulado pelos usos locaes.

D

DISPOSIÇÕES BSPECIAES AOS PREDIOS RUSTICOS

Art. 1.378. O locatario de prédio rustico deve cultival-o segundo
o costume do logar e de modo que o não damnifique, sob pena de su
jeitar-se á rescisão do contrato e ao pagamento de perdas e damnos.

Art. 1.379. A locação sem prazo determinado presume-se con
tratada pelo tempo necessario para o locatario concluir uma colheita.

Art. 1.380. O locatario por tempo indeterminado, que não quizer
continuar no predio, deverá prevenir o senhorio com antecedencia de
seis mezes.

Art. 1.381. Si a colheita de um anno se perder no todo, ou, ao
menos, na metade, por qualquer caso insolito, sem culpa do locatario,
pode este pedir abatimento proporcional no aluguel, salvo ao locador

.. provar que o prejuizo desse anno foi compensado pela colheita extra
ordinaria dos dois immediatamente anteriores.

§ 1.0 Esta reclamação só pode ser feita dentro do anno da co
lheita perdida.

§ 2.0 Si a reclamação fôr feita no ultimo anno da locação, o loca
dor poderá oppór ao locatario as colheitas abundantes que teve du-
rante todo o tempo do contrato. .

Art. t. 382. Si a locação fôr só por um anno e neste o locatario
justificar prejuizos, por força maior, ao menos, da metade da colheita,
pode pedir abatimento proporcional do aluguel e mesmo a remissão
total, si provar que a colheita apenas cobriu as despezas do custeio.

fÁ .

/
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Art. 1.383. O locatario não tem, porém, direito a reducção do
aluguel, si a perda dos fructos fór posterior á colheita,. salvo si o alu
guel era devido em uma quota dos fructos, e provar que não incorreu
em móra do pagamento, nem em culpa pela guarda dos mesmos.

Art. 1.384 .: Cessa este direito quando o locatario, no contrato,
tiver tomado sobre si o risco dos casos fortuitos.

Paragrapho unico , Não se comprehendem nestes casos os ordina
rios de chuva, saraiva ou geada, mas só os extraordinarios de inunda
ção, guerra ou incendio casual ou propositalmente ateado por pessoas
estranhas.

Art. 1 385. O locatario que sahe é obrigado a consentir ao que
entra o uso das accommodaçõesnecessarias para que este comece o seu
trabalho; e, reciprocamente, o locatario que entra deve facultar ao
que sahe o uso do que lhe é neccssario para a colheita, conforme o cos
tume do logar. .-

SECÇÃO II

LOCAÇÃO llE SER I'IÇOS

A

DISPOSIÇÕES GERA.ES

Art. 1.386. Todaa especie de serviço ou trabalho licito, material
ou immaterial, pode ser contratada mediante retribuição em dinheiro.

Paragrapho unico. Si o contrato não fórretribuido ou si a re
tribuição não fór em dinheiro, não será locação; mas, não obstante,
reger-se-ha pelas disposições desta secção no que lhe fÓI' applicavel ,

Art. 1 387. Presume-se sempre prestado em vista de reiribuição,
o serviço profissional ou que constitue meio de vida. Si o salario não
fôr expressamente ajustado, será na falta de tabella ou tarifa legal, o
do costume, ou fixado por arbitramento, conforme as circumstancias ,

, Art. 1.388 Sem accórdo reciproco, a prestação de serviço e odi-.
reito aos mesmos não podem ser cedidos.

Art. 1.389. Osalario deve ser pago depois de prestado o serviço,
si por convenção ou costume não tiver de ser adiantado ou feito por
prestações.

Art. 1.390. Si o credor dos serviços estiver em móra de rece
bel-os, pode o devedor exigir o salario ajustado sem ficar obrigado a
prestai-os depois. .
. Paragrapho unico. Sem embargo desta disposição será deduzida

da importancia a pagar o valor que o devedor poupou, deixando de
prestar os serviços, prestando-os a outrem, ou o que deixou de adqui
rir por não tel-os prestado. .
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Art. 1.391. Si durante curto prazo, o devedor dos serviços ficar
impedido de os prestar por molestia ou outra razão analoga, será o seu
salario deduzido do fundo de beneficiencia que, porventura, existir no
estabelecimento e, na falta deste I descontado em metade, pelo tempo
do impedimento.

Paragrapho unico. Neste caso, é o credor dos serviços obrigado
a soccorrer o devedor ou mandar tratai-o á custa do seu salario , si o
não quizer fazer por caridade.

Ar1. 1.392. O prazo da locação presume-se renovado si, findo O
estipulado, continuarem os serviços a ser prestados sem impugnação,
tanto de uma como de outra parte contratante.

Art. 1.393. Não havendo prazo determinado pode qualquer das
partes rescindir o contrato quando entender, mediante aviso prévio.

AI't. 1.394. O prazo dos serviços pode ser determinado por con
venção, costume do logar, natureza delles ou fim para que forem con
tratados .

§ 1.° Si o salario tiver sido fixado por mez ou por tempo maior,
o aviso de que trata o artigo precedente deve ser dado com quinze
dias de antecedencia ,

§ 2.° Si tiver sido fixado por semana ou por quinzena, o aviso
deve ser dado com cinco dias de antecedencia.

§ 3.° Si tiver sido fixado por dia, o aviso deverá ser dado de
vespera.

Ar1. 1.395. Havendo justa causa, podem as partes resilir do con
trato antes do termo fixado, sem observancia dos prazos indicados.

Art. 1.396. E' nulla a clausula de prestação de serviços por toda
a vida ou por tempo que, provavelmente, corresponda á duração da
vida do devedor.

Ar1. 1.397. O contrato de serviço de menores só pode ser cele
brado com a pessoa a cujo cargo estiverem ou que os representar.

Ar1. 1.398. Si o menor de doze annos não tiver quem o repre
sente ou tiver sido recolhido em tenra idade, não terá direito ao sala
rio, mas deve ser alimentado e receber instrucção primaria á custa
da pessoa a quem presta serviços.

• Art. 1.399. Depois dos doze annos, o menor tem direito a salarío
'.' proporcional á sua idade sexo e condição, segundo o costume do logar.

Ar1. 1.400. Nas minas, fabricas e ofiicinas não se admittirão
operarios menores de doze annos.

Art. 1.401. Os operarias de dozea dezeseis annos não serão obri
gados a prestar serviço nas minas, fabricas e officinas, por mais de
seis horas diarias.

A1'1. 1. 402. O credor de serviços deve providenciar para que,
por falta de hygiene ou de segurança nos lagares da prestação do ser
viço, ou nos dormitorios, quando por elle fornecidos, não ac,oll~eça

damno á saude dos operarios, sob pena de responde!:dpel~;IH;ej~zq;
causado. .c" • '. '.

?'
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Art. i. 403. As disposiçõesgeraes, sob a letra A, secção II deste
capitulo, não regem os serviços dos funccionarios publicos, nem os dos
colonos ou immigrantes estrangeiros, os quaes serão regulados por
disposições aspeciaes.

B

SERVIÇOS DOMESTICOS

Art. i. 4M. Considera-se serviço domestico o que é prestado em
casa do amo, ou suas dependencias, por criado ou serviçal para esse
fim retribuido.

Art. 1..405. Este serviço pode ser contratado por tempo deter
minado ou sem determinação de tempo.

Quando não foi ajustado o tempo, entende-se que o prazo é de
um mez nas cidades e de um anno no campo, salvo costume local em
contrario.

Art. 1..406. Ogenero de serviço e o salario serão determinados a
aprazimento das partes e, no silencio delles, presume-se que o criado
é obrigado a todo o serviço compativel com suas forças, sexo e con
dição, e, que o salario é o do costume, pago mensalmente ou por se
mana, conforme o genero de serviço e o costume do lagar.

Art. 1..407. O serviçal contratado por tempo certo, ou sem de
terminação de tempo, não pode ausentar-se nem despedir-se sem justa
causa e aviso ao amo, dado com antecedencia de quinze dias, nas ci
dades, e de um mez, no campo.

E' dispensado o aviso occorrendo caso urgente e imprevisto.
Art. i. 408. Considera-sejusta causa: .
1.0 Necessidade de cumprir as obrigações legaes incompativeis

com a continuação do serviço;
2.° Perigo manifesto de algum damno ou mal consideravel;
3.° Moléstia que impossibilite o criado de prestar serviço durante

um mez;
4.° Mudança de residencia do amo para logar que não convenha

ao serviçal; . .
5.° Falta de cumprimento do contrato por parte do amo ou

qualquer excesso por elle commettido contra o criado, não sendo por
este provocado.

Art. i. 409. O criado que se despedir, com justa causa, tem di
reito a todo a salario vencido.

. , Art. i. 410. O criado que se despedir sem justa causa, e aviso
opportuno, ou abandonar arbitrariamente o serviço, perderá direito
ao salario vencido. .

Art. 1.411. Não poderá o amo despedir sem justa causa o criado,
excepto:

1.° No casode .inhahilidade do criado para o serviço ajustado ou

..

•
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de manifesta e persistente negligencia no cumprimento de suas obri
gações ;

2.° Tendo o criado vicios ou molestia contagiosa;
3.° Cahindo o amo em pobreza ou fallindo ;
4.° Mudando-se para outro municipio.
Art. 1..H2. O amo que despedir o serviçal sem justa causa, antes

de findo o tempo do ajuste, pagar-lhe-ha por inteiro o salario corre-
spondente a todo o tempo ajustado.

Art. 1.413. O serviçal é obrigado:
1.° A cumprir ordens do amo em tudo que não fôr illicito ou con

trario ao contrato;
2 ° A fazer o serviço que lhe incumbe, com diligencia, cuidado e

boa vontade;
3.° A vigiar pelas cousas do amo e evitar, podendo, qualquer

damno a que se achem expostas;
4 ° A responder pelas perdas e damnos que por culpa delle o amo

soffrer ,
Art. 1.414. O amo é obrigado:
1.0 A velar pelo serviçal, sendo menor, e a corrigil-o, como si

fôra seu tutor;
2.° A índemnizal-o das perdas e damnos que soffrer por culpa

sua;
3.° A soccorrel-o e mandar tratal-o, no caso de moléstia, podendo

deduzir de parte dos salarios as despezas, si não preferir fazel-o por
caridade, não tendo o serviçal familia no logar ou qualquer outro re
curso.

Art. 1.415. O serviçal que abandonar arbitrariamente o amo,
antes de findo o tempo do ajuste, perderá direito aos salarios relativos
a esse tempo, vencidos e não pagos.

Art. 1.416. O amo que despedir o serviçal sem justa causa, antes
de findo o tempo do ajuste, será obrigado a pagar-lhe o salário por in
teiro. '

Art. 1.417. O amo pode descontar no salario do serviçal a impor
tancia dos damnos que este lhe haja causado, salvo o direito do servi
çal de oppór-se ao desconto, no caso de injustiça.

Paragrapho unico , Si o amo não fizer o desconto no momento do
pagamento, não terá acção contra o serviçal sinão durante um mez
depois da sua despedida ou do termo do contrato.

Art. f 418. Si o contrato não foi celebrado especialmente em
attenção ao amo, a locação de serviços não' se extingue com a morte

-delle.
Art. f. 419. )Terminado o tempo do contrato, pode o criadoexigir

do amo um attestádo escriptodo tempo em <pIe prestou, O serviço e do
modo por que o prestou o'

c. c. - vol, I 53
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SERVIÇOS IMMATElUAES

Art. 1.420. Osserviços immateriaes, a saber, aquelles em que
predomina o trabalho intellectual, podem ser contratados e pagos na
razão do tempo do trabalho ou do valor da obra do serviço.

Art. 1.421. Aos que forem contratados ou deverem ser pagos
na razão do tempo teem applicação os arts. 1 .393 e 1 .395.

Art. 1.422. Quando não forem contratados e deverem ser pagos
em razão do acto praticado, do serviço prestado para certo fim, ou do
trabalho encommendado, será a retribuição fixada por arbitramento,
attenta a importancia dos serviços, a reputação de quem os tiver pre
stado eas posses de quem os houver recebido.

Art. 1.423. Os contratos com escriptores, literatos e artistas,
que se encarregarem da composição de certa obra para ser publicada ...
ou explorada, regem-se pelo disposto no cap. XI deste titulo.

Art. 1.424. As disposições relativas aQS serviços immateriaes
, applicam-se aos de mandatarios que disso fazem profissão, ainda

'quando quem os prestou seja representante do dono do negocio, como
advogados ou procuradores judiciaes, quando funccionarem sem pro
curação das partes, e cobradores de dividas, quando diligenciarem a
cobrança mediante porcentagem ou commíssão, sem terem mandato
do credor.

Paragrapho unico. Ficam salvas as disposições deste codigo re
lativas ao mandato, e as do Codigo Commercial sobre mandato e com
missão mercantil.

D

SERVIÇO DE TRANSPORTE

Art. 1.425. Si o transporte fôr organizado por empreza ou com
panhia, regular ou permanente, será regido pelas leis commerciaes.

Nos outros casos, regular-se-há pelos principios geraes dos con-.
tratos de locação e de deposito. ..",.-

Art. 1.426. Os recoveiros, barqueiros, carregadores e todos os
mais que se empregam em serviço de transporte são havidos por de
positarios dos objectos que transportam, desde o momento em que lhes
são entregues. •

Art. 1.427. Osque se occupam com o serviço de transporte re
spondem pela fidelidade de seus auxiliares ou subordinados, e teem,
quanto á guarda e conservação das cousas que lhes são confiadas, as
mesmas obrigações que os depositarios.

. Art. 1.428. Os encarregados de transporte são obrigados não só
pelos objectos queelles proprios receberem, como pelos que forem re-
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cebidos por seus auxiliares ou subordinados ou que ficarem á dispo
sição destes nos logares para esse fim destinados.

Art. 1.429. As mesmas pessoas respondem não só pela perda das
cousas confiadas á sua guarda, como pelos damnos ou avarias que
solfram até serem entregues ao destinatario no logar de seu destino,
salvo si se provar que os damnos ou avarias resultaram de defeito do
acondicionamento, notado no recibo, ou de força maior ou caso fortuito,
independente das referidas pessoas, dos seus prepostos e da qualidade
e capacidade dos meios de transporte.

Art. 1.430. Respondem tambem pela móra, quando houver prazo
estipulado ou usual para o serviço, ou fór extraordinaria e não justi
ficada por força maior ou caso fortuito. .

Art. 1.431. Tendo sido convencionado o modo por que deva ser
feito o transporte, o conductor que o fizer por outra fórma, respon
derá pela perda ou avaria, ainda proveniente de caso fortuito ou força
maior, salvo si provar que aconteceriam, quando mesmo o fizesse pelo
modo convencionado.

E

EMPREITADA

Art. 1.432. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ella
com o seu trabalho somente, ou tambem com os materiaes.

Art. 1.433. Quando o empreiteiro fornece os materiaes, correm
por sua conta os riscos até ao momento da entrega da obra, a con
tento de quem a encommendou si este não estiver em móra de rece
ber. Si estiver, supportará por igual a importancia dos riscos.

Art. 1.434. Si o empreiteiro fornecer somente a mão de obra, o
damno ou perda da cousa corre por conta do dono, salvo culpa do
empreiteiro. .

Art. 1.435. Si, no caso do artigo antecedente, a cousa perecer
antes de entregue, sem móra do dono e sem culpa do empreiteiro,
este perde tambem o seu salario, si não provar que a perda resultou
de defeito do material e que em tempo protestou contra a quantidade
ou qualidade do mesmo.

Art. 1.436. Si a obra fór de partes distinctas, ou por medida, o
empreiteiro tem direito a que seja verificada também por parte. Pre
sume-se verificado tudo o que já tiver sido pago.

Art. 1.437. Concluida a obra de accôrdo com ajuste, ou costume
do logar, o dono'é obrigado a recebel-a , Poderá, porém, enjeital-a si
o empreiteiro se tiver afastado das instrucções e planos dados ou dos
preceitos technicos em trabalhos da mesma natureza.

Art. 1.438. No caso do artigo antecedente, segunda parte, pode
o que encommendou a obra, em vez de enjeital-a, recebel-a com aba-
timento do preço. .
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Art. 1.439. O empreiteiro é obrigado a pagar os materiaes que
recebeu, si por impericia os inutilizar.

Art. 1.440. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construcções consideráveis, o empreiteiro de materiaes e de execução
é responsavel, durante cinco annos, pela segurança ou solidez do edi
ficio ou construcção, tanto em razão da qualidade dos materiaes, como
da firmeza do solo, excepto si houver prevenido com o tempo o dono
da obra de não achar o solo sufficientemente firme.

Art. 1.44,1. Quando um architecto ou constructor se incumbir,
por empreitada, de obra segundo plano acceito pelo dono, não pode
pedir augmento de preço por encarecimento dos salarios ou do ma
terial, nem por alterações ou augmentos no mesmo plano, salvo si
apresentar autorização escripta do dono da obra para essas alterações
ou augmentos.

Art. 1. H2. O dono da obra pode. rescindir o contrato, mesmo
depois de começado o trabalho, indemnizando o empreiteiro das des
pezas e do trabalho feito, assim como da metade dos lucros que poderia
ter si concluisse a obra

Art. 1 H3. O contrato de empreitada resolve-se pela morte do
empreiteiro, ou por impossibilidade de proseguir na obra, mas o dono
fica obrigado a pagar aos herdeiros, na proporção do preço ajustado,
a importancia do trabalho feito e dos materiaes preparados e postos
ao pé da obra, que puderem servir para a continuação della ,

Paragrapho unico. O referido contrato não se rescinde pelo fal
lecimento do dono da obra. Os herdeiros destes são obrigados a cum
pril-o,

Art. 1.44,4. O empreiteiro responde pela quantidade da obra
e pela idoneidade dos operarios que empregar..
. Os carpinteiros, pedreiros ou outros officiaes, ou fornecedores de

materiaes, com quem o empreiteiro esteja em atrazo, podem embargar,
quanto baste para seu pagamento, as quantias que o dono ainda lhe
dever pela empreitada.

Art. 1.445. Os operarios que contratam em globo e directa
mente uma obra ou uma serie de obras do seu officio, são a respeito
dellas considerados empreiteiros, e sujeitos ás regras dos artigos ante
cedentes.

Art. 1.446. As disposições da letra E applicam-se á sub-emprei
tada.

F

FORNECIMENTOS

Art. 1.447. São fornecedores os que, mediante certo preço, se en
carregam de prover a outrem das cousas de que precisa, obrigando-se
este a recebei-as como comprador ou locatario.

•

,
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Art. 1.448. O fornecimento pode ser contratado por tempo deter
minado ou indeterminado, por preço fixo ou variável, total ou parcial,

Art. 1.449. Quando contratado por preço total, o fornecedor não
terá obrigação de fornecer mais do que a quantidade ou porção
promettida.

Quando fôr contratada por preço parcial, isto é, a tanto por certa
quantidade ou medida, será o fornecedor obrigado a fornecer a quan
tidade que de occasião lhe fór exigida; salvo si a outra parte, para
lucro, exigir em prejuízo do fornecedor quantidade visivelmente des
proporcional ao seu consumo.

Art. 1. M>O. Este contrato pode ser rescindido pelo fornecedor,
si o fornecimento ou o modo de fazel-o tornar-se impossivel por cir
cumstancia não prevista ao tempo do contrato.

Não pode, porém, pretender a rescisão nem reclamar augmento
do preço ou indemnização por se haver tornado, em vista das circum
stancias, mais oneroso o fornecimento.

Art 1. MH. Pode sel-o igualmente pela parte a quem é feito o
fornecimento, si por mudança de circumstancias tornar-se inutil, com
tanto que receba o que se acha em via de ser entregue, pague as des
pezas feitas com o já encommendado e satisfaça ao fornecedor o lucro
que poderia ter.

Si o fornecimento em via de ser entregue, ao tempo da rescisão
do contrato, fór rejeitado, pode o fornecedor requerer que seja ven-
dido por conta do outro contratante. I

Art. 1. Mi2. Si o fornecimento fôr por tempo indeterminado, po
derá ser rescindido quando bem aprouver a qualquer das partes, com
tanto que o previna a outra com a antecedencia que as círcumstancias
exigirem.

Art. 1. 41'i3. Realizado o fornecimento por effectiva entrega, é-lhe
applicavel o disposto no capo 11 deste titulo, si a parte a quem é feito
fôr comprador; e o disposto no capo VIll, si fôr Iocatario ,

Art. 1.MH. As disposições antecedentes não são applicaveís aos
fornecimentos contratados com o Governo da União ou dos Estados,
com as Municipalidades ou com as repartições publicas, si houver em
contrario lei ou regulamento especial. .

G

APRE."1DlZAGEM

Art. 1. MHi. O contrato de aprendizagem, pelo qual uma das
partes se obriga a ensinar a outra uma industria, arte ou officio, pode
ser celebrado entre maiores e menores devidamente autorizados.

Art. 1. Mi6. Quando celebrado por tempo indeterminado, en
tende-se o sufficiente para o discípulo ou aprendiz ficar perito no
offício ou arte ou industria.
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Art. f .457. A remuneração do mestre pode ser a prestação de
serviços do proprio officio ou industria por parte do aprendiz, por
tanto tempo quanto valha o ensino, comtanto que não exceda a cinco
annos.

Art. 1. 458. O mestre é obrigado a ter em sua companhia o
aprendiz, si outra cousa não fôr convencionada, alimental-o, velar por
elle como si fosse pae ou tutor; responder pelas faltas delle e dos que
tiver em sua companhia, os' quaes são considerados seus subordinados
e dependentes.

Art. 1.459. São applícaveis a este contrato, quando celebrado
com menores, as disposições dos arts. 1.397- a 1..399.

Art. 1.460. Só pode ser rescindido este contrato:
f .o Por inexecução das obrigações contrahidas ;
2. o Por máo tratamento da parte do mestre;
3. o Por máo procedimento da parte do aprendiz;
4. o Pelo fallecimento da mulher do mestre si a discípula fõr

menor e solteira;
5. o Por mudança do mestre ou do discipulo para logar remoto,

prisão ou molestia por mais de dois mezes ; "
6. o No caso do art. f .457, quando o trabalho do discipulo, pre

stado em retribuição do ensino, exceder em valor a quantia que deveria
dar ao mestre si pagasse a dinheiro.

Art. 1.461. Omestre não poderá reter o aprendiz além do tempo
convencionado ou do art. 1.457; si o fizer sem novo ajuste, será obri
gado a pagar-lhe o serviço que prestar.

Art. 1.462., Abandonando o aprendiz a companhia do mestre
antes de tempo, poderá o mestre demandar delle ou de pessoa que o
tenha alliciado os prejuizos que com isso soffrer,

Art. 1.463. Resolve-se este contrato:
f .o Por morte do mestre ou do aprendiz;
2. o Por chamamento do mestre ou do aprendiz ao desempenho

de serviço publico imposto por lei, o qual seja "incompativel com a
continuação da aprendizagem.

CAPITULO VII

DO EMPRESTIMO

SECÇÃO I

COMMODATO

Art. f. 464. O commodato recahe sobre cousas não fungiveis, é
gratuito e perfeito pela tradição.

•



- 839-

Art. 1.465. Os tutores, curadores e, em geral, os administradores
de bens alheios, não podem dar em commodato os bens confiados á
sua guarda, salvo autorização especial.

Art. 1.466. O commodatario é obrigado a guardar e conservar
a cousa emprestada como si fosse sua propria, só podendo usar della
pelo modo determinado no contrato ou pela própria natureza da.
cousa, pena de responder por perdas e damnos,

Art. 1.467. Quando o cornmodatario usa da cousa de modo di-
~ verso do ajustado ou além do tempo ajustado, responde pela perda ou

deterioração, posto occorram por caso fortuito, si não provar que por
qualquer vicio intrinseco pereceria igualmente ou se deterioraria inde
pendentemente do máo uso ou da móra na restituíção ; mas, em todo
caso, deve o aluguel correspondente ao tempo excedido.

Art. 1 468. O commodatarío constituido em móra responde por
perdas e damnos.

Art. 1.469. Si duas ou mais pessoas forem simultaneamente
commodatarias, ficarão solidariamente responsaveis para com o com
modante.

Art. 1. 470. O commodante é obrigado a indemnizar o com
modatario das despezas extraordinárias e inevitaveis com a cousa
emprestada, sem. que por isso caiba ao commodatario direito de re
tenção; outrosim, a reparar os prejuízos que o commodatario soffrer
em razão dos defeitos da causa, si o não preveniu, tendo conhecimento
de taes defeitos.

SEcÇAo II

MUTUO

Art. 1.471. O mutuo recahe sobre causas fungiveis, que pelo
mutuario devem ser restituidas no mesmo genero, qualidade e
quantidade.

Art. 1.472. -Este emprestimo importa transferencía de domínio,
e correm por conta do mutuario todos os riscos da cousa, desde o
momen to da tradição.

Art. 1.473. A obrigação resultante de emprestimo de dinheiro,
é sempre da somma declarada por extenso no titulo, ou em moeda.
corrente do paiz, ainda que o valor desta haja variado entre a data
do contrato e a do pagamento.

Todavia, si fôr declarado no contrato que a quantia emprestada
foi em moedas de prata ou ouro, ou em uma e outra espécie, é licito
estipular que o pagamento se faça nas mesmas especies e quan
tidades, não obstante variar depois o respectivo valor.

§ 1. o Esta clausula presume-se quando o emprestimo fór con
trahido no estrangeiro para ser pago no Brasil,

\
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;§ 2. o Tam:bem se presume ajustado o pagamento em ouro ou
.no seu equivalente, quando se recebe moeda corrente no Brasil para
se pagar noutro paiz.

§ 3. o Em qualquer dos casos dos paragraphos antecedentes, se
presume outrosim que o cambio será o do dia do pagamento, si o
contrato permittir que este se faça noutra moeda corrente do re
spectivo paiz.

Art. 1.474. Quando a divida, cujo pagamento houver de ser
. feito em especie determinada, vencer juros, estes serão devidos na
mesma espécie do capital.

Art. 1 470. Quando a moeda em que se houver ajustado o pa-
, gamento fôr tão rara que se não possa encontrar, poderá o devedor,
justificada a impossibilidade, pagar na corrente, quanto corresponda
ao valor daquella em que se ajustou o pagamento; a justificação
neste caso só será admittida depois de depositado o equivalente da
divida.

Art. 1.476. Si o eniprestimo consistir em barras de metal ou
em generos especificados, o devedor será obrigado, salvo a disposição

.do artigo antecedente, a pagar na mesma quantidade e qualidade,
qualquer que tenha sido a variação do seu valor.

Art. 1. 477. O empréstimo feito a menores ou outros incapazes,
sem autorização dos paes ou tutores, não pode ser exigido do mu

\ tuario nem dos seus fiadores ou abonadores.

Art. 1. 478. Cessa a disposição do artigo antecedente :

1 . o Si o emprestimo fôr ratificado pela pessoa cuja autorização
era necessaria ; .

2. o Si o menor, ausente a pessoa a quem competia autorizaI-o,
contrahíu o empréstimo para seus alimentos; .

3. o Si o menor tiver bens da classe indicada no art. 479, § 20 •

.Mas, neste caso, a execução do credor não poderá ultrapassar as
forças destes bens.

Art. 1.479. O mutuante pode pedir garantias si antes do ven
'cimento o devedor soffrer mudança de estado; não sendo dadas,
considera-se vencida a divida e poderá ser immediatamente exe- •
cutada.

Art. 1.480. E' permittido no contrato de mutuo estipular juros
acima ou abaixo da taxa legal, com ou sem capitalização.
, Paragrapho uníco , O mutuario, porém, que pagar juros não
.estipulados não pode repetíl-os, salvo excedendo a taxa da lei; neste
'caso, pode repetir o excesso ou imputal-o no capital. .
. Art. 1.481. Não havendo prazo estipulado, a cousa emprestada
deve ser restituida logo que o credor o exija; e, nas dividas de di
nheiro, depois de trinta dias.
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CAPITULO VIII

DO DEPOSITO

SECÇÃO I

DEPOSITO VOLUNTARIO

. Art. 1.482. Pelo contrato de deposito recebe o depositario cousa
móvel para guardar, até que o depositante ou quem o represente
a reclame.

Art. 1.483. Este contrato é gratuito, mas podem as partes
.estipular qualquer retribuição pelo deposito.

O depositario deve prestar, na guarda e conservação da cousa
depositada, o cuidado e diligenciá de que é capaz para o bom des
empenho do deposito, e restituil-o quando lhe fór exigido pelo
depositante com todos os seus fructos e accrescidos.

Art. 1.484. Si o deposito foi entregue collado, fechado ou la
-crado, deve nesse mesmo estado ser conservado; o devassamento

. faz presumir culpa.
Art. 1.485. Ainda que o contrato fixe prazo para a restituição,

o depositario deve entregar o deposito logo que lhe seja exigido,
salvo si o objecto tiver sido judicialmente embargado, ou sobre elle
houver execução pendente, notificada ao depositario, ou si este tiver
fundada suspeita de que a cousa é roubada ou furtada.

Art. 1.486. Neste ultimo caso, deverá o depositario, sob tal
fundamento, requerer que seja recolhida a cousa ao deposito publico.

Art. 1.487. Poderá também requerer deposito da cousa, quando,
não podendo conserval-a por qualquer motivo plausivel, e querendo
restituil-a, o depositante recusa recebeI-a.

Art. 1.488. O depositario que por força maior houver perdido
a cousa depositada e recebido a importancia do respectivo seguro,
deverá entregar esta ao depositante e ceder-lhe as acções que no
caso tiver contra o terceiro a quem a perda fôr imputavel.

Art. 1.489. O herdeiro do depositario, que de boa fé vende a
cousa depositada, deve assistir ao depositante na reivindicação e
restituir ao comprador o preço recebido, logo que a cousa seja en
tregue ao depositante.

Art. 1. 490. Salvo os casos previstos pelos arts. 1. 485 e 1.496,
não pode o depositario recusar a restituição do deposito allegando

. não ser a cousa propriedade do depositante, ou oppondo compensação,
excepto si proceder de outro deposito. .

. Art. 1.491. Sendo varios os depositantes e divisivel a cousa,
o depositario só pode entregar a cada um a respectiva parte, salvo
si houver solidariedade entre elles._
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Art. 1.492. O depositario não pode servir-se da cousa depo
sitada sem permissão expressado depositante, sob pena de responder
por perdas e damnos e reputar-se mutuo o deposito, si fôr de di-
nheiro ou cousas fungiveis _

Art. 1.493 Si o depositario se tornar incapaz, deverá a pessoa.
que assumir a administração de seus bens promover a immediata
restituição da cousa depositada, e si o depositante não quizer ou não
puder recebel-a, pedir sua transferencia para o deposito publico ou
a nomeacão de outro depositario.

Art ; 1.494. O depositario hão responde pelos casos fortuitos
nem de força maior; mas é obrigado a [ustifícal-os, ainda que o
deposito seja gratuito.

Art. 1.495. Ao depositante incumbe pagar as despezas feitas
com a conservação da cousa e os prejuizos que dahi resultarem.

Art. 1.496. O depositario poderá reter o deposito até ser pago
da importancia liquida das despezas ou dos prejuizos, de que trata
o artigo antecedente, si der in continenti prova dos mesmos pre
juizos ou despezas.

Paragrapho unico, Si estas despezas ou prejuizos, embora pro
vados, não forem liquidos, o depositario só pode exigir caução idonea
do depositante ou, na falta desta, a remoção da cousa para o de
posito publico até que se liquidem.

Art. 1.497. O deposito de cousas fungiveis no qual se estipula.
que o depositario deve restituir cousas do mesmo genero, qualidade
e quantidade, regula-se pelas disposições referentes ao mutuo ,

Art. 1.498. O deposito voluntario deve provar-se por escripto ,

SECÇÃO II

DEPOSITO NECESSARlO

•

•

Art. 1.499. E' deposito necessario:
1. o O realizado em cumprimento de obrigação legal;
2 . o O realizado e consentido por occasião de alguma calamidade_

como: incendio, inundação, naufragio, saque ou semelhante.
Art. 1.500. O deposito comprehendído no n.·1 o do artigo ante

cedente será regulado pelas disposições da respectiva lei e, no si
lencio ou deficiencia desta, pelas que regulam o deposito voluntario ,

Art. 1.501. Estas disposições são tambem applicaveis aos de
positos comprehendidos no n. 20 do mesmo artigo. Podem, entretanto,
ser provados por qualquer meio de prova.

Art .. 1 .502. Aos referidos depositos é equiparado o das ba
gagens dos viajantes, hospedes ou freguezes, nos hotéis, albergarias
ou casas de pensão, onde estiverem seus donos. Os hoteleiros ou
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alberguistas são por elIas responsaveis como depositarios, e pelos
furtos ou roubos ccmmettídos pelas pessoas que empregarem ou
admittirem nas suas casas, salvo provando que taes factos não podiam
ser evitados. . .

Art. 1.503. Cessa tarnbem a responsabilidade dos hoteleiros ou
alberguistas, no caso do artigo antecedente, occorrendo força maior,
como sejam: escalada ou assalto do exterior para o interior do edi
ficio, roubo a mão armada ou facto semelhante.

Art. 1 504. O deposito nccessario não se presume gratuito.
Na hypothese do art. 1.502, a remuneração pelo deposito está

incluida no preço da hospedagem. .
Art. 1 505. O depositário, seja voluntário ou necessario o de

posito, deixando de restituil-o quando lhe fôr exigido, além da
indemnização dos prejuizos, será compellido a fazel-o, com pena de
prisão não excedente de um anno .

CAPITULO IX

no MANDATO

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1.506. Tem logar o mandato, quando alguém confere a
outrem poderes para que, em seu nome, pratique um ou mais actos
ou administre um ou mais negocios.

A procuração é o instrumento do mandato.
Art. 1.507. O mandato pode ser expresso ou tacito, verbal ou

escripto.
Paragrapho unico . Presume-se gratuito quando não fôr esti

pulada retribuição, excepto si o objecto do mandato fór daqueIles
que o mandatario trata por officio ou profissão lucrativa;

Art. 1.508. Não é permittido mandato verbal para os actos que
exigem instrumento publico ou particular.

Art. 1.509. A acceitação elo mandato pode ser tácita e resulta
do começo da execução.

Art. 1.510. Salvo recusa immediata, o mandato presume-se
acceito entre ausentes, quando o negocio para que foi dado. é da
profissão do mandatario, ou diz respeito á sua qualidade offícíal, ou
foi offerecido mediante publicidade.

Art. 1.511. O mandato pode ser especial para um ou para certos
negocios somente, e geral para todos os negocios do mandante.
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Art. 1.512. O mandato em termos- geraes só confere poderes
de administração. Para alienar, hypothecar, transigir ou praticar
actos que excedam a administração ordinaria, deve a procuração
outorgaI-os especiaes e expressos.

O poder de transigir não importa o de se comprometter ,
Art. 1 513. O mandatario nada pode fazer contra ou além do

mandato, salvo si o interesse do mandante o exigir.
Art. 1.514. O pubere não emancipado pode ser mandatario,

mas o mandante não tem acção contra elle, sinão- de conformidade
com as regras geraes, relativas ás obrigações contrahidas por me
nores.

Art. 1.515. A mulher casada não pode acceítar mandato sem
autorização do marido. '

Art. 1.516. Si o mandatario agir em seu proprio nome, não terá
o mandante acção contra os que com elle contrataram, nem estes
contra o mandante. Em tal caso, o mandatario fica obrigado dire
ctamente para com a pessoa com quem contratou, corno si o ne
gocio fôra seu.

SECÇÃO II

OBRIGAÇÕES DO nANDATARlO

•

Art. 1.517. O mandatario é obrigado a cumprir o mandato,
nos termos e pelo tempo que lhe foi conferido, e responde pelo damno
que causar ao mandante em consequencia de omissão, negligencia,
culpa ou excesso de mandato

Art. 1.518. A responsabilidade do mandatario, no mandato re
munerado, é mais lata do que no gratuito.

Art. 1.519. O mandatario responde pelos prejuízos acontecidos
ao mandante por ter encarregado a outrem o cumprimento do man
dato, sem estar para isso autorizado.

§ 1. o Quando no instrumento houver poderes para substabelecer,
só serão imputaveis ao mandatario os damnos occorridos por acto
ou negligencia do substituto, si este fôr notoriamente inhabil ou in-.
solvave!.

§ 2. o O substituto tem para com o mandante os mesmos direitos
e obrigações que o mandatario ,

Art. 1 520. O mandatario deve prestar contas de sua gerenciá
ou administração ao mandante, transferindo-lhe as vantagens advindas
do mandato por qualquer titulo que seja.

Art. 1. 521. O mandatario que de boa fé executar mandato nullo
.ou exceder os poderes do mandato, será considerado gestor de ne
gocias, até que seus actos sejam ratificados pelo mandante, e será
responsavel por perdas e damnos que causar, tanto ao constituinte,
como ao terceiro com quem haja contratado.
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Art. 1.522. O mandatário não _pode compensar os prejuizos a
que deu causa com os proveitos que, por outro lado, tenha dili
genciado para seu constituinte.

Art. 1.523.- Pelassommas que deviam ser entregues ao man
dante, mas que empregou em seu proveito, deve o mandatario pagar
juros desde o momento em que as empregou.

Art. 1 524. Sendo varios os mandatarios nomeados no mesmo'
acto, entender-se-há que são successivos, si não forem expressamente
declarados conjunctos, ou indicados para íuncções diíferentes.

Art. 1.525. O mandatario é obrigado a manifestar seus poderes
ás pessoas com quem tratar em nome do mandante, sob pena de
responder por qualquer acto excedente do mandato.

Art. 1. 526 O terceiro que, depois de conhecer os poderes do
mandatário, fizer com elle contrato exorbitante do mandato, não
tem acção contra o mandatario, si este não tiver promettido a ra
tificação do mandante, ou si obrigado pessoalmente pelo contrato,
nem contra o mandante, si o mesmo não houver ratificado o acto.

SECÇAO III

OBRIGAÇÕES DO MMiDA1'iTE

A.rt. 1 ..527. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obri
gações contrahidas pelo mandatario, na conformidade do mandato
conferido, e pode ratificar ou impugnar as que o excederem.

A ratificação deve ser expressa ou resultar de acto inequivoco,
e tem effeito retroactivo , -

Art. 1.528. O mandante deve" pagar ao mandatario, a remu
neração ajustada e as despezas feitas com a execução do mandato,
ainda que o negocio não tenha, sem culpa do mandatario, o resultado
esperado .

•
__ Art. 1.529. As sommas adeantadas pelo mandatario, para a exe-

cução do mandato, vencem juros desde a data do desembolso.
Art. 1.530. O mandante deve igualmente indemnizar o man

datario das perdas que soffrer em razão da execução do mandato,
não tendo havido da parte delle culpa ou excesso de poderes.

Art. 1.531. Si o mandatario..embora nos limites do mandato,
contrariar as instrucções do mandante, fica este obrigado para com os
terceiros com quem aquelle houver contratado, mas tem acção contra
o mesmo pelas perdas e damnos que, da inobservancia das referidas
instrucções , resultarem.

Art. 1.532. Si o mandato fôr conferido por varias pessoas para
negocio commum, cada uma dellas fica solidariamente responsavel para
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com o mandatario por todas as obrigações e effeitos do mandato, salvo
direito regressivo pelas quantias pagas. .

Art. 1.533. O mandatario tem direito de retenção sobre o objecto
do mandato, até ser embolsado do que, em razão deste, despendeu.

SECÇÃO IV

EXTll'iCÇÃO DE M.ANDATO

Art. 1.534. O mandato acaba:
1.Ó Pela revogação;
2.° Pela renuncia do mandatario;
3.° Pela morte ou interdicção do mandante ou do mandatario;
4.° Pela insolvencia, ou mudança de estado de um ou outro, si

por tal mudança se tornar inhabil, aquelle para conferir, ou este para •
acceitar o mandato;

5.° Pela terminação do prazo do mandato, ou pela conclusão do
negocio.

Art. 1.535. E' irrevogavel o mandato:
1.0 Quando se tiver convencionado que o mandante não possa re

vogal-o ou no caso de procuração em causa propria ;
2.° Nos casos em geral, em que fôr condição de um contrato

bilateral, ou meio de cumprir uma obrigação contratada, como, nas
letras e ordens, o mandato de pagal-as :

3.° Quando o socio fór administrador ou liquidante da sociedade
.por estipulação do contrato social, salvo disposição dos estatutos ou
da lei especial. . .

Art. 1.536. A revogacão do mandato, notificada somente ao man
datario, não pode ser opposta aos terceiros, que de boa fé com elle tra
taram, ignorando-a; mas ficam salvas ao constituinte as acções que no
caso possam caber contra o proprio mandatario .

Art. 1.537. A nomeação do novo mandatario para o mesmo ne
gocio importa revogação do mandato anterior, desde a data em que.
fôr communicada , .

Art. 1.538. O mandatario pode renunciar o mandato, communi
cando sua renuncia ao mandante; si, porém, este fôr prejudicado pela
inopportunidade da renuncia ou pela falta de tempo para prover á
conveniente substituição, deve ser indemnizada pelo mandatario,
salvo provando este que não podia continuar no mandato, sem pre
juizo consideravel.

Art. 1.539. Embora sciente da morte do mandante, deve o man
datario concluir o negocio já começado, si houver perigo na demora.

Art. 1.540. São validos os actos do mandatario em nome do
mandante, emquanto ignorar a morte deste ou a extincção do mandato,
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.. por qualquer outra causa, comtanto que esteja de boa fé, os que com
elle tenham contrato.

Art. 1.54.1. No caso de morrer o mandatário, pendendo o negocio,
seus herdeiros, que tiverem conhecimento do mandato, devem dar
aviso ao mandante e providenciar conforme o exigirem as circumstan
cias, no interesse delle.

Art. 1.542. Os herdeiros, no caso do artigo antecedente, devem
limitar-se ás medidas conservatorias, ou continuar os negocias pen
dentes que não possam ser adiados sem perigo e, dentro desse limite,
seus actos serão regulados pelas mesmas disposições que os do man
dataria.

SECÇ.:\Ü V

i\IANDATO JUDICIAL

•

Art. 1.54.3. Omandato judicial pode ser conferido, por instrumento
publico ou particular devidamente authenticado, a pessoa que possa
procurar em juizo.

Art. 1 54.4. Podem ser procuradores em juizo todas as pessoas
que para isso estiverem legalmente habilitadas e que não forem:

1.° Menores de vinte e um annos, não emancipados ou não de
clarados maiores;

2.° Juizes em exercicio ;
3.° Escrivães e mais funccionariosjudiciaes, nos respectivos juiza

dos, excepto em causa propria ;
4.° Inhibidos por sentença de procurar em juizo ou de exercer

officio publico;
5.° Ascendentes, descendentes e irmãos do juiz da causa;
6.° Descendentes, contra-ascendentes, excepto em causa pro

pria.

Art. 1.545. A procuração para o fôro em geral não se entende
para certa e determinada causa, salvo ausencia do constituinte, nem
confere poderes para actos que os exigirem especiaes.

Art. 1.546. Constituidos para a mesma causa e pela mesma pes
soa, dois ou mais procuradores, consideram-se nomeados para func
cionar um na falta do outro e pela ordem de sua nomeação, podendo,
todavia, a nomeação conjuncta conter clausulas de que um nada possa
fazer sem os outros.

Art. 1. 547. O substabelecimento sem reserva de poderes, não
sendo notificado ao constituinte, não isenta o procurador de responder
pelas obrigações do mandato.

Art. 1.54.8. Depois que o advogado tiver acceitado o patrocinio
da causa, não poderá delle escusar-se, salvo motivo justo, declarado
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por affirmacão solenne ,e intimada a parte ou seu procurador para
nomear outro advogado, até a primeira audiencia, pena de responsa
bilidade pelos prejuizos resultantes.

Art. 1.M9. Os procuradores e advogados terão direito de haver,
além das despezas que fizerem com a causa, uma remuneração ade
quada á importancia dos serviços, valor da demanda e posse do con
stituinte; esta remuneração, quando não ajustada por convenção, será
determinada por arbitramento.

Art. 1.550. Ces~a o mandato judicial:

1.0 Por fallecimento do constituinte, ou transmissão dos direitos
deste para outra pessoa, constando legalmente em juizo;

2.° Por desistencía da procuração, requerida pelo procurador e
intimada ao constituinte;

3.° Pela revogação dos poderes da parte constituinte, intimada
judicialmente ao procurador.

Art. 1.551. No caso do n. 2 'do artigo antecedente, fica o pro
curador obrigado a seguir a causa até que o constituinte nomeie; novo
procurador, no prazo que lhe fór para isso assignado. No caso do n. 3,
não perde o procurador o direito ao honorario ou remuneração ajustada
ou que fôr arbitrada, si a revogação não fôr motivada por culpa ou
imperícia sua ou desamparo da demanda, sem justo motivo e sem
guardar o disposto no art. 1. M8 .

Art. 1.552. Os advogados e procuradores estão sujeitos ás dispo
sições dos regulamentos judiciaes e ás penas disciplinares nelles esta
belecidas. Além disto, sob as mesmas penas, é-lhes terminantemente
prohibido :

1.° Tendo accei tado mandato de uma das partes, procurar ou
advogar pela outra na mesma causa ou dar-lhe conselhos ou instruo
ções, ainda que deixem a anterior procuração;

2.° Revelar á parte contraria os segredos do seu constituinte ou
subministrar-lhe documentos ou quaesquer esclarecimentos;

3.° Reter, sob qualquer pretexto, autos em seu poder, findo o
termo legal ou assignado, pelo qual os recebeu com vista ou em con
fianca.. ,

CAPITULO X

DA GESTÃO DE NEGOCIOS

. Art. 1.553. O que, sem autorização, se intromette na gestão de
negocies de outrem, deve dirigil-os segundo os interesses e a vontade
presumida do dono do negocio, e responde não só para com este, mas
tamhem para com as pessoas com quem em nome delle contratar.

tt·

•



•

- 849-

Art. 1.554. Si a grstão fór iniciada contra a vontade manifesta
ou presumida do dono do negocio. responde o gestor até pelo caso
fortuito, excepto si provar que o caso teria sobrevindo, embora não
houvesse gestão, ou que esta aproveitou ao dono do negocio ou foi por
elle approvada ,

Art 1.555. No caso do artigo antecedente, si os prejuizos da
gestão excederem ao proveito della, poderá o dono do negocio exigir
ou que o gestor reponha as cousas no estado anterior ou que índe
mnize a differcnca .

Art. 1.556: O gestor deve, logo que fôr possivel, communicar ao
dono do negocio sua gestão, e esperar a decisão, si da demora não re
sultar perigo.

Art. 1. 557. Emquanto o dono não tomar providencia, o gestor é
obrigado a velar pelo negocio e leval-o á conclusão; e si, durante a
gestão, falJecer o dono, deve aguardar as determinações dos herdeiros,
tomando, nesse ínterim, as providencias que o caso exigir.

Art. 1.558. O gestor é obrigado a applicar ao negocio sua dili
gencia habitual e a indemnizar o dono por qualquer prejuízo que soffra
por culpa ou negligencia sua.

Art. 1.559. Si o gestor se fizer substituir por outrem, responderá
pelas faltas do substituto, ainda que haja escolhidopessoa de confiança,
sem prejuízo da acção que contra este lhe possa competir ou ao dono
do negocio.

Paragrapho unico. A- responsabilidade dos gestores, quando forem
dois ou mais, será solidaria.

Art. 1.560. O gestor responde mesmo pelo caso fortuito, quando
fizer operações arriscadas, ainda que o dono tivesse o costume de as
fazer, ou quando houver preterido interesse delle por amor do seu.

Todavia, querendo o dono aproveitar-se da gestão, será obrigado
a indemnízar o gestor das despezas necessárias que houver feito, e dos
prejuizos que tiver soffrido por causa da gestão.

Art. 1.561. Si o negocio fôr utilmente administrado, o dono de
verá cumprir as obrigações contrahidas em seu nome e indemnizará o
gestor das despezas necessarias ou uteis que houver feito, com os juros
legaes desde o desembolso.

A utilidade ou necessidade da despesa é apreciada segundo as
circumstancias do momento em que fôr feita e não segunJo o resultado
obtido ..

Paragrapho unico. Esta disposição applica-se ainda quando o
gestor, em erro sobre a pessoa do dono do negocio, tenha dado contas
ao supposto dono.

Art. 1.562. A disposiçãodo artigo antecedente tambem se applica
ao caso em que a gestão tiver por fim evitar ou minorar prejuizo im
minente, assim comoao caso de verter a gestão em proveito do donoda
causa ou negocio, mas de modo que a indemnização nunca seja supe
rior á mesma vantagem.

c. c. - Vo1. 1. 54



Árt. 1.563. Quando alguem, na ausencia do que deve alimentos, "-
prestal-os áquelle a quem são devidos, poderá repetir do devedor a
respectiva importancia, ainda que este se recuse a ratificar o acto .

Art. 1.564.. As despezas do enterro, proporcionado aos usos locaes
e á condição do fallecido, feitas por terceiro, podem ser repetidas
daquelle que teria obrigação de alimentar a pessoa que veio a fallecer,
ainda mesmo sem deixar bens.

Paragrapho unico . Cessam as disposições dos dois artigos ante
çedentes si se provar que o gestor procedeu por espirito de benefi
cencia.

Art. 1.565. A ratificação pura e simples do dono do negocio, re
troage ao dia em que começou a gestão, e produz todos os eífeitos do
mandato.

Art. 1.566. Si o dono desapprovar a gestão por contraria aos seus
interesses, applicar-se-ha o disposto nos arts. 1.554 e 1.555, salvo a
disposição do art. 1. 562 .

Art. 1.567. Si os negocios alheios forem de tal fórma connexos •
com os do proprio gestor que não possa a gestão de uns ser separada
da dos outros, será o gestor havido por socio daquelle cujos negocios
gerir conjunctamente com os seus.

Neste caso o dono só é obrigado na proporção das vantagens que
obteve.

CAPITULO XI

DA EDIÇÃO

Art. 1.568. Pelo contrato de edição, o editor não só obriga-se a
reproduzir, por algum processo mecanico, e a espalhar pelo publico a
producção scíentifica, literaria ou artística que lhe entregar o autor,
mas, tambem, adquire o direito exclusivo de publicar e explorar a
mesma producção .

Art. 1.569. .Pelo mesmo contrato, pode o autor obrigar-se a
executar uma obra litteraria, scientifica ou artística, que o editor se
propõe publicar e divulgar. •

Art. 1.570. Não havendo prazo fixado para a entrega da obra,
entende-se. que o autor pode entregal-a quando lhe convier; mas O'

editor poderá fixar-lhe prazo, com a comminação de resilir o con
trato.

Art. 1.571. Emquanto não se esgotarem as edições a que tem
direito o editor, não pode o autordispôr da obra no todo ou em parte.

Art. 1.572. O autor tem direito de fazer, nas edições successívas
de suas obras, as correcções e melhoramentos que julgar necessarios ;
mas, si, por este facto, impuzer despezas extraordínariasao editor,
terá este direito a indemnização,.
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Paragrapho unico. Oeditor poderá oppôr-se ás alterações que pre
judicariam os seus inter~s~es, offenderiam sua reputação ou lhe
augmentariam a responsabilidade.

Art. 1.573. No caso de nova edição ou tiragem, havendo des
accordo das partes contratantes sobre o modo de exercerem seus
direitos, poderá cada uma rescindir o contrato, sem prejuízo da edição
anterior, si não estiver esgotada.

Art. 1.574. Si depois de esgotada a ultima edição,o editor, que
tinha direito a outra, deixar de preparai-a, pode o autor intimal-o judi
cialmente para que o faça dentro de certo prazo, sob pena da perda do
direito em relação á obra.

A.rt. 1.575. Si no contrato ou ao tempo do contrato o autor
não tiver estipulado retribuição pelo seu trabalho, será ella determi
minada por arbitramento, salvo renuncia do autor.

Art. 1.576. Quando a retribuição depender do resultado da venda,
o editor é obrigado a apresentar conta de venda, como qualquer com
missario.

Art. 1.577. Cabe ao editor fixar o numero de exemplares de cada
edição. Não poderá, porém, contra a vontade do autor, reduzir a tira
gem de modo que a obra não tenha diffusão sufficiente.

Art. 1..578. Entende-se que o contrato versa apenas sobre uma
edição, si o contrario não resultar expressa ou implicitamente no mes
mo contrato.

Art ~ 1..579. O editor não pode fazer abreviações, addíções ou
modificações na obra sem permissão do autor.

Art. 1. 580. Ao editor compete fixar o preço de venda, sem todavia
poder eleval-o a ponto de impedir a diffusão da ohra.

\

CAPITULO XII

DA REPRESENTAÇÃO DRAMATICA

Art. 1.581. O autor de uma obra dramatica não pode fazer nella
alteração substancial, sem accôrdo com o emprezario que a está fazendo
representar.

-,\rt: 1..582. Si nã~ se fixou tempo para a r~presentação, pode o
autor mnmar o emprezano para fazel-o, sob commmação de rescindir o
contrato.

Art. 1..583. Os credores de qualquer empreza de theatro não po
dem fazer penhora na parte do producto das representações, destinada
ao autor

Art. 1.584. O emprezario não pode, sem permissão do autor
communicar o manuscripto a pessoa estranha ao theatro, em que se re'
presenta a peça.



- 852-

CAPITULO XlII

DA. SOCIEDADE

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GEllAES

."
Art. 1.585. Pelo contrato de sociedade, duas ou mais pr,ssoas

põem em commum seus bens e industria, no todo ou em parte, com o
fito de maior lucro; ou unem seus esforços no intuito de consegui!" um
fim commum ,

Paragrapho unico , A.s sociedades de fins economicos .ou de fins
ideaes, que tiverem personalidade jurídica, regular-se-hão pelos seus
estatutos, guardadas as disposições do liv, I, tit. I, capo Ill, da parte
geral deste codigo.

Art. 1.586. Quando as sociedades civis revestirem as fórmas
estabelecidas nas leis commerciaes, obedecerão aos preceitos dessas
mesmas leis, que não forem contrarios aos do presente codigo ; mas
deverão ser inscriptas no registro civile responder no fóro civil.

Art. 1.587 Não revestindo algumas das fórmas de que trata o
.artigo antecedente, a sociedade regular-se-ha pelas disposições deste
capitulo.

Art. 1. 588. Em relação aos socios, a sociedade só pode ser pro
vada por escripto ; podendo sel-o em relação a terceiros por qualquer
genero de provas .

.-Art. 1.589. As sociedades são universaes ou particulares'. "
. Art. 1.590. A sociedade universal pode comprehender todos os

bens presentes ou futuros, ou uns e outros, ou só os fructos e rendi
mentos delles ,

Art. 1.591. Á- sociedade particular só comprehende os bens ou
serviços especialmente declarados no contrato.

Art. 1.592: Tambem se considera particular a sociedade consti
tuida para realizar em commum uma empreza determinada, ou para
exercer alguma industria ou profissão.

Art. 1.593. A sociedade de todos os bens presentes, importa a
communhão de todos os moveis e immoveis que os socios teem na data
do contrato e os respectivos fructos e accessorios.

A de todos os bens presentes e futuros comprehende igualmente
não só os mesmos bens, como os seus fructos e accessorios.

Art. 1.594,. São excluídos da sociedade universal os adquiridos
por titulo gratuito, salvo havendo estipulação em contrario.

Art. 1.595. A simples convenção de sociedade universal, sem
outra declaração, não induz siuão a communhão dos lucros e fructos.

e:

•

•

......
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Àrt, 1.596. E' nulla qualquer clausula que attribua todos 08 lu
cros a um dos' socios ou isente de contribuir para as perdas o capital
com que algum delles entrar para a sociedade.

Art , 1.597. Sia sociedade fôr de todososbens, o dominio e posse
destes communícam-se sem dependencia de tradição real, salvo o di-
reito de terceiros. .

Art. 1.598. No silencio do contrato o prazo da sociedade será
indefinido, salvo a cada socio o direito de retirar-se mediante aviso
prévio de dois mezes, antes do fim do anno social ; si, porém, o
objecto da sociedade Iôr negocio ou empreza, que deva durar certo
tempo. serão obrigados os socios a permanecer na sociedade, até que
termine o mesmo negocio ou empresa,

SECÇÃO II

DffiEITOS'E OBRIGAÇÕES DOS SOCIOS ENTRE SI

Art. 1.599. As obrigações dos socios começam immediatamente
com o contrato si este não marcar outra época, e acabam depois que,
dissolvida a sociedade, estiverem satisfeitas e extinctas as responsabili
dades sociaes.

. Art. 1.600. A entrada a que é obrigado cada socío pode consistir
em bens, no uso e gozo delles, na cessão de direitos, ou na prestação
de serviços sómente, No silencio do contrato a este respeito, presu
mem-se iguaes as entradas de cada sacio.

Art. 1.601 -. Si o socío entrar para a sociedade com algum objecto
determinado que venha a ser evicto, será responsavel para com os ou
tros socios, como seria qualquer vendedor para com o comprador.

Art. 1.602. Si a entrada consistir em cousas fungiveis, tor
nam-se propriedade commum dos sacias, salvodeclaração em con
trario.

Art. 1.603. Os socios que'se obrigam a empregar sua industria
em beneficio da sociedade, devem-lhe todos os ganhos que obtiverem
pelo exercícío na industria que faz objecto da sociedade.

Art. 1.604,.. Cadasacio deve indemnizar á sociedade os prejuizos
que esta soffrer por culpa delle, e não pode compensal-os com os pro
veitos que lhe tiverem sido trazidos por sua industria_ou outros ne
gocias.

Art. 1.605. Si o"contrato não declarar a parte de cada sacio nos
lucros e perdas entende-se que é proporcional á sua entrada, e a do
sacio de industria igual á do sócio de menor entrada.

Art. 1.606. O socio encarregado da administração pode exigir da
sociedade não só o que despender por conta del1a, como a importancia
das obrigações contrahidas de boa fé por occasião dos negocios da
mesma e a indemnização dos prejuizos resultantes da gerenciá.
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Art. 1. 607. O sacio encarregado da administração por clausula
expressa do contrato pode praticar, sem dependencia de approvação
ou desapprovação dos outros, todos os actos que não excederem os
limites normaes da mesma administração, excepto se proceder com
dolo.

§ 1. o Seus poderes não serão revogaveis durante o prazo estabe
lecido, sem causa superveniente e legitima.

§ 2. o Si elies, porém, tiverem sido conferidos depois do contrato
serão revogaveis como simples mandato.

§ 3. o Tambem serão revogáveis, em qualquer tempo, os dos di
rectores ou administradores de sociedades ou corporações de qualquer
espécie, ainda que nomeados dos respectivos contratos ou estatutos.

Art. 1. 608. Si forem encarregados da administração dois ou
mais socios, sem discriminação de funcções, nem declaração de que
só poderão funccionar conjunctamente, poderá cada um praticar se
paradamente todos os actos da mesma administração.

Art. 1.609. Estipulando-se que um dos administradores nada
possª, fazer sem os outros, entende-se, sem nova convenção, obriga
todo o concurso de todos, ainda ausentes ou impossibilitados de pre
stal-o, salvo nos casos urgentes, em que as providencias omittidas ou
demoradas trariam grave prejuízo ou damno irreparavel.

A.rt. 1.610. Na falta de estipulações expressas sopre a gerencía,
observa-se o seguinte; -,

1. o Presume-se que cada sócio tem direito de administrar' e que
é válido o que fizer, mesmo em relação aOS que não deram consenti
mento; salvo a qualquer destes o direito de oppôr-se ;10 acto antes
de produsir effeito ;

2.° Cada sacio pode utilizar-se das C01tSI1S pertencentes ;i socie
dade, comtanto que as empregue segundo seu destino, não use dellas
contra o interesse social e pão impeça os outros de se utilizarem na
medida de seu direito;

3.Q Cada sócio pode obrigar os outros a contribuir com elle para
as despesas necessarias á conservação das cousas da sociedade ;

4. 0 Nenhum sacio pode fazer alteração nos bens immoveis per- •
tencentes á sociedade, ainda que lhe pareça vantajosa, si, os outros
não consentirem. '

A.rt. L. 611. O sacio que não tiver a administração da sociedade,
não pode obrigar os bens da mesma.

Art. 1.612. Não carece o sacio do concurso dos outros para as
sociar um terceiro á sua parte na sociedade; não pode, todavia,
fazel-o entrar como socio na mesma sociedade.

Art. 1.613. Si um dos socios recebeu por inteiro a parte que
lhe cabia em uma divida activa da sociedade, deve conferir o que
recebeu, si, por insolvabilidade do devedor, a sociedade não puder
haver o resto da divida.
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Art. 1.614-. Si as causas, cujo rendimento constituiu o objecto
da sociedade, não forem fungiveis e consistirem em corpos certos e
determinados, os seus riscos correm por conta do respectivo dono.

§ 1. o Si, porém, forem fungiveis, ou si, mesmo guardadas de
teriorarem-se, si forem destinadas a circular no commercio, ou si
forem transferidas á sociedade por um valor determinado e constante
de inventario ou balanço authenticos, os seus riscos correm por
conta da sociedade.

§ 2. o Perecendo a causa estimada, na conformidade do para
grapho antecedente, seu dono só poderá pedir o respectivo valor
constante do inventario ou balanco.

Art. 1.615. Os sacias taml:Íem teem direito á indemnização das
perdas e damnos que soffrerem em seus bens por motivo dos negocias
sociaes ,

Art. 1.616. Si houver communicação de lucros illicitos, cada um
dos sacias é obrigado a restituir o que recebeu do sacio delinquente,
si este fôr condemnado a restituil-os ,

Art. 1.617. Osacio que recebeu de outro lucros iUicitos, conhe
cendo, ou devendo conhecer a procedencia, torna-se cumplice e soli
dariamente obrigado á restituição.

Art. 1.618. Todos os sacias teem direito de votar nas assembléas
geraes, e as resoluções serão tomadas por maioria de votos, salvo es
tipulação em contrario.

SECÇÃO II
OBRIGAÇÕES DA SOClEDADE E DOS socros PARA cou rsncsraos

Art. 1.619. As obrigações contrahidas por todos os socios con
junctamente, ou por algum delles em virtude de mandato, são dividas
da sociedade.

Art. 1.620. Si o fundo social não fôr bastante para cobrir as di
vidas da sociedade, por ellas respondem os sacias na proporção em
que devem supportar as perdas .

Paragrapho unico , Si um dos sacias íôr insolvavel, a sua parte
na divida accresce á dos outros na mesma razão.

Art. 1.621. Os devedores da sociedade não se desobrigam pa
gando a um sacio não autorizado para receber.

Art. 1.622. Os sacias não são solidariamente obrigados pelas di
vidas da sociedade, nem pode nenhum delles obrigar os outros, si não
lhe deram autorização, salvo si verter em utilidade da sociedade.

Art. '1.623. Os credores da sociedade preferem aos de cada um
dos sacias, pelo que toca aos bens sociaes, mas podem estes penhorar
c executar a parte social do devedor.

Paragrapho unico. Neste caso ficará dissolvida a sociedade e o
executado responderá por perdas e damnos para com os outros sacias.
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SECÇÃO IV

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 1.624. Dissolve-se a sociedade:
10 , pela realização da condição a que foi subordinada, sua du

ração ou pelo vencimento do prazo estabelecido no contrato;
2°, pela cxtinccão ou perda do capital social, em quantidade tal,

que seja impossível continuar a socir-dade ;
30

, pela consecução do fim, ou si se verificar ser ímpossivel con
seguil-o;

40 , pela insolvencia, fallencia, morte ou incapacidade de um dos
socios;

50, pela renuncia de um delles, si a sociedade não tiver prazo ,
determinado;

60 , pelo consenso unanime dos socios.
Ar1. 1.625. A prorogação da sociedade contratada por prazo

determinado só pode ser provada por escripto nos mesmos termos do
primeiro contrato.
. Art. 1.626. Si a sociedade fôr prorogada depois do prazo do

contrato, entende-se constituida de novo; si o fõr dentro do prazo,
será continuação da anterior. .

Art. 1.627. E' licito estipular que, morto um dos sacias, continue
a sociedade com os seus herdeiros ou sómente com os sobrevivos.
Neste segundo caso, o herdeiro do fallecido terá direito á partilha do
que houver na data do fallecimento do mesmo, mas não dos lucros e
perdas futuros, que não forem dependencia necessaria dos actos ante
riores.
! Art. 1.628. Si o contrato estipular que a sociedade continue
com o herdeiro do socio fallecido, será cumprida a estipulação sempre
que o possa ser; mas, havendo herdeiro menor, a sociedade pode ser
dissolvida em relação a elIe, si assim o determinar o juiz compe- •
tente.

Art. 1.629. A. dissolução pela renuncia de um dos sacias, quando
a sociedade fôr por tempo indeterminado, só produz effeito quando de
boa fé, em tempo opportuno e notificada aos socios dois mezes antes,
sendo possivel ,

Art. 1.630. A renuncia é de má fé, quando o socio renunciante
pretende apropriar-se exclusivamente dos beneficios que os sacias se
propunham colher em commum ; e será havida por inopportuna si as
cousas não estiverem no seu estado integral, ou si a sociedade puder
ser prejudicada com a dissolução nesse momento.

Ar1. 1.631. No primeiro caso do artigo antecedente, os demais
socios teem o direito de excluir desde logo o socio de má fé, sem pre-
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juizo de suas quotas, na vantagem esperada; no segundo caso, a so
ciedade pode continuar, apezar da opposição do renunciante, até a
época do primeiro balanço ordinario ou até á conclusão do negocio
pendente.

Art. 1.632. Quando a sociedade tiver prazo determinado não
poderá ser dissolvida por effeito de renuncia de algum dos sacias,
sinão occorrendo causa legitima, como a incapacidade de algum dos
sacias ou a falta de cumprimento das suas obrigações ou outro facto
semelhante, de que possa resultar prejuízo irreparavel á sociedade.

Art. '1.633. Subsiste, mesmo depois da dissolução da sociedade,
a responsabilidade desta para com terceiros, pelas dividas que houver
contrahido. Si não tiver sido estipulada a responsabilidade solidaria
dos sacias para com terceiros, a divida será partilhada entre aquelles,
em partes proporcionaes ás entradas respectivas.

Art. 1. 634. Quando a sociedade tiver prazo determinado, ne
nhum dos sacias poderá pedir a sua dissolução ou a extincção do
mandato, por qualquer outra causa, comtanto que estejam de boa fé
os que com elle tenham contratado.

Art. 1.635. São applicaveis á partilha entre os sacias as regras
que regulam a partilha entre os herdeiros.

Paragrapho unico. O sacio de industria, porém, só tem direito á
quota nos lucros e nos fructos dos bens que constituírem as entradas
dos sacias de capitaes, sem responsabilidade nas perdas, salvo si o
contrario tiver sido estipulado no contrato.

CAPITULO XIV

DA PARCERIA RURAL

SECÇÃO I

DA PARCERIA AGRICOLA

Art. 1. 636. Considera-se parceria agricola, ou colonia parciaria o
contrato pelo qual uma pessoa obriga-se a cultivar um predio rustico
de outra, mediante uma quota dos respectivos fructos. As regras es
tabelecidas para a locação de cousas, em geral, e para a dos predios
rusticos em particular, são também applicaveis a este contrato, com
as modificações dos artigos seguintes.

Art. 1.637. A perda parcial ou total dos fructos partiveis por
caêo fortuito ou força maior é commum ao dono e ao parceiro, e não
dá a nenhum dos dois o direito de pedir indemnizaçao ao outro.
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Art. 1 .638, Salvo autorização expressa no contrato,' o parceiro
não póde sublocar o predio, nem ceder a outrem o seu direito, e, si o
fizer, poderá o dono do predio tomal-o e rescindir o contrato.

Art. 1.639. O parceiro tambem não pode alienar, sem licença do
senhorio, o pasto, a forragem e o estrume, ainda que superabundantes,
nem fazer transportes para terceiro, que não seja colono ou sub-colono
do mesmo predio.

Art. 1.640. Na parceria sem prazo fixo, nem o parceiro, nem o
dono pode rescindir o contrato, sem avisar ao outro, pelo menos,
tres mezes antes do futuro anno agrícola, e, emquanto não der esse
aviso, presume-se prorogado o contrato por mais um anno.

Art. 1.641. No caso do dono ou do parceiro commetter infracçãç
do contrato, ou não puder o parceiro cultivar o prédio, por impedi
mento superveniente ou molestia prolongada, é licito á parte preju
dicada pedir a rescisão, na qual se attenderáás circumstancias do
caso e aos prejuizos de cada um.

Art. 1. M2. A parceria agricola resolve-se por morte do colono
no ultimo trimestre do anno corrente; si, porém, morrer antes, é
licito á viuva ou na impossibilidade desta, aos herdeiros, qu<;l com elIe
moravam, continuarem na execução do contrato até ao fim do mesmo
anno.

Art. 1. 643. Si, todavia, a viuva ou os herdeiros, que se qui
zerem valer deste direito, não continuarem regularmente a cultura,
poderá o dono concluil-a, e deduzir principalmente da colheita fqt"ura,
as respectivas despezas.

Art. 1.644. Os casos não previstos nos artigos antecedentes, nem
no contrato, serão decididos conforme os usos locaes e, na falta
destes, serão observadas as disposições seguintes.

Art. 1.645. O gado e utensílios necessários á cultura do predio
serão fornecidos pelo parceiro. a quem incumbe também preparar o
pasto necessario , Todavia, o que já existir preparado ou pelo dono
ou pelo parceiro, anterior ao tempo do contrato, salvo clausula
expressa deste, presume-se ficar á disposição do parceiro do anno
seguinte.

Art. 1. 646. A semente que não existir no predío deverá ser
fornecida pelas duas partes.

Art. 1. 647. Ao parceiro incumbe as despezas da cultura ordi
naria e 'as da colheita, e ao <lona as da fabricação, quando o pro~

dueto dever ser manipulado ou fabricado antes de entrar na cír
culacão .

'Art. 1.648. A plantação ordinária de arvores fructiferas, assim
como a substituição das mortas ou inutilizadas, durante o contrato,
devem ser feitas pelo Pirceiro, mas este poderá tiral-as dos vi
veiros, que porventur.i existirem no predio, sem indernnizar o dono.

Art. 1.61,9. A. conservsção dos poços e esgotos, cercas e val
lados, assim dos predíos como dos caminhos vicinaes, que devam
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ser mantidos pelo dono, incumbem ao parceiro, durante o contrato.
Tambem lhe incumbem os carretos ordinarios exigidos 'para reparar
o predio ou a casa, ou para transportar os fructos ao lagar, onde
devem ser recolhidos, antes da partilha.

Art. '1.650. O parceiro deve participar ao dono o principio. e o
fim da colheita .

Art. 1. 651. Todos os fructos ordinarios, naturaes ou indus
triaes do predio, não exceptuados pelo contrato ou pelos costumes
locaes, são partiveis entre o dono e o parceiro, por igual, ou na
proporção ajustada ,

Art . 1.652. Quando o prédio contiver a materia prima dos tra
balhos e obras, que incumbe ao parceiro, este poderá utilizar-se
della gratuitamente.

Art. 1.653. Quando o dono tiver escripturação regular de de
bito e credito, cada colono poderá pedir cópia da sua partida e fazer
addícional-a com as suas contas annuaes, depois de verificadas e
achadas conformes; para o que poderá exigir que os lançamentos
sejam examinados, no logar onde estiverem, por terceiro.

Art . 1. 6M . A cópia da partida, com o visto do dono, e o ba
lanço annual, com o conforme do parceiro, nos termos do artigo
antecedente, fazem prova plena entre ambos, não só para as qui
tações e obrigações reciprocas, como para ' as alterações ou declara
ções do respectivo contrato.

Art. 1. 655 . Na falta do original, valerá a cópia e vice-versa,
comtanto que um e outra estejam escriptos sem vicios, ou com os
vícios resalvados conjunctamente por ambas as partes .

Art. 1.656. A parceria agr ícola pode valer sem contrato es
cripto e presume-se feita ou prorogada por um anno, ainda que o
contrato prorogado tacitamente , nos termos do art. 1.640, fosse de
maior prazo. O aviso, de que trata o mesmo artigo, deve constar
de um recibo escripto do destinatário e, si este recusal-o, de uma
notificação judicial.

SECÇAo II

PARCEIlIA PECUARIA

A

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1,61)7. Considera-se parceria pecuária o contrato pelo
qual um dos contrahentes dá uma quantidade ele gado, determinada
ou não, ao outro para que a guarde, apascente e trate, mediante
certa quota da producção do mesmo gado ,
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Art. 1. 61>8. A parceria- pecuária~pode~contratar-se sendo todo
o gado de uma das partes ou de ambas, em proporções iguaes ou
desiguaes.

Art. 1.61>9. Na falta de estipulações expressas ou na deficiencia
dellas, este contrato será regulado na conformidade das secções se
guintes do presente capitulo.

B

PARCERlA. PECUARIA SQ rP LES

Art. 1.660 .' 'O simples"parceiro pecuario tem direito a uma quota
de toda a producção do gado, isto é, não só das crias, como da lã ou
cabello de tosquia. Essa quota, na falta . de . estipulação, ou costume
que a fixe, será de 10 por cento.

Art. 1.661, A estimação do gado no contrato não importa a sua
transferencia ao parceiro; mas é a base do calculo das reposições,
que elIe dever ao senhorio, pelas cabeças que faltarem no fimdo prazo,
ou na data da rescisão do contrato.

Art. 1.662. O parceiro responde por casos fortuitos, provando-se
que commetteu alguma falta, sem a qual não teria sobrevindo o mesmo
caso.

Art . 1.663. Em caso de duvida na applícação do artigo antece
dente, a prova do caso fortuito,incumbe ao parceiro, e ao proprietario
a da falta que lhe attribuir.

Art. 1.664. O parceiro tem direito ao serviço usual do gado, as
gim como ao leite, quando este não fôr materia prima de outra indus-
tria exercida pelo senhorio. .

Art. 1.665. A parceria do gado 'graúdo presume-se feita 'por
cinco annos e prorogada por tantos outros quantos sobrevierem, sem
aviso de uma das partes, dado á outra tres mezes antes do fim do
contrato ou do anno industrial corrente. O começo do .anno indus
trial será determinado segundo.os usos locaes, si não, fôr declarado no
contracto.

Art. i. 666. A parceria do gado miúdo presume-se feita por um
anno e prorogada até ao seguinte, si, um mez antes de findo o cor
rente, uma das partes não denunciar o termo do contracto.

Art . 1.667. O proprietario pode rescindir o contrato antes do
prazo, quando o parceiro deixar de cumprir suas obrigações. Neste
caso, poderá exigir-lhe a indemnização dos prejuizos resultantes da
sua falta e deverá pagar-lhe os serviços feitos na proporção do tempo
decorrido, quando,os usos locaes não fixarem outra base para o paga
mento.

Art. 1.668. O parceiro deve annunciar ao proprietario a data
da marcação ou assignalamento das crias do anno corrente, assim
como a do começo da colheita, sob pena de poder ser despedido.
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Art. 1.669. Presume-se annual a partilha da producção do gado
miúdo , assim como a da do sexo masculino, do gado graúdo, quando
outro não fór o tempo fixado pelo contrato ou pelos usos locaes.

Art. 1.670. Sempre que fór possivel, o proprietario deverá dar
partilha ao parceiro que vae sahir, dentro do tempo de seu contrato,
e si fôr despedido depois de começada a colheita do anno corrente,
terá direito de fazer contar, quando não seja logo possivel marcar ou
assignalar tambem, a producção já colhida.

Art. 1.671. O gado recebido e conservado pelo parceiro, em
predio de terceiro, fica sujeito ao privilegio deste sobre os alugueis
devidos por elle, si não tiver autorização escripta do respectivo pro
prietario para recebei-o de parceria.

Art . 1.672. Não é permittido estipular neste contrato que o par
ceiro tenha nas perdas uma quota maior que a dos seus lucros, nem
que seja obrigado a vender ao proprietario a sua quota na produc ção,
por preço inferior ao corrente na occasião da partilha , e ainda mesmo
que o parceiro se tenha obrigado a vendel-a por este preço, poderá
sempre reservar para si as cabeças do sexo feminino, que lhe cou-.
herem ,

c
PARCERIA MIXTA

Art. 1.673. Na parceria mixta presume-se que os lucros e perdas
devem ser repartidos pelos parceiros na proporção da quantidade do
gado de cada um.

Art. 1.674. Neste contrato, si as partes tomam a si conjun
ctamente a guarda, o pascigo e o trato do gado, suas relações são
reguladas pelas regras da sociedade. Si, porém, só uma dellas toma
a seu cargo o proprio gado e o da outra , esta accumulará, aos seus
direitos e deveres sociaes, os de parceiro; e sua quota sobre a pro
ducção da parte pertencente áquella, quando não fór expressamente
concordada, será a fixada pelo art. 1 .660.

Art. '1 .675 . Este contrato deve ser sempre celebrado por es
cripto e, no silencio das partes, sua duração, resolução e prorogação,
serão reguladas pelas disposições correspondentes dasecção anterior.

SECÇÃO IH

TTIATO E SUSTENTO DE AJ.,LUAES

Art , 1 .676. As pessoas que recebem para pensar e tratar, em
edificios ou cercados para isso destinados, animaes alheios, por preço
ajustado ou de tabella publicada, ficam rcsponsaveis não só pelo trato
regular como pelos riscos dos mesmos anímaes .
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Art. 1.677. Nestes riscos se comprehendem não só os de má ou
insufficiente alimentação, como os de furto ou fuga, quando não re
sultarem de incondio, inundação, ou outro caso de força maior, pro
vado pelo dono do respectivo ediflcio ou cercado .

Art. 1.678. A autorização do dono á pessoa que trata de ani
maes, para utilizar-se delles, não se estende a serviços pesados, demo
rados ou continuas, nem o impede de inspeccionar o modo por que
se exerce essa utilização.

SECÇÃO IV

DISPOSIÇÕES COIDIUNS Á PARCERIA. PECU.ARIA.

Art. 1.679. Nenhum dos parceiros pode dispôr do gado, quer
principal, quer accrescido, sem consentimento do outro, salvo clausula
em contrario no contrato.

Art. 1.680. Si algum proveito se puder tirar dos .animaes que
. morrem, pertencerá este ao proprietario, ficando por elles respon

savel o parceiro pensador .
.Art. 1 .681 . São probibidas no contrato de parceria pecuaria as

clausulas que obrigam o parceiro :
a) a restituição dos animaes mortos ou do seu valor, findo o

prazo do contrato;
b) a entrega de maior numero de animaes do que o recebido,

embora augmente ou diminua.
Art. 1. 682. E' igualmente prohibida a clausula que exonera o

parceiro de restituir, findo o prazo, os animaes que existirem.
Art. 1.683. Quando o parceiro fór tambem rendeiro e receber

com o predio o gado empregado na sua cultura ou nos transportes,
sem estipulação expressa do respectivo aluguel, entende-se que este
foi incluido na renda.

Art . 1. 684 . O parceiro, no caso do artigo antecedente, deve
deixar no fim do arrendamento uma quantidade igual de gado do
mesmo valor do que recebeu, conforme o preço da estimação do
contrato e, si este fôr omisso a ' respeito, conforme o preço corrente,
quando terminar o mesmo contrato.

Art _ 1.685. A estimação de contrato não importa alienação do
gado, mas que todos os riscos destes correrão por conta do parceiro,
mesmo em caso de perda total e por força maior, salvo clausula
expressa em contrario.

Art. 1.686. Findo o contrato, o parceiro não poderá reter mais
de um terço da producção do gado nelle comprehendido, ainda que
offereça pelas cabeças excedentes o preço da estimação do contrato.
Além disso, é obrigado a entregar os outros dois terços em estado
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.. normal de conservação, segundo a época do anno, sob pena de inde
mnizar o proprietario pelo respcctívo prejuizo,

Art. 1.687. As disposições desta secção são applicaveis ao par
ceiro agricola, que receber no predio, ou em uma parte do predio
que occupar, gado de servir ou de criar, pertencente ao dono do
predio , '

Os casos não previstos nella serão regulados segundo as dispo
sições geraes relativas á locação.

CAPITULO XV

DA CONSTITUIÇÃO DE RENDA

•

Art. 1. 688. E' permittido constituir, por acto entre vivos ou de
ultima vontade, e a titulo oneroso ou gratuito, uma renda ou pre
stação períodíca , por tempo determinado ou não, em favor do próprio
constituinte ou de outrem, mediante cessão de algum immovel, ou
entrega de certa quantia a 'uma pessoa, que se obrigue a satisfazer a
mesma renda ou prestação.

Paragrapho unico , O instrumento publico é da substancia deste
contrato.

A.rt. 1.689. E' nulla a constituição de Tenda em favor de pessoa
. já fallecida, ou que dentro dos trinta dias seguintes vier a fallecer

de molestia que já soffría, quando foi celebrado o contrato.
A.rt. 1.690. Os bens dados em compensação da renda tornam-se

propriedade da pessoa que por ella se obrigou, desde o momento da
tradieão .

Art. 1.691. Si aquelle que se obrigar á prestação de renda em
favor de uma pessoa, deixar de cumprir sua obrigação, o credor da
renda pode não só accional-o para o pagamento das prestações atra
zadas, como para que dê garantia pelas futuras, sob pena de rescisão
do contrato.

Art. 1.692. O direito á renda é adquirido dia por dia, si a pre
stação não fór paga antecipadamente, no começo de cada periodo.

Art. 1.693. Quando a renda fór constituida em beneficio de duas
ou mais pessoas, sem determinação da parte de cada uma, entende-se
que seus direitos são iguaes, sem que haja entre ellas direito de
accrescer.

O direito de accrescer poderá provir ou de declaração da von
tade nesse sentido ou de conjuncção real.

Art. 1.694. E' licito ao constituinte ou ao credor da renda vita
licia exigir para sua garantia, a hypotheca de um immovel, de ren
dimento pelo menos igual, ou caução de titulos da divida publica
federal, que produzam em juros quantia equivalente á mesma renda.
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Paragrapho unico , Não havendo hypotheca, a designação de um ..
immovel para garantia da renda não constitue onus real, si por dis
posição testamentaria não fôr considerada alimentos expressamente
consignados no immovel.

Art. 1.695. A renda constituida a titulo gratuito pode ser isenta'
pelo instituidor de todas as execuções pendentes ou futuras; e esta
isenção existe de pleno direito em favor dos montepios e pensões
alimentícias.

Art. 1.696. No caso de desapropriação pBr necessidade ou utili
dade publica, o preço do immovel ficará sujeito á constituição de
nova renda, e o mesmo terá lagar em relação á indemnização do
seguro.

Art. L 697. O pagamento da renda constituida sobre um im
móvel incumbe, de pleno direito, ao adquirente do prédio gravado.
Esta obrigação estende-se ás rendas vencidas antes da alienação, salvo
o direito regressivo do adquirente contra o alienante.

Art. 1.698. O immovel sujeito á prestação de renda pode ser •
resgatado, pagando o devedor um capital em dinheiro cujo rendimento,
calculado pela taxa legal dos juros, garanta ao credor renda equi
valente.

Art. L 699. No caso 'de fallencia, insolvencic ou execução do
predio gravado, o credor da renda tem preferencía aos outros_cre
dores para haver o capital indicado no artigo antecedente.

CAPITULO XVI

DO CONTRATO DE SEGURO

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. L 700. Considera-se contrato de seguro aquelle"pelo qual •
uma das partes se obriga para com outra, mediante um premio pago,
a indemnizal-a do prejuizo resultante de riscos futuros, previstos no
contrato.

Art. L 70i. Este contrato não é obrigatório antes de reduzido
a escripto, Considera-se perfeito desde que o segurador remette a
apolice ao segurado, ou faz nos seus livros o lançamento usual da
operação. .

Art. i. 702. A. apólice deve declarar os riscos tomados, o valor
do objecto segurado, e quaesquer outras estipulações que forem
convencianadas .
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Ar1. 1.703. As differentes especies de seguro previstas na sec
ção V deste capitulo serão reguladas pelas clausulas das respectivas

.apolices, no que não fôr contrario ás disposições desta secção.
Ar1. 1.7040 E' nullo o contrato quando o risco, que se procura

cobrir ou attenuar, fór proveniente de acto illicito do segurado, da
pessoa em cujo favor se faz o seguro, ou dos representantes ou pre
posto daquelle ou desta.

Ar1. 1.705. Uma causa não pode ser segura por mais do que
vale, nem sel-o integralmente mais de urna vez. E', todavia, licito
ao segurado segurar o risco da fallencia ou ínsolvabilidade do segu
radar, por meio de segundo seguro.

Art. 1.706. Si o valor do seguro exceder ao da causa, o segu
rador pode, ainda depois de entregue a apolice, exigir a reducção
delle ao valor real, restituído ao segurado o excesso do premio; pode
igualmente fazer annullar o seguro, sem restituir o premio e sem pre
juizo da acção criminal, que no caso possa caber, si provar que o
segurado procedeu de má fé.

Art. 1.707. Salvo o disposto no art. 1.705, o segundo seguro
da causa já segura, pelo mesmo risco e no seu valor integral, pode ser
annullado por qualquer das partes. O segundo segurador que igno
rava o primeiro contrato, pode, sem restituir o premio recebido,
recusar o pagamento ou repetil-o na parte que exceder ao valor real
da causa segura, ainda que não tenha reclamado contra o contrato·
antes do sinistro.

Art. 1. 70S. A vida das pessoas e as suas faculdades pesscaes
tamhem podem ser estimadas como objecto de seguro e seguradas
no valor ajustado contra riscos, como morte involuntária, inhabilí
tação para trabalhar ou outro semelhante. Considera-se morte volun
taria o suicidio premeditado por pessoa que estivesse em seu juizo
e a que resultar de duello provocado ou acceíto pela pessoa que veio
a fallecer . A inhabilitação resultante de duello tambem não se com
prehende nos riscos do seguro.

Ar1. 1.709. No caso de seguro de vida, é livre ás partes fixar o
valor respectivo e fazer mais de um seguro, no mesmo ou em diversos
valores, sem prejuízo dos anteriores.

Art. '1.710. E' tambem livre ás partes fixar entre si a taxa do
premio. Todavia, o seguro feito em sociedade ou companhia, cujos
estatutos tenham tabella dos respectivos premias, presume-se proposto
e acceito, na conformidade da tabella.

Art. '1.7'11. O segurado e o segurador são obrigados a guardar no
respectivo contrato a mais restricta sinceridade e boa fé, tanto a re
speito do objecto como das circumstancias e das declarações pertinentes.

Art. 1.712. Si o segurado não fizer declarações verdadeiras e
completas, omittindo circumstancias que possam influir na acceitação
da proposta ou na taxa do premio, perderá o direito ao valor do se
guro e pagará o premio vencido.

c. c. - Vol. 1 55
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Art. 1:.713. Quando o seguro se faz por intermedio de repre
, sentante do segurado, este responde tambem para com o segurador

por todas as inexactidões, ou omissões, que possam influir no re
spectivo contrato.

Art. 1.714. O segurador, que ao tempo do contrato sabe estar
passado o risco que o segurado pretende cobrir e, não obstante ex
pede a apolice, fica obrigado a pagar em dobro o premio estipulado.

Art. i. 7f 3, As apolices podem ser nominativas, á ordem ou ao
portador.excepto no seguro de vida, cuja apolice é sempre nominativa.

Quando nominativas, devem declarar o nome do segurador e o
, do segurado ou o do representante deste, ou do terceiro, em nome
de quem se faz o seguro.

Art. 1.716. A apolice deve tambem declarar o começo e o fim
dos riscos por anno, mez, dia e hora. Na falta de estipulação precisa,
contar-se-ha o prazo na conformidade do art. 144, e a respeito dos oh-
jectos destinados a ser transportados de um logar para outro, os riscos.
começarão desde o recebimento do primeiro, e acabarão pela sua
entrega ao destinatario no segundo.

Art. 1.717. A acção de seguro prescreve por um anno, si as
partes estiverem no Brasil e o risco se verificar em territorio brasi
leiro; no caso contrario, prescreve por dois annos.
, Art .1 .718. Esta prescripção começa a correr do dia em que o

autor tem conhecimento do facto em que funda sua acção, ou poderia
tel-e com a attenção ordinaria ,

SECç..\O II

OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

Art. 1.719. Salvo convenção em contrario, o segurado deve
pagar o premio estipulado no acto de receber a apolice.

Art. 1. 720. O segurado presume-se obrigado .a pagar os juros
legaes do premio atrazado, independentemente de interpellação do
segurador, si a apolice ou os estatutos não estabelecerem taxa maior.

Art, f. 721. Si o segurado vier a íallir ou fôr declarado inter
dicto, estando atrazado nos premies, ou si se atrazar depois de fal
lido ou interdicto, ficará o segurador desonerado dos riscos, si a massa
ou o representante do interdicto não pagar os premias atrazados, antes
do sinistro. Poderá, além disso, o segurador deduzir da indemnização
do sinistro anterior os premias atrazados, .com os respectivos juros.

Art. 1.722. O facto de se não ter verificado o risco, em razão
do qual se fez o seguro, exime o segurado de pagar o premio esti
pulado, observadas as disposições especiaes do direito marítimo sobre
o estorno.
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Art. 1.723. Salvo disposição expressa, o segurador não pode
pedir augmento de premio, porque os riscos se tenham aggravado,
além do que podia ser previsto no contrato.

Art. 1.724. Na vigencia do contrato, deve osegurado abster-se
de tudo quanto possa augmentar os riscos, ou seja contrario aos
termos do estipulado, sob pena de perda do direito ao seguro.

Art. 1.725. Sob a mesma pena, deverá o segurado communicar
ao segurador algum incidente que possa de qualquer modo augmentar
o~oo. '

Art. 1.726. Na applicação desta pena, deve o juiz proceder com
equidade, tendo em vista as circumstancias reaes, e não vans proba-
bilidades de augmento dos riscos. -

Art. 1.727. Verificado o sinistro, o segurado deve communical-o
ao segurador, logo que chegue ao seu conhecimento.

A omissão não justificada desonera o segurador.

SECÇÃO UI

OBRIGAÇÕES DO SEGURADOR

Art. 1.728. O segurador é obrigado a pagar em dinheiro o pre
juizo resultante do risco assumido e, conforme as circumstancias, o
valor total da causa segura.

Art. 1.729. Presume-se sempre que o segurador não se obrigou
a indemnizar prejuízos resultantes de vicio intrinseco.

Art. 1.730. Quando os riscos do seguro forem especializados ou
limitados na apolice, o segurador não responde por qualquer outro.

Art. 1.731. Todavia, salvo restricção expressa na apólice, o
risco do seguro comprehende todos os damnos resultantes ou conse
quentes, como estragos occasionados para evitar o sinistro, diminuir
os damnos ou salvar a causa.

Art. 1.732. Quando ao objecto do contrato fór dado' valor de
terminado e o seguro fór feito por este valor, o segurador fica obri
gado, no caso de perda total, a pagar a importancia da indemnízação,
pelo valor ajustado. Este pagamento não o priva do direito, que lhe
garantem os arts. 1.'706 e 1 .707.

Art. 1733. O direito á indemnização pode ser transmittido a
terceiro como accessorio da propriedade ou de direito real sobre a
cousa segura. Esta transmissão opera-se de pleno direito a respeito
da cousa hypothecada ou penhorada; nos demais casos, quando a
apolice não o prohibir.

Art. 1.734. No caso de sinistro, o segurador pode oppôr ao sue
cessor ou representante do segurado todos os meios de defesa que
poderia oppór contra este.
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Art. 1.735. Si o segurador vier a fa1lir, antes que tenha passado
o risco, pode o segurado recusar-lhe o pagamento dos premios atra
zados e fazer outro seguro pelo valor integral.

SEGURO MUTUO

Art. 1.736. O seguro pode ser [pito de modo que certo numero
de segurados se obriguem a supportar em commum o prejuízo soílrido.
por qualquer delles, em razão de risco corrido por todos. Neste caso
a totalidade dos segurados constitue a pessoa jurídica que exerce as
funcções do segurador.

Art. 1.737. Nesta fórma de seguro, em lagar do premio os se-
gurados devem contribuir com as quotas necessarias para occorrer ás •
despezas da administração e aos prejuízos verificados. Nosilencio dos
estatutos, presume-se que a taxa das quotas será determinada de
conformidade com as contas do armo correspondente.

Art 1.738. E', todavia, licito estabelecer premias fixos, sem
prejuizo da obrigação de cotizarem-se os segurados para cobrir os
riscos verificados si excederem a sommadosmesmos premias. Quando,
porém, os riscos forem inferiores á referida somma, poderão os asso
ciados distribuir o excesso em dividendo, ou formar um fundo de-
reserva, como bem lhes aprouver. .

Art. 1.739. As entradas supplementares e os dividendos devem
ser proporcionaes ás quotas de cada associado.

Art. 1.740. As referidas quotas serão fixadas conforme o valor
dos respectivos seguros; mas poder-se-ha tambem levar em conta os'
riscos dífferentes e estabeleceI-os de duas ou mais categorias.

SECÇÃO V

OUTRAS ESPECIES DE SEGURO

A

SEGURO CONTRA FOGO

Art. 1.741. O seguro contra incendio abrange não só os damnoa
resultantes do fogo commum, como o de explosão de machinas e os
produzidos por descargas electricas, salvo restricção expressa. na
apólice.

•
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Art. 1.742. Quando o sinistro se verificar por explosão de ma
chinas, o segurador que o pagar terá acção regressiva contra o dono

. ou contra o machinista culpado, ou contra o fabricante si a explosão
resultar de deleito intrinseco da machina,

B

SEGURO COliTRA. A SECCA, CHUVA E OUTROS RISCOS

Art. f. 74-3. A estimação do damno causado á lavoura por chuva,
geada ou secca, ou por qualquer outro phenomeno meteorologico faz
se comparando o producto da colheita com a capacidade productiva
do solo regularmente cultivado,

Si parecer possivel aproveitar ainda uma parte dos fructos da
mniflcados, proceder-se-ha a nova avaliação, rectiflcando a primeira.

Art. 1.7H. A indemnização deve ser reduzida quando o risco
se verificar a tempo de se fazer nova plantação, cuja colheita ainda
possa ser aproveitada no todo ou em parte.

Art. 1.745. Em regra, a importancia desta indemnização deve
estar, para com o total do valor seguro, na mesma proporção dos
fructos perdidos com o total da colheita normal do terreno compre-
hendido no risco. .

c
SEGURO CONTRtl. RISCO DE TRANSPORTE

Art. 1.746. No seguro de transporte terrestre é licito, tanto á
pessoa que expede o objecto como a que o transporta, segurar os
riscos, porque são responsaveis, quando não imputaveis á culpa do
segurado ou dos seus prepostos

Art. 1. 747. O seguro do risco de transporte marítimo é regido
pelas disposições do direito commercial.

Art , 1.74.8. As emprezas de caminho de ferro ou de navegação
interna podem dar, em vez de apolices, boletins de seguro ao por
tador, dos generos por ellas transportados, quer o segurado seja o
expedidor, quer destinatario ,

Art. 1.749. O seguro sob a fórma de commissãodei credere é re- .
gulado pelas leis commerciaes, mas não pode ser feito pelo commís
sario para segurar os generos que expede, sem autorização expressa
do committente ou destinatario.

D

SEGURO DE VIDA

Art. 1.750. Os seguros de vida destinados a garantir, no caso
de morte do segurado, certa somma aos herdeiros sobrevivos ou a
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outras pessoas, podem ser feitos por toda a vida ou sómente durante
. certo período. E' tambem licito ás partes converter o seguro da pri

meira especie na segunda, e vice-versa; assim como estipular que o
valor do seguro seja pago em prestações ou de uma s6 vez.

Art. 1.751. Pode-se fazer seguro sobre a propria vida ou sobre
a de outrem; neste ultimo caso, deve o proponente justificar o inte
resse que tem na continuação da vida do terceiro, sob pena de não
valer o seguro provada a falsidade do interesse.

Paragrapho unico . A justificação é dispensada, si o terceiro,
sobre cuja vida se quizer segurar, fôr descendente, ascendente ou
irmão consanguineo do proponente ou seu conjuge ,

Art. 1.752. Salvo disposição contraria e constante da apólice ou
dos estatutos, é licito ao segurado transmittir, por acto entre vivos
ou de ultima vontade.. a outra pessoa capaz, o direito ao seguro, e o
segurador é obrigado, não obstante quaesquer pretenções dos succes
sores do segurado, por morte deste, a fazer o pagamento á pessoa
que justificar a posse legitima da respectiva apolice.

Art. 1.753. Exceptua-se da disposição do artigo antecedente a
pessoa que fór legalmente inhibida de receber doação do segurado.

Art. 1.754. Quando as prestações ou annuidades do seguro
houverem offendido as legitimas dos herdeiros necessarios, estes só
poderão haver do beneficiado a importancia do respectivo prejuízo,
com os juros legaes, desde a morte do estipulante.

Art. 1.755. Quando a importancia do seguro tiver de ser paga
a diversos herdeiros ou a diversas especies de successores, a pessoa
que o fizer não poderá augmentar a seu arbítrio o numero desses
successores, mas poderá restringil-o, por acto entre vivos ou de
ultima vontade, sem embargo de quaesquer disposições em contrario
dos estatutos da respectiva companhia ou associação.

Art. 1.756. A disposição do artigo antecedente é applicavel aos
montepios de qualquer especíe, sejam particulares ou offlciaes, facul
tativos ou obrigatorios, salvo, todavia, as pensões cuja successão seja
aberta antes da execução deste codigo , .

Art. 1.757. E' também licito fazer seguro de modo que o segu
rado s6 tenha direito a elle, si attingir a certa idade ou si ainda fôr

. vivo em certa época.

CAPITCLO XVII

DO JOGO E DA APOSTA

Art. 1.758. As dividas de jogo ou aposta não obrigam a paga
menta; não pode, todavia, ser repetido o que voluntariamente foi
pago, salvo si houve o dolo de quem ganhou.

•

..

_.
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Paragrapho unico. Applica-se esta disposição a qualquer con
trato que encubra ou envolva reconhecimento, novação ou fiança de
dividas de jogo.

Art. 1.759. Não pode ser pedido o pagamento do que foi em
prestado para jogo ou aposta no proprio acto do jogo ou aposta.

Art. 1. 760. Não obstante o disposto no art. 1.758, os jogos des
tinados a exercitar força ou destreza, como a esgrima, as corridas a pé,
a' carro ou a cavallo, dão direito ao premio ou á quantia ganha na
aposta, respeitadas as disposições policiaes e posturas municipaes.

Paragrapho unico. Este direito não se estende ao jogo e á aposta
que entre si fazem os espectadores de taes exercidos.

Art. 1.761; Subsistem as prohibições relativas a casas de tavo
lagem, reputando-se illicito o ganho nos respectivos jogos.

Art. 1.762. Subsistem tambem as prohibições sobre rifas e lote
rias não autorizadas.

Art. -j. 763. São considerados jogo, e como taes sujeitos ao dis
posto nos artigos antecedentes, os contratos sobre titulos de bolsa,
que se liquidarem pela diflerença entre o preço ajustado e a cotação
que tiverem na época da effectiva entrega.

Art. 1.764. A sorte para dirimir questões ou dividir causas
communs será considerada modo de partilha ou transacção, conforme
o caso.

CAPITULO XVIII

DA FIANÇA

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1. 765. Pelo contrato de, fianca o fiador obriga-se para
com o credor a cumprir uma obrigação de outrem, si este o não
fizer.

Art. 1.766. Si a responsabilidade do fiador fór garantida por
outra fiança ou abono, applicar-se-hão ao abonador as disposições
deste capitulo. .

Art. 1.767: Com excepção das mulheres casadas, todas as mais
podem se obrigar por fiança. .

Art. -1.768. A fiança deve ser dada por escripto, e não admitte
interpretação extensiva.

Art. 1.769. Pode a fiança ser dada em garantia de dividas fu
turas, mas, neste caso, não pode o fiador ser demandado sinão de
pois de tornada certa e liquida a obrigação do devedor principal.
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Art. 1.770. A fiança, não sendo limitada, comprehende todos
os accessorios da divida principal, inclusive as despezas judiciaes
desde a citacão do fiador.

Art. 1 :771. A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação
principal e contrahida em condições menos onerosas.

Si, porém, exceder ao valor da divida ou fôr mais onerosa, só
valerá até ao limite da obrigação afiançada.

Art. 1.772 E' licito afiancar sem sciencia e até sem o consen-
timento do devedor. .

Art. 1.773. Quando alguem fôr obrigado a dar fiador judicial
deve ollerecer pessoa idonea, domiciliada no municipio onde houver
de prestar a fiança e suflícienteuiente abonada para satisfazer a obri
gação.

Art. 1. 774,. Si o fiador se tornar insolvavelou incapaz, o credor
pode exigir outro.

Art. 1.7i5. E' licito ao devedor, de accôrdo com o credor, sub
stituir a fiança por garantia real.

EFFEITOS !lA FIA.I";ÇA

t

•

Art. 1.776. O fiador demandado pelo pagamento da divida tem
direito de exigir que sejam primeiro excutidos os bens do devedor.

Art. '1.771. Si até á contestação da lide o devedor não oppuzer
o beneficio do artigo antecedente, não poderá mais impedir a acção
do credor. .

Art. 1.778. O fiador demandado que allegar o referido bene
ficio deve nomear bens do devedor, sitos na mesma circumscripção,
desembargados e bastantes para o pagamento da divida.

Art. 1.779. Si feita a nomeação nas condições referidas, com
a demora da execução, o devedor se tornar insolvavel, fica o fiador
desonerado, provando que os bens por elle indicados eram, ao tempo .-
da penhora, sufficientes para solução da divida.. .-

Art. 1.780. Não tem logar o beneficio de ordem:
1. o Quando o fiador o renunciou expressamente;
2. o Quando se obrigou como principal pagador ou solidario;
3. o Quando o devedor fór insolvavelou faliido .
Art. 1.781. Quando duas ou mais pessoas afiançam simultanea

mente uma divida, ha solidariedade entre ellas, sempre que expres
samente não estipularem o beneficio da divisão.

Paragrapho unico , Estipulado este beneficio, cada fiador re
sponde unicamente pela parte que lhe tocar no pagamento.
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Art. 1.782. Pode também cada fiador determinar no contrato
'8. parte da divida que toma sob sua responsabilidade, e neste' caso
não será obrigado a mais. .

Art. 1. 783. O fiador que pagar integralmente a divida fica
-subrogado nos direitos do credor contra o devedor; mas só pode
demandar cada um dos outros fiadores pela respectiva quota.

Paragrapho unico. A parte do fiador insolvavel distribuir-se-lia
pelos outros.

Art. 1.784,. O devedor responde tambem para com o fiador por
todas as perdas e damnos que este pagar e pelos que soílrer em
.razão da fianca.

Art. 1.785. O fiador tem direito aos juros do desembolso pela
taxa estipulada na obrigação principal, e não havendo taxa aos juros
legaes da móra.

Art , 1. 786. O fiador pode oppôr ao credor todas as excepções
que disserem respeito á divida do devedor principal, si não forem
pessoaes a este. _

Art. 1.787. Si por facto do credor, fôr impossível a subro
.gação nos seus direitos e preferencias em favor do fiador, ficará este
desobrigado, ainda que seja solídarío com o devedor principal.

Art. 1.788. Si o credor acceitar amigavelmente qualquer cousa
em pagamento, ficará o fiador desonerado, nem poderá reviver sua
'obrigação, ainda no caso de evicção. .

Paragrapho unico. Fica outrosim desonerado o fiador si, sem
seu consentimento, o credor conceder ao devedor prorogação de
prazo para o pagamento.

Art. 1.789. Quando o credor demorar, sem justa causa, a exe
-cução iniciada contra o devedor, poderá o fiador promover o anda
mento do feito. Esta disposição é applicavel ao abonador.

TITULO VI

'Obrigações derivadas de declaração unilateral
da vontade

CAPITULO I

DOS TITULaS AO PORTADOR

Art. 1.790. O detentor de um titulo ao portador, autorizado
'a dispôr delle, pode reclamar do respectivo subscriptor ou emissor
a prestação devida. O subscriptor ou emissor, porém, exonera-se
pagando a qualquer detentor, esteja ou não autorizado a dispôr do
titulo.

!
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Art. 1.791. A obrigação do emissor subsiste, ainda que o tí-. "
tulo tenha entrado em circulação contra sua vontade.

Art. 1.792. O subscriptor ou emissor só pode allegar contra o.
portador de boa fé defesa fundada em nullidade externa ou interna
do titulo ou em algúma causa pessoal do subscriptor contra o por
tador.

Art. 1.793. O subscriptor só é obrigado a pagar á vista dó
titulo, salvo o caso de ter sido declarado nullo~

Art. 1.794. As disposições dos artigos precedentes não compre
hendem os titulos ao portador que se não destinam á circulação, a
respeito dos quaes observar-se-ha o seguinte:

§ 1. o Pode o subscriptor recusar o cumprimento da prestação
ao credor que não se habilitar, justificando seu direito ao titulo.

§ 2. o E' obrigado, porém, a pagar ou - a satisfazer ao credor
habilitado, embora não exhiha titulo. _

§ 3. o Não pode ser considerado em móra o subscriptor que re- ..
tardar o pagamento do titulo, quando duvidar da legitimidade do
portador.

§ 4. o A penhora ou embargo sobre taes titulos depende, para
sua effectividade, de ser notificado o devedor; e o pagamento feito
ao noti.icante é valido e extingue a obrigação, embora o seja na
ausencia do titulo.

§ 5. o E' licito ao devedor rectificar erro que haja na emissão.
do titulo, cobrar a differença do preço ou allegar vicio de acqui
sição por parte do credor.

Art. 1.795. O que fôr injustamente desapossado de titulos ao
portador, só pode impedir que seja paga a importancía do respe
ctivo capital ou rendimentos, recorrendo á intervenção judicial.

Art. 1.796. Na petição em que se allegar o injusto desapossa
mento dos titulos, requerer-se-há a intimação do subscríptor, para
que não os pague; da camara syndical, para que não os admitta á
negociação na praça; -e a citação do detentor ou de quem inte
ressar, para allegar o que lhe convier.

Art. 1.797. Decorrido o prazo de um anno, sem ter havido
opposição, poderá o requerente ser admittido a receber os juros ou ..
dividendos vencidos e que se vencerem e o capital, si fõr exigivel,
mediante caução.

Art. '1.798. Dois annos depois da autorização pode ser levan
tada a caução dos juros e dividendos, permanecendo quanto' ao ca
pital por mais dois annos.

Paragrapho unico. Para coupons destacados dos titulos o prazo
para o levantamento da caução será o mesmo.

Art. 1.799: O devedor ou subscriptor a quem forem apresen
tados os titulos denunciados é obrigado a apprehendel-os e commu
nicar a occurrencia ao juiz.
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Art. 1. SOO. Si um terceiro se apresentar portador dos títulos.
denunciados, terá vista para ded~zir o seu direito, ficando suspensa
a autorização dada para o recebnnento do capital, juros e rendi
mentos.

Art , 1. S01. Si decorridos tres annos, contados da publicação
do edital de citação do detentor, ou da intimação da camara syn
dical, não apparecer. recl!1mação ou contestação, poderá o juiz 01'-·

denar que aos propríetanos desapossados se passem novos titulos em
substituicão dos reclamados.

Art: 1. 802. .Independente~ente ?e despacho, po~er~ aproprio
interessado, por SI ou por official de Justiça, fazer a mtrmação, ra
.tiflcando-a, todavia, em juizo, no prazo de seis dias, sob pena de
nullidade.

Art. 1. SOiJ. Tambem, sob pena de nullidade dos titulos, nin
guem poderá, sem autorização do Congresso Nacional, emittil-os de
modo que obriguem ao pagamento de certa somma em dinheiro
ficando, em todo caso, o emissor responsavel por perdas e damno~
resultantes da emissão.

:\1'1. 1.804. Quando emittidos, ninguem poderá empregal-os ou
recebeI-os, em troca de objectos, valores ou serviços de qualquer
especie, ou em geral dar-lhes qualquer applicação de moeda legal,
sob pena de serem igualmente nullos todos os contratos e actos
juridicos em que taes titulos forem empregados como moeda.

Paragrapho unico. As disposições deste artigo não se applicam
ás obrigações emittidas pela União ou pelos Estados, as quaes con
tinuam reguladas por lei especial.

Art. 1. S05. Si o titulo trouxer o nome do credor e a clausula
de poder a prestação ser feita a qualquer portador, o devedor ex
onera-se validamente, satisfazendo a -prestação ao portador, mas pode
exigir que este justifique o seu direito ou dê caução.

Aquelle cujo nome se acha inscripto no titulo presume-se dono
e pode reivindical-o de quem quer que injustamente o detenha.

CAPITULO II

DAS PROMESSAS DERECOMPEi'lSA

Art. i. S06. A promessa de recompensa ou gratificação, feita
por meio de annunci?s public.os, a quen:; prestar certo serviço ou
preencher certa condição, obriga o promíttente .

Art. 1.807. Quem quer que tenha prestado esse serviço ou
preenchido essa condição, nos termos do _artigo antecedeme, pode
exigir a recompensa promettida, ainda que não o tenha feito pOl

causa da promessa.
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Art.! .808. Antes de prestado o serviço ou preenchida a con
-díção, pode o prornittente revogar sua promessa, comtanto que o
faça com a mesma publicidade.

Si tiver marcado prazo para a execução do acto, entende-se que
renunciou o direito de retirar sua offerta, dentro dclle.

Art. 1.809. Si o acto para que se faz a promessa fôr prati
-eado por diversos, prefere aquelle que primeiro o executou.

Si a execução tiver sido simultanea, cada um terá direito a
parte igual na recompensa.

Si esta não fór divisivel, recorrer-se-ha á sorte.
Art. 1.810. A determinação de prazo é condição essencial para

a validade da recompensa publicamente promettida como premio de
concurso. Além desta condição observar-se-ha tambem O seguinte:

§ 1. o A decisão da pessoa designada como juiz nos annuncios
~. obrigatoria para os interessados. •

§ 2. o Na falta: de pessoa designada para julgar O merito dos .
trabalhos apresentados, entende-se que o promittente reservou para
si esse direito.

§ 3. o Si os trabalhos tiverem merito igual, proceder-se-ha de
accórdo com o artigo antecedente.

Art. 1. 811. A propriedade. da obra feita para o concurso, de
que trata o artigo antecedente, só pertencerá ao promittente, si na
publicação da promessa tiver sido estipulada esta clausula.

TITULO Vil

ObrÃgat;ões r esultantes de actos Hlicitos

Art. 1. 812. Os bens do responsavel pela oífensa ou violação
do direito de outrem ficam sujeitos á reparação do damno causado;
e, si forem mais de um os autores da offcnsa, todos serão solida
riamente responsaveis por sua reparação.

Paragrapho unico. São solidariamente responsaveis, com os
autores, os cumplices e os mencionados no art. 1.815.

Art. 1.813. Si o dono da cousa, no caso do art. 182, não for
-culpado do perigo, tem direito de ser indemnizado do prejuizo que
.tíver soffrido.

Art. 1.814. Si o perigo occorrer por culpa de terceiro, terá o
autor do damno ou da destruição acção regressiva contra elle, para
.haver o valor da indemnizacão que pagar ao dono da cousa.

A mesma acção competirá contra aquelle em cuja "defesa tiver
.sído damnificada a cousa.

/
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Art. 1.815 . São também responsaveis pela reparação civil:

1 .o Os paes, pelos filhos menores que estiverem sob seu poder
e em sua companhia;

2. o O tutor, pelos pupilIos que se acharem nas mesmas eon-.
díções ;

3. o O patrão, amo ou committente, por seus empregados, ser
viçaes e prepostos, no exercicio do trabalho que lhes compete ou.
por occasião delle; .

4. ô Os mestres de offlcio, os professores de arte ou sciencía e
os directores de estabelecimentos de educação, pelos aprendizes, dis
cipulos ou alumnos confiados á sua guarda;

5. o Os que gratuitamente houverem participado dos pro~uctos.

do crime, até concurrente quantia.

Art. 1. 816. A responsabilidade de que trata o n. 30 do artigo.
antecedente comprehende as pessoas juridicas que exercerem alguma
industria.

Art. 1.817. Cessa a responsabilidade das pessoas mencionadas
nos dois artigos antecedentes, excepto as mencionadas no n. 5,
provando ellas que empregaram, por si ou seus representantes, toda
a necessária diligencia e precauções para que o damno se não désse.

Art. 1.8HL O que pagar o damno causado por outrem pode
repetir deste o que houver pago, excepto si fôr seu descendente.

Art. 1. 819. A responsabilidade civil é independente da cri-o
minaI.

Art. 1.820. O direito de exigir reparação, e a obrigação de,
prestal-a, transmittem-se com a herança, salvo nos casos em que
por este codigo Iôr determinado o contrario.

Art. 1.821. O dono ou detentor do animal deve resarcir o·
damno por este causado, si não provar que o guardou e vigiou
com o cuidado necessario, ou que foi o animal provocado PO!' outro·
ou que houve imprudencia do offendído, ou força maior. .

Art. 1 822. O dono de um edificio ou de uma construcção re
sponde pelos damnos resultantes de sua ruina, si esta provier de
falta de reparação, cuja necessidade era, manifesta.

Art. 1.823. Aquelle que habita uma casa ou parte da mesma.
responde pelo damno causado pelas causas que della cahirem, ou
forem lançadas em lagares não destinados p3.ra isto.

Art. 1.821,. O credor que demandar o devedor, antes do ven
cimento da divida, e fora dos casos em que a lei o permitta,
fica obrigado a esperar tanto tempo quanto faltava, a descontar os.
juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em
dobro.

Art. 1.825. AqueIle que demandar por divida já pagá, no todo
ou em parte, sem resalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do
que lhe fôr devido, fica obrigado: no primeiro caso, a pagar ao.
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-devedor o dobro do que houver recebido, e no segundo, o equiva
lente do que lhe exigir, salvo se decahir da acção por estar pre
-scripto seu direito.

Art. 1.826. As penascomminadas nos dois artigos antece
,dentes são tambem applicaveis á Fazenda Publica, sempre que pro
mover cobrança indevida, salvo seu direito regressivo contra os
agentes ou representantes culpados por prevaricação, abuso de poder
'ou negligencia em verificar a extincção da divida ou sua impor
tancia effectiva.

Paragrapho único. Cessarão as penas dos mesmos artigos, sempre
que o autor desistir do pedido antes da contestação da lide.

Art. 1.827. Cessarão igualmente as mesmas penas, si o autor
'que exigir pagamento de quantia já paga ou maior da que lhe é
devida, ou antes do tempo, fôr successor do credor originario. Será,
.porém, obrigado ao pagamento das custas em dobro.

'TITULO VIU

Outras causas de obrigações

Art. ,1 .828. Este livro não comprehende as obrigações relativas
-ao direito da família, á posse, aos direitos reaes, ao direito heredi-
-tario, nem as que procederem dos principios de direito publico.

TJtTULO IX

Liquidação das obrlgações

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1.829. êonsidera-se liquida a obrigação certa, quanto á
'sua existencia, e determinada quanto ao seu objecto.

Art. i. 830. Si o devedor não puder cumprir a prestação na
propria especie ajustada, deve ella ser substituida pelo seu valor,
em moeda corrente, no logar da execução da obrigação. '

Art. 1. 831. A execução judicial das obrigações de fazer ou
não fazer, e, em geral, a indemnização de perdas e damnos, deve

•
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'Ser precedida da liquidação da respectiva importancia, sempre que
-esta não íôr fixada por lei ou accórdo das partes.

Art. 1.832. As partes capazes de reger suas pessoas e bens
podem liquidar por mutuo accórdo as obrigações illiquidas, ainda
resultantes de delictos.

Art. 1.833. Para liquidar a importancia de uma prestação não
'cumprida, quando tiver valor offlcial no logar da execução, to
mar-se-ha o preço médio entre a data do vencimento e a do paga
mento, ao qual se addicionarão os juros da móra .

Nos outros casos, far-se-ha a liquidação por arbitramento,

CAPITULO II

DA LIQUIDAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES RESULTANTES DE ACTOS ILLICITOS

Art. 1.834. A indemnização, no caso de homieidio, consiste

1. o No pagamento das despezas com o tratamento do offendido,
'Seu funeral e luto da familia;

2. o Na prestação de alimentos ás pessoas a quem o defunto os
prestava.

Art. 1.835. No caso de ferimento ou outra offensa á saude, o
-offensor indemnizará o offendido pelas despezas do tratamento e
pelos lucros cessantes, até ao fim da molestia e pagar-Ihe-ha, além
disto, uma somma igual á multa do gráo médio da pena criminal
correspondente.

§ 1. o Esta somma será duplicada, si do ferimento resultar aleijão
ou deformidade.

§ 2. o Si o offendido, aleijado ou deformado, fôr mulher sol
teira, ou viuva, que ainda poderia casar; a indemnização consistirá
em dote, proporcional ás posses do offensor, ás circumstancias da
offendida e á gravidade do defeito. '

Art. 1. 836. Si da offensa resultar defeito que impossibilite o
offendido de continuar no exercicio de sua profissão' ou officio, ou
diminua o valor de seu trabalho, a indemnização comprehenderá,
além das despezas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da
convalescença, uma pensão correspondente ao' valor do trabalho im
possibilitado ou reduzido.

Art. 1.837. Estas disposições applicam-se ainda ao caso em que
a morte ou lesão tenha resultado de acto considerado crime justi
flcavel ; comtanto que não fosse praticado pelo offensor na repulsa
de aggressão da pessoa offendida, ou impellido por medo irresistivel
de perigo imminente,
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Art. 1. 838. Si o offendido tinha obrigação de prestar serviços.
a terceiro, este pode igualmente reclamar reparação do damno que
lhe causou a morte, privação da liberdade, ferimento ou outro in
commodo de saude, de que foi victima a pessoa obrigada aos sobre
ditos serviços.

Art. 1.839. Os medicos, cirurgiões, pharmaceuticos, parteiras.
e dentistas são obrigados á satisfação do damno, quando a morte,
ferimento, ou ínhabilitação ao serviço, resultarem de imprudencia,
negligencia ou impericia na sua arte ou profissão.

Art. '1.84.0. O pharmaceutico responde solidariamente pelos
erros. e enganos do seu preposto que não tiver as habilitações ne
cessadas.

Art. 1. 84,i. A indemnização por injuria ou calumnia consistirá
na reparação do damno que dellas possa resultar para o offcndido ,

Paragrapho unico. Si este não puder justificar seu prejuizo ma
terial, o offensor será obrigado a pagar-lhe o dobro da multa do.
grão maximo da respectiva pena criminal.

Art. 1.842. A pessoa do sexo feminino, offendidaem sua honra,
tem direito de exigir do offensor, si este não puder ou não quizer
reparar o mal pelo casamento, um dote correspondente á condição
e estado da mesma offendida :

1 . o Si, sendo virgem e menor, fór deflorada;
2. o Si, sendo mulher honesta, fôr violentada, ou aterrada por-

ameaças;
3. o Si fôr seduzida com promessas de casamento;
.li, •o Si íôr raptada. .

Art. 1.84.3. Nos outros casos de crimes de violencia carnal ou.
de ultraje ao pudor, a indernnização será arbitrada judicialmente.

Art. 1.844.. A indemnização por offensa á liberdade pessoal
consistirá no pagamento das perdas e damnos, que sobrevierem ao,
oífendido por essa causa e no de uma somma calculada conforme
a base do paragrapho unico do art. 1.841.

Art. 1.84,;'>. Consideram-se offensivos á liberdade pessoal:
1 .o O carcere privado;
2. o A prisão por queixa, ou denuncia falsa e de má fé;
3, o. A prisão illegal.
Art. 1.84.6. No caso do n . 3 do artigo antecedente, só a autori~·

dade que decretou a prisão é obrigada a indemnizacão, .
Art. 1.84.7. Nos casos não previstos neste capitulo, a indemni-.

zação será fixada por arbitramento.

•
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TITULO X.

Inêlolveucia do devedor e concurso de credoJ?es

CAPITULO UNICO

DA INSOLVENCIA DO DEVEDOR

SECÇIO I

DISPOSIÇÕES GEMES

Art. 1.848. Todos os bens do devedor são sujeitos ao paga
mento de suas dividas.

Art. 1.849. Declarada a insolvencia do devedor, consideram-se
vencidos todos os creditos existentes contra elIe.

. Os juros ainda não vencidos serão deduzidos da somma decla
rada no titulo que os inclua:

Art. 1.850. A insolvencia pode ser declarada a requerimento
do proprio devedor ou de um ou mais de seus credores.

Art. 1.851. A declaração da insolvencia não importa a trans
ferencia dos bens do devedor para seus credores; mas dá a estes
o direito de tomar posse dos mesmos bens, e de fazel-os vender
para seu pagamento.

Paragrapho unico. E' também facultado aOE credores annullar
as alienações fraudulentas feitas pelo insolvavel em seu pre
juizo.

Art. 1.852. Qualquer dos credores pessoaes pode pedir a de- .
claração da insolvencía do devedor, justificando a respeito deste
algum dos seguintes factos: .

1 . o Que está sendo demandado por dividas que absorvem a
totalidade ou a quasi totalidade de seus bens, em prejuízo dos outros
credores;

2 .o Que tem feito alienações clandestinas ou simuladas de seus
bens;

3. o Que abandonou clandestinamente seu domicilio.

Art. 1.853. O devedor que requer a declaração da própria
insolvcncia, justificada na conformidade da secção seguinte, gozará
elos favores concedidos pelo art. 1.869.

c. c. - 1'01. I 56
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SECÇÃO II

CESSÃO DE BENS

Art. '1.8M. E' concedido ao devedor civil insolvavel, sem culpa,
abandonar todo o seu activo aos credores para que se paguem,
sem ser necessária a declaração judicial cle sua insolvcncia ,

Art. 1.855; A cessão de bens amiga vel deve ser acceita una
nimemente pelos credores, Si algum destes Iôr omiuído, terá acção .
regressiva contra os que acceitaram a cessão, pela sua quota, e
contra o cedente por perdas e damnos, si tiver havido má fé da
parte clelle. _

Art. 1.856, A cessão judicial eleve ser requerida pelo devedor
aojuiz competente, com citação cle todos os credores.

Art. 1.8;)7. O devedor exporá, na petição, os casos fortuitos ou •
de força maior que determinaram sua insolvcncia ,

Art. 1, 858. A petição do devedor que requerer cessão de bens
deve ser instruida com a lista completados credores e inventario
exacto de seu activo e passivo.

Art. 1.859. Deferida a petição, os credores nomearão, em au
diencia, dois dentre si para fazerem a verificação dos credites, classifi
cando-os em reivindicantes, privilegiados e chirographarios.

Art. 1.860. Ojuiz nomeará curador aos credores ausentes para
intervir na verificacão e classificacão dos creditos .

Art . 1,861, Ódevedor é obrigado a assistir ao processo da verifi
cação e classificação e a prestar as in formações pedidas.

AI't. 1.862. Compete aos chirographarios deliberar sobre à cessão
de bens, a qual se reputará acceita, si fÔI" approvada por numero que
represente, ao menos, tres quartas partes dos credores e a maioria dos
credites da mesma classe, votando como um só credor o curado!" dos
ausentes,

Art. 1,863. A cessão dos bens deve ser homologada pelo juiz, e
aos credores excluidos ou prejudicados na classificação cabe recurso
da sentença com eííeito suspensivo. •

Art. 1. 8M. Não pode ser admittido ao beneficio da cessão de
bens o que já houver sido condemnado por fallencia , insolvencia ,
estellionato, roubo, furto ou abuso de confiança.

Art. 1.865, Qualquer dos credores chlrographarios pode imo
pugnai' a cessão de bens, provando:

1. 0 Que o devedor estava insolvavcl quando contrahiu algumas
das suas dividas;

2. o Que dcn tro dos trns mozos an tcriorcs fez doação consideravel,
deu garantia real ás dividas que n110 a tinham ou pagou.divida não
vencida;

3, o Que praticou algum outro acto fraudulento contra os credores;
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4. o Que não apresentou inventario completo e exacto ;
;; • o Que já gozou uma vez do mesmo beneficio;
6. o Oue faltou ás audiencias ou deixou de dar as informações

de que trata o art. 1.861.
Art. '1.866. Homologada a cessão, os credores elegerão um

administrador da massa e um deposita rio do dinheiro existente e do
que sefór apurando.

O administrador e o depositário podem ser escolhidos entre
pessoas não credoras.

Art. 1.867. O administrador tomará conta dos bens, completará
o inventario, quando houver deficiencia, proporá as acções necessarias
para haver a posse e reivindicação dos mesmos bens, cuja venda
promoverá para o pagamento dos credores,' segundo a ordem das
preferencias .

Paragrapho unico . O curador dos credores ausentes deverá ser
ouvido sobre a venda dos bens do devedor, as acções a propor ou a
continuar, e a restituição dos bens alheios que se acharem na massa.

Art. 1.868. O administrador e o depositaria ficam sujeitos ás
leis do deposito e podem ser demittidos pelos credores, que se reunirão
mediante requerimento motivado de dois pelo menos, para delibe-
rarem sobre a conservacão ou demissão delles , -

Art. 1. 869. Obtida a cessão de bens, o de.Jedor tem direito:
1. o A' cessação dos juros, desde a data da apresentação de seu

pedido;
2. o Ao que fôr indispensavel para a cama-e vestuario do mesmo

devedor e de sua familia ;
3. o As' provisões de bocca encontradas em sua casa;
4. o Aos livros e instrumentos indispensáveis ao exercício de

sua arte, offlcío ou proflssão.
Art. t. 870. A cessão de bens, sendo acceita pelos credores

em maioria, nos termos do art. L 862, importa quitação do devedor.
Art. 1. 871. O devedor que obteve cessão de bens pode ainda

rehaver a posse dos bens não alienados, no estado em que estiverem,
assim como a dos seus papeis e documentos existentes na massa, pa-

.. gando em dinheiro um terço dos credites simples, e dando fiador idoneo
ao pagamento do resto em atrazo não excedente de um anno , Neste
terço incluem-se os dividendos já distribuídos e o dinheiro existente

-em mão do depositario .

SECÇÃO III

L'iSüLVENCIA DECLARAD.~· JUDICIAL)íENTE

Art. 1. 872. Si os credores na deliberação de que trata o
art. 1.852 recusarem a cessão de bens, o juiz declarará o devedor
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insolvavel, e convidará os mesmos credores para elegerem o admi
nistrador e o depositarío , na conformidade da secção precedente.

Art. 1.873 Si a insolvencia fôr declarada na conformidade do
art. 1.832, o juiz, na mesma sentença que julgar a justificação,
declarará insolvavel o devedor, e ordenará a convocação dos cre
dores presentes e a do curador dos ausentes.

Art. 1. 8i4. O administrador eleito, neste caso, procederá "na
conformidade da secção anterior, á venda dos bens e pagamento dos
credores, na mesma ordem, com os mesmos poderes, e sob as mesmas
formalidades e responsabilidade.

Art. 1.873. Ao devedor fica salva qualquer acção civil, que
lhe possa competir, contra aquelles que dolosa e falsamente justifi
caram a sua insolvencia, sobre a qual deverá ser ouvido, si não
estiver foragido, ou em logar incerto. Fica-lhe também salvo o
recurso suspensivo da sentença declaratoria ,

Art. 1. 876. Declarada a ínsolvencia do devedor, ou acceíta a •
cessão de bens, ficam suspensas todas as execuções contra elle mo-
vidas por divida pessoal.

Art. 1.877. O devedor judicialmente declarado insolvavel fica
privado da posse de seus bens, que passarão a ser administrados
na fórma do art. 1.867, excepto os indicados no art. 1.869, ns , 2,
3 e 4. o

Art. 1.878. Liquidados e apurados os bens sobre os quaes exista
garantia real ou privilegio, será o seu producto applicado ao paga
mento dos respectivos credores, observada a ordem estabelecida no
art. 1.885.

Art. 1.879. Satisfeitos os ultimos credores de que trata O ar
tigo antecedente, o administrador convocará os chirographarios para
dar-lhes conta dos pagamentos feitos e do estado da massa restante,
si houver, e propór-Ihes o que mais convier para terminar, do melhor
modo e o mais breve possível, a liquidação e partilha fínaes,

Art. 1.880. Os credores de garantia real e os de privilegio espe
cial, que não forem pagos da totalidade de seus credites, serão consi
derados chírographarios pelo remanescente, e nesta qualidade serão
convocados para a deliberação de que trata o artigo antecedente. •

SECÇÃO IV

PREFERENCIAS E PRIVILEGIOS

Art. 1.881. Não havendo causa legal de preferencia , teem os
credores igual direito sobre os bens do devedor commum,

Art. 1. 882. As causas legaes de preferencia são as hypothecas
e os privilegies. "
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Art. 1.883. Os credores hypothecarios ou privilegiados con
servam seus respectivos direitos:

§ 1. 0 No caso de perda ou de deterioração da causa sujeita á
hypotheca ou ao privilegio, sobre o preço do seguro, si a causa
estava segura, e sobre a indemnização devida, havendo algum respon
savel pela perda ou deterioração da mesma causa.

§ 2. o No caso de desapropriação por utilidade publica, ou de
servidão imposta por lei, sobre o valor da indemnização,

Art. 1. 88LÍ·. Nos casos dos artigos antecedentes, o devedor do
preço do seguro, ou da indemnização, se exonera pagando sem oppo
sição dos credores hypothecarios ou privilegiados.

Art. 1. 885. O credito real prefere o pessoal de qualquer es
pecie; o pessoal privilegiado ao simples, e o privilegio especial ao
geral.

Art. 1.886. A preferencia resultante da hypotheca, penhor e
demais direitos reaes, será regulada na conformidade do livro ante
cedente.

Art. 1. 887. Quando concorrerem aos mesmos bens e por titulo
igual, diversos credores da mesma classe, especialmente privile
giados, haverá entre eHes rateio proporcional ao valor dos respe
ctivos creditas, si o producto não bastar para o pagamento integral
de todos.

Art. 1.888. A disposição do artigo antecedente applica-se
também entre credores de privilegio geral sobre bens insufficientes.

Art. 1.889. Os privilegias só se referem:
1. o Aos bens moveis do devedor, não sujeitos a direito real

de outrem;
2. o Aos immoveis não hypothecados ;
3. o Ao saldo do preço dos bens sujeitos a penhor ou hypo

theca, depois de pagos os respectivos credores;
4. o Ao valor do seguro e da desapropriação.
Art. 1.890. São, todavia, reduzidas do preço do immovel hypo

thecado, as custas judiciarias da execução do mesmo immovel, e as
despezas necessarias á sua conservação, .feitas nelle por terceiro,
depois de constituida a hypotheca, com o consentimento do devedor
e do credor.

Art. 1.891. O privilegio especial só comprehende os bens que,
por expressa disposição da lei, são sujeitos ao pagamento do respe
ctivo credito; o geral comprehende todos os bens não sujeitos a
credito real, nem a privilegio especial.

Art. 1.892. Gozam de privilegio especial, pela ordem em que
vão enumerados:

'I. o O credor de custas e despezas judiciaes feitas com a arre
cadação e liquidação da cousa, sobre a mesma causa;
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2. o O credor de despezas de salvamento, sobre a causa salvada;
3 . o O credor por bemfeitorias necessarias ou uteis, sobre a

cousa beneficiada; ,
-4.o O credor de materiaes, dinheiro ou serviços para a con

strucção, reconstrucção ou melhoramentos de prédios rusticos ou
urbanos, fabricas, officinas ou quaesquer outros edificios ou con-
strucções , sobre uns ou outros; ,

5 . o Os credores de sementes ou meios de cultura ou colheita,
sobre os respectivos fructos;

6. o Os credores de alugueis, sobre os moveis, alfaias e uten
siliosdo uso domestico dos predios rusticos ouurbanos , em relação

, ás prestações do anno corrente e do anterior;
7. o O autor ou seus legitimos representantes, sobre os exem

plares da obra existente na massa do editor, que lhe dever em vir
tude do contrato da edição da mesma obra.

Art. 1. 893. O privilegio mencionado no n. 5 do artigo ante- •
cedente cessa desde que os fructos são reduzidos a outra especie,
ou vendidos depois de recolhidos.

Art. 1.894. Si houver credores com direito ao privilegio do
n. 3, conjunctamente com os do n. 4 do art. 1.892, applicar-se-ha
a disposição do art. 1.887.

Art. 1. 895. Gozam do privilegio geral sobre os bens do de
vedor os seguintes creditos:

1 .o Por despezas funerarias feitas sem pompa, em relação á
pessoa do devedor e ao costume do logar; .

2. o Por custas judícíaes e por despezas feitas para arrecadação
e liquidação da massa;

3.? Por despezas com o luto do conjuge sobrevivente e dos
filhos do devedor fallecido , si forem modicas ; .

, 4. o Pelas despezas com a doença de que falleceu o devedor,
durante os seis mezes antecedentes á sua morte; ,

5. o Pelas despezas com o sustento necessario ao devedor falle
cido e á sua familia, durante os ultimes tres mezes da sua vida;

6. o Pelos impostos devidos á Fazenda Publica, no anno cor- '.-
rente e no anterior;

7. o Por salarios ou ordenados dos criados ou empregados domes
ticos do insolvavel, nos ultimos seis mezes.

Art. '1.896. Nos ordenados comprehendem-se os dos mestres
que ensinaram, durante o mesmo periodo, aos descendentes menores
do devedor.

Art. 1.897. A Fazenda Publica prefere aos outros credores
mencionados no art. 1. 89B .

A Fazenda Federal prefere á Estadoal e esta á Municipal.
Os demais credores mencionados no citado artigo entram em

rateio, sem distincção de classes.
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LIVRO QUARTO

':rXTULOI

§ucce§são eD1 geral

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES GERAES

• Art. 1.898. Considera-se herança a universalidade dos bens,
direitos e obrigações de uma pessoa fallccida ; herdeiro aquelle que
succede na totalidade da herança ou em parte della , sem deter
minação de valor ou de objccto ; e lcgataric, aquolle em cujo Iavor
o testador dispõe de valor ou objectos determinados, ou de certa
parte dellcs .

Art. 1. 8!:19. A successão heroditaria tem lagar, ou por dispo
sição de ultima vontade, ou em virtude da lei.

Art. 1. !:lO O. Si a pessoa morrer 'sem testamento, a herança
transmiue-se a seus herdeiros legitimas.

Art. 1.901. Aos herdeiros nomeados em testamento transmitte-se
aJierança na sua totalidade; mas, si houver herdeiros neccssarios,
o testador não poderá dispô!' de mais do que a terça da herança.

Art. 1. 902. Turnbern subsiste a succcssão legitima si o testa
mento caducar, si fór julgado nullo, ou si o testador não dispuzer
de todos os bens.

Art. 1.903. A capacidade para succeder é a do tempo da aber
tura da successão , e pela lei vigente nesse tempo será ella regu
lada.• CAPITULO II

DA TRAl'lSMISSÃO DA HERANÇA

Art. 1.904. A succossão abre-se pela morte do autor da he
rança e no lagar de seu ui timo domicilio.

Art , 1. 90õ. O domínio e posse da herança transmittem-se aos
herdeiros legitimas ou testamenteiros desde a morte do de cujus.

AI·t. 1. !:IUü. Si o Iallecido deixar conjugo meeiro, com quem
estivesse vivendo ao tempo da morte, será este mantido provisoria-
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mente na posse e administração dos bens communs até á partilha'
si não houver conjuge sobrevivente, a posse e administração com~
petirá ao herdeiro designado pelo juiz, si outro não o tiver sido no
testamento.

Art. 1.907. Sendo á mesma herança, chamadas simultaneamente
varias pessoas, será o seu direito indivisivel, tanto a respeito da
posse como do dominio, emquanto a partilha se não fizer.

Paragrapho unico . Cada um dos co-herdeiros pode neste caso
pedir a totalidade da herança, sem que o demandado possa oppôr-Ilio
a excepção de que a herança lhe não pertence por inteiro.

Art. 1. 90S. A petição de herança prescreve no prazo indicado
no art. 210. .

CAPITULO IH

DA ACCEITAÇlo E REPUDIO DA HERANÇA

Art. 1.909. A acceitação da herança pode ser expressa ou ta
cita. E' expressa quando resulta de declaração escripta, e tácita
quando resulta de actos que se não podem praticar sinão na quali
dade de herdeiro.

Paragrapho unico . Não importam acceitação da herança os
actos officiosos, como os funeraes do finado, os meramente conser
vatorios e os de administração e guarda provisoria .

Art. 1.910. A cessão da herança não envolve acceitação da
mesma, sendo gratuita em favor dos co-herdeiros a quelli deveria

.pertencer na falta do cedente.
Art. 1.91'1. A herança não pode ser acceita em parte, sob con

dição, ou a termo; mas o herdeiro, a quem foram deixados le
gados, pode repudial-os, embora acceite a herança.

Art. 1.912. O herdeiro que fôr notificado da abertura da sue
cessão tem o prazo de trinta dias para declarar si a acceita e findo
este prazo, sem que se tenha manifestado, entende-se haver repu
diado a heranca.

Art. 1. 913. No caso de ausencia ou ignorancía do herdeiro, •
prescreve o seu direito no mesmo prazo do art. 1898 (l).

Art. 1.9'14. Si o herdeiro fallecer antes de declarar si acceita
a herança, o direito de acceítar passa a seus herdeiros, salvo si se
tratar de instituição sob condição suspensiva, que ainda não se
tenha realizado.

Art.1.915. Os credores daquelle que repudia a herança, em
prejuizo delles, podem ser autorizados judicialmente a acceital-a
em nome do devedor, mas o remanescente, pagas as dividas, não
aproveitará ao repudiante, e se devolverá aos herdeirosimmediatos,

(1) A referencia deve ser ao art. L 908.
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A.r,t. 1. 916. O herdeiro não responde por encargos da herança
excedentes ás forças da mesma; incumbe-lhe, porém, a prova deste
excesso, salvo o caso de inventario judicial que faça certo o valor
dos bens herdados.

Art. 1.9'17. Salvo o caso do art. 1.912 o repudio da herança
não se presume,' e deve ser expresso em instrumento publico, ou
termo judicial.

Paragrapho unico . O repudio não pode ser feito em parte, sob
condicão ou a termo.

Art. 1.9'18. O que repudia a herança é considerado como si
nunca houvesse sido herdeiro. Mas este facto não o ínhíbe de pedir
os legados que lhe forem deixados no testamento.

Art , 1.919. Não se pode succeder representando o herdeiro
que repudia. Si, porém, esse herdeiro fór o unico legitimo .da sua
classe, ou si todos os outros da mesma classe repudiarem a he
rança, poderão os filhos vir á successão por direito próprio e por
cabeca.

Art. 1.920. Na successão legitima, a parte do que repudia a
herança accrcsce aos outros da mesma classe, e si fúr unico dessa
classe, devolve-se aos da subsequente.

Art. 1.921. As pessoas chamadas á successão não poderão mais
repudial-a, depois de terem praticado actos que importem acceí
tação, salvo o disposto nos dous artigos seguintes.

Art. 1.922. A acceitação ou o repudio podem ser retractados
por erro, violencia ou dolo.

Art. 1.'923. Pode também ser retractada a acceitação, quando
a herança se acha diminuida em mais da metade, pela descoberta
de testamento ignorado no momento da acceitação ,

CAPITULO IV

DA HERANÇA JACENTE

Art. 1.924. Fallecendo alguém com testamento, cujo herdeiro
não seja conhecido, ou sem testamento e sem que se saiba si deixou
ou não herdeiro legitimo, ou si o herdeiro repudiou a herança, será
esta considerada jacente e prover-se-há á 'guarda, conservação e
administração dos respectivos bens, nomeando-se-lhes curador, si o
não houver official, até que sejam devolvidos a quem de direito ou
declarados vacantes.

Paragrapho unico . Incumbe ao curador proceder logo ao inven
tario dos bens; exercer e fazer valer todos os direitos; responder
ás acções movidas á herança; recolher 11 deposito as quantias exis
tentes e as qllfC1 apurar pela venda dos bens moveis, .que deverá
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promover em hasta publica; arrendar os immoveis e prestar contas,
assim que terminar a arrecadação, liquidação e o aproveitamento
dos referidos bens.

Art . L \)21>. Declarar-se-Mo vacantes os bens ela herança jacente,
si, praticadas todas as diligencias afim de se descobrirem os her
deiros, estes não appareccrcm.

Esta declaração não poderá ter. lagar antes de um anno, a
contar da conclusão do inventaria,

Art. 1. \)26, A declaração de vacancia não prejudica aos her
deiros que se apresentarem convenientemente habilitados ; mas,
trinta annos após a abertura da successão, o Estado onde ella se
tiver dado adquire a propriedade dos bens recolhidos aos seus cofres.

CA~ITULO V

DOS INDIGNOS DE SUCCEDER
•

Art , 1.927. São excluidos da successão :

1,° O que houver morto voluntariamente, ou tentado matar,
o autor da herança;

2.° O que o tiver accusado calumniosamente em juizo 'ou jurado
falso contra elle ;

3 ° O pue' ou mãe que tiver exposto o autor da herança e lhe
houver negado alimentos, ou contestado a sua filiação;· .

4,° O pae ou mãe privado do patrio poder, por ter incorrido em
crime contra a honra do autor da herança;

5.° O que por violencia ou fraude o tiver impedido de fazer tes
tamento, houver retido ou occultado o testamento já por elle feito, ou
obrigado o autor da herança a testar, romper, ou alterar o testa
mento.

Art. 1,928. A indignidade deve ser declarada por sentença em
acção contenciosa movida por interessado. •

Art. 1.929. Cessam os efíeitos da indignidade com o perdão do
autor da herança,

Art. 1.930, O excluido da successão como indigno é obrigado a
restituir os fructos e rendimentos que houver percebido dos bens
da herança. .
. Art. 1.931. A indignidade termina no herdeiro: os seus filhos
e descendentes, havendo-os, succcdem como succederiam si o indigno
houvesse Iallocido .

Art. 1. 932. As alienações de bens hereditarios e os actos de
administração legalmente realizados pelo indigno, antes da declaração
da indignidade, são validos; mas fica salvo aos herdeiros o direito de

-
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demandar o indigno por perdas e damnos, si tiverem sido prej u
dicados ,

Ar1. 1.933. O indigno terá .direito de reclamar indemnização por
quaesquer despczas feitas caiu a conservação dos bens hereditarios e
de cobrar as dividas que tenha contra a herança.
, Art. 1.934,. O pae ou mãe excluído da successão, por indigno,
não terá direito ao usufructo, nem á administração dos bens que nelJa
couberem a seus filhos menores, nem á successão eventual dos
mesmos bens.

TITULO TI

~uccessão legitUna

CAPITULO I

DOS QUE NÃO PODEU SER HERDEIROS LEGITIlIIOS •

Art. 1.935. Não pode ser herdeiro legitimo o que não era ainda
concebido ao tempo da abertura da successão , '

Ar1. 1.936. Aquelle que, POI' fallecimento de seu conjuge, deixar
de fazer inventario dos bens elo casal, havendo filhos menores com
muns, fica por este facto inhabil para succeder aos mesmos filhos.

Ar1. 1.937. E' igualmente inhabil para succeder ao menor o
.parente que, sem escusa legitima, não acceitar a respectiva tutela
quando a ella' chamado por lei.

CAPITULO 11

DA ORDEU DA VOCAÇÃO HEREDITARIA

Art. 1.938. Ao que morre sem testamento succedem seus des-
cendentes. ,

Ar1. 1.939. Na linha descendente, os filhos succedem por cabeça
e os demais descendentes por estirpe, quer se' achem no mesmo grão,
quer em gráos diífcrentes. ,

Art. 1.94,0. Para os effeitos da successão, aos filhos legitimos
são equiparados os legitimados, os naturaes reconhecidos e os ado
ptivos.

Ar1. 1.94-1. Si o fallecido deixar conjuge, do qual não se ache
divorciado, terá este direito a uma porção de bens igual á de um
filho, sempre que o regimcn matrimonial não lhe der direito á meação
em todos os bens ou somente nos adquiridos.
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Art. 1.942. Não havendo herdeiros da classe dos descendentes,
são chamados á successão os ascendentes e o conjuge sobrevivente
não divorciado, quando o regimen matrimonial não lhe der direito
á meação de todos os bens ou somente dos adquiridos.

Art. 1.943. O quinhão do conjuge sobrevivo, na hypothese do
artigo antecedente, será igual á de cada um dos ascendentes com
quem concorrer.

Havendo desigualdade nos quinhões dos ascendentes, tomará o
conjuge o legar de um delles na linha onde fôr menor o seu numero.

Art. 1.944. Na classe dos ascendentes, o grão mais próximo
exclue o mais remoto, sem distincção de linhas.

Art. 1.945. Havendo igualdade de grão e diversidade de linha,
a herança partir-se-ha por metade, entre ambas as linhas.

Art. 1.946. Fallecendo o filho adoptivo sem posteridade e vi
vendo seus paes e o adoptante, aos primeiros cabe a totalidade da
heranca ,
. Na falta porém, dos paes, devolve-se a herança ao adoptante,
que prefere aos outros ascendentes naturaes do fallecido.

. Art. '1.947. Os ascendentes illegitimos succedem aos seus des
cendentes, nos mesmos casos em que estes lhes succedem,

Art. 1.948. Si fallecer o filho sem descendentes, e, sem testa
mento, deixar bens, herdados de seu pae ou mãe, succeder-lhe-ha
nesses bens o pae ou a mãe que sobreviver, nos termos do art. 1.942.

Mas, si o pae ou mãe passar a outras nupcias ou se já era casado
ao tempo em que succedeu, existindo outros filhos do casamento
precedente, irmãos do defunto, não terá o mesmo pae ou mãe nesses
bens sinão o usofructo durante a vida, e será obrigado a reservar a
propriedade delles aos irmãos do defunto, que existirem ao tempo do
seu fallecimento .

Esta disposição não terá lagar si somente sobreviverem ao pae
ou mãe netos, filhos de algum ou alguns irmãos germanos do defunto.

Paragrapho unico. Si o filho de cuja successão se trata se finar.
com testamento, guardar-se-ha o que se acha disposto sobre a
successão testamentaria, salvo sempre a reserva a favor dos irmãos
do defunto, nas duas terças partes da herança, em que são os paes
herdeiros necessarios, segundo o disposto no art. 1.942.

Art. L 9MI. Na falta de descendentes e ascendentes, serão cha
mados á succcssão, com o conjuge sobrevivente não divorciado, os
irmãos do fallecido e os sobrinhos deste, que concorrerão com os tios na
partilha da herança. Não havendo irmãos nem sobrinhos, a herança
pertencerá por inteiro ao conjuge sobrevivo.

Art. '1.950. Si o autor da herança não tiver deixado o conjugo,
serão chamados á snccessão os seus collateraes até o sexto gráo ,

Art. 1.951. Na classe dos collateraes, os mais proximos excluem
os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos
de irmãos.

•
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Art. -1.902. Si concorrerem á successão irmãos unilateraes e ger
manos, cada um daquelles terá direito á metade do quinhão attribuido
a cada um destes.

Paragrapho unico . A mesma disposição applicar-se-ha, quando
concorrerem á successão os filhos do irmão unilateral com os seus tios
ou primos.

Art. 1.903. Não ha direito de successão entre o adaptado e os
parentes do adoptante ,

Art. 1.954. Não sobrevivendo conjuge nem parente algum sue
cessivel ao finado, ou tendo elles repudiado a herança, esta se devolve
ao fisco do Estado Federado onde era domiciliado aquelle de cuja
successão se trata.

CAPITULO III

DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO

Art. 10m)!). Dá-se o direito de representação quando a lei chama
certos parentes de uma pessoa fallecida a succeder em todos os
direitos em que essa pessoa succederia, si viva fosse.

Art. 1.906. O direito de representação dá-se sempre na linha
rccta descendente, mas nunca na ascendente.

Art. 1.937. Na linha transversal só se dá o direito de repre
sentação em favor dos filhos de irmãos do fallecido, quando concorrem
com algum irmão do mesmo fallecido. . .

Art. 1.958. Os representantes só podem herdar, como taes, o que
herdaria o representado, si vivesse.

Art. 1.959. O quinhão do representado será dividido por igual
entre os seus representantes.

Art. '1.960. O que renunciou [i herança de uma pessoa poderá
representai-a na successão de outra.

§ u.ccessão testall3.entarja

CAPITULO I

DO TESTAMENTO EM GERAL

Art. 1.961. Considera-se testamento o acto revogavel pelo qua I
alguém, de conformidade com a lei e com as solennidades nella esta
belecidas; dispõe, para depois de sua morte, de todo ou parte de
seu patnmomo ,

Art. .i. 962. E' prohibid~ o testamento conjuntivo, seja simul
taneo, reciproco ou correspecnvo ,



- 894- ;.
CAPITULO II

DA CAPACIDADE TEST.A.MENTARIA. ACTIVA

Art. 1.963. São incapazes de testar:
1 . ° Os menores de quatorze annos ;
2. ° Os loucos de todo. genero, excepto nos lucidos intervalJos;

e os surdos-mudos nas condições do art. [io,n. 4:;
3 _° Os que não estiverem em seu perfeito juizo no momento

de testar;
4. ° A mulher viuva ou separada do marido, nos termos do ar

tigo 288;
5. ° Os cegos e os que não possam nem saibam ler, aos quaes

é prohibido fazer testamento cerrado.
Art. 1. 964. O filho-familia maior de quatorze annos só não •

pode dispôr dos bens profecticios .
.Art. 1.965. A incapacidade superveniente não invalida o tes

tamento eficaz anterior; nem a capacidade superveniente torna efficaz
O testamento feito durante a incapacidade.

CAPITULO III

DAS FÓRMAS ORDINARIAS no TESTAMENTO

SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1.966. O testamento ordinario é de quatro especies, a
saber:

a) publico, ou feito por tabellião;
b) cerrado, com instrumento de approvação ;
c) particular, ou escripto pelo testador;
d) nuncupativo, ou feito de viva voz.
Art. 1.967. Não ha outros testamentos especiaes, além dos

mencionados no .captiulo Y deste titulo. .

SECÇÃO II

TESTA"rENTO pum.ICO

Art. 1.968. São requisitos essenciaes do testamento publico:
1. ° Que srja escripto por oficial publico competente, em livro

de notas, sob dictado ou declaração do testador e na presença .de
cinco testemunhas, varões e maiores de quatorze annos ,
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As declarações do testador devem ser feitas em portuguez;
2. o Que as testemunhas se achem presentes a todo o acto.
3. o Que, depois de escripto, o testamento seja lido pelo ofllcial,

na presença do testador e das testemunhas; ou' pelo testador, si
o quizer, na presença do offlcial e das testemunhas.

4,. o Que se faça menção, no instrumento, da formalidade con
stante do numero precedente j assim como do dia, mez, anno e logar
em que Iór feito.

ti. o Que, em seguida á leitura, seja o acto assignado pelo
testador; testemunhas e oíllcial.

Art. 1.969. Si o testador não souber ou não puder assignar, o
offlcial assim o declarará, devendo, neste caso, assignar pelo testador
uma das testemunhas instrumentarias, a rogo delle, declarando a
razão por que o fez.

Art. 1.970. O offlcial publico déclarará no testamento, na fé do
. seu oíflcio, como foram cumpridas, especificando-as, todas essas for
malidades.

Faltando algumas das sobreditas formalidades, ficará o testamento
sem efleito, mas será o ofllcial publico responsavel por perdas e
damnos e perderá o seu offlcio ,

AI't. 1.971. O que puder fazer as suas declarações de viva voz
e verificar pela leitura que foram fielmente trasladadas, está habi-
litado e testar publicamente, .

Art. 1.972. Quem fór inteiramente surdo, mas souber ler, de
verá ler o seu testamento, e, si não souber, designará a pessoa que
o ha de ler em seu logar, na presença das testemunhas.

Art. 1.973. O cego só pode fazer testamento aberto, que será
lido em voz alta duas vezes, uma pelo oflicial publico, e outra por
uma das testemunhas designada pelo testador, devendo esta cir
cumstancia ter menção especial no testamento.

SECÇÃO III

TESTAMENTO CElULUJO

Art. 1.974.. São requisitos essencíaes do testamento cerrado :
1. o Que soja escripto pelo testador ou por outra pessoa a seu rógo;
2. o Que seja assignado pelo testador;
3. o Que não sabendo ou não podendo o testador assignar, seja

assignado pela pessoa que lh'o escreveu; .
4, •o Que o testador o en trcgue ao offlcial perante testemunhas

em numero pelo menos de cinco, varões e maiores de quatorze annos ;
5. o Que o oflicial, perante as testemunhas, pergunte ao testador

si é aquclle o seu tcstarncn to, e si o ha por bom, li rme e valioso,
quando o testador não se tenha antecipado em declaral-o;
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6. o Que logo em presença das testemunhas, o ofílcial faça o
instrumento de approvação, declarando nelle que o testador lhe en
tregou o testamento e o houvera por seu,bom e firme;

7. o Que o instrumento de approvação comece logo e imme
diatamente no fim do testamento;

S. o Que não havendo lagar na ultima folha escripta do testamento
para nelle começar o instrumento de approvação, o oíficial ponha no
testamento seu signal publico, e assim o declare no instrumento;

9. o Que o instrumento de approvação seja lido pelo offícíal, as
signado pelo mesmo, pelas testemunhas, e pelo testador, si souber ou
puder assignar;

10. Que não sabendo ou não podendo o testador assignar, assigne
por elle uma das testemunhas, declarando ao pé da assígnatura que
o faz a rôgo do testador por não saber ou não poder assignar.

Art. 1.97.3. Si o oífícial tiver escripto o testamento a rôgo do
testador, podel-o-ha não obstante approvar, como pessoa publica ;:

Art .. 1.976. O testamento pode ser escripto em lingua nacional
ou estrangeira pelo proprio testador ou por outrem. a seu rôgo, A
assiguatura deve sempre ser do punho do testador ou de quem escreveu
o testamento.

Art. '1.977. São inhabeis para dispor de seus bens em testa-
mento cerrado os que não sabem ou não podem ler. .

Art. 1.978. Pode fazel-o o surdo-mudo, comtanto que seja todo
escripto, assignado e datado de sua mão, e que ao apresental-o ao
offícial publico, perante as cinco testemunhas, escreva no dorso do
papel ou do envolucro que aquelle é seu testamento para o qual vem
pedir a approvação do official publico. ..

Art. 1.979. Depois de approvado e encerrado, será o testamento
entregue ao testador, e o official lançarã , no seu livro, nota do lagar,
dia, mez e anno em que o testamento foi approvado e entregue.

Art. 1.980. Pode o testador conserval-o em seu poder, commetter
a guarda delle ao proprio oíficial ou á pessoa ou estabelecimento de
sua confianca.

Art. 1".981. Este testamento será aberto pelo juiz, que o mandará
.cumprir, si não encontrar vicio externo que o torne suspeito de
falsidade, sendo registrado na repartição competente e archivado no
respectivo cartorio.

SECÇ,\O IV

TE5TAME'.'iTO PARTICULAR

Art. 1.982. São requisitos essenciaes do testamento particular:
1.o Que seja feito pelo testador, ou por outra pessoa a seu rógo:
2.0 Que intervenham cinco testemunhas, varões e maiores de 14

annos, além do testador ou elo escriptor, ou signatario do testamento;

•

•
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3.° Que seja lido perante as testemunhas, e, depois de lido, por
ellas assignado.

Art. 1.!:l83. Por morte do testador, será o testamento publicado
em juizo com citação dos herdeiros legitimas.

Art. 1.984. Si as testemunhas forem contestes sobre a facto da
disposição, ou ao menos sobre a sua leitura perante ellas, e si reco
nhecerem as proprias assignaturas ou signaes, assim como a do
testador, será confirmado o testamento.

Art. 1.985. Faltando até duas das testemunhas, por morte ou
ausencia em lagar não sabí.lo, o testamento pode ser confirmado, si
as tres restantes forem contestes, nos termos do artigo antecedente.

Art. 1.986. Otestamento particular pode ser escripto em língua
estrangeira, comtanto que as testemunhas a comprehendam bem .

SECÇÃO V

TESTAMENTO NUNCUPATIVO

Art. 1.9~7. E' requisito essencial do testamento nuncupativo que
o testador annuncie sua vontade perante seis testemunhas, varões
ou mulheres, as quaes devem ver o testador, conhecer o seu estado
de são juizo e animo de testar e entender a disposição.

Tambem valerá este testamento si o testador, em vez de enunciar
sua vontade oralmente, mandar ler á hora da morte, perante as
testemunhas, o que tenha feito por escripto, declarando ser essa a
sua vontade.

Art. 1.933. O testamento nuncupativo fica nulIo convalescendo
da molestia o testador.

Art. 1.9~9. Este testamento, depois da morte do testador, deve
ser publicado judicialmente do mesmo modo que o testamento par
ticular, com ditlerenca de que as seis testemunhas, homens ou mu
lheres, devem depôr contestes sobre o contendo da disposição. .

Paragrapho unico . A contradição, ainda de uma só das nume
rarias, ou a sua falta, obsta a publicação do testamento.

SECÇÃO VI

TESTEllU"HAS TESTAilIENTAlUA5

Art. 1.990. Não podem ser testemunhas em testamento:
,I.o Os menores de 14 annos ;
2.° Os loucos de todo o genero ;
3.° Os mudos e surdos, e os cegos;
c. c. - Yol. I ;;7
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4,,1l o lWfcleirp instituid«, ~Ol~ conjuge, ()!'l mlw~ quI:} tiver sob .,
patrio poder, assim como os legatarios;

~,'! O pP,!'\, §Q}) cujo poder estiver o herdeiro instituido ;
6.° Os h-mãos do ]wrq\3iro' instituído, pj todos eêtiver\3m sob o

PQd\3f de seu Pª13 ;
7,o. Os l!er(ieirQ8. e legatarios, seus ascendentes e descendentes e

~mrg; nª mesmª linha salvo no auto de approvação do testamento
cerrado.

~A:PITPLO IV

PQs GO:PIÇlLr,.O::;

Art. 1..991.. Tambem se pode fazer disposição de ultima vontade
por meio de codicillos sem instituir herdeiro, ou desherdal-o, como se •
faz no testamento. .

Art. 1..992. Aquelles que podem fazer testamento podem fazer
codicillos.

Paragrapho unico _ Os codicillos valerão como taes, quer o autor
da herança deixe testamento, quer não, e podem ser revogados por
outros ou por qualquer espécie de testamento posterior que lhes não
faça referencia confirmando-os ou modificando-ós.

Art. 1..993. Os codicillos podem ser feitos por offioial publico, ou
cerrados com instrumento de approvação nas costas, ou feitos e
assignados pelo testador, QU por outrem a seu rôgo ,

Art , 1..994. Nas cidades, villas e logares de grande povoação,
devem intervir para os codicillos quatro testemunhas, homens ou
mulheres, maiores de 14 annos, além do offícial, ou do testador, ou
de quem os escreveu.

Al't. 1..995. Nos outros legares de pequena povoação, onde não
seja facíl achar testemunhas, valerá o codicillo com tres testemunhas,
homens ou mulheres, seja aberto ou cerrado, ou feito de viva voz
ao tempo da morte. . ..

Art. 1..996. Todas as testemunhas nomeadas no instrumento de ..
approvação dos codícíllos, devem assignal-o, incorrendo o offieial
publico que fizer o contrario, nas penas do art. 1..970.

Art. 1.997. Si o codicillo estiver fechado, deverá ser aberto do
mesmo modo que os testamentos.

Art. 1..998. O que supprimír o codícillo será indigno de sue
ceder.

Art. t.999, As cartªs de consciencia, deixadas aos testamen
teiros, terão validade si dellas se fizer menção no testamento ,
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CAPITULO V

DOS T:e.ST4JUEN',I:OS .ESP.ECIAES

SECÇÃO I

TESTAlIlEllTO FEITO EJlI TEJlIPO DE PESTE

Art. 2.000. Nos legares assolados pela peste ou outra moléstia
reputada contagiosa, é valido o testamento feito por ofllcial publico ou
perante qualquer autoridade judiciária ou sanitaria , ou ministro de
qualquer religião, na presença de tres testemunhas.

. Este testamento será assignado pelo testador, pela autoridade ou
pessoa perante quem foi feito e testemunhas, mencionando o dia, mez,
anno e lagar em que foi feito.

Si o testador não puder escrever, assignará por eIle uma das
testemunhas, declarando a razão por que o faz.

Paragrapho unico. Este testamento deixa de valer seis mezes
depois que houver cessado a peste no lagar onde foi feito, ou que o
testador se houver .mudado para outro lagar.

SECÇÃO II

TESTAMENTO ~TIMO

Art. 2.001. O testamento a bordo dos navios nacionaes, de
guerra ou mercantes, em viagem de alto mar, será feito pelo com
mandante ou escrivão da embarcação, que reduzirá a escripto a
declaração do testador ou a escreverá sob seu dictado, perante duas
testemunhas presentes a todo o acto, e assignado pelo testador e pelas
testemunhas, escolhidas de preferencia entre os passageiros.

Paragrapho unico. Si o testador ou alguma das testemunhas não
souber ou não puder escrever, observar-se-ha o disposto no art. 1.974,
n. 10.

Art. 2.002. O testador pode também escrever seu testamento ou
mandar escrevel-o por outrem. No primeiro caso, será o testamento
assignado pelo testador; e no segundo, por quem o escreveu, com a
declaração de que o faz a rõgo do testador. O testamento assim feito
será pelo testador entregue ao commandante ou escrivão de bordo,
perante duas testemunhas, que reconheçam e entendam o testador,
declarando este no mesmo acto ser seu testamento o escripto apre
sentado.



- 900-

ocommandante ou o escrivão o receberá e, em seguida, certi
ficará abaixo deUe todo o occorrido, datando e assignando com o tes
tador e as testemunhas.

Art. 2.003. Si o commandante ou qualquer outro offícial quizer
fazer testamento, seu posto será occupado por quem o substituir a bordo.

Art. 2.00q,. Otestamento maritimo deverá ser feito em duplicata,
para ficar um exemplar em poder do testador e, si esse não puder
assignal-o, deverá assignar por elle e a seu rôgo mais uma testemunha,
que declare a razão por que o faz. O outro exemplar será conservado
com os papeis de bordo e mencionado no respectivo diario de nave
gação.

Art. 2.005. Si o navio fôr para porto estrangeiro, onde haja
agente diplomatico ou consular do Brasil, o commandante, ou quem
suas vezes fizer, deverá entregar-lhe, mediante recibo, o exemplar de
testamento conservado com os papeis de herdo e uma cópia da menção
delle feita no respectivo diario.

Art. 2.006. Na volta do navio a porto do Brasil, o commandante
entregará o recibo do testamento passado pelo agente diplomatico ou
consular, e outra copia da menção do mesmo, feita no diario de bordo,
á autoridade marítima do logar, mediante recibo, que deverá constar
do mesmo diario á margem da referida menção.

Art. 2.007. Si o primeiro porto em que tocar o navio fôr nacional,
o commandantc entregará o testamento á autoridade marítima.

Art." 2.008. O agente diplomático ou consular ou a autoridade
que receber o testamento feito a bordo, deve remettel-o ao Governo,
para fazel-o depositar em mão de um official publico do domicilio do
testador ou, si não constar onde seja, no primeiro tabellionato da
Capital Federal.

Art. 2.009. O testamento maritímo só terá eífeíto si o testador
morrer durante a viagem ou dentro dos tres mezes seguintes ao seu
desembarque em terra onde poderia fazer outro em fórma ordinaria..

Art. 2.0l0. Não se reputará testamento feito no mar, posto que
no curso da viagem, si ao tempo em que foi feito o navio tinha chegado
a algum porto, salvo o caso de impossibilidade de communicação do
navio com a terra.

Art. 2.0B. Em perigo de naufragio, observar-se-ha o disposto
no art. 1.987. "

Art. 2.012. Si o navio, apezar de estrangeiro, fór mercante, quer
a viagem seja entre portos nacionaes e estrangeiros, quer sómente entre
nacionaes, a lei brasileira regulará os testamentos de viva voz ou nun
cupativos, feitos a bordo por brasileiros em viagem para algum porto
nacional, fosse estrangeiro ou nacional o porto de embarque do testador.

Paragrapho unico , A estes testamentos, bem como á sua reducção
a publica-fórma, serão applicadas as diaposições deste codigo sobre
testamentos nuncupativos, feitos no território nacional, bastando,
porém, tres testemunhas.

•

•
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SECÇAO UI

TESTAMENTO ,[lUTAR

Art. 2.013. O testamento dos militares e das pessoas ao serviço
do Exercito, em campanha, dentro ou fóra do paiz, ou em praça
sitiada, ou com as communicações cortadas, pode ser feito, no logar
em que não houver offícial publico, perante duas testemunhas, ou
tres, si o testador não souber ou não puder assignar, fazendo-o por
elle a terceira testemunha, pelo modo seguinte:

§ 1.0 Si o testador pertencer a corpo ou secção de corpo desta
cado, o·testamento será escripto pelo respectivo commandante, ainda
que offlcial inferior. .

§ 2.° Si o testador estiver em tratamento no hospital, o testa
mento será escripto pelç respectivo oflícial de saudeou pelo director
do estabelecimento .

§ 3.° Si o testador fôr o official mais graduado, o testamento será
escripto por aquelle que o substituir.

Art. 2.014. Si o testador souber escrever, poderá fazer testamento
por seu proprio punho, comtanto que o date e assigne por extenso,
e o apresente, aberto ou cerrado, na presença de duas testemunhas,
ao auditor ou ao official de patente que para esse fim o substituir .

Paragrapho unico . O auditor ou o official, a quem o dito testa
mento fôr apresentado, escreverá em qualquer parte delle uma nota
do lagar, dia, mez e anno em que foi apresentado. Esta nota será
assignada por elle e pejas ditas testemunhas, dando-se ao testamento o
destino indicado no art. 2. 008 .

Art. 2.015. No conflicto da batalha, ou estando feridas, podem
as pessoas mencionadas no art. 2.013, testar nuncupativamente só
com duas testemunhas, ainda que saibam e possam escrever.

Paragrapho unico. Este testamento deixará de ter validade si o
testador não morrer na guerra, ou logo que se restabeleça do ferimento.

Art. 2.016. Os testamentos, de que trata o artigo antecedente,
. serão remettidos com a possivel brevidade ao Governo. nos termos elo

art. 2.008 .
Art. 2.017. O testamento feito na conformidade do mesmo artigo

fica nullo tres mezes depois da volta do testador a logar onde possa
testar em fôrma ordinaria, salvo" hypothese do art. 2.014, paragrapho
unico.

SECÇÃO IV
Tl!!lTA"lENTOS FEITOS EM PAIZ ESTR~'\GEIRO

Art. 2.018. Os consules ou vice-consules brasil~ircísp-ód~-:-fu>
servir de offlcial publico na celebração e approvação dos testamentos
de brasileiros, conformando-se com as disposições deste codigo.
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Art. 2.019. Os consules ou vice-consules, logo que hajam for
mulado algum testamento em nora publica, transmiuirão uma cópia
ao Governo, afim de ter o destino indicado no art. 2.008.

Art. 2.020. 'Si o testamento rÓI' cerrado, ocousul ou vice-consul
que o houver approvado, lançará por cópia na respectiva nota o term~
de approvação, e assim o participará ao Governo.

Paragrapho unico , Si o testamento rÓI' dado a guardar 'ao consul
ou vice-consul, o depositario fará menção desta circumstancia e
passará recibo da entrega.

CAPITULO VI

DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTARIAS ,EM GERAL

Art. 2.021. A nomeação de herdeiro ou legatario pode ser feita
pura e simplesmente, debaixo de condição, para certo fim ou modo,
ou por certa causa.

Art. 2.022. As condiçõesimpossiveis,absoluta ou relativamente,
ou contrarias á lei, teem-se por não escriptas e não prejudicam as
respectivas disposições, ainda que o testador determine o contrario.

Art. 2.023. Si o cumprimento da condição rÓI' impedido por
alguem, interessado em que ella se não cumpra, ter-se-há por cumprida.

Art. 2.024. A. invocaçãode falsacausa ter-se-ha por não escripta,
excepto si do proprio testamento resultar que o testador não teria feito
tal disposição, si conhecesse a falsidade da causa.

Paragrapho unico. A. invocação da causa falsa ou verdadeira,
contraria á lei, produz sempre a nullidade da disposição.

Art. 2.025. A designação de tempo em que deva começar ou
cessar o effeito da instituição de herdeiro, salvo nas disposições fidei
commissorias ter-se-ha por não escrípta .

Art. 2. 026. Quando a disposição testamentaria fôr susceptivel de
varias interpretações, der e-se preferir aquella que melhor assegure o •
cumprimento da vontade do testador.. . .

Art. 2.027. E' nulla a disposição feita sob condição de que o her
deiro ou legatario faça igualmente em seu testamento alguma dispo
sição em favor do testador ou de outrem.

Art. 2.028. E' também nulla qualquer disposição em favor de
pessoa incerta, de modo que não possa ser determinada.

Art. 2.029. E' ainda nulla a disposição em favor de pessoaincerta
que deva ser determinada a arbítrio de terceiro . Vale, porém, o legado
a uma pessoa que deva ser determinada por terceiro dentre diversas
pessoas mencionadas pelo testador, ou pertencentes a uma familia, ou
a um corpo collectivo, ou a um estabelecimento por elle designado.
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Art. 2.030. E; igualmente nulla a disposiçâo quê.dêixa ao arbiti'io
do herdeiro ou de terceiro a determinação dn valor dó legado, sãlvô
si este fôr deixado em remuneração de serviços prestados ao testador
por occasião d~ Sua ultima rnolestía. . .

Art. 2.031. A disposiçãO em favoí- dos pobres em gel'al, ou..dos
estabelecimentos de caridade em particular Ou.de àssisteúcía publicá,
entende-se a favor dos pobres do lagar do dom~éili~ do testador, ao
tempo em que morreu, ou dos estabelecimentoS ahi existentes, salvo si
constar claramente que a intenção do testador era favorecer os pobres
de outro 10gaI', Nestes casos, preferir-se-hão Sempre as instítuíçôes par-
ticulares ás publicas. .. '..' .

Art. 2. 032. E' válida a instituição em favor de pessoa incerta,
quando se puder tornar certa pelá realizaeão de alguma condição, ou
si a clausula testamentaria Se rêferit a pessoa que reuna certas quáli
dades ou Se ache em certas CÍl'CurhStàncias .

Art , 2.033. Oerro na de"ignaç~o da pessoado hêrdeiro do lega
tarío ou da causa legada só torna inefficaz a disposição si,pelú contexto
do testamento ou PaI' outros documentos ou factos inequivocos, não se
puder veriflcat' a identidade da alludida pessoa ou Musa désígnadn
pelo testador. ... .' .

Art. 2. 03~. Adisposiçãopará creação de urna fundação é valida
nos termos do art. 3° da .parte geral deste código. .

. Art. 2. 035. Si muitos herdeiros forem uomeadõs Sem determi
nação da parte que á cada um cabe, a herança Será partilhadã igual
mente entre todos.

àrt: 2.036. Si o testador nomear eertos herdeiros individual
mente e outros collectivamente, a herança dividir-se-Ita em tantas
quotas quantos forem os individuas e os grupos designâdtJs. .

Art 2.037. Sendodeterminadas as quotas de cada herdeiro, mas
não se esgotando com ellas a herança, o remanescente pertencerá aos
herdeiros legitimas pela ordem da respectiva successão . Si üãó

existirem herdeiros legitimas, o remanescente pertencerá aós testa-
menteiros, que só preferirâo ao fisco. .

Art. 2,038. Si forem determinados os quinhões de uns é hão os
de outros, assignar-se-ha, com igualdade, aos ultímos o que restar,
depois de satisfeitos os quinhões hereditários dos pritneiros.

Art. 2.039. Quando o testador dispuzer que determinado óbjéctó
da herança hão pertença ao herdeiro instituído, .pertencel'â Ms her
deiros legitimas.

'CAPITULO vtt
DOS LEGADOS

Art. 2,0«'0, E' nullo o legado de causa alheia; mas si do testa
mento se deprehender que o testador ignorava que lhe não pertencia
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a causa legada, deverá o herdeiro adquiril-a para cumprir a disposição,
e si não fôr possível, pagará ao legarario o valor della.

Art. 2. 01.'1 . Si a cousa legada, que não pertencia ao testador no
momento da feitura do testamento, se tiver depois tornado sua por
qualquer titulo, terá eíleito a disposição, como si ao tempo do testa
mento pertencesse ao testador.

Art. 2.042. E' valido, porém, o legado de causa pertencente ao
herdeiro ou legatario encarregado de entregal-a,

Art. 2.043. Si o testador, o herdeiro ou o legatario fôr senhor
somente de parte da causa legada ou só tiver algum direito a essa
causa, não valerá o legado sinão pelo que tocar á dita parte ou ao
dito direito, salvo si constar que o testador estava persuadido de que a
causa lhe pertencia integralmente ou ao herdeiro ou ao legatario, e,
neste caso, se observará o que ficadisposto no art. 2.040.

Art. 2.044. O legado de causa moveIindeterminada, incluída em
certo genero, será valido, posto que tal causa não exista entre os bens
do testador ao tempo de sua morte. .

Art. 2. 04B. Si o testador legar causa propria, designando-a sin
gularmente, será nullo o legado si ao tempo de sua morte tal causa
não existir na heranca.

Si, porém, existir, mas não na quantidade ou porção designada,
haverá o legatario o que ahi se achar,

Art. 2.046. O legatario de causa ou quantidade que deva ser
recebida em lagar designado, só poderá ter eííeito até onde chegar a
porção que se encontrar nesse lagar.

A1'1. 2.047. E' nulJo o legado de causa certa que, ao tempo do
testamento, já era do lcgatario, ou que posteriormente lhe foi transle
rida gratuitamente pelo testador.

Art. 2. 04~. O legatario de credito ou de quitação de divida tem
effeito só até á importancia de um ou outra ao tempo da morte do
testador, e o herdeiro satisfaz este legado entregando ao legatario o
respectivo titulo.

Paragrapho unico. Este legado não comprehende as dividas pos
teriores á data do testamento.

A1'1. 2. 0\9. O legado feito a um credor, sem que se refira
á divida do testador, não será considerado compensação da mesma
divida.

AI;t. 2. OBO. Tambem vale integralmente esse legado, si o testa
dor que posteriormente contrahiu uma.divida para com o legatario a
solveu antes de fallecer.

Art. 2.05'1. O legado de alimentos comprehende o sustento, cura
tivo, vestuario e a habitação durante a vida do legatario, e as despe
zas de educação, quando feito a um menor.

Art. 2.052. O legado de usufructo sem determinação de tempo,
entender-se-ha durante a vida do legatario.

Art. 2. OB3. S~ aquelle que legar alguma propriedade lhe ajuntar

;::\
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depois novas acquisições, estas, ainda que contiguas, não farão parte
do legado sem expressa declaração do testador.

Paragrapho unieo. Não se entende este artigo com as bemfeí
terias necessarias, uteis ou voluptuarias feitas no prédio legado.

CA.PITULO VIII

DOS EFFEITOS DOS LEGADOS E SEU PAGA1I!ENTO

Art. 2.004. O legado puro e simples confere aolegatario, desde
a morte do testador, o direito, transmissível aos seus successores, de
pedir a cousa legada aos herdeiros instituidos.

Paragrapho unieo. Não pode, porém, o legatario tomar posse da
cousa legada por autoridade própria .

Art. 2. Oõõ. O direito de pedir os legados não se exerce emquanto
. pende litigio sobre a validade do testamento; e nos legados condicio

naes e a prazo, emquanto pende a condição ou não se vence o prazo.
Art. 2.056. A cousa legada é devida ao legatario desde o dia da

morte do testador, e si produzir fruetos, estes pertencerão ao legatario,
a contar do mesmo dia.

Paragrapho unico . O legado de dinheiro só vence juros do dia em
que a pessoa obrigada a prestal-o foi constituída em móra.

Art. 2.057. Si o legado consistir em renda vitalícia ou pensão
periódica, uma ou outra começará também a correr desde a morte do
testador.

Art. 2.058. No legado de quantidade determinada, e pagavel pe
riodicamente, o primeiro periodo começará igualmente da morte do
testador, e o legatario terá direito á prestação correspondente ao pe
riodo em que elle proprio fallecer ,

Art. 2 059. As prestações periodicas só podem ser exigidas no
termo dos periodos correspondentes, salvosi forem deixadas a titulo de
alimentos. Estas deverão ser pagas por adiantamento, sempre que o
testador não dispuzer o contrario.

Art. 2.060. Si o legado consistir em cousa determinada pelo
genero, compete a escolha ao herdeiro, que não será obrigado a dar
a melhor nem tambem poderá dar a peior.

Art. 2.061. A mesma disposição deverá ser observada quando a
escolha tiver sidodeixada a arbítrio de terceiro. Si este não quizer ou
não puder fazel-a, competirá a escolha .ao juiz, na conformidade do
artigo antecedente.

Art. 2.062. Si a opção fór deixada ao legatario, elle poderá es
colher a melhor que houver na herança. Si, porém, esta não tiver
cousa da qualidade da legada, o herdeiro deverá dar-lh'a do genero
determinado pelo testador, observada a disposição do art. 2.060.
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Att. 2 063. No legado alternativo tambem se presume deixada
ao herdeiro a opção..

Art. 2.064. Si o herdeiro ou legatario a quem cabe a opçãofal
lecer antes de fazel-a, este direito transmitte-se ao respectivo herdeiro;
mas a opção, uma vez feita, fica irrevogavel.

Ar1. 2.065. lnstituidos vários herdeiros, sem o testador declarar
quaes devam satisfazer os legados, entende-se que todos ficam respon
saveís na proporção dos respectivos quinhões.

Art. 2.066. Si fôr imposta a um ou mais herdeiros a obrigação
de satisfazer os legados, somente estes ficam responsaveís para com os
legatarios. .

Art. 2.067. Si algum dos legados consistir em cousa pertencente
a um dos herdeiros, só a este incumbirá pagal-o com regresso contra
os outros herdeiros pela respectiva contríhuição.rsalvo disposição ex
pressa do testador em contrario.

Art. 2.068. As despezas e risco da entrega do legado são por
conta do legatado, si o testador não dispuzer o contrario.

Art. 2.069. A cousalegada deve ser entregue, com os seus acces
sorios, no legar e no estado em que se achar' no momento da morte do
testador, e passa ao legatario com todos os encargos nella impostos.

Art. 2.070. Applica-se aos legados o disposto no art. 1.341.

CAPITULO IX

DA CADUCIDADE DOS LEGADOS

Art. 2071. Caduca o legado:
1.0 Si o testador transformar a causa legada, de modo que não

conserve mais a fórma nem a denominação que tinha ;
2.° Si o testador alienar por qualquer titulo a cousa legada ou

parte della, ficando sem eífeito nesta parte o legado;
3.° Si a cousa perecer, ou fôr evicta em vida do testador; ou

depois da. morte deste, sem culpa do herdeiro.
Art. 2.072. Si o legado fôr de duas ou mais causas alternati- •

vamente e perecer alguma dellas, subsistirá o legado nas restantes.
Perecendo só parte de uma cousa, será dividido o resto.

CAPITULO X

DO DIREITO DE ACCRESCER ENTRE HERDEIROS E L~GATARlOS

Art. 2.073. Tem lagar o direito de accrescer entre herdeiros
quando, no mesmotestamento e pela mesma disposição, são conjuncta
mente chamadosá successão, sem distribuição dosrespectivos quinhões.

•
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Este direito compete igualmentr. aos legatarios nomeados, conjun
ctamente ou não, em uma mesma cousa. individuada.

Art. 2.07 i. Considera-se fDita a distribuição dos quinhões pelo
testador, quando designa a cada um dos nomeados sua quota, ou seu
objecto. As expressões - por partes iguaes ou com iguaes quinhões
- não importam distribuição deste.

Art. 2.075. Si um dos herdeiros nomeados morrer antes do tes
tador, renunciar a herança ou fórexcluido della ; ou si não se rea
lizar a condição sob a qual tiver sido instituído o respectivo quinhão,
salvo no caso de representação, reverterá em favor dos co-herdeiros
conjunctos ou dos herdeiros legitimas, nos termos do artigo seguinte.

Art. 2.076. Quando não tem logar o direito de accrescer, a quota
vaga do herdeiro nomeado transmitte-se aos legitimas.

Art. 2.077. Os'co-herdeiros, a quem accrescer o quinhão dó que
deixou de herdar, ficam sujeitos ás obrigações e encargos que pesavam
sobre o mesmo. .

Art. 2.078. Quando não tem Jogar o direito de accrescer entre
os co-legatarios, a quota do que, faltar aproveita ao herdeiro ou lega
tario pessoalmente encarregado de satisfazer o respectivo legado, ou a
todos os herdeiros, na proporção dos respectivos quinhões, si o mesmo
legado tiver sido deduzido da herança.

Art. 2.079. Legado o mesmo usufructo a diversas pessoas con-'
junctamente, a parte do que faltar accresce aos co-legatarios. Si,
porém, não houve conjuncção entre estes, ou si, apezar de conjunctos,
só lhes foi legada uma parte certa do usnfructo, as quotas dos que
faltarem consolidar-se-hão na propriedade, á medida que elles forem
faltando.

Art. 2 ·080. A disposição do art. 2.077 applica-se tanto ao her
deiro como ao co-legatario a quem aproveitar a caducidade do legado
ou de uma parte delle .

CAPITULO XI .

DA CAPAClD~E PARA ADQUIRIR POR TESTAMENTO

Art. 2 081. Podem adquirir por testamento as pessoas existentes
ao tempo da morte do testador e que não forem por este codigo de
claradas incapazes.

Art. 2.082. São incapazes absolutamente os não concebidos ao
tempo da morte do testador, excepto os filhos de certas e determí
nadas pessoas que existam ao tempo dá abertura da successâo ,

Art. 2.083. Não podem tambem ser nomeados herdeiros nem
legatarios:

1.o O escriptor do testamento;
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. 2. o As testemunhas do testamento, salvo quanto ás do auto de
approvação do testamento cerrado;

3.o A concubina do testador casado; .
4.o Otutor, no testamento do pupilo, feito antes da prestação

judicial e da quitação das contas da tutela, salvo si fôr ascendente ou
irmão do testador ;

5. 0 O official publico, civil ou militar, o commandante e o es
crivão perante quem fór feito, ou que fizer ou approvar o testamento;
assim como a autoridade judiciaria ou sanitaria ou o ministro de
qualquer religião, nos casos do art , 2.000.

Art .. 2.084. As di~posições em favor das pessoas incapazes são
nullas, ainda quando simuladas em fórma de contrato oneroso ou
feitas em nome de interposta pessoa.

Reputam-se pessoas interpostas o pae, a mãe, os descendentes e o
conjuge do incapaz.

Art. 2.085. A capacidade do herdeiro e do legatário é sómente
exigida no momento da devolução da herança.

CAPITULO XII

DOS HERDEIROS NECESSARIOS

•

Art. 2.086. -O testador que tiver descendente, ascendente ou con
juge successivel não pode dispôr de mais da terça de seus bens; as
duas outras partes cabem de direito aos descendentes, aos.ascendentes
e ao conjuge, e constituem a respectiva legitima, segundo o disposto
no cap . II do tit. 11 deste livro.

Art. 2.087. Calcula-se a porção disponivel pela somma dos bens
existentes na época do fallecimento do testador, deduzidas as dividas
e as despezas de funeral.

Calculam-se as legitimas, addicionando aos dois terços dos bens
exisdü'ntes em pode!, doteRbtado.r astdoações por e11e- feitas a seus des- ...
cen entes e ao conJuge so revrven e.

Ar1. 2.088. A legitima dos herdeiros de que trata o art. 2.086
não pode ser onerada com condições, encargos ou legados, nem ser
substituida por dinheiro, quando haja outros bens partíveis na
heranca.

Ãrt. 2.089. Si o testador deixar a terça ou algum legado a her
deiro necessario, essa liberalidade não lhe tira o direito á legitima.

Art. 2.090. Os collateraes serão excluidos da successão, pelo
simples facto de ter o testador disposto de seus bens sem os con
templar.
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CAPITULO XIII

DA REDUCçlo DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTARIAS

,

Art. 2.091. Si o testador, que tem herdeiros necessaríos, dis
puzer sómente da terça ou de parte delIa, entende-se que os instituiu
no resto; si, porém, dispuzer de mais, todas as disposições serão redu
zidas ás forcas da terca ,

Art. 2.092. Vl}rificado que as disposições excedem á terça, serão
reduzidas proporcionalmente as quotas do herdeiro ou herdeiros nella
instituidos quanto bastar; e, si não bastar, tambem as dos legatarios
entre si, na proporção do valor de cada uma ..

Paragrapho unico, Todavia, si o testador, prevenindo o caso,
dispuzer que certos herdeiros ou legatários sejam inteirados de prefe
rencia, a reducção far-se-ha nos outros quinhões ou legados, obser
vando-se a respeito destes a ordem estabelecida no artigo antecedente.

Art. 2.093. Quando o legado sujeito á reducção consistir em um
predio commodamente divisível, far-se-ha a reducção pela divisão
proporcional do mesmo predio. .

§ 1.0 Si a divisão não fôr possível commodamente e o excesso do
legado fôr de mais de um quarto do valor do predio, o legatário deve
deixar o immovel inteiro na herança, salvo o direito de pedir aos her
deiros o valor da parte que couber na terça; e, no caso contrario, pode
ficar com o immovel, tornando-lhes o excesso em dinheiro.

§ 2.° Si o Iegatario fór ao mesmo tempo herdeiro necessario,
pode inteirar-se de sua legitima no mesmo immovel de preferencia aos
outros, sempre que o valor do dito immovel não exceda á legitima e
mais a terça.

CAPITULO XIV

DAS SUBSTITUIÇÕES

IIJ Art. 2.094. E' licito substituir outra pessoa ao herdeiro ou lega-
tario nomeado, para o caso de um ou outro não querer, ou não poder
acceitar a herança ou legado. Estes dois casos se subentendem de
direito, ainda que o testador só tenha feito menção de um delles. Ca
duca esta substituição desde que o herdeiro acceita a herança.

Paragrapho unico , Pode o testador substituir muitas pessoas a
uma só, ou vice-versa, e ainda substituir com reciprocidade ou sem
eUa,

Art. 2.095. O substituto fica sujeito ao encargo ou condição im
posta ao substituido, quando outra não fôr a intenção do testador, ou
resultar da natureza do encargo ou condição.
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Art. 2.096. Si entre muitos co-herdeiros ou legatarios de partes .~
desiguaes fôr estabelecida substituição reciproca, a proporção dos qui-
nhões fixada na primeira disposição entende-se tambem mantida na
segunda. Si, porém, fôr incluida mais alguma pessoa na substituição,
com as outras anteriormente nomeadas, o quinhão vago pertence em
partes iguaes aos substitutos.

Art. 2 097. Pode tambem o testador instituir herdeiros ou lega
tarios por meio de fideicommisso, impondo a um, que é o gravado 0lJ.
fiduciário, a obrigação de transmittir a outro, que é ofideicommissario,
a herança, o legado ou Q que restar delles, por sua morte ou em outro
tempo e ainda sob certa condição .

. Art. 2.098. O fiduciário tem a propriedade da herança ou legado,
mas restricto e resoluvel.

Art.2.099. O fideicommissario pode repudiar a herança ou le-'
gado, e, neste caso, o fideicommisso rcaduca, ficando os bens proprie-
dade pura do fiduciario, si não houver disposição contraria do testador. ti.

Art. 2.10,. Si o fideicommissario.acceitar a herança ou legado
terá direito á parte que accrescer em qualquer tempo ao Iiduciario .

. Art. 2.101. O' fideicommissario responde pelos encargos da he
rança que ainda restarem quando vier á successão .

.Art. 2.102. Caduca o fideicommisso si o fideicommissario morrer
antes do fiduciario ou antes de se realizar a condição resolutoria
do direito deste ultimo. Neste caso, a propriedade consolida-se no
fiduciario como está disposto no art , 2.099. .

Art. 2.103. São nullas as substituições além do segundo gráo.
Paragrapho unico. A nulJidadeda substituição não prejudica a

validade da, instituição do primeiro gráo, a qual valerá sem o encargo
resolutorio ,

CAPITULO XV

DA DESHERDAÇAo

Art. 2.104. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua _
legitima, ou desherdados, em todos os casos em que podem ser ex-
cluidos da successão como indignos.

Art. 2.105. A desherdação só pode ser ordenada em testamento
e com expressa declaração da causa.

Art. 2.106. Ao herdeiro instituído ou áquelle a quem aproveita
a desherdação incumbe provar a legitimidade e veracidade da causa
declarada.

Não sendo provada a causa de desherdação, serão nullas a in
stituição 011 as disposições que prej udicam a legitima do dosherdado ,

Ar1. 2.107. Além das causas mencionadas no art. 1.927, auto-o
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rizam a desherdação dos descendentes por seus ascendentes, as se
guintes :

1.~ Offensas physicas aos ascendentes;
2.a Grave injuria;
3.a Deshonra da filha que vive na casa paterna;
4.a Relações illicitas com a madrasta ou concubina do pae, ou

com o padastro ou mancebo da mãe;
B.a Desamparo do ascendente em alienação' mental ou grave en-

fermidade. .
Art. ~.108. P~o lagar á desherdação dos ascendentes pelos des-

cendentes, Pl;lIQ mesmo modo, as seguintes :
1.a Oífensas physícas ao descendente ;
~.a Grave injuria ;
3,a I\elações illicitas do ascendente com a mulher ou concubina

do filho ou neto, 01J. COm () genro, marido da neta, ou mancebo da fUA~
ou neta ;

4.a Desamparo do filA0 ou neto affectado de alienação menta}ou
grave enfermidade ,

Art. 2.109. Aquelle a quem forem devolvidos os bens de que
foi excluído o dcsherdado é obrigado a prestar-lhe alimentos, si elle
não tiver outros meios de subsistencia, mas não além dos rendimentos
dos ditos bens.

Art. 2.110. Prescrevem em dois annos, contados da abertura
da successão, a acção do interessado para provar a causa da desher
dação e a do desherdado para impugnar a desherdação ,

CAPITULO XVI

DA REVOGAÇÃO DOS TESTAMENTOS

Art. 2.1H. O testamento pode ser revogado no todo. ou em parte:
• 1.0 Por outro testamento posterior, qualquer que seja a forma

deste; "
2.° Por declaração feita pelo testador, pessoalmente, perante

qualquer official publico, que exerça as funcções de tabellião ou de
notario, com as formalidades do testamento publico.

Art. 2.H2. Si na occasião não houver offícíal publicoe o testador
correr imminente risco de vida, poderá revogar seu testamento me
diante declaração feita ou escripta por elle perante seis testemunhas,
que poderão ser varões ou mulheres, maiores de dezeseis annos. Esta
revogação ficará sem eíleito, si o testador convalescer da enfermidade
ºll vier a fallecer passados dois mezes.
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Art. 2.113. A revogação do testamento pode ser total ou parcial.
Si a revogação fôr parcial ou si o testamento posterior não

contiver clausula revogatoria expressa, o anterior subsiste em tudo
que não fôr contrario ao posterior.

Art. 2.114. A revogação terá effeito ainda que o testamento
posterior caduque por indignidade, incapacidade ou renuncia do her
deiro nelle nomeado; mas não assim si fôr declarado nullo .

Art. 2.115. O testameuto cerrado que o testador abrir, ou di
lacerar, ou fôr aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver
se-ha como revogado.

Art. 2.116. Si o testamento cerrado apparecer aberto ou dila
cerado em poder ou na herança do testador, presume-se que foi
aberto ou dilacerado por elle, ou com seu consentimento.

Art. 2.117. Si o testamento cerrado apparecer aberto ou di
lacerado em poder de terceiro, presume-se que o facto não foi pra
ticado pelo testador nem com o seu consentimento.

Art. 2.118. Si perder-se algum testamento, por qualquer evento,
ou fôr supprimido ou dilacerado por pessoa que não seja o testador,
poderão os interessados requerer seu cumprimento, no todo ou em
parte, conforme provar-se o seu conteudo no todo ou em parte.

Art. 2 119. A superveníencía de descendente successivel ao tes
tador, que não o tinha ou ignorava tel-o quando fez o testamento,
rompe-o em todas as suas disposições si o descendente superve
niente sobreviver ao testador.

A mesma disposição prevalece em relação ao conjuge, si o tes
tador, depois de feito o testamento, casar sob regimen exclusivo da
communhão ,

Art. 2.120. Rompe-se também o testamento feito na ígnorancia
de existirem outros herdeiros necessarios.

Art. 2.'121. Cessam as disposições dos artigos antecedentes
quando o testador, prevendo o caso, resalva a legitima do herdeiro
necessario .

CAPITULO XVII

no TESTAMENTEIRü

Art. 2.122. Pode o testador nomear um ou mais testamenteiros,
conjunctos ou separados, comtanto que o nomeado não seja, ao
tempo da morte do testador, pessoa incapaz nos termos dos arts. 5ó

e 6° da parte geral deste codigo,
Art. 2.123. O testador pode também conceder ao testamenteiro

a posse e administração da herança, ou de parte della, não havendo
conjuge ou herdeiros necessarios.

Paragrapho unico , Qualquer herdeiro pode, entretanto, requerer
partilha immediata ou devolução da herança, habilitando o testa-

•



•

f

- 913-

menteiro com os meios necessarios para o cumprimento dos legados
ou dando caução de prestal-os ,

Art. 2.124. Si o testamenteiro tiver a posse e administração
dos bens, incumbe-lhe requerer inventario e cumprir o testamento.

Si não lhe competir a posse e administração, tem, não obstante,
o direito de exigir que os herdeiros lhe ministrem meios necessarios
para o cumprimento das disposições testamentarias ; e si os legatarios
o demandarem, pode nomear á execução os bens da herança.

Art. 2.120. O testamenteiro nomeado, ou qualquer parte inte
ressada pode requerer' e o juiz ordenar ex-~fficio, a quem ,tiver o
testamento em seu poder, que o faça logo registrar.

Art. 2.126. Os testamenteiros são obrigados a cumprir as dis
posições testamentárias no prazo marcado pelos testadores; e a dar
contas do que receberam e despenderam.

Art. 2.127. Levar-se-hão em conta aos testamenteiros as des
pezas legalmente feitas conforme o testamento até o dia da citação
para prestações de contas.

Art. 2.128. Sendo glozadas as despezas por ilIegaes, por não
conformes ao testamento, ou por terem sido feitas depois da citação
para prestação de contas, os testamenteiros serão removidos, e per
derão o premio deixado pelos testadores.

Paragrapho unico , Tambem incorrerão os testamenteiros na
perda do premio, quando tendo sido citados para prestação de
contas, não acudirem á citação. '

Art. 2; 1.~9. Além destas attrihuicões terá o testamenteiro as
que lhe houverem sido conferidas pelo testador dentro dos limites
da lei.

Art. 2.130. Compete ao testamenteiro defendera validade do
testamento por si ou com o inventariante e demais herdeiros ínsti
tuidos.

Art. 2.131. Si o testador não conceder prazo maior, deve o tes
tamenteiro cumprir o testamento e prestar suas contas dentro de
um anno, contado da acceitação da testamentária.

Este prazo só póde ser prorogado por motivo justificado.
Art. 2.132. Na falta de testamenteiro, ou porque o testador

não o nomeou, ou porque o nomeado não acceitou o encargo, ou
porque, acceitando-o, foi destituido: a execução testamentária com
pete ao cabeça de casal e na falta deste ao herdeiro que fôr no-
meado. .

Art. 2.133. O encargo da testamentaria não se transrnitte aos
herdeiros do testamenteiro, nem pode ser delegado; mas pode o
testamenteiro fazer-se representar nos actosjudiciaes e extra-judi
ciaes por procurador com poderes especiaes.

Art. 2.134. Havendo dois ou mais testamenteiros simultaneos,
que tenham acceitado o encargo, cada um delles pode agir na flata
dos outros, mas ficam todos solidariamente obrigados a prestar

c. c. - VaI. r ~8 -
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contas dos bens que lhes forem confiados, salvo si o testador houver
discriminado as respectivas funcções e cada um se limitar ás suas.

Art. 2. '135. As despezas com o desempenho das funcções do
testamento correm por conta da herança. f

. Art. 2.136. Quando o testamenteiro não fór herdeiro nem le
gatario tem direito a um premio, que, si não houver sido fixado
pelo testador, será de um a cinco por cento, arbitrado pelo juiz
sobre toda a herança liquida, conforme a importancia della e a
maior ou menor difficuldade da execucão do testamento.

Paragrapho unico , Este premio' será deduzido somente da
terça, quando houver herdeiros necessarios ,

Art. 2. '137. O testamenteiro que fôr legatario poderá preferir
o premio ao legado. .

Art. 2.138. O premio que o testamenteiro perder, por ter sido
destituido ou por não ter cumprido o testamento reverterá á he-
rança. .

Art. 2.139. Si o testador tiver distribuido toda a heranca em
egados, '0 testamenteiro será cabeça de casal e inventariante:

TITULO IV

Inventario e partilha

CAPITULO I

DO INVENTARIO

Art. 2.1.40. A partilha judicial será precedida da descripção e
avaliacão dos bens .

O' inventario deve começar dentro de um mez, a contar da
morte do autor da herança, e a partilha ultimada dentro elos tres
mezes seguintes. .

. Este ultimo prazo pode ser prorogado si houver litigio ou outro _
motivo justo.

'·Art. 2.141.. No inventario, devem-se descrever com individuação
e clareza todos os bens da herança, assim como os alheios nella en-
contrados . ' . .

Art. 2. 142. A avaliação deve ser feita por peritos nomeados a
aprazimento das partes.

Paragrapho unico , Consideram-se partes legitimas para nomear
peritos os herdeiros maiores e os representantes dos menores inca

.pazes.
Si houver divergencia entre os peritos, o juiz nomeará o ter

ceiro, que desempate.

-

•
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(. .. Art. 2.143. O fisco só se considera partel egitima para intervir
nas avaliações, quando chamado na qualidade de herdeiro.

Art. 2.144. Não excedendo a herança a dois contos de réis,
serão dispensadas as formalidades ordinarias e reduzidas a um só auto
ou termo a descripção, avaliação, e partilha, assignado pelo juiz e
partes, sem necessidade de sentença.

Art. 2.145. A licitação só é permittida entre herdeiros sobre
objecto indivisivel ou que não admitta divisão commoda.

CAPITULO II

DA PARTILHA

•

•

Art. 2.146. O herdeiro pode pedir a partilha ainda que o autor
da herança o tivesse prohibído. . .

Podem, também, pedil-a os cessionarios e credores dos her
deiros.

Paragrapho unico . Não obsta á partilha o facto de estarem os
herdeiros ou algum delles na posse de certos bens da herança, salvo
se tiver decorrido o prazo de vinte annos.

Art. 2.147. Si os herdeiros forem maiores e capazes, podem fazer
partilha amigavel, por instrumento publico, termo nos autos do in-

o ventario ou escripto particular homologado pelo juiz.
Art. 2.148'. Quando os herdeiros não estiverem de accôrdo ou

algum delles fôr menor ou incapaz, a-partilha será judicial.
Art. 2.149. Na partilha deve-se observar a maior igualdade, não

só quanto ao valor, mas ainda quanto á natureza e qualidade dos
bens.

Art. 2.150. E' válida a partilha feita pelo pae, por acto entre
vivos ou de ultima vontade, comtanto que não prejudique a legitima
dos herdeiros necessarios.

Art. 2.151. O immovel que não couber no quinhão de um só
herdeiro, ou não admittir commoda divisão, será vendido em hasta
publica e repartido o preço, excepto si algum ou alguns herdeiros re
quererem que lhes seja adjudicado, repondo aos outros, em dinheiro,
o excesso de seus quinhões.

Art. 2.152. Os herdeiros que estiverem na posse dos bens da
herança, o cabeça de casal e o inventariante deverão trazer ao acervo
os fructos e rendimentos que houverem percebido desde a morte do
autor da herança; terão direito ás despezas necessarias e uteis por
elles feitas; e responderão pelos damnos e prejuízos occasionados por
dólo ou culpa.

Art. 2. Uí3. Quando uma parte da herança consistir em bens si
tuados noutro logar, distante do do inventario, litigiosos ou de difflcil
ou morosa liquidação, poder-se-ha fazer, no prazo legal, a partilha dos



- 916

que o não ~orem, e deixar os outros pa~·a. uma ou mais sobreparti
lhas postenores, sob a guarda e administração do mesmo ou de
inventariante diverso, a aprazimento da maioria dos herdeiros.
Tambem ficam sujeitos á sobrepartilha os sonegados e quaesquer
outros bens da herança que se descobrirem depois da partilha.

CAPITULO III

DOS SONEGADOS

Art. 2. 154. O herdeiro que sonegar bens da herança, deixando
de os descrever no inventario, quando estejam em seu poder ou de
outrem, com sciencia sua, ou omittil-os na colIação que delIes deva
fazer, ou deixar de restituíl-os, perde o direito 'que sobre elIes lhe com
petia.

Art. 2.155. Si o autor da sonegação fór o proprio inventariante,
será, além disso, destituido de suas funcções, desde que prove a sone
gação, ou negue a exístencía dos bens, quando indicados.

Art. 2.156. A pena dos sonegados só pode ser requerida e im-
posta em acção ordinaría. •

A sentença obtida por um dos herdeiros aproveita aos demais.
Art. 2.157. Si os bens sonegados não forem restituídos, por não

existirem mais em poder do sonegante, deve este pagar o valor dos
mesmos com perdas e damnos.

Paragrapho unico. A acção de sonegados pode ser tambem pro
posta pelos credores da herança.

Art. 2.158. A arguição do sonegado só pode ser feita ao inven
tariante depois de encerrada a descripção dos bens com a declaração
de não existirem outros por inventariar e partir; e ao herdeiro, depois
de declarar nos autos que os não possuia com a obrigação de con
ferir.

CAPITULO IV

DAS COLLAÇÕES

Art. 2.1159. A: collação tem por fim igualar as legitimas dos her
deiros. Os bens conferidos não augmentam a terça e respondem pelas
dividas e encargos da mesma.

Art. 2.160. Os descendentes que concorrem á successão do as
cendente commum devem conferir as doações ou os dotes que delle
receberam em vida, com os .fructos accrescidos desde a abertura da
successão ,

•
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Paragrapho unico . Si ao tempo do fallecimento do doador ou
doadores, os donatarios já não possuirem os bens doados, trarão á
collação o seu valor, mas não são obrigados a conferir os fructos.

Art. 2.16'1. Os filhos dotados pelo pae ou pela mãe, ou por ambos
juntamente, ou que deUes receberam doações, podem abster-se da
herança ou concorrer á partilha com seus irmãos.

Paragrapho unico , Quando se .abstiverem da herança, as doações
só prevalecem não desfalcando as legitimas dos outros filhos.

Art. 2.162. São dispensadas da collação as doações ou dotes que
o doador determinar que saiam de sua terça, devendo conferir-se,
porém, o que exceder desta. .

Art. 2.163. A Iispensa da collação pode ser dada ou.por testa
mento ou no próprio titulo da doação.

Art. 2.164·. O que repudiou a herança ou foi della excluido deve,
não obstante, conferir as doações recebidas para o fim de repór a parte
inofficiosa ,

Paragrapho unico , Considera-se inoffíciosa a parte da doação ou
do dote que exceder á legitima e mais á terça disponivel. .

Art. 2.165. Quando os netos succederem aos avós, representando
seus paes, trarão á collação o que os ditos seus paes deviam conferir,
ainda que não hajam herdado.

Art. 2.166. Não são obrigados os paes a trazer á collação, na he
rança de seus ascendentes, o que por estes foi doado a seus filhos,
nem os filhos· o que lhes foi doado pelos ascendentes, quando succe
dem por direito de representação.

Art. 2.167. A collação deve ser feita dos proprios bens da
doação e só na falta delles se fará pelo seu valor, nos termos dos ar
tigos seguintes.

Art. 2.168. Dá-se opção ao filho donatario que fez bemfeitorias
nos ímmoveis doados ou para trazer á collação os próprios bens, como
se acharem, uma vez que os irmãos lhe paguem as bemfeitorias, ou
para conferir o respectivo valor ao tempo da doação.

. Art. 2.169. Si os immoveis estiverem damnifícados, também
compete opção aos irmãos para exigirem collação dos proprios bens
com indemnízacão do damno, ou a do valor que tinham ao tempo em
que foram doados. .

Art. 2 .17O. A opção de que se trata só terá logar quando as
bemfeitorias, ou deteriorações forem da quarta parte do que os bens
valiam ao tempo em que foram doados.

Art. 2.171. Quanto aos moveis, si o donatario ainda os possuir,
virão á collação no estado em que se acharem; mas, si já não os
tiver, serão conferidos pelo valor ao tempo da doação, ou substituídos
por outros da mesma qualidade.

Art. 2.172. Não serão trazidos á collacão os bens que tiverem
perecido sem culpa do herdeiro. .

Todavia, se estavam seguros, deve ser conferido o valor destes.
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. Art. 2.173. Não virão, tambem, á collação os gàstos ordinarios •
que o ascendente fez com o descendente na sua educação, estudos e
estabelecimento, alimentação, vestuario, tratamento nas enfermidades,

. enxoval e despezas de casamento, e livramento de crime de que foi
absolvido.

Si, porém, os referidos gastos tiverem acarretado grande detri
mento do patrimonio do ascendente, deve o excesso ser conferido pelo
herdeiro.

Art. 2.174. As doacões remuneratorias de servicos feitos ao as-
cendente não estão sujeitas á collação . . .

Tambem o não estão quaesquer lucros, que teve o descendente,
de contratos feitos com o ascendente. si estes não foram só no intuito
de proporcionar áquelle alguma vantagem immediata .

. Art. 2.175. Sendo feita a doação por ambos os conjuges, no in
ventario de cada um delles far-se-ha a: collação da metade; si por um
tiver sido feita, virá á collação no inventario deste.

Art. 2.176. Si o valor dos bens doados exceder á legitima e á •
terça, a reducção das doações inofficiosas começará pelos legados e só
se estenderá ás doações entre vivos si aquelles não chegarem.

Si bastar a reducção parcial dos legados, será esta rateada entre
os legatarios, a menos que o testador tenha ordenado. que seja prefe
rido para este effeíto um delles, ou que algum fique isento de tal
encargo.

Si fôr necessario recorrer á doação entre vivos, começar-se-há
pela ultima, no todo ou em parte, e si não bastar, passar-se-há á
immediata, e assim por diante emquanto doações houver.

Havendo diversas doacões feitas no mesmo actoou da mesma
data, far-se-ha a reducção entre ellas rateadamente ,

Paragrapho unico. Si o autor da herança houver disposto da
terça em proveito de outrem, não terão effeito estas disposições.

Art. 2. 177. Si o herdeiro que trouxer bens á collação fôr de
vedor ao autor da herança, o debito será imputado ao seu quinhão.

CAPITULO V •

DO PAGAl\lENTO DAS DIVIDAS

Art. 2.178. A herança responde pelo pagamento das dividas do
seu autor; mas, depois da partilha, os co-herdeiros só respondem na
proporção da parte que lhes coube na herança.

Art. 2.179. As despezas do funeral sahirão domonte da herança,
haja ou não herdeiros legítimos. As outras dospezas C0111 suííragios
por alma do fallecído não obrigarão a herança ou a terça, si não \
forem ordenadas em testamento ou ern. codícillo.
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Art. 2.180. Nos inventaries judíciaes serão só attendidas as di
vidas em que consentirem expressamente todos os interessados.

Paragrapho unico , Os credores que concorrerem ao inventario,
requerendo opagamento de seus credites, deverão apresentar os ti
tulos em que se funda o seu direito.

Art. 2 .181. O pagamento, nos casos em que fôr admissivel, será
feito, nos inventarias de maiores; em dinheiro ou em bens para esse
fim separados .

Paragrapho unico. Sio credor não .quizer receber os ditos bens,
serão estes vendidos em hasta publica, e será pago pelo producto
deDes. .

Art ; 2.182 . Nos inventaries de menores ou de pessoas seme
lhantes, será o pagamento feito em dinheiro, ou, não o havendo na
herança, em moveis ou immoveis; mas, em tal caso, serão os bens
postos em praça, e só não havendo lançador, serão adjudicados ao
credor, querendo este recebel-os pela avaliação.

Art. 2.183. Si os immoveis da herança se acharem onerados
com hypothecas ou prestações remiveis, qualquer dos co-herdeiros
poderá exigir , havendo dinheiro disponível na herança, que os ditos
encargos sejam remidos antes da partilha.

Art. 2.184,. Si os immoveis entrarem em partilha com os sobre
ditos encargos ou com quaesquer outros, serão estimados como si taes
encargos não tivessem; deduzir-se-há depois o valor correspondente
ao encargo, e o herdeiro que ficar com o immovel pagará exclusiva
mente o dito encargo.

Art. 2.185. O co-herdeiro que, por eífeito de hypotheca de que
se não fez desconto nos termos do artigo antecedente, pagar mais
que a parte que lhe competir da divida commum, só terá regresso
contra os outros co-herdeiros pela parte que a cada um delles tocar,
em proporção da sua quota heredit ária e isto ainda quando o co-her
deiro, que houver pago, se tiver feito subrogar nos direitos 'do credor.

Paragrapho unico , Em caso de iusolvencia de algum dos co-her
deiros, será a sua parte repartida entre todos proporcionalmente, si
ao tempo da partilha o encargo era desconhecido, ou questionada a
sua existencia,

Art. 2.186. Os titulas de execução apparelhada contra o autor
da herança terão a mesma força contra os herdeiros, mas não poderão
os credores proseguir na execução, sem que estes estejam devida
mente habilitados e sejam novamente citados. .

Art. 2 . '187. Si as dividas attendiveis excederem a massa da he
rança e os credores concordarem no rateio ou nas preferencias, con
forme houver, observar-se-ha entre elles o que for accordado ; no
caso contrario, recorrerão aos meios ordinarios.

Art. 2.188. Os credores e os logatarios podem pedir que o pa
trimonio do defunto seja separado do do herdeiro, e sobre aquelle
terão preferencia em concurso com os credores deste.
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Art. 2.189 . .Os credores ou legatarios que pedirem a separação
do .patrimonio, dentro dos tres mezes seguintes á abertura da sue
cessão, poderão inscrever a sua acção no respectivo registro predial .

§·!l . o Depois desta inscripção, todas as alienações ou hypothecas
de bens da herança presumem-se feitas em fraude dos credores que
a tiverem promovido.

§ 2 . o E', todavia, licito ao herdeiro especializar a hypotheca
para pagamento dos mesmos credores; pagar-lhes a importancia dos
seus creditos, oú deposital-a em juizo .e fazer cancellar a inscripção ,

Art. 2.190. O credor ou legatario, que fizer novação ou transigir
com o herdeiro, perderá o direito que lhe garante o artigo antece
dente.

Art. 2.191 . A inseripção de que trata o mesmo artigo só terá
effeito até tres annos contados da sua data.

Art. 2.192. Os credores do herdeiro não são admittidos a pedir
a separação dos patrimonios contra os da successão,

CAPITULO VI

DA GARANTIA DOS QIDNIIÕES IIEREDITARIOS

Art . 2. '193 . Pelo julgamento da partilha o direito de cada her
deiro passa a ter por objecto exclusivamente os bens que ·tiverem
sido comprehendidos no quinhão respectivo .

Art. 2 .194. Os co-herdeiros são reciprocamente obrigados a in
demnizar-se, no caso de evicção, dos objectos aquinhoados .

Art. 2 . 19B. Cessa essa obrigação havendo convenção em con
trario, ou si a evicção acontecer por culpa do evicto ou por causa
posterior á partilha .

Art. 2 .196. O evicto será indemnizado pelos co-herdeiros na
proporção de suas quotas hereditarias; mas, si algum delles se achar
insolvavel, responderão os demais co-herdeiros pela parte deste na
dita proporção, deduzida a quota que correspondería ao indemnizado .

Art. 2.197 . A ac ção pela garantia mencionada nos artigos pre
cedentes prescreve conforme as regras geraes, contando-se desde o
dia da evicção .

CAPITULO VII

DA RESCISÃO DA PARTILIIA

Art . 2. 198. A partilha pode ser rescindida nos casos de vio
lencia ou dólo, bem assim quando um dos co-herdeiros provar que
foi lesado em mais de um quarto do seu quinhão .
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A acção de rescisão prescreve um anno depois de partilhados os
bens. A lesão se determina pelo valor dos bens ao tempo da par
tilha.

Art. 2.199. A acção de rescisão cabe contra qualquer acto que
tenha por fim fazer cessar entre os co-herdeiros a communhão dos
bens da successão, ainda que se lhe dê o nome de venda, troca,
transaccão ou outro semelhante.

Não cabe, porém, contra a transacção feita. para resolver diffi
culdades ou questões supervenientes á partilha anterior, ainda que
essa transacção não fosse precedida nem determinada por litígio.

Art. 2.200. Aquelle contra quem é movida acção de rescisão
pode evitar a nova partilha, depositando a importancia da lesão.

Art. 2.20'1. Si alguns bens forem omittidos na partilha será esta,
não obstante, mantida e far-se-ha uma sobrepartilha.

Do mesmo modo se procederá quando alguns bens, por illiquidos,
não tiverem sido contemplados.

Art. 2.202. Si, de boa fé, tiver havido omissão de algum her
deiro, cada um dos outros é obrigado, na proporção da sua quota, a
compôr o quinhão do herdeiro não contemplado, sem necessidade de
se rescindir a partilha.

DISPOSIÇÃO FINAL

Art. . 2.203. Ficam revogadas todas as leis, decretos, usos e
costumes que constituíam o direito civil brasileiro sobre cada uma
das materias que fazem objecto deste codigo.
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